
 
 
 

 
 

ISAGEL-svit ur ”Aniara” 
 
 

Text: Harry Martinsson, 1959 
Musik: Carl Unander-Scharin (1, 3, 5, 6, 8) 2019 

Musik: Carl och Åsa Unander-Scharin: (4, 7) 2019 
Musik: Åsa Unander-Scharin (2) 2019 

 
Uruppförande: Örgryte Nya Kyrka, lördag 12 oktober 2019 – kl 19.00 
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1. Människan, askans konung (Tenor och Orgel) 
2. Doris land (Dansare, Observer) 
3. Själv har jag inget namn (Passacaglia för Tenor och Orgel) 
4. Den livligt sprattlande ingivelsen (Tenor, Throat, Dansare, Observer) 
5. Jag ska berätta vad jag hört om glas (Tenor och Orgel) 
6. Spjutet (Toccata. Dansare, Orgel) 
7. Osynlig för vårt öga gled hon undan (Tenor, Throat, Orgel, Dansare, Observer) 
8. Det finns skydd för nästan allt (Alt, Tenor, Baryton, Orgel) 
 

 
Beställare: 

Göteborg Organ Academy, 2019 
 
Verk-kommentar av Carl och Åsa Unander-Scharin:  
 
Idén att skapa en svit för tenor, dansare, orgel och Observer-system föddes under våren 2019 som 
en följd av dels beställningen från Göteborg Organ Academy – och dels ett mångårigt intresse för 
Martinssons diktepos ”Aniara”. Harry Martinsson skrev och publicerade år 1956 det 103 dikter 



långa eposet om ett rymdskepp som kommit ur kurs på väg från en av krig och miljöförstöring 
förstörd jord - och mötte en häpen publik som här fick bekanta sig med en helt ny sida av den 
folkkäre poeten Harry Martinsson. För operapubliken blev operan ”Aniara” med libretto av Erik 
Lindegren och musik av Karl-Birger Blomdahl en stor framgång för samtliga inblandade och en av 
det svenska musiklivets största succéer någonsin när den hade sin urpremiär på Kungliga Operan 
1959. 
 
För vår svit ur Aniara har vi valt ut de dikter som handlar om den kvinnliga piloten Isagel, och 
ställt dem samman till ett förlopp kring Isagel och Mimaroben. Deras märkliga relation – som 
bygger på en gemensam fascination för den djupsinniga vetenskapen och en gemensam fasa för 
iskylan utanför ”blåsan” Aniara – liksom oron för människans självpåtagna öde – skildras i korta 
sekvenser. I sång nummer sju sörjer Mimaroben förlusten av sin förtrogna Isagel när hon ”osynlig 
för vårt öga glider undan”. 
 
Musiken är skriven för orgel och tenor, samt för den kombination av dans och Observer-system 
som vi utvecklat under de senaste åren. I vår version av Aniara är den stora orgeln en metafor för 
Miman (det vi idag skulle kalla dator) medan Observer-systemet är en metafor för Gopta-bordet 
där Isagel skriver Jender-kurvor (vad i dag kanske skulle kalla för touchscreen och maskinkod). Vi 
använder även ett annat av våra system, The Throat, för att dynamiskt förändra sångarens röst i 
två av satserna.  
 
Det musikaliska materialet bygger i stor utsträckning på ”astronomiska tonserier” – tonserier som 
är deriverade ur de astronomiska tal som man kan ana genom läsning av diktverket. Martinsson 
återkommer flera gånger till att Aniara är på väg mot Lyrans bild. Långt efter Martinssons tid, 
2015, bekräftades att planeten Kepler 438b är har ett jämförelseindex (ESI Earth Similarity Index) 
som är  -0.88 vilket innebär att den av alla hittills upptäckta planeter har störst likhet med jorden. 
Kepler 438b ligger i stjärnbilden Lyran – vilken i sin tur befinner sig på 25.05 ljusår från jorden.. 
Dessa siffror och många liknande, har använts för att skapa tonserier och bilda grund för 
materialet i vår Isagel-svit.  
 
