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Abstract 

Aniara is a versified epos written by Harry Martinson in 1956. The story is about a large 

group of people who are being evacuated from earth to Mars because the earth is radiated. 

However something goes wrong. They fall out of course and end up on a never ending 

journey in space.    

This essay examines the relations between the epos Aniara and Lars Rudolfssons 

dramatization for Stockholm City Theater, played during the fall/winter of 2010. Through 

performativity and narrative theories I analyze narrations and characterization in the text and 

in the play. I analyze ideas of the characters appearances in the play, how the starship Aniara 

physically is represented on stage and what the dance and the music of the play represent. The 

essay has evolved to a study around the most important symbols of both the epos and the play 

– time and space.  
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Inledning 

Aniara – En revy om människan i tid och rum gavs 1956 ut för första gången. Harry 

Martinson hade då jobbat med sitt diktverk i tre år. Eposet handlar om rymdskeppet Aniara 

som i sin resa mot Mars åker ur kurs och bär sina passagerare i en evighets resa genom 

rymden. Resan mot Mars är nödvändig för jorden är strålningsskadad och farlig för 

människorna. Det tydliggörs inte exakt vad som har förorsakat skadorna men det är inte svårt 

att lista ut Harry Martinsons tanke om man känner till Aniaras kontext och historia. På 50-

talet låg stormakterna Sovjetunionen och USA i konflikt med varandra och hot om 

vätebomber och atombomber låg i luften. Visst känner man igen en del av rädslan idag? 

Aniara är en spännande resa i tid och rum som sträcker sig från Albert Bonniers förlag 1956 

till Stockholms stadsteater 2010. Jag undersöker i den här uppsatsen hur det visar sig.    

Syfte och metod 

Jag ska studera samspelet mellan, samt likheter och olikheter mellan verseposet Aniara och 

Stockholms stadsteaters uppsättning av pjäsen Aniara. Syftet är att studera hur verseposet 

utvecklas till ett dramatiskt verk. Jag tar samtidigt fasta på viktiga symboler och uttryck i båda 

verken.  

Jag närmar mig diktverket och föreställningen utifrån en performativitetsteoretisk syn på 

konstverket som en levande händelse. Min metod är i första hand att undersöka narratologiska 

aspekter i båda verken. I mitt avsnitt ”Berättarperspektiv i text och teater” utgår jag från 

diktverkets olika berättarperspektiv och jämför med de olika fokaliseringarna i 

föreställningen. I avsnittet ”Karaktärsfunktioner i text och teater” undersöker jag 

karaktärernas symbolvärde och betydelse i verseposet och i Stadsteaterns föreställning. Vissa 

karaktärer har större betydelse i verseposet och andra i föreställningen. Undersökningen görs 

systematiskt karaktär för karaktär. I avsnittet ”Mask och kostym” skriver jag kort om 

betydelsen av karaktärernas utseende i föreställningen. I avsnittet ”Textens rum och 

scenrummets gestalt” utgår jag ifrån scenrummet och jämför scenografens arbete med Harry 

Martinsons knapphändiga miljöbeskrivningar vilket mynnar ut i en analys om rummets 

symbolvärde. Avsnittet om musik och dans är en interrelationsanalys mellan konstarterna 

musik, dans och verseposets symboler där jag utgår från föreställningens uttryck i dans och 

musik och bland annat gör jämförelser med verseposets språk men även med andra symboler.      
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Teori  

Som övergripande teorigrund i uppsatsen använder jag performativa teorier. Jag använder 

teorierna för att undersöka Aniara som handling både i textformat och som teater, 

performativitet betyder enkelt sagt skapande handling. Tidskrift för litteraturvetenskap 

2007:4
1
 har tema performativitet och gör en bra genomgång av samlingen performativa 

teorier. Performativitetsteorier är i grunden hemmahörande inom teatervetenskapen men har 

under se senaste två decennierna tagit större plats i kulturforskningen särskilt inom fälten 

litteratur, musik och konst.
2
 Performativitetsteorier används även inom områden som 

lingvistik och genusforskning. TFL:s temanummer belyser performativitetsteorier inom 

litteraturforskning genom studier av flera skilda fenomen och texter från olika tider och av 

olika slag som presenteras i olika former, inte bara traditionellt i tryckt form.
3
 Redaktionen för 

TFL menar att spännvidden av material i deras artiklar ”belyser behovet av att 

litteraturvetaren utvidgar sin vetenskapliga komfortzon, utvecklar förmågan att röra sig i ett 

tvärvetenskapligt landskap och öppnar sig för andra textformer än de som traditionellt 

omfattas av disciplinen”.
4
  

Min undersökning av verseposet och föreställningen kommer med performativa underlag att 

fokusera på textens möjlighet till handling/händelse samt fokusera på teatern som en faktisk 

händelse och uppförande där en klassisk subjekt-objekt-relation problematiseras och 

omvandlas till en händelse där konstverket och åskådaren/läsaren inte bara är mottagare av 

konst utan även en del av konsten. 

Wolfgang Behschnitt har skrivit en intressant artikel i TFL 2007:4 där han undersöker 

”performativitetsperspektivets möjliga nytta och problem”.
5
 Han beskriver performativitet 

inom språkfilosofin där språkliga yttranden också kan betraktas som handlingar, kallat 

talakter (performativa yttranden). Den grenen av performativitetsteorin är utvecklad av J.L. 

Austin. Han menar att ett performativt yttrande är ett yttrande där utsaga och effekt 

sammanfaller, antingen lyckas det eller så misslyckas det. Performativa yttranden är till 

exempel: jag lovar, jag döper dig, jag dömer dig till osv. Austins tanke var att talaktteorin inte 

kan överföras på litterära texter. Enligt honom är den inte heller giltig för citat, referat osv. Ett 

                                                           
1
 Framöver förkortat TFL 

2
 Wolfgang Behschnitt, ”Text, teater, handling: Om performativitet som litteraturvetenskapligt 

forskningsperspektiv”. I: TFL, 2007:4, s. 36 
3
 Ingång, TFL, 2007:4, s. 20f 

4
 Ingång, TFL, 2007:4, s. 21 

 



 
 

4 
 

yttrande är en enskild språklig händelse och dess performans existerar bara inom den aktuella 

situationen. Wolfgang Bechsnitt citerar Jacques Derrida som i sin uppsats Signature, 

Evénement, Context kritiserar Austins teorier. Jacques Derrida menar istället att ett språkligt 

yttrande kännetecknas av sin iterabilitet (upprepbarhet) och sin händelsekaraktär. Derrida 

menar att det inte finns någon skillnad mellan en ett ursprungligt uttalande och ett citat. 

Litteraturen ska alltså inte uteslutas från performativitetsdiskussioner utan snarare ses som ett 

exempel på språkets performativitet.
6
 

Enligt Wolfgang Behschnitt skapar det litterära språket inte bara en verklighet utan visar 

också den språkliga skapelseakten. En text behöver däremot inte vara självreflexiv och avslöja 

den språkliga skapelseakten utan kan också leka med läsaren och skapa ett performativt spel, 

en lek med performansens uttryck och möjligheter.
7
 Det är både det performativa spelet och 

de performativa uppmaningarna som texten avslöjar, de så kallade talakterna i texten jag vill 

undersöka.  

Enligt Wolfgang Behschnitt finns det tre perspektiv som man kan undersöka litteraturens 

performativitet genom: 1. Läsa texten som ett” dokument från eller ett material för en 

performance”. Manuset till Stadsteaterns uppsättning av Aniara och inspelningen av 

föreställningen kan ses som performativa dokument. Även delar av verseposet visar en 

tendens till det. 2. Undersöka textens ”funktionella performativitet” genom att undersöka vad 

texten gör eller utför i sin omgivning. Man betraktar texten som ”cultural practice, som 

symbolisk handling”. Kort sagt analyserar man textens materialitet, medialitet och 

genretillhörighet, vilket jag gör med både texten och musiken framför allt i avsnittet om 

musik och dans. 3. Undersöka textens ”strukturella performativitet”. Man undersöker då 

egenskaper i texten, vad som skapar ”effekter av deltagande, kroppslighet, muntlighet och så 

vidare” vilket är relevant för de flesta delarna av min analys.
8
  

Den här uppsatsen bygger också på narrativa analyser bland annat i mina diskussioner om 

berättarteknik och karaktärsgestaltning. Narratologin har sina rötter i Aristoteles Poetik och 

retorik men uppstod som teori först under 1960-talet. Begreppet narratologi myntades först av 

Tzvetan Todorov och Gerard Génette. Teorin har närmast utvecklats ur semiotiken och 

strukturalismen. Det man undersöker inom narratologin är berättarstrukturer. Man skiljer på 

                                                           
6
 Wolfgang Behschnitt, TFL, s. 37f 

7
 Wolfgang Behschnitt TFL, s. 39 

8
 Wolfgang Behschnitt, TFL, s. 39f 
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det berättade, historien och det berättande/diskursen. I de narrativa teorierna har Shlomith 

Rimmon-Kenans bok Narrative fiction väglett mig.  

Narrativ fiktion är vad Shlomith Rimmon-Kenan kallar ett verbalt medium som förmedlar ett 

meddelande från en avsändare till en adressat (på engelska kallat narrator och narratee vilket 

språkligt har en tydligare koppling till teorin). Hon förklarar att skillnaden mellan narrativ 

fiktion och andra narrativa texter eller annan fiktion är att narrativ fiktion förutom att den 

innehåller narrativa, berättande element också är uppbyggd utifrån en serie fiktiva händelser, 

en story. Shlomith Rimmon-Kenan utesluter lyrik och experimentell prosa från sina exempel 

men trots att Aniara kan anses falla in i båda facken applicerar jag teorin på verket. 

Verseposet är strukturerat kring en serie händelser och dessutom finner jag ett narrativt 

schema i det.
9
 

Det narrativa schemat jag menar att Aniara är uppbyggd kring är formulerat av Seymour 

Chatman. Det består av en verklig författare, (en implicit författare, en avsändare, en adressat, 

en implicit läsare) och en verklig läsare.
10

 I uppsatsen diskuterar jag även teateråskådaren i 

samma funktion som läsaren. De jag har satt inom parantes existerar bara i texten och är 

konstruerade av den verkliga författaren respektive den verkliga läsaren. Den implicita 

författaren och den implicita läsaren är osynliga. Man skulle kunna säga att den implicita 

författaren är stum och att den implicita läsaren är döv/blind. Den implicita författaren är en 

sammansättning av alla narrativa komponenter som läsaren upplever som en enad röst medan 

den implicita läsaren kan ses som den verkliga författarens föreställda mottagare. Shlomith 

Rimmon-Kenans teorier utgår ifrån romantexter men jag väljer att applicera teorierna även på 

teater.
11

  

Shlomith Rimmon-Kenan skriver också om fokalisering, alltså vad en berättare skildrar och ur 

vilket perspektiv det sker. Det ska inte förväxlas med berättarens perspektiv men kan givetvis 

sammanfalla. Man skiljer på olika typer av fokalisering, extern fokalisering och intern 

fokalisering i förhållande till berättelsen. Den externa fokaliseringen positioneras utanför 

berättelsen och återger en helhetsbild av storyn. Den interna fokaliseringen återges i 

handlingens presens, ofta genom en karaktär i berättelsen. Karaktären har inte en helhetsbild 

                                                           
9
 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative fiction – Contemporary poetics, 2 uppl. Ruotledge, London, 2002, s. 2 

