
Den största succén i svensk operahistoria
När Karl-Birger Blomdahls opera Aniara hade urpremiär 1959 var den ett banbrytande verk. Inte nog med 
att operan utspelar sig ombord på ett rymdskepp, det var också den allra första operan med inslag av elek-
tronisk musik. Även själva uppsättningen var banbrytande, ett modernt allkonstverk där scenografi, kostym, 
ljus och koreografi fick ta stor plats. Publiken var mycket tagen. Både av uppsättningen som sådan och av de 
frågor operan berörde.

Handlingen bygger på Harry Martinsons versepos med samma namn, som kom ut 1956 och fick ett entu-
siastiskt mottagande. Recensenterna öste beröm över det nydanande verket som behandlade frågor om 
miljöförstöring och människans rovdrift på naturen, frågor man knappt hade börjat formulera på den tiden. 
”Rymd-Harry visar att han är vår störste diktare just nu” skrev Expressen. 

Mot slutet av 50-talet rådde en veritabel Ani-
ara-feber i Sverige och namnet Aniara blev 
extremt populärt och användes till allt möjligt.
En trend som faktiskt har hållit i sig. Det finns 
allt från restauranger, begravningsbyråer och 
skolor till båtar och vägar uppkallades efter det 
berömda rymdskeppet. Och Aniaras populä-
ritet har hållit i sig. Både versposet och operan 
räknas till de stora svenska klassiska verken.

Att en modern svensk opera sätts upp flera 
gånger hör till ovanligheterna. Aniara har 
spelats ett flertal gånger, både i Sverige och 
utomlands, och är tveklöst den största succén i 
svensk operahistoria.

De frågor Aniara berör; miljöförstöring, 
krig och flykt är ständigt aktuella. Nu kanske 
mer än nångonsin tidigare, när nyheter från 
världens alla hörn når oss blixtsnabbt via både 
traditionella och nya medier. Aniara var på väg 
mot Mars, en planet som det nu finns verkliga 
planer på att kolonialisera.
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Handlingen i korthet
Handlingen utspelas i en avlägsen framtid. Med de sista människorna ombord lämnar rymdskeppet Aniara 
jorden, som är ödelagd av miljöförstöring och kärnvapenkrig. Man sätter kurs mot Mars med hopp om att 
skapa en ny tillvaro där.  

Emigranterna drömmer sig längtansfullt tillbaka. Mimaroben, som sköter den allvetande datorn Mima, 
skildrar den mångåriga evakueringen från jorden och berättar om människans grymhet och förstörelse. 

Mitt under festligheterna en midsommarafton kastas Aniara ur kurs. Diktatorn Chefone och skeppets tre 
chefstekniker meddelar de panikslagna resenärerna att mänskligheten är dömd att dö ut på en evig resa 
genom den oändliga rymden.

I Mimahallen presenterar Mimaroben sitt arbete med att sköta superdatorn och berättar om den kvinnliga 
piloten Isagel som styr skeppet med tankekraft. Mima visar hur jorden sprängs sönder och passagerarna blir 
skräckslagna. Den stenstumt döve skildrar den stora staden Dorisburgs sprängning och Mima förmedlar en 
sista hälsning från den söndersprängda jorden.

Mima orkar inte leva längre efter jordens förstörelse och dör av sorg. Chefone lägger skulden på Mimaroben 
och Isagel som fängslas. Tillvaron på rymdskeppet börjar sakta men säkert att urarta. Olika sekter ägnar sig 
åt domedagsprofetior och nyuppfunna religioner. 

I ljusårssalen firas, på ledningens order, 20-årsminnet av avresan från jorden. En begravningsceremoni för 
den avlidne Chefstekniker 1 anordnas och han begravs under hedersbetygelser i rymden. Den blinda Poetis-
san, som är ledare för ljuskulten, påstår att hon sett ett under och himlens stad. Hon får folket med sig i ett 
extatiskt rus. Chefone kallar till ordning och låter föra bort Poetissan.

Den sista natten i Mimas sal slocknar livet långsamt ut i rymdskeppet. Isagel, som blivit frigiven, dansar 
sin sista dans medan Den blinda Poetissan på avstånd hörs sjunga en sång om döden. Även Mimaroben har 
blivit frisläppt och kommenterar de sista händelserna ombord på Aniara. 

Den blinda Poetissans sång tystnar och ett främmande ljus kastas över de döda i rymdskeppet. Slutligen hörs 
bara en ensam morsesignal: ANIARA.
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Bea Szenfeld, som designar kostymerna till Aniara, är en välmeriterad och välkänd profil i Sveriges mode-
kretsar. Inte minst för sina fantasifulla papperskreationer på gränsen mellan kostym och skulptur. Det är första 
gången hon designar för opera. Beas egen hemsida är under ombyggnad men du kan läsa om henne på 
Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bea_Szenfeld

Här är några av hennes inspirationsbilder inför arbetet med Aniara.



