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Abstract

The opera Aniara by Karl-Birger Blomdahl premiered in 1959 and gained much attention for 

combining its general serial style with other musical stylistic elements, as it alludes to and cites 

works of other styles such as romanticism and jazz. This circumstance was considered among 

other things to have led to Aniaras success, as it made the modernistic music more accessible to a

general audience.  I analyse two scenes in Aniara which contain allusions to and citations of 

Ellington's Ko-ko, Alfvén's Midsommarvaka, Shostakovich's Fifth Symphony, Beethoven's Ninth

and the Swedish psalm Tryggare kan ingen vara regarding their intertextual meanings and 

according to Claudia Gorbman's theory of narrativity in film music. The overall function of the 

allusions and citations is to describe the conflicting emotions and mental states of the people of 

the spaceship Aniara: how they react to the occurring events during their voyage in space and 

their lack of hope. The intertextual references deepen the understanding of the narrative, and the 

sections with allusions are perhaps comparable to the aria in 1800th century opera, while the 

mainly modernistic passages have a function similar to the drama-propelling recitative. Stylistic 

diversity was not new in 20th century opera at the time of Aniara's premiere, however, the clear 

intertextuality of Blomdahl's allusions in service of narrative can be seen as ahead of its time.
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Inledning

Den så kallade ”rymdoperan” Aniara hade sin urpremiär på Kungliga Operan i Stockholm 1959. 

Det är en opera i två akter av Karl-Birger Blomdahl i samarbete med librettisten Erik Lindegren 

och är baserad på Harry Martinsons versepos med samma namn. Historien behandlar 

mänsklighetens förfall: efter en serie katastrofer, kärnvapenkrig och miljöförstörelse tvingas 

människorna att lämna jorden i rymdskeppet Aniara och efter en kollision med en asteroid 

tvingas den hjälplösa besättningen att fortsätta ut i rymden utan att kunna styra om sin kurs. 

Operaregissören Stefan Johansson skriver i Svenska Dagbladet med anledning av urpremiärens 

50-årsjubileum (2009) att Aniara blev till en milstolpe i den svenska kulturen, och att dess 

symbolik femtio år efter dess premiär fortfarande är relevant. Premiären fick stor internationell 

uppmärksamhet (Thoor 1967, s. 45), då ämnet för verket låg mycket väl i tiden: rymdåldern hade

knappt hunnit börja (det var två år kvar till Gagarins första rymdfärd), och rädslan för ett 

utbrytande kärnvapenkrig var tilltagande. Johansson skriver vidare att verket uppnådde sin 

popularitet genom att placera sig helt rätt ”mellan det exklusiva och det populära”. De moderna 

elektroniska inslagen väckte uppmärksamhet (Aare & Wallner 1994, s.32) och verket har en 

övergripande seriell stil. Men det förekommer också en tydlig stilpluralism, främst i form av 

allusioner till äldre musikstilar, vilket har noterats i dess reception (t.ex. Mann 1986, s. 235). 

Blomdahl själv beskrev allusionstekniken som ett sätt att ”följa samma enkelhetens och 

'folklighetens' linje som texten” (Tillman 1999, s. 13). Möjligen kan dessa olika allusioner till 

äldre stilar och citat av andra kompositörer också vara centrala i dramat genom att utgöra 

meningsbärande element.

Syfte

Allusioner och citat i Aniara har tidigare identifierats, och växlingen mellan stilar har beskrivits 

ingående, men allusionernas och citatens eventuella dramatiska funktioner har hittills aldrig 

utretts. Jag avser att undersöka den narrativa funktion som de olika allusionerna kan ha i Aniara. 

Jag avser dock inte att utreda Blomdahls egna intentioner, snarare är jag ute efter den verkan som

stilelementen kan ha på lyssnarens upplevelse av narrativet.
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Teori, metod och källmaterial

Jag utgår ifrån att publiken har en gemensam föreställningsvärld som hör samman med den tid 

och kontext till vilken publiken hör, och att individernas erfarenheter har formats av denna 

kontext. Allusionerna till andra musikstilar än Blomdahls egen kan i lyssnarens 

föreställningsvärld bära på kulturella konnotationer och därmed utgöra intertextuella referenser. 

Enligt Metzer (2003, s. 2) menas med intertextuella referenser sådana element i musiken som 

lyssnaren associerar med den kontext ur vilken elementet är sprunget, t.ex. med en person, tid, 

plats eller händelse. De olika allusionerna till stildrag i musiken kan, då publiken (medvetet eller 

omedvetet) är bekant med dess ursprung, bli meningsbärande. På detta sätt kan en djupare 

mening skapas i musiken och narrativet kan utvidgas till mer än vad som framgår av librettot 

eller av skeendet på scenen.

Klein (2005, s.5) visar på komplexiteten hos begreppet intertextualitet och svårigheten att 

tydligt definiera det. Som ett exempel på denna svårighet tar han Chopins etyd i C-dur (Op. 10 

Nr. 1), som för dagens lyssnare kan ge intryck av att ha det första preludiet i J.S. Bachs Das 

wohltemperierte Klavier som förebild. Dock påpekar Klein att vid tiden och platsen för etydens 

tillblivelse var Bachs musik ännu föga känd. Chopin var således sannolikt inte influerad av Bach,

och Chopins åhörare hade troligen inte känt igen referensen. Å andra sidan kan det finnas helt 

andra förebilder för Chopins etyd som dagens lyssnare missar som en följd av sin egen historia, 

influenser av kompositörer som inte är bekanta för dagens publik. Klein anser att en sådan 

eventuell påverkan på Chopin av ett i hans samtida kretsar mer välkänt (men idag bortglömt) 

verk skulle utgöra en sorts intertextualitet, men också att även dagens publiks association till 

Bach utgör en annan slags intertextualitet. Den förra typen kallar Klein ”poietisk 

intertextualitet”, och den handlar mer om vad som historiskt påverkat tillblivelsen av ett verk 

(faktiska influenser), medan den senare typen istället får namnet ”transhistorisk intertextualitet”, 

som mer beskriver associationers verkan över tid och rum. Jag kommer hålla mig till den senare 

typen av definition, men begränsar mig till att tala om vad allusionerna kan ha betytt för publiken

vid Aniaras urpremiär 1959. 