10
 Shlomith Rimmon-Kenan, s. 87 

11
Shlomith Rimmon-Kenan, s. 87-90 
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och hans/hennes berättelse är därför subjektivt vinklad i sina beskrivningar till skillnad från 

den externa fokaliseringen som ger sken av att vara objektiv.
12

  

Bestämmelsen av en fokalisering är beroende av tid och plats. Händelser skildrade utifrån 

(externa fokaliseringar), är sedda från långt håll och kan ha alla tidsaspekter, dåtid, nutid och 

framtid medan händelser skildrade inifrån (interna fokaliseringar) är begränsade i sin syn, ser 

bara det i sin direkta närhet och även tidsmässigt eftersom att den händelsen bara kan skildras 

i nutid.
13

 

Slutligen måste jag nämna vad Shlomith Rimmon-Kenan skriver om karaktärsgestaltning 

eftersom det är angeläget för min analys. Hon skiljer på direkt presentation och indirekt 

presentation som textuella karaktärsindikationer. Direkta presentationer beskriver karaktären 

med hjälp av karaktäriserande adjektiv och epitet, medan en indirekt presentation bygger upp 

en karaktär genom att beskriva olika sidor av karaktären som läsaren själv pusslar ihop till en 

hel ”person”. Exempelvis sker indirekt presentation genom en skildring av karaktärens 

handlingar, eller icke-handlingar, genom karaktärens språk (hur en person pratar och vad hon 

pratar om kan avslöja detaljer som klass, yrke och härkomst) samt utseendet, och då främst 

det som karaktären ”själv” kan påverka. (Orden själv och person sitter inom citationstecken 

eftersom man egentligen inte kan tala om en fiktiv karaktär som en riktig person). Även en 

karaktärs omgivningar, både rumsliga och sociala påverkar dem. Alla ombord på Aniara delar 

omgivning med varandra men man kan ändå se hur det påverkar dem att vara fast i rymden.
14

 

Shlomit Rimmon-Kenan skriver om analogi som en förstärkning av karaktärsbildning. Som 

exempel kan man se likheter mellan en person och dess omgivningar, både rumsliga och 

sociala. Vissa av dessa analogier påverkas av karaktären själv. Han eller hon väljer vilka 

han/hon umgås med och han eller hon väljer också sin bostadsort osv. I vissa fall kan man 

säga att miljön påverkar en person men samtidigt påverkar en persons karaktär vilka miljöer 

han eller hon vistas i. Ett enkelt och schablonartat exempel Shlomit Rimmon-Kenan tar upp 

handlar om en person som bor i ett fattigt område och därför är olycklig. Han tar samtidigt 

inte hand om sitt hus eftersom han är olycklig. Den försummade bostaden gör honom mer 

olycklig och mindre benägen att ta hand om sitt hus. Jag studerar analogierna mellan 

                                                           
12

Shlomith Rimmon-Kenan , s. 74-78 
13

 Shlomith Rimmon-Kenan, s. 78ff 
14

 Shlomith Rimmon-Kenan , s. 59-67 
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kvinnorna i Aniara i avsnittet ”Karaktärsfunktioner i text och teater” och undersöker hur dessa 

analogier förstärker vissa av deras drag.
15

  

 

Forskningsöversikt och källor 

Forskningen kring Harry Martinsons författarskap är omfattande och bred, därför kommer 

bara de verk som har störst relevans för uppsatsen att nämnas i den här forskningsöversikten. 

Jag har till att börja med begränsat mig till vad som är skrivet om Aniara. Bara där är 

forskningen mycket bred.  

Många har skrivit om Aniaras karaktärer, en av de största på det området är Johan Wrede som 

har skrivit mycket om eposets gestalter i sin avhandling Aniara. Sången om Aniara – studier i 

Harry Martinsons tankevärld.
16

 Jag närmar mig hans avhandling utifrån mitt eget syfte och 

koncentrerar min informationssökning till hans kapitel ”Poetisk teknik i Aniara” där han 

skriver om språket i Aniara. Men jag har även stor nytta av de karaktärsanalyser han gör i 

avsnittet ”Namnen” och i kapitlet ”Kvinnorna i Aniara”. Kerstin Engman skriver också om 

kvinnorna i Aniara i biografin Moa Martinson: ordet och kärleken.
17

 För den intresserade gör 

hon i kapitlet ”Doris dal” en liknelse mellan Mimarobens förhållande till Doris (Mimaroben 

och Doris är två karaktärer som jag närmar mig i analysen) och Harry Martinsons förhållande 

till Moa Martinson. Eftersom jag försöker undvika biografiska läsningar av Aniara refererar 

jag inte till Kerstin Engman i min analys. 

Många andra verk refererar jag till i mina analyser av särskilda karaktärer. Ingemar Algulin 

skriver om gestalterna i Aniara i boken Traditioner i förvandling.
18

 Han förhåller sig främst 

till karaktärernas framställning i operan från 1959 därför refererar jag inte så mycket till hans 

bok, men den nämns i mitt avsnitt ”Berättarperspektiv i text och teater”. Peter Nilsson har i 

sin essäsamling Rymdljus
19

 flera intressanta tankar kring Aniara. Mimas funktion är central i 

hans analys och det är i det avseendet jag refererar till honom.  

                                                           
15

 Shlomith Rimmon-Kenan, s. 67-71 
16

 Johan Wrede, Sången om Aniara – Studier i Harry Martinsons tankevärld, Diss. Helsingfors: Univ, Helsingfors, 
1965 
17

 Kerstin Engman, Moa Martinson: ordet och kärleken : [biografi], Tiden, Stockholm, 1990 
18

 Ingemar Algulin, Traditioner i förvandling, Norstedt, Stockholm, 1998 
19

 Peter Nilson, Rymdljus: en bok om katastrofer och underverk, Norstedt, Stockholm, 1992 
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I Harry Martinson Myter Målningar Motiv
20

 skriver Ingvar Holm om Aniaras moral. Han 

skriver för övrigt mycket om bilder och symboler i Harry Martinsons författarskap. Christian 

Braw skriver om monismens betydelse i Aniara i sin essä ”Aniaras väg” i samlingen I 

världen: essayer
21

. Jag refererar till båda verken i mitt avsnitt ”Textens rum och scenrummets 

gestalt”. 

Aniara – från versepos till opera
22

 är den andra avhandlingen om Aniara, skriven av Johan 

Stenström. Han skriver om den kungliga operans uppsättning av Aniara år 1959, liknande den 

analys jag själv gör om Stockholms stadsteaters föreställning av Aniara. Jag refererar inte till 

Johan Stenströms avhandling eftersom den är så knuten till kungliga operans framställning av 

Aniara men den har inspirerat mig i mitt arbete. Johan Stenström har även skrivit ett avsnitt i 

antologin I musernas tjänst – Studier i konstarternas interrelationer, ”Daisi Doody och den 

döende dandyn. Ett exempel på bildtransformation i genrehistoriskt perspektiv”
23

 vilket jag 

refererar till i mina avsnitt ”Karaktärsgestaltning” samt ”Musik och dans”. Dag Hedmans 

kapitel ”Bland fonoglober och yessertuber” I fiktionens förvandlingar
24

 om genretematiken i 

Aniara refererar jag också till i mitt avsnitt ”Musik och dans” där jag gör en liknelse mellan 

Harry Martinsons språk och musiken i Stadsteaterns föreställning. Även Gunnar Tideström 

har skrivit om Aniara som science fiction i Ombord på Aniara. En studie i Harry Martinsons 

rymdepos
25

 jag har däremot ingen referens till det verket. 

Kungliga vitterhets- historie- och antikvitetsakademien gav som konferens 67 ut Efter femtio 

år: Aniara 1956-2006med flera föreläsare som gör sina tolkningar av Aniara. Jag refererar till 

Kjell Espmarks artikel ”Aniara som konstverk” om Aniaras versmått i mitt avsnitt om musik 

och dans, Johan Wredes artikel ”Om metaforer och metafysik i Aniara” om Harry Martinsons 

likhet med Mimaroben och Johan Lundbergs artikel ”Döden, drömmen och dikten – En linje i 

Harry Martinsons epik – från Nässlorna blomma till Aniara.” om karaktären Poetissan och 

om Aniara som ett uttryck för ångest och söndring.
 26

 

                                                           
20

 Ingvar Holm, Harry Martinson – Myter, målningar, motiv, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1960 
21

 Christian Braw, I världen: essayer, Norma, Borås, 1990 
22

 Johan Stenström, Aniara: från versepos till opera, Corona, Diss. Lund : Univ.,Malmö, 1994 
23

I musernas tjänst: studier i konstarternas interrelationer, Ulla-Britta Lagerroth m.fl. (red.), B. Östlings bokförl. 
Symposion, Stockholm, 1993 
24

 Fiktionens förvandlingar: en vänbok till Bo Bennich-Björkman den 6 oktober 1996, Li Bennich-Björkman m.fl. 
(red.), Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Uppsala, 1996 
25

 GunnarTideström, Ombord på Aniara: en studie i Harry Martinsons rymdepos, Aldus, Stockholm, 1975 
26

 Efter femtio år: Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 
2006, Bengt Landgren (red.), Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, Stockholm, 2007 
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Kring Aniara
27

 är en samling texter sammanställda av Stefan Sandelin och innehåller ett 

axplock av olika publikationer av Harry Martinson samt bland annat Harry Martinsons egna 

kommentarer till sitt skapande vilket har varit intressant att läsa, jag citerar delar av enstaka 

dikter i min uppsats. 

Lars Rudolfssons manus till Stockholms stadsteaters uppsättning av Aniara använder jag som 

ett stöd i min analys av föreställningen. Jag hade önskat kunna använda mig tydligare av 

manuset i analysen men de flesta spelanvisningar och scenanvisningar är inte nedskrivna 

därför skiljer sig inte manuset så mycket ifrån verseposet och används därför endast som stöd 

och referens.   

 

Analys 

Berättarperspektiv i text och teater 

Jag ska i det här avsnittet undersöka vilka berättarperspektiv och fokaliseringar det finns i 

Aniara. Sällan, men ibland skymtar en yttre berättare förbi i verseposet. Han återger externa 

fokaliseringar som skildrar händelseförlopp med ett utifrånperspektiv och gestalter i tredje 

person. Den här berättaren beskriver livet på Aniara utan att delta i det själv och han skildrar 

allt som något förflutet. Ur hans perspektiv blir Aniara en saga, en legend. Det här objektiva 

perspektivet har stora likheter med författarens perspektiv men samtidigt måste man skilja 

dem åt eftersom alla berättarperspektiv och fokaliseringar utgår från författaren. Ett exempel 

på det här berättarperspektivet ser ut så här: 

På sjätte året Aniara drog 

med oförminskad fart mot Lyrans bild. 

Chefsastronomen höll ett föredrag 

för emigranterna om rymdens djup. 

