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Elevuppgifter – Utopier och dystopier 

Harry Martinsons Aniara  
Nu ska ni få läsa och diskutera två utdrag ur författaren 
Harry Martinsons diktverk Aniara.  

Aniara är en av de mest kända svenska dystopierna. Harry 
Martinson utgick bland annat från 1950-talets kalla krig och 
utvecklingen av allt kraftfullare kärnvapen när han skrev verket.  
I berättelsen är jorden härjad av miljöförstöring och kärnvapenkrig. 
Människor tvingas fly till Mars, men en av rymdfarkosterna, Aniara, 
hamnar ur kurs och glider planlöst rakt ut i rymden.  

 
Vi följer ännu våra jordevanor 

och samma seder som i Doris1 dalar. 
Vi delar upp vår tid i dag och natt, 

vi låtsas gryning, skymning, solnedgång. 
Fast rymden runt omkring är evig natt 
så stjärnklart kall att de som ännu bo 

i Doris dalar aldrig sett dess make 
har hjärtat enat sig med kronometern 
att följa soluppgång och månuppgång 

och bådas nedgång sedd från Doris dal. 
Nu är det sommarnatt, midsommarnatt 

och folket vakar timme efter timme. 
I stora samlingssalen dansar alla 

som ej ha spaningsvakt i ändlösheten. 
De dansar där tills solen rinner upp 
i Doris dal. Då står det plötsligt klart 

det fruktansvärda, att hon ej gick upp, 
att livet, redan dröm i Dorisdalar 

är ännu mera dröm i Mimas2 salar. 
 

                                                  (ur sång 7) 
 

Det finnes skydd mot nästan allt som är  
mot eld och skador genom storm och köld  

ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.  
             Men det finns inget skydd mot människan.  

 
(ur sång 26) 

 
1 Doris = jorden. 
2 Mima = en superintelligent dator som visar bilder från jorden. 
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Diskutera i mindre grupper och anteckna era svar. 

 
1. Vilken bild ger det första utdraget av livet på rymdskeppet Aniara? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Vad tror ni Harry Martinson menar med att det inte finns något skydd mot 
människan i det andra utdraget? 

 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Hur uppfattar ni budskapet i diktverket Aniara? Läs gärna några fler sånger ur verket 
på Litteraturbanken.se innan ni svarar.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aniara har uppförts som 
opera, balett, teater och 
musikal. Under 2000-talet 
har den också blivit långfilm 
och en seriebok. Bilden visar 
premiäruppsättningen av 
operan Aniara på Kungliga 
Operan 1959. 