Associationerna till personer, tider, platser och händelser som intertextualiteten medför kan 

förhålla sig till berättelsen på flera olika sätt. Inom filmen kan musik ha olika narrativa roller i 

dramat enligt Gorbman (1987, s.73): Den kan skapa en stämning, beskriva berättelsens 

karaktärer och platser, synliggöra outtalade känslor och tankar hos karaktärerna samt skapa en 



kontinuitet i dramat genom att sammanlänka idéer och händelser. Vidare kan musiken verka på 

ett sådant sätt att den förstärker det som uttalas eller som är visuellt uppenbart, eller lägga till 

något till berättelsen som ett metanarrativ. Gorbmans analysmodell är utformad för film, men då 

både film och opera är intermediala konstarter där det verbala, visuella och musikaliska kan 

förhålla sig till varandra på samma sätt (Ethnersson Pontara & Tillman 2010, s. 205) ser jag den 

som relevant även för denna opera, då Aniara inte har en särskilt experimentell karaktär (trots de 

elektroniska inslagen), utan använder högst traditionella medel för uttryck. Orkestern 

kommenterar sångarnas monologer, ensembler och körer, det finns inga krav på okonventionellt 

scenframförande och handlingen fortskrider på ett kronologiskt linjärt sätt. Även om 

intertextuella referenser är i fokus i denna studie kommer jag inte att begränsa min analys helt till

intertextualiteten utan också titta på hur musikens struktur bidrar till narrativet inom allusionerna

och citaten.

Vad är då ett citat och vad är en allusion? Enligt Reynolds (2003, s. 23) kan en kompositör 

citera ett verk genom att återge ett däri förekommande musikaliskt element (t.ex. ett motiv) 

exakt. Oftast har dock det ursprungliga elementet genomgått mer eller mindre transformation och

kan då anses vara en allusion snarare än ett exakt citat. En allusion fortsätter det att vara så länge 

det har kvar nog av de ursprungliga egenskaperna för att kunna kännas igen av lyssnaren. För 

detta krävs att mer än en aspekt av originalet bevaras, t.ex. ett motivs rytm, intervallförhållanden 

eller instrumentation. Att ett motiv enbart delar t.ex. rytmiska egenskaper med förlagan räcker 

enligt Reynolds oftast inte för att säkerställa igenkänningseffekten på lyssnaren (Reynolds 2003, 

s.32).

Jag har valt ut två scener ur Aniara i vilka jag utreder den däri förekommande musikens 

möjliga konnotationer och undersöker dess narrativa roll i förhållande till dramat, både 

intertextuellt och enligt Gorbmans analysmodell. Avsnitten väljs utifrån huruvida de finns 

omnämnda i litteraturen som innehållande tydliga allusioner eller citat.

Som källor använder jag mig av partitur och som ett komplement, inspelningar.

Litteratur och forskningsläge

Tegen (1970) beskriver Aniara ingående med avseende på struktur och musikaliskt innehåll. Han

behandlar t.ex. de elektroniska inslagen (de s.k. Mimabanden), verkets form, instrumenteringen, 

ledmotiv, och olika teman och tonserier som Blomdahl använder. En del beskrivningar handlar 
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om musikaliskt berättande: exempelvis visar Tegen på hur Blomdahl använder sig av bildmåleri 

och traditionell illustrerande instrumentationskonst när han förmedlar en känsla av rymd med 

hjälp av vad Tegen kallar ”rymdklanger” i första akten (s. 97). Han talar vidare om de expressiva 

dragen i operan, hur traditionella uttryck används för att beskriva känslor. Exempelvis används 

fallande halvtoner i Den blinda poetissans sång om döden, en symbolik med en självklar 

innebörd sedan 1600-talet (s. 98). Tegen menar att det delvis är expressivitet av detta självklara 

slag som är anledningen till operans framgång hos publiken. De medel med vilka uttrycket 

uppnås är alltså i hög grad traditionella, medan andra aspekter av musiken, så som harmoniken, 

är moderna och får musiken att låta ”mer 'avancerad' än den egentligen är” (s. 99). Upplevelsen 

av det expressiva blir därmed mer omedveten än medveten. Tegen går också in på att det ofta är  

de för verket grundläggande serierna som genom väl valda transformationer och kombinationer 

blivit till olika ledmotiv och ”expressiva klanger” (s. 108). Trots att den seriella 

kompositionstekniken dominerar är därmed musiken inte atonal, om än (oftast) inte heller 

funktionsharmonisk. Vad gäller musikaliska allusioner och citat skriver Tegen att man kan hitta 

”en del anspelningar på kända kompositioner” (s. 115). Hugo Alfvéns Midsommarvaka och 

Sjostakovitjs femte symfoni nämns.

Wallner (1970, s. 120) skriver också att allusioner förekommer i Aniara: även han nämner 

Alfvéns Midsommarvaka och Sjostakovitjs femte symfoni. Han nämner också Duke Ellingtons 

Ko-Ko. Både Wallner och Tegen säger i förbigående något om vad allusionen till Sjostakovitjs 

femte symfoni skulle kunna ha för funktion: Tegen skriver att musiken är lika storslagen som 

förlagan och att scenen där den förekommer fylls med ”bombasm och falskt patos” (s. 115). 

Wallner skriver att allusionen förekommer i en scen där ”den världsliga, diktatoriska makten 

spelas ut mot den religiösa extasen ...” (s. 120). Symfonins konnotationer som en ironisk 

hyllning av makten är i båda texterna dock underförstådd och någon narrativ funktion för 

inkluderandet av allusionen diskuteras inte.

Tillman (1999) diskuterar huruvida Aniara är modernistisk eller postmodern utifrån olika 

kriterier, varav ett är stilistisk enhetlighet kontra stilpluralism. Aniara kan kanske främst 

beskrivas som varande modernistisk då den dominerande och för kompositören autentiska stilen 

är modernistisk seriell och stilpluralismen snarare fungerar som parodi (s. 22). De 

förekommande stilreferenserna är dessutom väl integrerade i den övergripande stilen. Tillman tar

också upp flera allusioner och citat, bl.a. Alfvéns Midsommarvaka, Sjostakovitjs femte symfoni 



och den allusion till jazz som Wallner (1970, s. 120) mer specifikt anser ha Duke Ellingtons Ko-

Ko som förebild. Tillman tar också upp en allusion till psalmen Tryggare kan ingen vara och  

Beethovens nionde symfoni (som kan ses mer som ett citat än en allusion). Vad han gör mer är 

att beskriva dessa allusioner och citat ingående och visa på de strukturer som gör dem till 

allusioner. Det är dessa allusioner och citat jag kommer att fokusera på i min analys.