I handen höll han upp en vacker skål av glas: (13:1) 

Ingen karaktär talar i det avsnittet vilket i sin tur talar för att det är den yttre berättaren med 

sitt objektiva och allseende öga som ”talar”. Vad som avslöjar honom är att det står att 

chefsastronomen höll ett föredrag för ”emigranterna”. Att texten har formulerats så visar att 

                                                           
27

 Harry Martinson, Kring Aniara, Vekerum, Södra Sandby, 1989 
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berättaren själv inte är närvarande vid föredraget, då hade föredraget hållits ”för oss”. Efter 

det avsnitt jag har citerat följer chefsastronomens (för att låna teaterns språk) replik. I pjäsen 

blir det dessutom verkligen chefsastronomens replik. ”Vi börjar långsamt ana att den rymd vi 

färdas fram i är av annat slag än vad vi tänkte var gång ordet rymd på Jorden kläddes med vår 

fantasi […]” (13:2). Det här är ett av de sätt genom vilka Aniaras karaktärer träder fram i 

texten och samtidigt är det ett performativt element i texten, närmare bestämt ett strukturellt 

performativt element eftersom det skapar en effekt av muntlighet. Alla delar av verseposet har 

för föreställningens skull gjorts om till repliker, där finns ingen yttre berättare men exemplet 

ovan är en färdig replik även i eposet.  

Jag ska ge ett exempel på ett annat berättarperspektiv i verseposet. Den här berättaren 

beskriver ett minne, alltså är det en yttre fokalisering men det är hans egen upplevelse. 

Mitt första möte med min Doris lyser  

med ljus som kan försköna själva ljuset. 

[…]  

Hon skriver korten, fem små naglar glänsa  

som matta lampor genom salens skymning.  

Hon säger: skriv ert namn på denna raden här  

där ljuset från min blondhet lyser ner. (1) 

Lägg märke till skiftet, på samma sätt som i det förra exemplet talar även den här berättaren 

innan Doris själv talar. Även det är utnyttjat som en replik i pjäsen. Den här berättaren 

framträder ofta i texten och han är själv med ombord på Aniara, det är alltså ett annat 

berättarperspektiv än det första jag har nämnt. Hans identitet hålls länge hemlig i verseposet, 

jag förklarar längre fram i min analys vem han är. Han har en berättande karaktär, men hans 

utsagor är inte helt objektiva utan presenterar också subjektiva tankar. Jag visar längre fram i 

uppsatsen fler exempel på hur han framträder.  

Det är inte bara genom ovanstående nämnda tekniker som Harry Martinson befolkar Aniara. I 

många verser framträder okända röster. Det är några av de olika karaktärerna som presenterar 

sig själva. Att karaktärerna i Aniara framträder på olika sätt gör att texten aldrig blir 

förutsägbar men samtidigt måste man som läsare vara uppmärksam på vem det är som talar.  

”Den kvinnliga piloten kommer in i mimarummet.” – detta är i sig en spelanvisning av 

dramakaraktär och uttalas inte men sker i föreställningen. ”Hon ger stum en vink åt mig att 
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starta miman.” fortsätter sen berättarrösten. (Vers 19). Eftersom berättarrösten utraderas i 

bearbetningen för scenen ändras texten här och den kvinnliga chefspiloten Isagel får en replik: 

”Kan du starta miman?” (Scen 7 B). I texten talar inte den kvinnliga piloten, som hon i det här 

avsnittet kallas. Vad hon gör och säger återges av berättaren som var med vid händelserna. 

Det är ett exempel på hur en karaktär framträder i texten utan att själv tala, de presenteras 

istället av den interna berättaren och är en del av hans (imaginära) verklighet. 

Vem den här mystiske interna berättaren och passageraren på Aniara är får vi, som jag redan 

nämnt, svar på ganska långt in i texten.  

”Själv har jag inget namn. Jag tillhör Mima och kallas därför endast mimaroben. ” (Ur vers 

34). Att han inte är den allvetande, yttre berättaren visste vi redan men det är först sent i 

verseposet vi förstår vem han egentligen är. Han finns på Aniara och talar i första person men 

han vet mycket och får därför presentera både händelser och karaktärer för läsaren. Han är 

navet i berättelsen. Jag gör, med viss motvillighet, en jämförelse mellan Harry Martinson och 

Mimaroben vilket även Ingemar Algulin i sin bok Traditioner i förvandling
28

 och Johan 

Wrede i sin artikel ”Om metaforer och metafysik i Aniara.”
29

 gör. Jag motsätter mig 

egentligen biografiska läsningar av en text men jag kan inte låta bli att göra liknelsen eftersom 

jag samtidigt tycker att Sven Ahlström som spelar Mimaroben på Stadsteatern är lik Harry 

Martinson.   

En del av Aniaras karaktärer presenteras direkt av författaren. Ofta har då verserna en rubrik, 

så att läsaren ska förstå att den som talar är någon annan än Mimaroben, den berättare vi är 

vana vid. Som exempel har vi rymdmatrosen i ”Rymdmatrosens berättelse” (vers 40) och 

Libidel som får en egen vers med titeln ”Libidels sång framför spegeln” (vers 42). 

För att sammanfatta finns det egentligen tre typer av berättare i texten. Det är den allvetande 

berättaren, som talar i imperfekt och i tredje person. Hans röst förmedlar bara yttre 

fokaliseringar. Den andra berättaren förmedlar oftast inre fokaliseringar men ibland även yttre 

genom exempelvis minnen. Han ser mycket, är nästintill allvetande men skiljer sig från den 

förstnämnda berättaren genom att han är en passagerare på Aniara, en gestalt i texten. Det 

som också skiljer honom från författaren är att han oftast talar i presens och i första person. 

Den tredje typen av berättare är inte en utan många. Det är de övriga passagerarna på Aniara 

                                                           
28
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 Johan Wrede, ”Om metafor och metafysik i Aniara”, Efter femtio år: Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett 
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som får en röst av författaren. De skildrar inget övergripande förlopp, de berättar enskilda 

verser i texten och framför allt är det de som gör texten möjlig att dramatisera, som fyller 

både texten och scenen med liv. Vad alla berättare har gemensamt är att de är avsändare i det 

narratologiska schemat. I bearbetningen för scenen försvinner den yttre berättaren, det som 

sker skildras oftast i nutid i och med att vi ser vad skådespelarna gör på scenen inte bara hör 

dem berätta om det. Karaktärerna bär fram berättelsen på teatern genom sina repliker där 

textens klassiska berättare saknas. Det ger ett annat tilltal än diktverket. Det är ett mer splittrat 

tilltal fördelat på fler röster, men samtidigt är det mer direkt riktat då publiken upplever 

handlingarna och replikerna i samma stund de sker respektive uttalas. På teatern återberättas 

inte historien, den är. 

I och med att berättelsen pendlar mellan olika tempus uppstår en spännande polemik mellan 

dåtid och nutid. Resan startar och avslutas samtidigt, den pågår ständigt. Varje gång jag läser 

berättelsen startar resan på nytt, varje gång den spelas på en teater sker detsamma. Det är 

förmodligen inte för den sakens skull som Harry Martinson har skapat de här skillnaderna i 

tempus men det är spännande tolkningar av tidsuppfattning. Jag ger vidare exempel på hur 

tidens gång gestaltas på scenen där olika berättartempus kompletteras med andra 

uttrycksformer som musik och kostymer vilket jag skriver om i avsnitten musik och dans samt 

mask och kostym.  

 

Karaktärsfunktioner i text och teater 

Hur karaktärerna framträder i texten har jag beskrivit i mitt avsnitt om berättarperspektiv. I 

det här avsnittet analyserar jag de viktigaste och mest framträdande karaktärernas funktion 

och betydelse både i verseposet och i Stadsteaterns föreställning. 

Den största betydelsen i Aniara har kvinnorna. Johan Wrede verkar hålla med eftersom han 

ägnar ett helt avsnitt i sin avhandling om Aniaras kvinnor, utöver det att de dessutom får 

störst utrymme i hans beskrivning av Aniaras persongalleri. 

Den mest betydande kvinnan i verseposet, enligt mig, är Doris. Som människogestalt figurerar 

hon inte långvarigt, endast i första versen av verseposet, tillika den första scenen i pjäsen. 

Som symbol för och namne med Harry Martinsons Jord är hon trots det den mest betydande. 

Hon är incheckningsvärdinna vid en av goldonderslussarna där människorna tar ett sista farväl 
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av den strålningssmittade jorden och reser mot Mars. Själv blir Doris kvar på jorden, hon är 

jorden. 

Jag ser en analogi mellan chefspiloten Isagel och Doris. Johan Wrede utgår också ifrån det 

och han menar att det tydligast framträder i vers 19. 

Hur suverän hon är, hur oåtkomlig.  

Hon sårar liksom rosorna kan såra,  

fast inte som så många sagt med törnet.  

En ros den sårar alltid med sin ros  

och sårnaden blir ändå törnesår,  

men kanske ännu oftare ett sår  

av bara skönhet, bara skönhetseld. 

Så säger berättaren, Mimaroben om Isagel. I direkt anslutning säger han så här om Doris: 

Den sköna Doris, nu på sjätte året  

alltmer förvandlad till en fjärran stjärna,  

en sol som gnistlik bränner i mitt öga  

och sticker in sin ändlöst långa guldnål  

i hjärtat genom svindelklara rymder  

hon brände bredare när hon var nära,  

men stinger djupare när hon är fjärran. 

Tematiken i de båda stroferna är densamma, vilket Johan Wrede visar. Det väcker misstankar 

om att Doris och Isagel är samma gestalt, de har i alla fall ett starkt band till varandra.
30

  

Två andra verser är så lika att man tror att de handlar om samma person. I vers 34:5 beskrivs 

Isagel: ”Hon skriver kurvor, hennes naglar glänsa som matta lampor genom salens skymning. 

Hon säger: följ med talen denna kurva här där mörkret från min sorg sin skugga ger.” 

I vers 1:2 står det om Doris: ”Hon skriver korten, fem små naglar glänsa som matta lampor 

genom salens skymning. Hon säger: skriv ert namn på denna raden här där ljuset från min 

blondhet lyser ner.” 

                                                           
30

 Johan Wrede, s. 285f 



 
 

14 
 

Likheten är slående samtidigt ser man här skillnaden mellan de två karaktärerna. Isagel 

representerar det mörka, den döda materien. Som matematikens gudinna står hon i förbund 

med det överjordiska medan Doris symboliserar livet, den jordiska och därmed kroppsliga 

gudomligheten. Isagel är enligt Johan Wrede härlett ur namnet Isis, kunskapens och 

navigationens gudinna i det gamla Egypten. Men hon är också dödsrikets härskarinna.
31

 ”Att 

de två gudomliga makterna, den transcendenta och den immanenta, ytterst visar sig vara en, är 

av största vikt.” skriver Johan Wrede
32

 Doris och Isagel är alltså som en slags yin och yang-

symbol. Det är också intressant att Isis ses som en föregångare till kristendomens Maria, som 

Johan Wrede noterar.
33

 I vers 39 skildras en ”förlossning”. Jag sätter förlossning inom 

citattecken eftersom Isagel inte föder något människobarn, hon föder en tanke, en tanke som 

dessutom verkar dödfödd i rymden.  

Men här där vi var ödesbundet lagda  

på kursen som hyperbelns lag bestämde  

där kunde hennes upptäckt aldrig bli  

till något fruktbart, blott ett teorem  

som Isagel så överlägset format  

men som var dömt att följa med oss bort  

allt längre bort mot Lyran och försvinna. 

I Isagels dödfödda tanke förenas Isis, dödsrikets härskarinna och jungfru Maria som föder liv 

och bildar en likhet med föreningen Isagel, symbolen för det kalla ”döda” och Doris, 

symbolen för livet och naturen.  

Den asexuella Isagels raka motsats är Libidel, vaginakultens/sexualkultens översteprästinna. 