Rickard Söderberg provar en av Bea Szenfelds pappershattar som klipps för hand. Med på bilden är också Bea själv och skrädderiets  
ateljéchef  Torbjörn Bergström. Hattarna används i scenen där Aniaras resenärer firar midsommar. Foto: Katja Tauberman

Vår uppsättning
Här på Malmö Opera regisseras Aniara av vår chefdramaturg/chefregissör Stefan Johansson. Som barn såg 
han uruppsättningen på Kungliga Operan i Stockholm, en ikonisk uppsättning som alla har förhållit sig 
till sedan dess. Stefans ambition är att göra något helt nytt. Det är bland annat därför han knutit till sig Bea 
Szenfeld, som aldrig tidigare designat kostymer för opera. En sak har han dock behållit från uruppsättning-
en: Koreografin till Isagels dans av Birgit Åkesson. Det för att lyfta fram koreografin och dess upphovsperson 
till samma nivå som de som skapat text och musik.

Läs mer om Aniara i en artikel från Göteborgsposten 2014:
http://www.gp.se/nöje/kultur/aniara-upphör-aldrig-att-inspirera-1.8844

”Överlämnade åt skräckstel rymd,
sprider vi anropsordet
i glasklar ändlöshet men ingen svarar.
I ångest sänder vi vårt anrop Aniara.”



Diskussionsfrågor och tips

Leonardo DiCaprios dokumentärfilm
Under tre år reste skådespelaren, miljöaktivisten och FN:s fredsam-
bassadör Leonardo DiCaprio världen runt för att samla material till 
en dokumentärfilm om miljön. Syftet var att ge en samlad bild av 
hur allvarligt läget är och vad vi kan göra för att förändra situationen. 
Leonardo DiCaprio mötte globala ledare och experter som Barack 
Obama, påven Franciskus och professor Johan Rockström. Filmen 
är en ögonöppnare som på bara två dagar nådde nästan 4 miljoner 
människor. Filmen ligger inte längre kvar på Youtube, men det finns 
mycket material att läsa och en trailer på: www.beforetheflood.com

Klimat och miljö
• Hur påverkar klimatförändringarna oss som lever på jorden?
• Hur kommer framtiden se ut?
• Vad kan jag själv göra för att tänka på klimatet och miljön?
• Hur kan vi konsumera mindre och spara på jordens resurser?
• Hur kan man öka människors medvetenhet om klimatförändringarna?
• Är Earth Hour viktigt eller bara en kul grej utan större betydelse?

Social och ekonomisk rättvisa
Diakonia har en enkel värderingsövning där deltagarna får ta ställning till olika frågor som rör social och ekono-
misk rättvisa. Syftet med övningen är att uppmuntra till diskussion. Du hittar övningen här:
www.diakonia.se/globalassets/documents/diakonia/get-involved/varderingsovningar/rattvisa---fyra-horn.pdf

Politik
• Vilken betydelse har politik för världens hållbarhet?
• Spelar det någon större roll vilka världens politiska ledare är (t ex Barack Obama kontra Donald Trump)?
• Vilka frågor är viktiga för en ledare att värna om?
• Vilka andra aktörer än politiker kan spela en stor roll för hur miljön kan komma att påverkas?

Kärnvapen
I Aniara sprängs Jorden på grund av kärnvapenkrig. Vad är kärnvapen, vilka länder har dem och hur uppfanns de? 
Läs här: laromkarnvapen.se

Personerna i operan Aniara
Gå igenom de olika karaktärerna i operan. Vilka egenskaper och beteenden hos mänskligeten kan de symbolisera?

Att kolonialisera rymden
Den kända fysikern och forskaren Stephen Hawking menar att människan måste  lämna Jorden inom ca 100 år 
för att undvika utrotning. Vad tror du? Kan Aniara bli verklighet? Det finns en mängd artiklar om detta på nätet, 
bl a här: www.nj.com/news/index.ssf/2017/05/stephen_hawking_says_we_have_100_years_to_colonize.html

Hashtags
Exempel på etablerade hashtags som når människor över sociala medier:  #handlingskraft #healtheworld



Harry Martinson
Harry Martinson (1904–1978) är en av Sveriges mest betydande författare och tillhör de så kallade arbetar-
författrana. Han fick en mängd prestigefulla priser, blnd annat Frödingstipendiet 1947 och Nobelpriset i 
litteratur 1974 (delat med med Eyvind Johnson). Från 1949 var han ledamot i Svenska Akademien. 

Harry Martinson gjorde en enorm klassresa. Han hade en mycket fattig uppväxt. Hans alkoholiserade och 
vålsamma far och dog när Harry var 6 år gammal. Modern blev änka med sju barn och ett till på väg. Ganska 
snart gick hennes lanthandel i konkurs och hon emigrerade till Amerika. 

Moderns halvsyster försökte  hålla resten av familjen samman, men lyckades bara under en kort tid. En 
av Harrys systrar dog och en annan lämnade familjen. Harry utackorderades av fattigvårdsstyrelsen som 
sockenbarn. 

Harry bodde i olika fosterhem, rymde flera gånger och gick som 17-åring till sjöss. Han reste runt i världen 
under sju år och började under den tiden skriva dikter. När han var 25 år gavs hans första diktsamling Spöks-
kepp ut. 

Martinson skrev en mängd diktverk, men också reseskildringar, pjäser, med mera. Sin barndom skildrade 
han i romanerna Nässlorna blomma och Vägen ut.
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Läs mer
Litteraturbanken
litteraturbanken.se/#!/forfattare/MartinsonH

Harry Martinson-sällskapet
harrymartinson.se/category/aniara/



Några bilder 
från vår uppsättning
Foto Malin Arnesson