Disposition

Jag kommer först att ge bakgrund till de narrativa möjligheterna inom serialismen och något om 

stilpluralism inom opera i stort under 1900-talet, varefter jag ger en kort sammanfattning av 

Aniaras karaktärer och handling. Sedan följer en analys av allusionernas narrativa funktioner, för

en allusion i taget, i de två scener ur verket som jag valt utifrån Tillmans (1999) beskrivna 

allusioner. Jag börjar med Ellingtons Ko-ko (Akt I, scen 2), som följs av Sjostakovitjs femte 

symfoni (Akt II, scen 3), Alfvéns Midsommarvaka (Akt I, scen 2), och till slut, Tryggare kan 

ingen vara och Beethovens nionde symfoni (Akt II, scen 3). Sist sammanfattar jag min analys av 

allusionernas verkan.

Bakgrund

Serialism som ”ny musik”

Då den övergripande seriella stilen i Aniara sannolikt är av intresse för hur allusionerna fungerar,

är det värt att ta serialismen i allmänhet i beaktande. Dahlhaus (1996 [1969]) hade idéer om 

fenomenet ”ny musik” som ett cykliskt upprepat historiskt fenomen, och om vad som 

karaktäriserar denna nya musik då den uppkommer (och blir början på en ny stilistisk epok). 

Dalhaus beskriver flera tillfällen i historien då tydliga förändringar i stil har inträffat. Dels kan 

det gå hand i hand med att nya idéer och tekniker uppstår, men han menar att detta inte är 

nödvändigt. Som exempel på detta nämner han 1600-talets övergång till monodi, som inte kan 

betraktas som en ny teknik utan mer som en reduktion av den musikaliska komplexitet som 

tidigare varit rådande (t.ex. är Caccinis Nuove Musiche strukturellt enklare än Marenzios 

madrigaler). Det som istället karaktäriserar ny musik som ett historiskt fenomen är att den har en 

inneboende potential att genomgå en utveckling, som kulminerar innan en ny början återigen kan

ta vid. Musiken i denna initiala utvecklingsfas kan enligt Dahlhaus inte karaktäriseras av vad den
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för tillfället är, utan snarare av vad den kan utvecklas till (s. 25). Han anser att dessa 

förändringsfenomen inom musiken förekommer även kring (t.ex.) 1740 och 1910. Schönbergs 

tolvtonsteknik kan enligt Dahlhaus (s. 29) anses höra till kategorin ny musik och har därmed 

möjligheten att utgöra ett stilistiskt paradigmskifte på samma sätt som Caccinis musik hade 

1601.

Metzer (2003, s. 108) resonerar kring serialismen i banor som kan relateras till Dahlhaus 

idéer. Efter andra världskrigets slut tog man avstånd från traditionen och alla former av 

romantisering av det förflutna. Denna princip representeras musikaliskt främst av 

Darmstadtskolan, inom vilken serialismen utvecklades till en teknik som inkluderade en 

regelmässig kontroll inte bara av tonhöjder utan även av rytm och andra parametrar (till skillnad 

från t.ex. Schönbergs tolvtonsteknik). Dahlhaus beskriver den logiskt byggda musiken som 

”aggressively constructed” (Dalhaus 1996 [1969], s. 30). Metzer beskriver vidare hur denna 

grupp av kompositörer med tiden börjar återta traditionella element i sin musik. Elementen består

av allusioner till och citat från äldre verk. Enligt Metzer kan man tala om att gruppen hade nått 

en återvändsgränd med sin serialism, vilken hade blivit mer och mer fruktlös, och att de med 

citaten fann nya medel att förhålla sig till det förflutna, vilket lade grunden för 

postmodernismens collageteknik och stilpluralism. Metzer menar att vi här kan tala om en punkt 

i historien där den seriella musiken med sin rigiditet inte längre var tillräcklig och därmed fick 

lämna utrymme för något nytt. Den seriella musikens medel till uttryck hade hittills varit 

förhållandet till, och främst avståndstagandet ifrån, det traditionella (vilket begränsade dess 

möjligheter att uttrycka något annat än just det), och genom att återta elementen från det 

förflutna skapades en större möjlighet till interaktioner mellan olika beståndsdelar och 

meningsskapande i musiken. Serialismen behölls delvis av en del kompositörer medan andra 

istället kombinerade citaten till collage. Tanken var att förena det förgångna med nuet och 

framtiden. Inkluderandet av element från hela historien i musiken skapade ett språk och en 

mening.

Stilpluralism i 1900-talsopera

Inom opera kan problemet med modernismens möjligheter till uttryck ses som än större än inom 

andra genrer. Darmstadsskolans Hans Werner Henze skrev mycket tidigt en seriell opera, 

Boulevard Solitude (1952), och i den samsas seriell stil med referenser till äldre musik och även 



till jazz. Dahlhaus ansåg att modernismens purism innebar ett problem för operans behov av 

musik som narrativ (Dahlhaus 1989 i Ethnersson Pontara & Tillman 2010, s. 214). Redan Alban 

Berg (1928) skriver som en kommentar till Wozzecks (1925) reception (vilken mot Bergs vilja 

beskrev honom som en reformator av opera som genre) om varför han inkluderat referenser till 

äldre stilar i sin opera. Han skriver att en reform av opera inte är ett självändamål utan att 

musiken skall tjäna dramat. Hans inkluderande av avvikande stilelement beror på att han utan 

dem inte hade kunnat karaktärisera de enskilda scenerna tillräckligt för att ge dem sin egen 

särart. Det musikaliska förloppet hade blivit tråkigt och uttryckslöst med enbart fri atonalitet.  