Det är lätt att tro att Harry Martinson har namngett Libidel med en tanke på hennes sexuella 

natur då man kan dra en parallell till Freuds ord för den sexuella driften, libido, vilket Johan 

Wrede påpekar i sin avhandling. Johan Wrede undersöker korrekturet till Aniara, vilket jag 

inte har haft möjlighet till och upptäcker där att Libidel liknas vid en fjäril. Enligt Harry 

Martinson ska Libidels namn också vara besläktat med en grupp kortlivade, vackra 

rovsländor.
34

 Det finns inga tydliga bevis på det i texten men Libidel får antas vara Aniaras 
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mansslukerska, alltså rovslända. Hon är inte särskilt kortlivad men vacker är hon fortfarande 

när hon avslutar sitt liv. 

En dag sjönk skön Libidel samman  

för drogen hon lagt på sin tunga.  

Vi sjöng invid graven där flamman  

tog tag om den ej längre unga. (57:1) 

Libidels kroppsspråk är lättare att gestalta på scenen än Isagels intellekt. Jag ser därför Libidel 

som viktigare och mer intressant i föreställningen än Isagel. Hon är symbolen för förfall och 

dekadens vilket markerar hela tillvaron på Aniara. Dekadensen utrycks tydligast i dansen där 

vaginakulten har en stor roll, jag skriver mer om dansen och vaginakultens betydelse där i 

mitt avsnitt om musik och dans. 

Daisi Doody är en annan av Aniaras kvinnor, fast hon framställs mer som en flicka än en 

kvinna. Hon är jollrande och till synes bekymmersfri, varav liknelsen vid en flicka. I de 

kroppsliga uttrycken och därmed närheten till naturen ser jag en analogi mellan Daisi Doody 

och Libidel samt mellan de båda och Doris. I Stadsteaterns föreställning ses Mimaroben och 

Daisi Doody dansa tätt intill varandra, man ser de erotiska vibrationerna. ”Daisi Doody är till 

den grad natur att hon inte ens märker att Jorden gått förlorad. Hon har sin kropp och sin dans 

och detta är henne nog.” skriver Johan Wrede.
35

 Han skriver även att ”Daisis omedvetna, 

blinda livsglädje kan ses som ett uttryck för jordisk, frisk naturlighet”.
36

 Det har han rätt i men 

vad jag också ser är att Daisi Doody sin naturtrogenhet till trots inte märker Jordens och 

Dorisburgs död. Dorisburg är den stad där Daisi Doody har växt upp. Detta är ett uttryck för 

en frånvaro av och en saknad efter naturen. Daisi Doodys naiva levnadsglädje räddar henne 

kanske ifrån att gå under på samma sätt som Isagel och Libidel som båda tar livet av sig. Daisi 

Doody dansar och jollrar fram till sin död. 

Och när vi dansa yurgen står det klart  

att allt som heter yurg är underbart  

när Daisi Doody vrider sig i yurg  

och jollrar slangen ifrån Dorisburg:  

du gammar ner dej och blir jail och dori.  
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Men gör som jag, jag sitter aldrig lori.  

Här slumrar ingen chadvick, putar Daisi,  

jag rörs i gejdern, jag är vlamm och gondel,  

min dejd är gander och min fejd är rondel  

och vept i taris, gland i deld och yondel.  

Och lustigt gungar yurgen, jag förvillas  

den sorg jag vårdar hotar att förspillas  

hos detta mänskobarn som fyllt av yurg  

slår dödens rymd med slang från Dorisburg. (12:2-5) 

 

Det finns en direkt koppling mellan Daisi Doody och Doris i verseposet, vilket visar en annan 

sida hos Daisi Doody än den naiva och även tydliggör att Mimaroben har ett kroppsligt 

förhållande till Daisi Doody. Något liknande finner jag inte mellan honom och Isagel.  

Jag tigger hennes räddningsfamn om möte,  

jag ber om ingång i ett hårigt sköte  

där dödens kalla klarhet inte är.  

Där finnes livet kvar i Mimas salar  

i Daisis sköte lever Doris dalar  

när i varandra utan köld och fara  

vi glömmer rymderna kring Aniara. (13:6) 

Det är i förhållande till Mimaroben som Daisi Doodys betydelse och kropp är tydligast.  

Johan Stenström har skrivit om gestalten La Garçonne i en text om operans uppsättning av 

Aniara 1959. La Garçonne ska föreställa en annan sida av Daisi Doody, en mer dekadent 

karaktär.
37

 Jag tycker snarare att La Garçonne är mer lik Libidel men eftersom jag ser en 

analogi mellan Libidel och Daisi Doody är det möjligt att det finns en liknande mellan Daisi 

Doody och La Garçonne i operans uppsättning. 

                                                           
37
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Mima är en besjälad maskin, hon ser allt som sker på jorden och förmedlar sina bilder till 

Aniaras passagerare för att skänka dem trygghet och tröst. Hon har liknats vid en symbol för 

konsten för sin förmåga eller sina försök att med fiktion distrahera Aniaras passagerare från 

verklighetens bitterhet.
38

 När hon går under försvinner också Aniaras kontakt med jorden, 

Doris och därefter går också passagerarna ombord på skeppet långsamt under av tidens och 

orons tryck. Johan Wrede har presenterat flera förslag på tolkningar av Mimas namn men den 

som känns mest relevant är att namnet härstammar från det grekiska ordet 

mimesis=efterbildning. De här tolkningarna kan dessutom bekräftas genom Harry Martinsons 

förord till en pocketutgåva av Aniara, som kom ut 1963 vilket Johan Wrede citerar: 

En gemensam nämnare (för händelserna i Aniara och för livet) är lusten och driften att göra allt 

till skådespel, att samtidigt vara medspelare och åskådare på en alltmer oerhört utvidgad 

världsteater. I en sådan värld ställs oerhörda krav på konst och kultur. Som en symbol för alla 

utvidgade ansträngningar i den vägen står den gåtfullt konstruerade miman, den stora 

infångerskan och återgiverskan av allt som flyr och förgår, allt som strålar vidare i allriktade 

utflöden mot tomheten och glömskan. 

Vidare citerar Johan Wrede en intervju med Harry Martinson i Expressen 13/10 1956. Som 

svar på frågan vad Mima är för något svarar han: ”Ordet har jag fått från det latinska 

’Mimus’. Det är betäckningen för härmfågeln. Den som alltid gör efter. Den som härmar. Den 

som lydigt återger. Det svaret får du nöja dig med.”
39

  

Det är Mimas mänskliga sidor som gör att hon dyrkas och fyller ett tomrum för människorna 

ombord på Aniara. Som Owe Wikström påpekar så känner Mima medkänsla för 

människorna.
40

 I Stadsteaterns föreställning har hon gjorts mänsklig med talade repliker men 

är samtidigt robotlik i Claire Wikholms gestaltning. Trots ritualer och liturgi ska allt till slut 

lösas upp i intet, något som Mimas bilder faktiskt förmedlar. Hon visar dem den yttre världen 

men själva kan de inte nå den, själva lämnar de inga spår där. 

Mimaroben är inte bara Mimas skötare han är också den drivande kraften i verseposet och i 

pjäsen som en av dess viktigaste berättare och största karaktärer, vilket jag beskriver i 

avsnittet om berättarperspektiv. Jag ser en analogi mellan Mimarobens och Mimas berättande 

funktioner. Mima är kontakten mellan den inre världen ombord på Aniara och den yttre värld 

de har lämnat på jorden. Hon förmedlar information om och bilder av jorden till passagerarna 
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ombord på Aniara, minnen men också bilder av hur verkligheten nu ser ut. Mimaroben är som 

berättare i verseposet och drivande karaktär i pjäsen en koppling mellan berättelsen och 

läsaren. Han förmedlar bilden av vad som händer på Aniara för oss som inte är en del av den 

världen. Som jag redan har nämnt står han i relation till de flesta kvinnorna i Aniara. Han är 

en central gestalt i deras liv men framför allt är de centrala gestalter i hans liv.     

Flera av karaktärerna byter kön när de gestaltas på scenen, vilket är anmärkningsvärt. Både 

Gena och Yaal, två medlemmar i vaginakulten gestaltas som män i pjäsen men är i verseposet 

kvinnor. Kulten består förvisso av både män och kvinnor redan i eposet, vilket står i vers 37: 

”Begär och fromhet trängas till varann, in rullar vagnen dragen av ett spann bestående av 

kultens män och kvinnor.” (min kursivering) men Harry Martinson har själv valt att inte 

beskriva dem explicit. Vaginakultens centralgestalter är alla kvinnor med Libidel i spetsen 

men i pjäsen får alltså männen en lika stor roll som kvinnorna. Det kan vara en medveten 

strategi för dramaturgen att visa att en del av vaginakultens medlemmar är män och samtidigt 

få fler manliga gestalter i pjäsen. Det kan också vara en koppling till och flirt med vår samtid 

där intresset för queer blir allt större. Det ger däremot bara en effekt om publiken känner till 

verseposets persongalleri eftersom könsbytet inte kommenteras i föreställningen. Eftersom 

Yaal i eposet är utsedd till Libidels efterträderska/efterträdare innebär föreställningens 

könsbyte att vaginakulten i framtiden inte har någon översteprästinna utan istället en 

överstepräst och då inte längre är en vaginakult. Libidel dör i föreställningen men det 

tydliggörs inte att Yaal då tar hennes plats. Jag tror att det skulle påverka synen på kvinnornas 

starka roll i Aniara vilket kan vara ett ämne för någon annan att utgå från, i den här uppsatsen 

får det tyvärr inte plats. 

En tredje karaktär som har bytt kön i Stadsteaterns föreställning är förste astroloben som i 

verseposet är en man och i pjäsen är en kvinna, spelad av Katharina Cohen. Hon gör dessutom 

rollen som Doris. Det stör inte tolkningen eller intrycken på samma sätt som Gena och Yaals 

könsbyten gör. Däremot kan jag tycka att det är underligt att Katharina Cohen får gestalta 

Doris då det hade varit snyggare att låta Marika Lindström som spelar Isagel även spela Doris 

eftersom det finns en koppling mellan Isagel och Doris. En annan alternativ rollsättning hade 

varit att låta Sara Jangfeldt, som spelar Daisi Doody, även spela Doris då det finns en 

koppling även mellan de karaktärerna. De alternativa rollbesättningarna är möjliga eftersom 

Doris står på scenen endast i första scenen när varken Daisi Doody eller Isagel är närvarande.   



 
 

19 
 

Trots det stora utrymme som det här avsnittet redan har finner jag det värdefullt att nämna ett 

par karaktärer som i verseposet är marginella men som har större betydelse i Stadsteaterns 

föreställning. Poetissan och Rymdmatrosen är två gestalter som på sätt och vis är ganska lika 

Mima. De bär med sig sina minnen och bilder av Jorden och sina liv och berättar om dem för 

de andra passagerarna. De bär därför, trots sin marginalitet, stora delar av berättelsen. Detta 

har också påpekats av Johan Lundberg. Han påpekar att Poetissan, den blinda sångerskan från 

landet Rind har samma förmåga som miman att lyfta Aniaras passagerare ”högt till Andens 

dag”.
41

 Detsamma säger också Johan Wrede när han beskriver hennes funktion som Ljusets 

prästinna.
42

 Poetissan lyfter på ett liknande sätt föreställningen på Stadsteatern. Hon spelas av 

Helene Sjöholm och det är långt ifrån en slump att hon är porträtterad på affischerna trots att 

hon inte har den största rollen, men hon drar publik.  