Berg använder referenserna till olika stilar såsom klassiska instrumentala former (t.ex. 

barockdanser) för att skapa en struktur (Abbate & Parker, 2012 s. 476). Som ett exempel på hur 

stilreferenser också kan bidra till uttryck i hans operor kan nämnas en scen i Wozzeck där 

huvudkaraktären Marie tröstar sig själv och sitt barn genom att sjunga en vaggvisa. Här finns ett 

expressivt tonalt element: Vaggvisan kan beskrivas som att den blir gradvis mer tonal med ett 

tonalt klimax i refrängen (dock alltid med den för vaggvisan karaktäristiska rytmen intakt), den 

textmässigt mest trösterika stunden. Fortsättningen är återigen mindre tonal, vilket enligt Abbate 

& Parker (2012, s. 475) visar att Maries sinne är tillbaka i verkligheten efter den tillfälliga 

trösten.

Bergs opera Lulu (premiär 1937) är skriven i seriell tolvtonsteknik och innehåller även den 

referenser till andra stilar. Exempelvis används en stil som Abbate & Parker tolkar som bel canto 

när Djurtämjaren säger till karaktären Lulu att hon inte har rätt att förstöra urbilden av kvinnan 

genom att väsa och jama (Abbate & Parker 2012, s. 477). Vid orden ”urbilden av kvinnan” 

(”Urgestalt des Weibes”) hörs en tonal kadens, och musiken får en annan känslomässig effekt än 

Djurtämjarens cyniska ord enligt Abbate & Parker och de skriver att Berg använder denna 

musikaliska princip återkommande i operan när det finns anledning att anspela på längtan, vilket 

alltså åstadkoms med hjälp av musikens traditionellt tonala skönhet. Även här använder Berg 

således tonala stilelement expressivt. 

Arnold Schönbergs (i allmänhet) atonala opera Erwartung (skriven 1906, premiär 1924) är ett 

tidigt exempel på användandet av främmande stilreferenser i 1900-talsopera. Den innehåller ett 

citat till en av Schönbergs egna sånger, Am Wegrand. Schönberg citerar alltså sig själv, och 

Metzer skriver att citatet fungerar som en musikalisk representation av huvudpersonen minne (s. 

85). I övrigt förefaller verket inte ha några spontant igenkännbara motiv (Buchanan, 1967 s. 438)
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och tonspråket känns främmande i Erwartungs sammanhang, vilket enligt Metzer förstärker 

intrycket av huvudpersonens galenskap och förlorade autonoma jag. Teodor Adornos kommentar

på citatet i Erwartung (och på de i Bergs verk förekommande främmande stilelementen) är enligt

Metzer att det har effekten att de bryter upp och öppnar verkets värld för utomstående element 

och visar att det inte är ett slutet universum (Metzer s. 85). När galenskap porträtteras projiceras 

enligt Metzer denna princip på protagonistens psyke. Hon vet inte längre vad som är verklighet 

och vad som är hennes hallucinationer. Schönbergs citat fungerar således narrativt, som en 

beskrivning av karaktärens inre tillstånd.

Även andra kompositörer än Schönberg och Berg under 1900-talet inkluderade stilar från 

olika genrer och epoker i sina operor. Stilpluralism förekommer t.ex. i Stravinskijs verk: 

Historien om en Soldat (1918) innehåller referenser till ragtime, marschmusik och danser (Walsh

1993, s. 25). Oedipus Rex (1928) är också en opera med stilpluralism (Stravinskij föredrog dock 

till en början att kalla verket för oratorium). Det anses vara neoklassicistiskt och använder subtilt 

allusioner till diverse stilar. Ett exempel på hur detta fungerar narrativt är då musiken avslöjar 

något om Oedipus karaktär genom ett påbörjat barockt fugato. Lyssnaren förväntar sig därmed en

upplösning i en för epoken traditionell kadens, men istället rör sig stämmorna på ett sätt som 

Walsh beskriver som att två blinda män stapplar nedför en trappa medan de håller i sig bäst de 

kan för att inte falla. Han anser att detta beskriver Oedipus blinda moral (Walsh, s. 40). 

Summering av Aniaras handling

Enligt Thoor (1967, s. 45) blir den åskådare som förväntar sig en kärna av science fiction (vilken 

delvis kan förknippas med framtidsoptimism och en tilltro till vetenskap och teknik) i Aniara 

besviken: det handlar snarare om människan, vilket redan verkets undertitel, ”En revy om 

människan i tid och rum” avslöjar. Den beskriver enligt Thoor en inre verklighet och enligt Karl-

Birger Blomdahl själv behandlar Aniara den moderna människans komplexitet och hennes i 

grunden omöjliga situation (Hambraeus 1967, s.88). 

Besättningen på rymdskeppet Aniara består bland andra av följande karaktärer: Chefone, 

ledaren (baryton), Mimaroben, Mimans skötare (basbaryton), Tre chefstekniker (hög lyrisk tenor,

tenor och baryton), Isagel, den kvinnliga piloten (solodansös), Daisy Doody, sångerskan 

(sopran), Sandon, komikern (buffatenor), Den Blinda Poetissan, ljuskultens ledare (hög sopran) 

och Folket och Rymdkadetterna (kör). 



I operans början har rymdskeppet Aniara lämnat den förstörda jorden bakom sig; i förspelet 

hörs en violin signalera ”Aniara” och ”SOS” med morsealfabetet. Folket sjunger om sin längtan 

till jorden som de aldrig kommer få se igen, medan rymdkadetterna istället sjunger optimistiskt 

om framtiden och resan mot ”tundreklotets rike”. ”Tundreklotets rike” är Mars, som 

människorna har utsett till sitt nya hem. De tar ut sin kurs mot planeten, men mitt under 

besättningens midsommarfirande, som leds av Daisy Doody och Sandon, kolliderar Aniara med 

en asteroid. Kollisionen får rymdskeppet att komma ur sin bana. Chefone förklarar att 

besättningen inte har någon möjlighet att styra om sin kurs och att de kommer fortsätta ut i  

rymden. Han uppmanar dock alla att fortsätta fira, vilket folket också gör med en tveksamhet och

en desperation som tilltar mer och mer under historiens gång: resten är en berättelse om en 

eskalerande hopplöshet hos människorna ombord på skeppet och de strategier de tillämpar för att

leva med den. Besättningen fäster sin tilltro till och tröstas av skeppets huvuddator, Miman, som 

har en förmåga att se och visa människorna vad som händer på jorden. Hopplösheten tilltar 

ytterligare då de med hjälp av Miman får se jordens slutliga förfall, då den förintas i en 

kärnvapenexplosion till ljudet av de kvarvarande människornas klagan. 