Nobia är en karaktär som lever i Rymdmatrosens minne. Nobia är inte ombord på Aniara, hon 

dog långt innan resan startade. Hon har av Harry Martinson kallats för ”den verkliga och 

största hjältinnan i Aniara”.
43

 Hon är symbolen för godheten och det moraliska samvetet, hon 

riskerade nämligen sitt liv för att hjälpa de kvarlevande på den strålningssmittade jorden. Om 

henne berättar alltså Rymdmatrosen för alla han möter. Han har alltså ingen större funktion än 

minnets.   

Högkomiker Sandon kan verka vara en marginell karaktär i verseposet men jag tycker att han 

är viktig för att förtydliga det språk Harry Martinson till stor del använder för att balansera det 

allvarliga tema som Aniara har. Johan Wrede har uppmärksammat att undertiteln till eposet, 

En revy om människa i tid och rum pekar på att skämt och allvar verkar sida vid sida i Aniara. 

Lekfulla formuleringar berättar allvarliga historier. Ordvalet är ofta vardagligt och 

jargongartat, och är uppbyggt på vad Johan Wrede kallar ”en konstlös meter och mekaniska, 

naiva rim”.
44

 Jag menar att det här är avsiktligt gjort för att göra det allvarliga temat mer 

uthärdligt. Högkomiker Sandon är det triviala personifierat. Han bryter allvaret i 

föreställningen, bryter tristessen ombord på Aniara och personifierar Harry Martinsons 

stilgrepp. Han är den som underhåller Aniaras passagerare vilket Dan Ekborg också gör 

interaktivt i föreställningen på Stadsteatern. Dan Ekborg improviserar sig igenom delar av 
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föreställningen, och pratar med publiken för att det ska kännas att han spelar för oss på en 

annan nivå än de andra skådespelarna. Han sätter fingret på det faktum att skådespelarna inte 

är ensamma på Aniara, vi åskådare är också med. I spelanvisningarna står det: ”Uppträder för 

PASSAGERARNA”. Det är alltså enkelt kallat metaunderhållning men får också stor 

betydelse för publikens funktion som passagerare i Aniara.  

Chefen över Aniaras besättning kallas ”Chefone, goldonderns hårde herre” (30:5) I en tillvaro 

där passagerarna prioriterar trygghet och rutin har Chefone en tvetydig betydelse. Han är 

många passagerares hot samtidigt kanske han menar väl och vill skydda passagerarna från den 

yttre världens påverkan när han kastar Mimaroben och flera andra i isolering längst ner i 

goldondern (31:1) efter att miman går sönder när hon skildrat hur staden Dorisburg sprängs av 

fototurben. (26)  

Förmörkad i sitt cellverk av den hårdhet  

som människan visar i sin ondskas tid  

kom hon som länge väntat var därhän  

att hon på mimors sätt till slut bröts ner.  

Indiffierenta tredje vebens tacis  

ser tusen ting som inget öga ser.  

Nu ville hon i tingets namn ha frid.  

Nu ville hon ej förevisa mer. (28:4) 

Mimaroben misslyckas med att hålla passagerarna från att se det hända och slängs i arresten.  

Men allting var försent. Jag hann ej hejda  

allt folk som trängde på mot mimasalen.  

Jag skrek, jag ropade till dem att vända.  

Men ingen lydde mig, ty fastän alla  

helst ville fly i skräck ur mimahallen  

drogs alla lystet till att se det hända.(29:1) 

Mimaroben beskriver hur han kämpar med att rädda Mima när folket hånar honom, även 

Chefone. ”Och Chefone, goldonderns hårde herre, kom in och hånade mig varje dag…”(30:5) 

Chefones gestaltning på scenen ger även den ett hårt intryck. Han håller sig på sin kant och 

styr sitt skepp med järnhand. Han ses aldrig intimt eller vänskapligt tillsammans med någon 
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annan. Han symboliserar det yttre hotet. Passagerarna och besättningen på Aniara tvingas 

hitta ett sätt att förhålla sig till hotet omkring dem, inte bara rymden som omgärdar dem utan 

också Chefone som spatserar runt bland dem. På samma sätt måste människan lära sig att 

förhålla sig till hoten på jorden. Vi kan försöka utrota dem men vi kan aldrig riktigt glömma 

dem. 

Den sista karaktär jag ger uppmärksamhet är Barnet. Barnet beskrivs inte närmare än så, han 

eller hon har inget namn och framträder endast en gång på scenen (Scen 20) och omnämns 

endast ett fåtal gånger i verseposet. I verseposet rör det sig i och för sig om fler än ett barn. 

När barnet framträder på scenen dansar han samma dans som de vuxna dansar för att fira 

midsommar i Scen 3 A och 3 C. Det skriver jag närmare om i avsnittet om musik och dans 

som en allegori över tidens gång. Barnet är med all sannolikhet fött ombord på Aniara och har 

aldrig upplevt världen utanför, det lever därför ett mer isolerat liv än de vuxna. De får aldrig 

nya influenser, tiden är fryst på ett sätt men samtidigt ser vi genom Barnet att livet fortsätter 

och nya generationer växer upp i den här tidskapseln. I en civilisationskritisk läsning kan det 

vara en vink till mänskligheten att om vi inte tar bättre hand om vår jord leder det snart till att 

vi låter våra barn växa upp i en värld utan framtidshopp. I verseposet är Barnet dött när vi som 

läsare möter det, det berövas sin framtid med ens det föds. Eller är det så att det skyddas från 

ett liv utan framtid? 

Chebeba satt i sina bästa år  

med gränslös lycka vid en liten bår.  

På båren låg den lilla rosenknopp  

hon hade skyddat från att växa opp  

i Aniaras stad.  

In trädde Yaal i sina bästa år.  

Hon såg det döda barnet på dess bår  

och sade så med stämma hård och klar:  

du reser hem. Själv får vi stanna kvar  

i Aniaras stad. (41:1-2) 

Det barn som i Barnets ställe leker ”på de nötta balsalsgolven” tror jag är Daisi Doody som i 

all sin naiva uppenbarelse liknar ett förvuxet barn i vars sinne tiden står stilla. 
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Det är viktigt att påpeka att även teaterpubliken är karaktärer i föreställningen, anonyma 

passagerare utan namn. I manuset pekas det bland annat ut vid Doris första replik: ”Skriver ert 

namn vid första raden här…” där det som spelanvisning står ”Som vänder sig till olika 

resenärer.” Vad hon faktiskt gör är att titta på publiken och vända sig till olika resenärer där. 

Publiken är alltså detsamma som passagerare i föreställningen. Det är på textuell nivå vad 

man kan kalla ett strukturellt performativt spår, där texten uppmanar till deltagande. Det är 

tydligare i föreställningen på Stadsteatern, vilket jag skriver mer om i mitt avsnitt om textens 

rum och scenrummets gestalt.  

Jag tolkar de olika konstiga orden i verseposet som ett försök att skapa en bild av passagerare 

med olika nationaliteter, inte bara som en framtidsvision. Att vi som läsare inte förstår alla ord 

beror både på att det är ett språk vi inte förstår samtidigt som det på en annan nivå är en del av 

framtiden som läsaren inte känner till. I språket syns även Aniaras olika tidslager. Språket 

antyder att vi blickar in i framtiden, samtidigt som vi läser berättelsen som dåtid medan det av 

Aniaras karaktärer upplevs i nutid. Språkets funktion som symbol för multinationalitet syns 

tydligt i scen 1 C i föreställningen där man använder språket för att föreställa passagerarna 

som en samling olika nationaliteter.  Chefspiloten Isagel säger i scen 1 B ”En nödgir för 

asteroiden Hondo tog oss ur kursen och för att undgå fältet Jupiter lade vi oss på kurvan ICE-

tolv i Magdalenafältets yttre ring, men mötte stora leonider och väjde vidare mot Yko-nio…”. 

I scen 1 C säger hon samma sak på engelska så att icke svensk-språkiga passagerare också 

förstår den viktiga informationen, liksom på flygplan är besättningens språk engelska: 

”Swerving to avoid the Hondo asteroid took us off our course so, to avoid the field of Jupiter, 

we went along the I.C.E. twelve curve of Magdalena field, the outer ring, but there we met 

large numbers of Leonids and had to veer still further towards Yko-nine…” Det nämns också 

att passagerarna kommer från olika länder och städer som nämns i verseposet till exempel 

länderna Rind och Gond och städerna Dorisburg och Xinombra.  

Vad jag i de här två första avsnitten kommer fram till är att berättarperspektiv och 

karaktärsgestaltning går hand i hand i verseposet och att det helt smälter ihop i pjäsen, 

eftersom man plockar bort den yttre berättaren där. Eftersom flera karaktärer uppstår i 

berättandet och ibland redan har färdiga repliker i verserna har inga stora förändringar gjorts i 

texten. Det här medför å andra sidan att föreställningen mer liknar en dramatiserad 

uppläsning. Texten och spelet kan ibland bråka om uppmärksamheten. En annan iakttagelse 

jag gör är hur tidens parallella spår blir tydliga i skillnaderna mellan verseposet och 

stadsteaterns föreställning. Jag föreställer mig rymdfärden som en pågående händelse 
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samtidigt som den tanken flyr när föreställningen är slut och illusionen bryts. Det vi då har 

kvar är verseposets fiktion och den, för mig som läsare, återberättade sagan.  

Mask och kostym  

Mask och kostym kan ses som en del av karaktärsgestaltningen på scenen men jag väljer ändå 

att ge det ett eget avsnitt. Det tar inte mycket plats i uppsatsen och är inte heller särskilt 

spektakulärt på scenen men det är värt att nämna vissa aspekter av det ändå. Jag ser en viktig 

symbolik åtminstone i kostymerna som kompletterar den lek med tidsgestaltning jag nämner i 

avsnittet om berättarperspektiv. 

Maskerna och sminket är skapade av Katrin Wahlberg. Skådespelarna har sminkats vitt och 

pudrigt för att få ett transparent och skört utseende. Även håret har fått det här utseendet. Med 

hjälp av peruker som liknar skådespelarnas egna hår men som gjorts tunna, flygiga och ljusa 

har skörheten och strålningen speglats i karaktärernas utseenden. Det här transparenta 

utseendet ska nämligen spegla det faktum att karaktärerna flyr från en sönderstrålad jord. 

Harry Martinsons idé kring Aniara uppstod ju vid tiden då Sovjetunionen släppte sina första 

vätebomber och naturens hjälplöshet mot människans grymhet blev tydligare.  

Större men kanske otydligare symbolik hittar jag i de annars så enkla kläderna skådespelarna 

bär. I kläder inspirerade av ett 50-talsmode dansar de runt på Aniara. Kläderna är skapade av 

Kersti Vitali Rudolfsson. Passagerarna på Aniara lever i ett existentiellt tomrum, i en hopplös 

tillvaro utan framtidstro. De tar tillvara sina traditioner och ritualer men till slut faller även de. 

De låtsas att solen går och upp och ner, att det blir dag och natt, att tiden flyter på som i Doris 

dalar men till slut upptäcker de att det är alltjämt mörkt utanför Aniaras fönster, att tiden står 

stilla. De är fast i 50-talet, till det yttre är allt sig likt sen de bordade goldondern. Tiden har sin 

gång, samtidigt går den runt eller står stilla när historien upprepar sig eller aldrig tar slut.  

 

 

 

Textens rum och scenrummets gestalt  
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I det här avsnittet försöker jag ge en bild av de olika scenrummen och dess förebilder i 

verseposet, men det är inte alltid tydligt vad scenrummet ska representera eftersom det 

föreställer olika rum under handlingens gång. 