I akt II blir det än värre  när Miman själv dör av sorg. Chefone anklagar Mimaroben och 

Isagel för Mimans död och förvisar dem till rymdskeppets källarvåning. De har ”smutsat tröstens

flod med egna drömar” och ”grumlat Mimans strålkraft, rymdens strömmar”. In i det sista 

försöker folket hålla hoppet uppe, dels genom orgiastiska kulter, dels genom tilltron till att det 

finns tekniska lösningar på deras problem, och dels genom den ljuskult av religiös karaktär som 

de erbjuds av Den Blinda Poetissan i den sista akten. I scen 3 firar man 20-årsdagen av Aniaras 

avfärd från jorden, Chefone håller tal och den avlidne Förste Ingenjören begravs genom att 

skjutas ut i rymden. I detta ögonblick påstår sig Den Blinda Poetissan ha sett ett under och får 

folket med sig i sin tro, varvid Chefone förvisar även henne. I den sista scenen har de flesta på 

rymdskeppet dött, och det är den sista natten i Mimasalen. Isagel dansar medan Den Blinda 

Poetissan sjunger om hur hon (själv) dör. Den sista levande som är kvar är Mimaroben, som 

sammanfattar historien. Sist hörs samma signaler i morsealfabetet som inledde operans förspel.
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Analys

Akt I, scen 2: Ellingtons Ko-ko

Efter att Mimaroben och folket i den förra scenen berättat historien om hur det gick till när 

katastroferna på jorden inträffade och människorna lämnade den i Blomdahls egen modernistiska

stil  börjar scen 2 med ett mellanspel. Här uppstår ett mycket tydligt stilbrott. Detta mellanspel 

alluderar till jazz (Tillman 1999), eventuellt med Ellingtons Ko-Ko som förebild (Wallner 1970, 

s. 120). Det är främst rytmen och instrumentationen som för tankarna till jazz och även de för 

jazz typiska blockackorden i orkestern bidrar till att ge musiken dess karaktär. Då ridån gått upp 

turas folket och Daisy Doody om att sjunga en nonsenstext som för tankarna till en futuristisk 

slang. I scenanvisningarna står att folket har midsommardans i stora samlingssalen. Musiken i 

denna scen kan ses som diegetisk (inga instrument förekommer på scenen men dansen och att 

folket klappar takten tydliggör detta). Jazz i allmänhet, och Duke Ellington i synnerhet, var 

populärmusik under tiden för Aniaras tillblivelse. Duke Ellington bör ha uppfattats som swing, 

som uppstod som genre under depressionsåren. Musiken speglade inte alls den allmänna 

samhälleliga sinnesstämningen utan blev tvärtom en distraktion från verkligheten. Musikstilen 

blev i stort sett synonym med populär förströelse på danspalatsen. Under andra världskriget blev 

stilen också till en symbol för amerikansk frihet och demokrati och en protest bl.a. mot 

motståndarnas nazism (Giddins & DeVeaux 2009, s.173). För dagens publik betyder jazz inte 

nödvändigtvis populär förströelse utan kan uppfattas som en symbol för flera olika saker. Dels 

uppfattas en del jazz idag snarare som konstmusik, dels som en symbol för en svunnen tid. Kring

Aniaras premiär bör dock dess status som populärmusik ha gett den konnotationer av en rebellisk

dekadens.

Allusionen beskriver vad folket och Daisy Doody försöker och förväntas känna och göra i sin 

i övrigt hopplösa situation och beskriver en dimension av deras verklighet. Allusionen visar inte 

enbart på skeendet på scenen (att de dansar skulle framgå även utan denna allusion), den skapar 

inte enbart feststämning utan den beskriver hur folket förhåller sig till den aktivitet de för 

tillfället utför och berättar för publiken att det är något dekadent över den. Denna funktion blir 

ännu tydligare av detaljer i behandlingen av uttrycket i musiken. Blomdahl låter kören svara 

Daisy Doody (som enligt scenanvisningarna hetsar folket) på olika sätt vid olika tillfällen. 

Stämmornas struktur förändras från gång till gång: första gången svarar de samstämmigt (altar 



och sopraner unisont, basar och tenorer unisont). Nästa gång de svarar är stämmorna istället 

förskjutna mot varandra och musiken får en mer polyfon karaktär. Intervallen mellan altar och 

sopraner ligger nu på en kvints avstånd från varandra och samma förhållande gäller för basar och

tenorer. Denna mer subtila behandling av musiken ger intryck av en tilltagande splittring och 

tveksamhet hos folket. Allusionens betydelse förfinas och folkets förhållande till det som händer 

på scenen nyanseras. De har för avsikt att följa den hetsande Daisy Doodys initiativ och svarar 

positivt på hennes uppmaningar till fest och dans, men andra gången lyckas de inte dölja sin 

tveksamhet. De förefaller tala i mun på varandra omväxlande med att de försöker övertyga sig 

själva om att de verkligen har roligt. Åhöraren kan ana att folket inte enbart förlustar sig, utan får

snarare intrycket att de med ytliga förströelser försöker distansera sig från sin hårda verklighet, 

med ett inte helt lyckat resultat. Allusionen hör dessutom ihop med Daisy Doody som karaktär, 

men hon kan ses som en symbol för en av folkets metoder att glömma bort livets meningslöshet 

för en stund: med sitt hetsande av folket och sin allt högre och desperatare sångstämma blir hon 

symbolen för förströelse, sensualitet och dekadens som folket försöker ta till sig. Allusionen 

tjänar alltså på ett mer ytligt plan karaktärisera Daisy Doody, men på ett djupare plan beskriver 

den symboliskt folkets sinnestillstånd.

Akt II, scen 3: Sjostakovitjs Symfoni nr. 5, IV

Samma narrativa principer som i den nyss beskrivna scenen upprepas i akt II, scen 3, i vilken 

folket och rymdkadetterna befinner sig i Ljusårssalen för att fira 20-årsjubileet av Aniaras avfärd 

från jorden och lyssna till Chefones tal. Även denna scen inleds instrumentalt med musik som 

utgör ett stilbrott från föregående scen. De första tonerna i förspelet är en allusion till finaltemat i

den fjärde satsen i Sjostakovitjs femte symfoni (Tillman 1999, s. 11). Musiken går i marschtakt 

och för tankarna till militärmusik, även vad gäller instrumentationen. Chefone karaktäriseras 

generellt av militärmusiken som en auktoritär person (virveltrummor har även hittills följt honom

genom operan). Rymdkadetterna sjunger följande rader: 

Nu är den här, vår sköna gjutjärnstid 

Då vi kan stå emot när eld och köld

förbrukar Livet omkring vår frid.
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Dessa rader har förekommit tidigare i operan, redan i första scenen och kan tänkas beskriva en 

teknikoptimism som Chefone och hans följare står för. Chefones tal, den pampiga musiken och 

rymdkadetternas text framställer 20-årsdagen av Aniaras avfärd som en positiv händelse värd att 

fira. Möjligen hade det räckt med musik av militär karaktär för att säga allt detta, men allusionen 

till Sjostakovitjs femte symfoni fördjupar förståelsen för situationen. Symfonin var det första 

verk Sjostakovitj skrev efter att Stalin visat sitt missnöje med hans opera Lady Macbeth, då den 

ansågs vara formalistisk och inte tillräckligt mycket i linje med partiets stilistiska krav på 

heroiska klassicistiska ideal. Situationen blev svår för Sjostakovitj då han anmodades att anpassa 

sin stil till kraven och den femte symfonin kan ses som en lösning på problemet. Vid dess 

premiär 1937 sågs den av partiet som adekvat då den uppfyllde deras kriterier för Sjostakovitjs 

fortsatta verksamhet och föreföll hylla idealen de stod för: den är ett tydligt exempel på 

Stalinistisk neoklassicism (Maes et al. 2002, s. 353). Samtidigt kunde den också uppfattas som 

överdriven och ironisk och mer ett hån än en hyllning av Stalin och partiet, en tolkning som 

gjorde den till en publiksuccé (s. 355). Om Aniaras publik hade kunskap om Sjostakovitjs 

relation till Stalin i allmänhet, och om förhållandena kring hans femte symfonis tillblivelse i 

synnerhet bidrar allusionen till narrativet genom att kasta ljus över folkets förhållande till 

Chefone och de ideal han står för. Därmed skapas också förståelse för vad situationen i 

Ljusårsalen består i ur folkets perspektiv: allusionen tydliggör musikens inneboende ironi. Den 

överdrivna pampigheten kan tänkas säga att folket  förväntas hylla Stalinfiguren Chefone och 

instämma i hans framtidsoptimism, men visar därmed också på att det inte är en självklarhet att 

de också gör det. Sjostakovitjallusionen kan anses ha samma funktion som Ellingtonallusionen: 

att beskriva folkets sinnestillstånd och deras förhållande till det som händer på scenen, till den 

symboliska karaktär och karaktärens tillhörande principer som musiken representerar. 

Allusionens betydelse förfinas även i denna scen med hjälp av körens uttryck. När Chefone 

talar till folket svarar kören genom att upprepa de sista orden i hans senaste fras, enligt samma 

princip som under midsommarfirandet med Daisy Doody: sopranerna och tenorerna sjunger i 

oktaver, altarna och basarna svarar sopranerna och tenorerna i oktaver. Svaret på Chefones första 

fraser är till en början samstämmigt och ger sken av en säkerhet hos folket och rymdkadetterna. 

Nästa gång de svarar är stämmorna förskjutna på samma sätt som i den tidigare beskrivna 

scenen, vilket ger intryck av splittring och skepsis hos folket. De försöker återigen övertyga sig 

själva om något de egentligen inte tror på (till deras tredje svar står dessutom i scenanvisningarna



att de ska låta allt mer tvekande). I de samstämmiga svaren visar folket en yta,  medan de rörigt 

polyfona svaren bekräftar allusionens indikationer på ett djupare lager av skepsis.1

Akt I, scen 2:Alfvéns Midsommarvaka

Högkomikern Sandon sjunger sin Sången om Blärran som ett mellanspel i den jazzalluderande 

midsommardansen. Efter ett av körens tveksamma svar på Daisy Doodys hetsande förändras 

musiken. Sången om Blärran har beskrivits som en allusion till Hugo Alfvéns Midsommarvaka 

(se Tillman 1999). Främst består allusionen i liknande instrumentation, faktur och rytm, 

exempelvis markerar stråkarnas pizzicaton de svaga taktdelarna på samma sätt som i 

Midsommarvaka. Texten som Högkomikern Sandon sjunger uttrycker direkt det faktum att folket

lider men att de dövar sin smärta genom dansandet och festandet, som en distraktion. De första 

raderna i den första strofen lyder:

Med blärra jag i rymden far, rymden far 

och ropar blärra alla dar, alla dar. 

Fast sorgen är en tung koloss 

med blärra kan vi lyfta oss. 

Därmed får vi bekräftat att folket inte varit helt övertygade i sitt firande medan de dansat och 

sjungit med Daisy Doody. Sången förefaller humoristisk, består av tre strofer, och har karaktären 

av en dryckessång vilket ytterligare förstärker idén om att folket distraherar sig med enklare 

förströelser. Dessutom inser vi att de försöker känna en gemenskap då kören entusiastiskt 

instämmer med Sandon på några ställen i sången.