I den första versen av verseposet gestaltas en fiktiv avgångshall, liknande den på en flygplats. 

Det här intrycket förstärks av att den mänskliga gestalt som presenteras på scenen påminner 

om en incheckningsvärdinna som checkar in alla passagerare innan bordningen av ett 

flygplan. Därmed checkas också läsaren ombord på Aniara eftersom den här första versen 

fungerar som en inledning till verseposet samtidigt som den rumsligt översätts till att gestalta 

en ingång till skeppet Aniara. Som åskådare kommer man innan föreställningens början in 

från sidan av scenen och möts först av en bildskärm där Doris står och reciterar delar av den 

första versen i Aniara för att välkomna publiken till föreställningen: 

Hon säger: skriv ert namn på denna raden här  

där ljuset från min blondhet lyser ner.  

Hon säger: detta kort skall ni bevara  

och i den händelse att någon fara  

av sådan art som anges här å sid  

två hundraåtta skakar land och tid  

så ska ni komma hit och noga uppge  

vad ni kan ha på hjärtat här bredvid.  

Till vilken del av Mars ni då vill komma,  

till östra eller västra tundran preciseras här. 

Att icke strålningssmittad jord i kruka  

skall föras med av alla anges där.  

Minst tre kubikfot skall av mig förseglas  

och bokas in för varje resenär.  (ur vers 1) 

Som jag visar både i detta avsnitt och i avsnittet om karaktärsgestaltning behandlas och 

betraktas åskådaren av föreställningen som en passagerare ombord på Aniara. Jag använder 

därför båda epiteten och det är viktigt att skilja på passagerna på scenen, gestaltade av 

skådespelarna och passagerna på åskådarbänkarna. 
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Större sceniska förändringar är inte angivna i manuset däremot så sker de. Man har byggt upp 

goldondern Aniara som scenografen Sören Brunes föreställer sig den på Stadsteaterns stora 

scen. I scen 1 B säger Mimaroben: ”Goldondern Aniara stängs…” och plötsligt vrids det stora 

bygget på scenen och man ser insidan av Aniara. Själva scenutrymmet där skådespelarna rör 

sig är en spegelbild av den plats där vi åskådare sitter så att man får en känsla av att 

scenrummet är runt och att vi åskådare också sitter på scenen och inte bara betraktar den. När 

åskådarna tror att Aniara har öppnat sig har rymdskeppet alltså stängts och omslutit dem. Till 

och med piloternas kabin är speglad i ljus- och ljudteknikernas rum bakom publiken och man 

kan ju finna en viss likhet i deras funktioner som styrande och skötande av det tekniska. 

Scenen slutar och publikens domäner tar vid där orkesterdiket finns. I pjäsen får orkesterdiket 

också föreställa gravvalven där man begraver de döda på Aniara. Någon symbolisk likhet 

finns det givetvis inte mellan de olika rummen. I och med rummets spegling blir scenen en 

reinkarnation av goldondern Aniara och vi är alla dess passagerare. Tanken om publiken som 

teaterns fjärde vägg är tydlig i den här föreställningen.     

Speglingsillusionen och dess effekt är viktig i rummets utformning. Den uppstår på flera 

ställen i föreställningen och har en symbolisk betydelse. Alla speglingsillusioner är däremot 

inte direkt rumsliga utan uppstår i och med skådespelarnas spel på scenen. Ett exempel där 

den här speglingseffekten uppstår i spelet är när Mima står på scenen. Mimas uppgift är att 

förmedla bilder från den yttre världen som en tröst åt Aniaras passagerare. Eftersom Mima 

står riktad mot publiken på scenen får publiken också föreställa de trygga bilder som hon 

förmedlar till Aniaras passagerare. Det faktum att publiken tekniskt inte är på scenen utan 

framför scenen gör att jag kan förknippa publiken med det yttre, trygga som Mima visar upp 

för skådespelarna på scenen. Mimas bilder blir för Aniaras passagerare en illusion om att 

sväva i trygghet. Omvänt blir vetskapen om att det som utspelar sig framför publikens ögon är 

ett skådespel dess trygghet och försäkring om att när skådespelet är över och illusionen bryts 

kan publiken återgå till sitt vardagliga liv, vi är inte fast på Aniara.  

I vers 61 av verseposet finns en idé om speglingens och projiceringens verkan på 

passagerarna. I versen beskriver Mimaroben hur han uppfinner ett slags bildskärmar skapade 

av strålar som han fäster i rymden för att avskärma Aniara från rymdens mörker. Genom att 

projicera bilder på skog, berg och städer skapar han en illusion av en värld som Aniara svävar 

i istället för den stora rymden. Det här illustreras tyvärr inte vidare i uppsättningen på 

Stockholms stadsteater. De sänker ner fyra rep som ska representera vad jag gissar är 

skärmarnas upphängningsanordning. Det står inga anvisningar för det här i manus men i scen 



 
 

26 
 

11 B sänks det ner fyra rep som skådespelarna fäster i goldondern samtidigt som förste 

astroloben ”SAMTALAR MED NÅGRA RESENÄRER” och säger: ”Med vad jag förstår 

stora svårigheter har han [Mimaroben] uppfunnit en skärm bestående av två slags strålar och 

tänkt sig att skenbart fästa skärmen några mil ifrån goldondern.” Det måste vara dessa strålar 

som repen symboliserar vilka fästs i goldondern. Repen har också en scenteknisk funktion. De 

lyfter upp skeppet när man ska spela scener som utspelar sig i rum placerade i de undre 

våningarna av goldondern, vilka placeras direkt på scengolvet. Givetvis handlar det om 

resurser men det hade blivit mer samstämmigt med eposet om två bildskärmar hade placerats 

på sidan av scenen och man faktiskt visade bilder på skog, städer och dylikt. I vers 62 och 63 

omnämns ett utsiktsfönster och utsiktsrum som det hade varit roligt om de också hade 

gestaltat genom stora bildskärmar där bilder på stjärnor och planeter kunde ha visas så att det 

gav sken av att sväva i rymden. Det hade förhöjt känslan av att, som åskådare vara ombord på 

goldondern. Ett liknande rum är ”planetariedäcken övervälvda av genomskinligt klara plexi-

tak” som omnämns i vers 55. Dessa omtalas i pjäsen men existerar inte i fysisk form på 

scenen. Det hade säkert varit svårt att gestalta men hade gett illusionen av att sväva i rymden 

om stjärnor och mörker hade projicerats i taket.  

I vers 36 beskriver Mimaroben den spegelsal han låter bygga upp på Aniara. Rummet är 

tapetserat med speglar för att skapa en illusion om ett större rum åt de klaustrofobiska 

passagerarna ombord på goldondern. I pjäsen återfinns spegelsalen under själva goldondern, 

närmast scengolvet vid högkomiker Sandon och Libidels sminkloger. I föreställningen finns 

inga faktiska speglar, spegelillusionen gestaltas istället genom att en dans framförs i 

spegelformationer i scen 12 C. Det här diskuterar jag mer detaljerat i avsnittet om dans och 

musik. En notering jag gör när jag ser pjäsen är att när spegelsalen ligger sammanstörtad efter 

en orkan av kosmisk sand i scen 17 B gestaltas den plötsligt på den övre delen av goldondern. 

Spegelsalen har alltså mystiskt flyttat på sig. Det kanske man inte har tänkt på i planeringen 

av uppsättningen eller så har man tvingats ignorera det, då det förefaller onödigt att hissa upp 

goldondern en gång till bara för att försöka ge en bild av den sammanstörtade spegelsalen. 

Alla övriga scener i andra akten utspelas nämligen i rum i den övre delen av goldondern.  

I föreställningen har det gjorts ett ganska bra sceniskt rum av det som beskrivs i vers 38. ”Uti 

sin sminkloge bakom mimasalen där satt skön Libidel en vinternatt, med lårbandsklocka och 

en budda-katt: ett spegelsmycke fäst i naveldalen.” Det här gestaltas i scen 12 A. Det är här i 

pjäsen som goldondern hissas upp i taket (vilket tyvärr inte står i manuset) och scenen 

förvandlas till en sminkloge, dock inte bakom, som det står i verseposet utan under 
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mimasalen. Det förklaras tydligt att de befinner sig i en sminkloge i scen- och 

spelanvisningarna: ”Musik. I en sminkloge. HÖGKOMIKER SANDON och LIBIDEL sitter 

och gör sig i ordning för kvällens uppträdande. SANDON retar LIBIDEL. Musik.” Utrymmet 

längst fram på scenen ser ut som en liten miniscen och det föreställer det också i pjäsen. Här 

uppträder Libidel i scen 12 B och högkomiker Sandon i scen 14. 

Goldondern är stor i fantasin och i verseposet nämns flera olika rum och salar. Det stora rum 

som speglar publikens plats får i föreställningen föreställa flera olika rum. Till en början 

föreställer det stora samlingssalen men också mimahallen när Mima är närvarande. Utrymmet 

längst fram kallas för goptarummet, där jobbar chefspiloten Isagel med sina uträkningar, 

vilket nämns i vers 39. I scen 3 A flyttar skådespelarna några bänkar för att få plats att dansa 

och plötsligt är scenen förvandlad till danssal. I scen 3 B står Chefone uppe på första läktaren 

och talar till folket. I verseposet kallas det för ”akterskeppets stora samlingssalar” så jag antar 

att det ska gälla här också. Första läktaren på goldondern föreställer också stora 

centrumhallen, även kallad ljusårssalen som beskrivs i vers 82 och scen 23. Det är det ställe 

på scenen där alla skådespelare bäst kan tränga ihop sig för att skapa en illusion av trängsel 

vilket det måste vara eftersom att de ska föreställa alla 8000 av Aniaras passagerare samlade 

där för att fira 20-årsdagen av sin resa.  

Vissa detaljer på scenen är väldigt lika de rumsliga beskrivningarna i texten. Till exempel är 

dörrarna som skådespelarna använder som exit kopior av stora scenens svängdörrar. I 

verseposet beskrivs några liknande dörrar: ”Ur dörrarna som alltid svänger runt på 

vändkorsvis för mänskoströmmens flod hörs några röster segra över sorlet som blandar allt: 

förtvivlan, tro och mod.” (16:1)  

I vers 17 beskriver Mimaroben hur han undersöker Mimas cellverk vilket han gör utanför 

goldondern. I scen 6 svävar Mimaroben ovanför publikens huvuden på en vajer. Det ska då 

föreställa att han är utanför goldondern. I scenanvisningarna står det också ”MIMAROBEN 

svävar ute i rymden.”    

I vers 31, scen 10 C beskriver Mimaroben hur Chefone låser in honom och många andra ”i ett 

asylrum underst i goldondern”. Det här gör han även i föreställningen men asylrummet 

existerar inte som fysiskt scenrum eftersom att det ska föreställa ligga underst i goldondern 

ska publiken inte se det och alla skådespelare lämnar scenen. Detsamma gäller för den ”lägsta 

källarhallen” som beskrivs i vers 90 och i scen 26 C.  
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Inga rum i föreställningen existerar utan sin motsvarighet i verseposet men alla Aniaras rum 

existerar inte i föreställningen för att Lars Rudolfsson helt enkelt har valt att stryka vissa 

verser i bearbetningen av verseposet. Ett av dessa rum är ändå värt att nämna i den här 

uppsatsen för dess symboliska värde rörande tolkningen av verseposet som ett moraliskt 

problem. Tankens kartotek har en liten plats i verseposet och är som sagt inte alls omnämnt i 

Stadsteaterns pjäs men har enligt Ingvar Holm en viss betydelse för den läsning han gör av 

Aniara som ett moraliskt problem. ”Rymdskeppet Aniara är ett moraliskt problem, det 

tekniska problemet eller den tekniska fabeln vikarierar för något annat.”
45

 Vad han säger är 

inte alls tokigt, många är inne på det spåret. Jag har inte berört det så mycket eftersom en 

läsning av Aniaras mening inte är mitt syfte men det är svårt att låta bli beröringspunkterna. 