Vad fyller då själva allusionen till Alfvéns Midsommarvaka för funktion? Dels framgår det, 

om publiken känner igen allusionen (det borde vara tydligt åtminstone för en svensk publik), att 

det är just midsommar som folket firar. Detta förstärks av vad som händer på scenen: som 

scenanvisning står ”Sandon, med Knätofsar, hoppar fram”. Utan ledtrådar som allusionen och 

knätofsarna ger skulle det för publiken endast vara fråga om ett ospecifikt festande. Insikten om 

1Även om detta arbete inte tar hänsyn till ev. intention kan det vara värt att nämna att till denna allusion går att koppla en 

intention hos Karl-Birger Blomdahl. I en beskrivning av en intervju med Blomdahl, gjord av Bo Wallner, strax före operans 

urpremiär 1959 (Wallner 1994, s.34) kallas Akt II Scen 3 för “Röda torg-scenen”, och de skriver vidare att det var med det 

namnet man hade refererat till scenen under repetitionerna. Wallner frågade Blomdahl om scenens referenser till en ”Stalinkult”, 

men denne ville inte att ämnet skulle tas upp i intervjun, då han inte ville skriva publiken på näsan.
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att det är just midsommar som firas på scenen fördjupar förståelsen för folkets känslor inför 

situationen. De är på resa i rymden, bort från jorden och kommer aldrig att återvända hem igen. I

rymden finns varken natt eller dag och det finns varken sommar eller vinter. Det är uppenbart att 

det som de firar är en artefakt av deras tidigare tillvaro. Folket firar dock ändå som om ingenting 

hade hänt. En förtydligande omständighet kan vara att Alfvéns Midsommarvaka användes som 

vinjett för Sveriges Radios Utlandsprogram under många år (Bäcklin, s. 24), ett program som 

erbjöd nyheter om Sverige för svenskar (och senare även icke-svenskar) utomlands. Detta kan ge

ytterligare ha skapat associationer till människor som befinner sig långt borta från sitt hem och 

som kanske lider av hemlängtan, åtminstone för svenskar, i Sverige och utomlands. Även för 

icke-svenskar bör musiken ha associerats med Sverige vid tiden för Aniaras tillblivelse: stycket 

var välkänt även för en utländsk publik, då det fanns t.ex. en inspelning av Swedish Society 

Discofil som gavs ut internationellt 1954 (Burlin i Ternhag & Tillman 2012, s. 260).

Även denna allusion tjänar beskrivningen av folkets perspektiv. Sandons sång är överdrivet 

komisk och glättig, texten berättar om en önskan om distraktion från verkligheten, men 

allusionen visar oss ett djupare lager av folkets känslor och förhållande till midsommarfirandet. 

Känslorna består av hemlängtan. 

Akt II, scen 3: Tryggare kan ingen vara och Beethovens Symfoni nr. 9, IV

Då Chefone hållit tal om den avlidne Förste Ingenjören och dennes förtjänster, avfyras hans 

kropp i den s.k. räddningskannan (vilken kan tänkas motsvara en livbåt) i riktning mot stjärnan 

Rigel. Folket och rymdkadetterna sjunger strax efter avfyrandet en sång som kan uppfattas som 

en hymn eller frälsningssång. Melodin är sammansatt dels av ett citat ur psalmen Tryggare kan 

ingen vara , dels ett citat ur sista satsen i Beethovens fjärde symfoni (Tillman 1999, s. 11). 

Hymnen sjungs samstämmigt och unisont, vilket kan tolkas som att folket uppriktigt tror på 

orden de sjunger (”Vid är famnen, fjärran hamnen”) och verkligen är gripna av Förste 

Ingenjörens begravning. Karaktären av hymn och allusionen till en psalm som typiskt används 

vid barndop, då barnet tas upp i församlingen och ska finna trygghet i kollektivet skapar en 

känsla av att folket samlas kring det religiösa ögonblick som den förste ingenjörens begravning 

utgör. Denna betydelse går kanske obemärkt förbi en publik som inte är bekant med psalmens 

traditionella användning, men karaktären av hymn bör fungera även för en bredare publik. Om så

inte är fallet så säkerställer Beethovencitatet förståelsen för folkets gemenskap. Den melodi i 



Beethovens symfoni som citeras är första raden i följande strof ur Friedrich Schillers dikt An die 

Freude (med svensk översättning av Carl Gustaf Leopold):

Seid umschlungen, Millionen!

Diesen Kuß der ganzen Welt!

Brüder – überm Sternenzelt

muß ein lieber Vater wohnen. 

Er vår hälsning myriader,

Dig vår kyss, du världars här!

Bröder, över stjärnor – där

Bor för visst en mildrik fader!

Beethovens nionde symfoni har sedan sin tillblivelse tolkats på många olika sätt, men en av de 

tidigaste tolkningarna och kanske den mest närliggande är att utifrån Schillers text beskriva den 

som en behandling av människans universella broderskap och gemenskap. Enligt Buch (2003, 

s.263) kan texten sammanfattas som en beskrivning av människornas förbrödring, och vidare 

menar han att idén att symfonin också beskriver detta stärks av att den kulminerar i den 

mänskliga ritualen att sjunga en psalm (med Schillers text). Idén är inte ny: att sång förekom i en

genre som förväntades vara instrumental fick Richard Wagner beskriva det som att orden och 

sångarnas röster tvingade sig in i den instrumentala symfonin och slutgiltigt förtydligade det som

musiken försökt uttrycka fram till körens inträde (Riezler 1936, s. 208). Riezler tolkar Wagners 

ord som att det i Beethovens nionde symfoni handlar om människorna i deras andliga tillvaro; 

efter att deras röster varit endast ett av alla instrument samlas de äntligen i en gemensam ritual (s.

208). Givet denna tolkning bidrar citatet till uppfattningen att folket nu är lugna och enade i en 

kollektiv andlighet, till skillnad från den splittring de uppvisade när de tvekade inför Chefones 

tal tidigare i scenen. I detta ögonblick får Den Blinda Poetissan en vision om att hon ser ”himlens

hamn”, trots att hon bara sett natt och mörker hittills. Poetissan förefaller här bli den 

symbolkaraktär som folket förhåller sig till och kan tänkas symbolisera religionen (hon beskrivs 

dessutom som ledaren av en ljuskult i rollistan) som ger människorna en möjlighet till nytt hopp 

och tröst i meningslösheten. Poetissan förefaller så småningom även hon vara en princip som vill

övertyga folket mer än en verklig karaktär (som både Daisy Doody och Chefone varit). Hennes 

röst blir högre och mer och mer intensiv, på samma sätt som Daisy Doodys röst blev efter att hon
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av Chefone uppmanats att fortsätta hetsa folket till dans i Akt I, scen 2. Inför Poetissan tvekar 

folket till en början inte, men Poetissan blir avbruten av chefsteknikerna som mekaniskt sjunger:

Ja, frågan gäller (...)

underfrekvensen i Alltet 

tänkt som talmängdsuniversum 

Poetissan fortsätter dock utläggningen om sin vision, och folket upprepar hennes ord, först med 

förskjutna stämmor som om de vore tveksamma efter chefsteknikernas inlägg, sedan återigen, 

men nu med sopraner och tenorer på oktavavstånd, som att de lyckats bortse från 

chefsteknikernas ord. Poetissan sjunger vidare, fortfarande i ett mycket högt register, och de 

höga tonerna uttrycker en desperation att övertyga folket innan de istället övertygas av 

chefsingenjörerna. En tenor upprepar hennes fras och folket svarar:

Mitt i den isande rymden finns en pupill, 

en kärna, som med sin gåtfulla virvel 

gör den till kärlekens stjärna.

Texten kan relateras till Schillers text och förebådades av allusionen till Beethovens 

Schillermotiv: folket har nu efter en viss tvekan återigen samlats i sin gemenskap i tron om att 

det finns en ”mildrik fader” i form av en pupill där ute i rymden någonstans.2

Slutsatser

Aniara är som undertiteln antyder, och som Blomdahl själv uttalat (Hambraeus 1967), ett drama 

om människans villkor och om kollektivet. Rymdskeppet Aniara kan ses som en metafor för 

livet, och hopplösheten ombord för det faktum att alla någon gång kommer att dö. Folket 

distraherar sig på olika sätt för att hantera livets meningslöshet och allusionerna i verket lägger 

en grund för en beskrivning av vad deras inre konflikter handlar om, hur de kan kastas mellan 

hopp och förtvivlan. Då en allusion klargjort hur vi ska se på situationen vi har framför oss 

nyanseras folkets inställning till den vidare genom variationer i faktur i körens sång, och vi får på

2 Här kan också vara värt att notera att en intention åtminstone kan anas. Librettisten Erik Lindegren beskriver scenen i en 
intervju med Bo Wallner som en gestaltning av en konflikt mellan en ”absolut religiös längtan” och det ”eviga makttecknet”. 
(Aare & Wallner 1994, s. 31).



så sätt veta huruvida de klarar av att anpassa sig till situationen eller om de förhåller sig 

skeptiska till den. Musiken då folket slits mellan olika principer, som Poetissan och Chefone (-s 

chefstekniker), kan dock vara (och är oftast mer eller mindre) modernistisk. Det är den även t.ex.

när chefsteknikerna berättar för folket vad som händer när Aniara kastas ur sin kurs under 

midsommardansen, och när kören svarar dem. Samma gäller då Chefone och chefsteknikerna 

uttrycker sig i akt II. Medan allusionerna tjänar syftet att beskriva folkets perspektiv på sin 

aktuella situation (via de symboler som karaktärerna Daisy Doody, Chefone och den Blinda 

Poetissan verkar utgöra) verkar Blomdahls egen stil snarare beskriva ett verkligt skeende. Det är 

den stilen som används när narrativet drivs framåt, medan allusionerna förekommer i avsnitt med

en mer stillastående tid och av en mer kontemplativ karaktär, vilket för tankarna till funktionerna

hos recitativ och aria i tidig 1700-talsopera (vilket också visar på operans tämligen traditionella 

form). Utan allusionerna skulle hela verket kanske få mer en karaktär av ett långt recitativ, och 

musiken skulle inte tjäna dramat i samma utsträckning. Som tidigare nämnts upplevde redan 

Berg problem att dramatisera historien i Wozzeck med enbart fri atonalitet på 1920-talet, och 

svårigheterna med att göra det bör ha varit ännu större med seriell musik. Enligt Metzer (2003, s.

30) övergick kompositörer av till och med instrumentell seriell musik till att inkludera citat i 

musiken (och senare, ibland låta den bestå av citat) på grund av otillräckliga utrycksmöjligheter. 

Inkluderandet av allusioner och citat i sig var inget nytt inom 1900-talsopera, men möjligen 

kan graden av allusionernas och citatens intertextuella funktion i Aniara särskiljas från tidigare 

verks. T.ex. är Stravinskiljs neoklassicistiska Oepdipus Rex förvisso stilpluralistisk men istället 

för att dramatisera historien via publikens associationer till en utommusikalisk kontext, så som 

Blomdahl gör t.ex. när Sjostakovitjs symfoni får påminna publiken om maktförhållanden i 

Sovjetunionen, så spelar Stravinskij snarare främst på publikens förväntningar på den musik han 

alluderar till. Walsh (1993, s. 27) skriver att detta grepp är typiskt Stravinskij, även i 

instrumentala verk. Det dramatiska medlet är alltså avvikelserna från de musikaliska 

förväntningarna som stilelementen skapar, inte deras intertextuella verkan (även om 

förekommande allusioner till gregoriansk sång i Oedipus Rex kan räknas som ett undantag). Man

kan kanske säga att Stravinskij utnyttjar och förvränger en poietisk intertextualitet medan 

Blomdahl snarare på ett mer postmodernt sätt refererar till utommusikaliska situationer som 

relateras till element i Aniaras drama, en intertextualitet som Klein skulle kalla mer 

transhistorisk.
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Även Schönbergs och Bergs användning av främmande stilelement (åtminstone vad gäller de 

ovan beskrivna exemplen, s. 10) kan anses fungera dramatiskt på annat sätt än Blomdahls. I 

Wozzeck och Lulu skapar stilpluralismen struktur åt verken, och tonala element beskriver 

karaktärernas känslor och mentala tillstånd (vilket också kan anses vara fallet i Aniara), men det 

är inte nödvändigtvis fråga om någon framträdande utommusikalisk intertextualitet.

Något som kanske kan anses vara nyskapande på ett grundläggande sätt hos Aniara är inte 

stilpluralismen i sig utan istället stilpluralismens framträdande intertextuella funktioner. Även 

Blomdahl, i likhet med tidigare operakompositörer under 1900-talet, hittade med allusionerna 

och citaten en lösning på problemet med dramatiskt adekvat modern opera, men gjorde det 

kanske på ett något nyare sätt. 
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