Aniara som ett moraliskt problem uttrycker i så fall Tankens kartotek så tydligt det går, i 

relation till Musée des Découvertes, upptäckternas museum, i vilket Ingvar Holm menar att 

tankens kartotek har sitt ursprung. Harry Martinson besökte muséet våren 1949 och berättade 

sen om sitt besök i en intervju med tidningen Vi. ”Alla borde besöka det museet, säger han.”
46

  

I vers 44 i Aniara skriver han: 

I salen sju är Tankens kartotek.  

Rätt klent besökt. Men annars finns där ting  

som tål att tänkas många gånger än.  

Där står en herre kallad Tankens vän  

och ger åt var och en som så behagar  

de första grunderna för tankens lagar.  

Han visar sorgset på en tankemängd  

som kunnat rädda oss om den i tid  

fått vara med i odlandet av anden  

men som då ande inte var förhanden  

i glömskans garderob blev undanhängd.  

Efter sitt besök på Musée des Découvertes skrev Harry Martinson en dikt som handlar om 

”den rena tankens väg bortom ’dimensionernas bojor’: Under de Stora talens kupol lyste den 

svala redbarheten och den lagrena likgiltigheten bildbefriad som ett rymdhav utan himmel och 
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vatten.”
47

 (Dikten är ursprungligen publicerad i tidskriften Vi nr 25/26 1949). Det som 

bekymrar mig är att Lars Rudolfsson låter en skådespelare, närmare bestämt Kristoffer 

Berglund, gestalta Tankens vän på scenen utan att ge honom någon anknytning till tankens 

kartotek. Det gör också att en del av verseposets budskap går förlorad, blir undanhängd ”i 

glömskans garderob”.  

Christian Braw har skrivit en intressant essä om Aniara. Han beskriver där tre idéströmningar 

från sekelskiftet. Monismen är en negativ eller ska jag säga realistisk syn på världen. ”Vi 

lever i en enda värld och utanför denna enda värld finns ingenting.”
48

 

Den andra idéströmningen är evolutionismen, en tanke om att människan ständigt utvecklas 

framåt och uppåt – människan är samtidigt tillvarons höjdpunkt. Den tredje idén är utopismen, 

en tanke om att vi är på väg att utvecklas mot en fullkomlig värld. Christian Braw menar att i 

den moderna världen har alla katastrofer raderat evolutionismen och utopismen men lämnat 

kvar monismen och den enda värld vi har är vi nu ”på väg att förstöra”. 
49

 Det är enligt 

Christian Braw grundstämningen i Aniara och jag håller med. 

Monismen gestaltas ganska väl i stadsteaterns scenrum. Det finns ett enda utrymme som man 

utnyttjar till max, hur många olika rum kan en scen egentligen föreställa? I slutet av pjäsen 

när stämningen bland passagerarna blir allt mer dyster och desperat gestaltar man den här 

världens sammanfall med att lossa del efter del från goldondern och låta dem sväva iväg i 

mörkret. Johan Lundberg skriver i en uppsats till Kungliga Vitterhets- historie- och 

antikvitetsakademiens konferens nummer 67 om Harry Martinsons diktning som en 

”erfarenhet av söndring, ångest och kris.”
50

 vilket jag också ser den sammanfallande 

goldondern som ett uttryck för.  

Harry Martinsons dikt Inflation publicerades ursprungligen i tidningen Idun, 1948, nr 1, sid. 

7.
51

 Det andra stycket i dikten uttrycker erfarenheten av söndring, ångest och kris och 

sammanfattar en av Aniaras utgångspunkter: 

Vår tid är söndringens som flyr till falsk gemenskap,  
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mot en central panik där söndringsbomben  

så mycket lättare får grepp om centrum 

 och spränger, slungar varje panisk mittpunkt  

ut mot en söndring utan tillflyktsorter.   

       

Musik och dans 

Musiken och dansen i föreställningen ger uttryck för verseposets suggestiva sidor, samtidigt 

är båda konstarterna väldigt konkreta. Verserna i Aniara benämns ibland som sånger så det 

ligger nära till hands att vissa av dem sjungs av skådespelarna istället för att talas som 

repliker, dialoger eller berättelser. De förmedlar ändå samma sak, nämligen texten. Dansen är 

koreograferad av Sara Larsson Fryxell, som även spelar Heba i föreställningen och musiken 

är skriven av Andreas Kleerup och Carl Bagge. I Stadsteaterns föreställning bildar musikens 

puls, basen och de ofta återkommande, upprepade melodislingorna en allegori över textens 

och pjäsens evighet och rundgång. Aniara svävar på sätt och vis fortfarande i rymden; 

samtidigt har resan ett tydligt slut. Även i verseposet manifesteras det här evighetstemat 

genom att Harry Martinson blandar tempus. Somliga verser skrivs i presens, som om resan 

vore pågående, och somliga skrivs i imperfekt som om resan vore avverkad. Mer om det här 

har jag skrivit i avsnittet ”Berättarperspektiv i text och teater”. Färden är i texten alltså en 

rundgång precis som den är i föreställningen där händelseförloppet förvisso når sitt slut men 

återuppstår igen, inte alltid i samma form ibland i en helt ny regi men det är alltid Aniara på 

färd. Denna rundgång existerar alltså även i musiken som jag ser som en allegori över tiden.  

Versmåttens regelbundenhet ger en lugn, ödesmättad och sublim känsla när de läses högt. 

Kjell Espmark diskuterade dessa i ett föredrag och citerade då Bengt Holmqvists recension av 

Cikada i Stockholms-Tidningen den 20 november 1953. Cikada är en tidigare diktsamling av 

Harry Martinson vari Sången om Doris och Mima ingår, vilket är den första delen av vad som 

kom att bli Aniara. Han kritiserar först Harry Martinsons val av torr, bunden vers men skriver 

också: ”’lyrik av denna sort är minst lika god ingenjörsvers som några tänkbara moderna 

sorter, och det monotona dunkandet kan vara direkt ägnat att stödja suggestionen.’”
52

 Samma 

regelbundenhet och sublimitet finner jag också i musikens puls. Kleerup är enligt min mening 
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en av Sveriges skickligaste samtida kompositörer av elektronisk musik och musiken i Aniara 

bär spår av den musik han normalt skriver. Den är till skillnad från till exempel kostymerna 

modernt inspirerad och jämför man med textens ursprung från 1953-1956 är den rent 

futuristisk. För den nutida publiken är musiken i allra högsta grad samtida, det är i 

föreställningens kontext den är ett futuristiskt element. Det är musikens futuristiska uttryck 

som skänker den sublima känsla jag också förknippar med tanken på en rymdfärd, dragningen 

till det okända. Futuristiska drag i litteraturen är typiskt för science fiction-genren och många 

omnämner Aniara som science fiction. Jag kallar det själv ett modernt versepos med element 

från science fiction. Vad som är kännetecknande för science fiction och som förekommer 

även i Aniara, som en framträdande del av språket i Aniara, är en teknisk vokabulär.  

Dag Hedman har skrivit en bra, sammanfattande uppsats om inslagen av science fiction i 

Aniara där han även går igenom forskningen på området. Han nämner att Aniara handlar, om 

man vill vara enkel, om en rymdresa – ett mycket vanligt motiv i science fiction. Så även 

motiven i Aniara är hämtade ur och är med och skapar en science fictiontradition. Som 

exempel nämner Dag Hedman själva goldondern Aniara, en generationsrymdraket. I Science-

fictiontraditionen finner man begreppet generationsrymdraketer. Det är rymdskepp som, för 

att de färdas i universum med enorma avstånd, når fram till resans mål först generationer efter 

starten.
53

 Det kan ju ifrågasättas ifall en goldonder verkligen kan anses vara en 

generationsrymdraket. Meningen är att den ska nå fram till kolonierna på Mars eller Venus 

efter ett fåtal år men i Aniaras fall kommer den aldrig fram någonstans innan alla ombord är 

döda, så benämningen generationsrymdraket är inte klockren. Vissa karaktärer, som Mima, 

bär drag från science fiction, men även föremål som ljudmynten som spelas på 

”[f]ingersångaren på vänstra handen” i vers 46 är futuristiska element som Hedman jämför 

med ”MiniDisc-systemet”
54

 och längre har vi ju hunnit i utvecklingen med de minimala mp3-

spelare vi bär med oss idag. Det tekniska språket är, som jag har nämnt också karaktäristiskt 

för science fictionverk. Kopplingen de har med Kleerups elektroniskt baserade musik är de 

futuristiska dragen. Många ord i Aniara är helt och hållet påhittade utan koppling till, eller 

med en svårhittad koppling till 50-talets verklighet, ja även 2010 års verklighet men vi vet 

inget om framtiden. Fast fantisera kan vi.            

Jag återkommer ofta till spegelsymboliken i den här uppsatsen eftersom att jag anser att den är 

viktig i Stadsteaterns uppsättning av Aniara och symboliken återfinns i verseposet.  
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En tid fann jag stöd i en idé:  

att låta tusen speglar träda till  

och ge oss allt som speglar kunna ge  

av återspegling, skenbart vidgat rum  

som optiskt vidgar varje tumsbredd ut till  

skendjup upp till åtta tusen tum.  

Och när vi inrett tjugo salar så  

med speglar tagna ifrån åttio  

blev resultatet så pass lysande  

att jag i fyra år med spegelglas  

förvillade de själiskt frysande. (Vers 36:2) 

I Stadsteaterns föreställning gestaltas den här spegelsalen inte med rumsliga attribut utan 

istället genom olika symboler, bland annat i dansen. Även om man inte har sett 

föreställningen utan bara läser manuset eller för delen verseposet förstår man att karaktärerna 

dansar och kan själv föreställa sig det i huvudet. Texten manar på att en scenisk framställning 

bör innehålla någon form av dans, ackompanjerad av musik då det i verseposet står 

”Orkestern spelar fancies och vi dansar ut… Och när vi dansa yurgen står det klart att allt som 

heter yurg är underbart…” (ur vers 12) Här blir alltså det sceniska ett direkt avtryck av texten. 

Som läsare och betraktare förstår vi varför de dansar och varför det till dansen spelas musik. 

Dans som aktivitet på Aniara omnämns i fler verser till exempel vers 35; ”libidinnorna och de 

volypta i kultisk könsdans ringar in sin gud”. I manuset är det inskrivet i vilka scener 

skådespelarna dansar. Utifrån de aspekterna kan man se både verseposet och manuset till 

föreställningen som performativa dokument som möjliggör en senare uppsättning av 

föreställningen. Verseposet kan vara grunden till en helt ny föreställning, manuset är grunden 

till en framtida uppsättning av Lars Rudolfssons föreställning. Eftersom manuset ändå är 

knapphändigt fungerar även Stadsteaterns inspelning av föreställningen som ett performativt 

dokument som bättre återger föreställningens scenografi och spel.  

Åter till själva dansen: I scen 12 C dansar och sjunger skådespelarna besvärjande som för att 

få sina karaktärer att glömma bort den hemska verkligheten, vilket också var Mimarobens 

tanke med spegelsalen. De dansar som i spegelformationer två och två bredvid varandra och 

gör likadana rörelser. Det här är något som också har gjorts i Stockholmsoperans version av 

Aniara från 1959 vilket har uppmärksammats av Johan Stenström. ”I andra aktens andra scen 
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framför kultens kvinnor en ’lasciv dans’. Spelplatsen är spegelsalen och spegeleffekten 

åstadkoms av Birgit Åkessons koreografi genom att dansarna två och två utför samma 

rörelseschema.”
55

  

Scen 12 C och angränsande scener i Stadsteaterns uppsättning är tillägnade vaginakulten och 

dess översteprästinna Libidel. Musiken och dansen i dessa scener är därför väldigt erotiskt 

laddade. Vers 36 som är förlagan till den här scenen är fyllda av erotiska anspelningar. ”Se 

Libidel med konstförfaren hand som eggar upp en man från Doris land. Och se Chebeba när i 

yurgisk ring hon virvlar in mot speglars Ingenting där åtta rums chebebor dansar mot och åter 

visar hennes bröst och fot.” Scenen hålls dunkel och mörk, vilket också har att göra med att 

det här ska föreställa skeppets nedre delar och mörkret skapar en känsla av källare men 

mörkret leder också tankarna till det sexualiserade och något förbjudna. Musikens puls känns 

tung men upphetsad och dansen är till följd av det förförisk. Skådespelarna dansar i 

underkläder och tätt intill varandra, sången är tunn och upphetsad. Vaginakulten gestaltas 

alltså på flera plan i pjäsen, inte minst genom dans och musik.   

Musiken spelar en stor roll i föreställningen och förstärker även Daisi Doodys karaktär. Hon 

framställs som naiv och oskuldsfull i pjäsen, inte minst med hjälp av musiken. Den musik 

Daisi Doody dansar och sjunger till är ofta drömsk och ekande, som om den kommer långt 

ifrån som om hennes tankar befinner sig långt bort. I Sara Jangfeldts rörelsemönster blir Daisi 

Doody också till en oskuldsfull liten flicka. Hon faller ofta i Mimarobens famn när livet är 

hårt men hon vickar också på sin kjol och spritter med benen som vilken flicka som helst utan 

bekymmer. Daisis liv är fyllt av dans. Daisi Doody har också en mer erotisk sida som 

framkommer framför allt genom dansen i föreställningen. I scen 3 C dansar Daisi Doody en 

flirtig och retsam dans med Mimaroben. I scen 4 B upprepas dansen dem emellan, de är då 

ensamma på scenen och de dansar närmare varandra, stämningen är mer erotisk. Den erotiska 

kroppsliga känslan förstärks av att scenen saknar repliker. Den enda scenanvisningen lyder 

”MIMAROBEN och DAISI DOODY dansar ensamma.” I scenen efter, scen 7 B (de tycks ha 

kastat om ordningen på scenerna, men scen 4B och scen 7 B följer faktiskt varandra) är Isagel 

och Mimaroben ensamma med Mima. I den scenen är Mimarobens kärlek till Isagel tydlig 

men det är som jag har nämnt tidigare en platonsk och rent intellektuell kärlek, som snuddar 

till beundran. ”Hur suverän hon är hur oåtkomlig.” I scen 12 C upprepas Mimarobens och 

Daisi Doodys erotiska dans, mer upphetsad än tidigare.  
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I scen 20 kommer ett barn in på scenen och dansar den dans som jag väljer att kalla för 

midsommardansen (eftersom att de andra skådespelarna dansar den på midsommarfesten i 

scen 3 A-C). Att barnet dansar samma dans i slutet av pjäsen som de dansar i början av pjäsen 

ser jag som en allegori över tidens gång och sedernas bevarande. Den här tidens allegori blir 

tydligare när vi läser Mimarobens replik i samma scen (scen 20):  

Tiden går och år förflyter i den kalla hårda rymden. 

 Livet blir allt mera tidlöst för de flesta där de sitter  

spanande i vida fönster, väntande att någon stjärna  

börjar växa från de andra, närma sig och komma nära.  

Barnen växer upp och leker på de innestängdas tundror,  

på de nötta balsalsgolven alltmer gropiga och skavda.  

Tiden går ju bevisligen men i Stadsteaterns föreställning pekar man på att tidens gång inte är 

den vanliga ombord på Aniara. Barnen på Aniara växer upp utan framtid. 

Som jag nämner i avsnittet om textens rum och scenrummets olika utseende kan man se 

scenografin i föreställningen som ett uttryck för monismen, den dystopiska uppfattningen om 

att vi lever i en enda värld och den världen är vi på väg att förstöra. Dansen är på sätt och vis 

också ett uttryck för det. Dansen är överlag enhetlig, det vill säg att alla dansar likadant, 

ibland i spegelformation. Några av danserna återkommer också i flera scener, se exemplet 

med barnets dans vilket visar på en stark vilja att hålla fast vid traditioner i en tillvaro som allt 

mer förfaller.    

 

 

Avslutande reflektion 

   Uranium 

Där rummets värdebågar möta tidens  

står existensen fram i skärningspunkten,  
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och allting finns i rum, i perioder.
56

 

Dikten är ursprungligen publicerad i tidskriften Ergo, nr 15, 1947, s. 229 och jag citerar första 

versen. Den fångar in Aniaras diskussion kring tid och rum, de två symbolerna så viktiga för 

vilka vi blir och är. Aniara blev till i 50-talets kontext med kärnvapenhot. Verseposet 

överlevde och jag har visat hur det har förvaltats och utvecklats i Stadsteaterns vård. Det är 

ofta utifrån dess kontext vi diskuterar och analyserar en text. Jag har på sätt och viss frigjort 

Aniara från sin kontext och försöker diskutera verket utifrån andra, konstnärliga aspekter men 

tid och rum har inte övergett Aniara. Så länge ett verk har läsare lever det. Så ännu svävar 

Aniaras passagerare på en evig resa i tid och rum.  

 

Sammanfattning 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att studera relationen mellan verseposet Aniara och den 

föreställning av Lars Rudolfssons dramatisering av Aniara som har spelats på Stadsteatern 

under hösten/vintern 2010. Den fullständiga titeln på Harry Martinsons versepos är Aniara: 

En revy om människan i tid och rum. De två symbolerna, tid och rum tar stor plats både i 

verseposet och i Stadsteaterns föreställning vilket framgår av min analys. 

Jag lutar mig mot performativa teorier och narrativa metoder och har undersökt dramatiska 

samt narrativa element i verseposet samt i Stadsteaterns föreställning. Jag har även studerat 

hur olika konstformer som dans, musik och teater samverkar för att gestalta texten i levande 

format. Jag gör min analys i fem huvudsakliga avsnitt: Berättarperspektiv i text och teater, 

karaktärsfunktioner i text och teater, mask och kostym, textens rum och scenrummets gestalt 

samt musik och dans. 

I det första avsnittet redovisar jag tre olika berättarperspektiv i Aniara. Det finns en allvetande 

berättare som återger yttre fokaliseringar. Han berättar vissa partier av historien i dåtid, som 

något passerat och talar aldrig utifrån sig själv. De flesta passager av Aniara berättas av en 

annan berättare, en passagerare på Aniara. Han återger både yttre fokaliseringar och inre 

fokaliseringar, ofta utifrån sig själv men även beskrivande om andra. Han blandar dåtid och 

nutid men använder oftare det senare tidsperspektivet. Till en början håller han sig hemlig i 

texten men till slut får läsaren veta att den här berättaren är Mimaroben på Aniara. Eftersom 
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att han är den främsta berättaren i verseposet får han även den mest framträdande rollen i 

Stadsteaterns föreställning. Även Mimaroben kan te sig allvetande eftersom att han skildrar 

mycket som händer ombord på Aniara, men ska alltså skiljas från den först nämnda 

berättaren. Det tredje, minst förekommande berättarperspektivet är fördelat på fler karaktärer. 

Vad som skiljer det berättarperspektivet från de två andra är att dessa karaktärer bara talar 

utifrån egna upplevelser, inte någon annans. Pendlingen mellan olika tempus ger spännande 

tolkningar av tidens gång vilket är ett centralt tema i verseposet och även i de olika delarna av 

Stadsteaterns föreställning.  

Förutom Mimaroben är kvinnorna de viktigaste karaktärerna i verseposet. Jag lyfter fram 

namn som Isagel, Doris, Daisi Doody och Libidel vilka mer eller mindre står i analogi med 

varandra. Isagel symboliserar den rena tanken, hennes förhållande med Mimaroben är av 

platonsk grund. Doris är symbolen för jorden, vilket också är Harry Martinsons namn på vår 

planet. Daisi Doody står för det naiva, oskuldsfulla och naturliga, men har motsägelsefullt 

även erotiska sidor. Annars är Libidel den erotiska kvinnan som översteprästinna för 

vaginakulten. Mima är den besjälade maskinen. Det är för de bilder som hon förmedlar till 

Aniaras passagerare för att skänka tröst och trygghet som hon får så stor uppmärksamhet i 

forskningen och även i den här uppsatsen. Hon ses både som en symbol för kulturen och som 

en symbol för religionen. Mima brister till slut av vetskapen om jordens slutliga undergång, 

vilket får Aniaras passagerare att långsamt gå under när de mister sin tröst och förströelse.  

I Stadsteaterns föreställning får mindre betydelsefulla karaktärer större uppmärksamhet för 

sina underhållande egenskaper. Högkomiker Sandon spelas av Dan Ekborg. Hans prestationer 

i Aniara kan kallas metaunderhållning. När han sjunger för publiken i en föreställning i 

föreställningen symboliserar åskådarna de tusentals anonyma passagerarna på Aniara. 

Samtidigt är det publikens medvetenhet om sig själva som påminner om att föreställningen är 

fiktiv och avbryts när de går hem. Poetissan, i Helen Sjöholms gestaltning är en annan 

karaktär som har fått stor uppmärksamhet på grund av hennes sång.  

I Stadsteaterns föreställning används dansen i gestaltning av den stora spegelsalen. 

Scenrummet gestaltas överlag genom en lek med symboler och spegelillusioner. Även i 

rumsgestaltningen tydliggörs publikens funktion som passagerare på Aniara. Scenen speglar 

publikens plats vilket gör att hela teatern transformeras till goldondern Aniara. Dansen 

gestaltar även känslor som lust, glädje och sorg.  
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I avsnittet om Smink och kostym skriver jag om hur de 50-talsinspirerade kostymerna 

symboliserar den stillastående tiden. Även dansen är en symbol för traditioner och den 

stillastående tiden. Det gestaltas genom att det enda barnet i föreställningen kommer in på 

scenen i slutet av föreställningen och dansar samma dans som de övriga skådespelarna har 

dansat i början av föreställningen. Däremellan har flera år av fiktiv tid passerat men 

människans strävan efter det förflutna hindrar tidens påverkan på dem, mentalt sett. Musiken 

symboliserar tvärtom, liksom Harry Martinsons vokabulär i Aniara framtiden vilket är 

motsägande eftersom att musiken kan anses vara futuristisk i verseposets kontext från 1956, 

men knappast i föreställningens kontext 2010.  

De två viktigaste symbolerna är alltså tid och rum, som jag återkommer till flera gånger i min 

analys och de uppstår också som jag har visat i flera olika former.
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