Medverkande:  
 
Koreografi, Tonsättning, Dans, Observer: Åsa Unander-Scharin 
Tonsättning, Tenor, Throat: Carl Unander-Scharin 
Orgel: Hans Davidsson 
Alt: Amanda Flodin 
Baryton: Karl-Peter Eriksson 
Observer-systemet och Throat-systemet är utvecklade av Åsa Unander-Scharin, Carl Unander-
Scharin och Ludvig Elblaus. I systemet klingar inspelningar av Åsa Unander-Scharin (gamba), 
Carl Unander-Scharin (cembalo), Dorota Siuda (violin) och Hans Davidsson (orgel).  
 
---- 
 
During spring 2019, we decided to create a new work based on Harry Martinsson´s long suite of 
poems, Aniara. This decision was informed by both the commission from the International 
Gothenburg Organ Academy and on the fact that we have been interested in Aniara during a long 
time. In 1956, Swedish poet Harry Martinsson wrote and published his overwhelming poetry suite 
that depicts a space ship that has lost is course, having left an earth devastated by war and 
environmental disaster. His audience was surprised to read this new kind of poetry by their 
beloved and quite rurally oriented poet. The poems formed the basis for the opera “Aniara” from 
1959, with a libretto by Erik Lindegren and music by Karl-Birger Blomdahl. The opera was a huge 
success and toured internationally. 
 
In our adaption of Aniara, we chose the poems that depicts the female pilot Isagel. We wanted to 
find a way of picturing her relation to Mimaroben, a relation that is full of mutual respect and 
fascination for deep scientific thought as well as shared abhorrence for the cold, dark and lonely 
space outside of the ship. Also, they share concerns for the remaining few humans and their 
hopeless future in the vessel.  



 
The music is composed for tenor and organ as well as the combination of “Observer-system” and 
dance that we have developed for our artistic work. In our version of Aniara, the church organ is a 
metaphor for the “Mima” (today we would call that the computer), whereas the Observer system 
is a metaphor for the “Gopta”-table where Isagel carries out her work with the “Jender” curves. 
Today we would probably call those things the touchscreen and the machine code. We also make 
use of another of our systems “The Throat” in order to dynamically change and extend the voice 
of the singer.  
 
Furthermore, the music material is based on “astronomic tone series”, series of tones that are 
derived from astronomic numbers that can be discerned in Martinsson´s poem. Martinsson tells us 
that Aniara is headed for the Lyrae, far away. In 2015 – many years after Martinsson´s death – it 
was confirmed by Nasa that the planet Kepler 438 b in the Lyrae has a ESI (Earth similarity index) 
that is -0.88. This means that this planet, in fact, is the one with the closest similarity to Earth of all 
known planets yet. The Lyrae is 25.05 light years away from the Earth – and this number, together 
with other astronomic numbers, form the basis for the tonal series used in the work.  
 
Choreography, Music, Dance, Observer: Åsa Unander-Scharin  
Music, Tenor, Throat: Carl Unander-Scharin 
Organ: Hans Davidsson 
Alto: Amanda Flodin  
Baritone: Karl-Peter Eriksson 
The Observer system and The Throat system are developed by Åsa Unander-Scharin, Carl 
Unander-Scharin and Ludvig Elblaus. In the system, recordings by Åsa Unander-Scharin (viola da 
gamba), Carl Unander-Scharin (harpsichord), Dorota Siuda (violin) and Hans Davidsson (orgel), 
are heard. 
 
---- 
 
1. Människan, askans konung. (Tenor och orgel) 
 
Vi kom från Jorden, Doris land,  
klenoden i vårt solsystem,  
det enda klot där Livet fått 
ett land av mjölk och honung.  
Beskriv de landskap som där fanns,  
de dagar som där grydde.  
Beskriv den människa som i glans 
sitt släktes likdräkt sydde 
tills Gud och Satan hand i hand 
i ett förstört, förgiftat land 
kring berg och backar flydde 
för människan, askans konung.  
 
 
2. Doris land (Dansare, Observer) 
 
 
3. Själv har jag inget namn (Passacaglia förTenor och orgel) 
 
Själv har jag inget namn. Jag tillhör Mima 
och kallas därför endast Mimaroben.  
Den ed jag svurit kallas goldondevan. 
Det namn jag burit stryks vid huvudprovet 
och måste sedan vara glömt för evigt.  
 
Med Isagel, den kvinnliga piloten 
förhåller det sig så att hennes ställning 



bestämmer hennes namn som är ett täckord.  
 
Det namn hon innerst bär och som hon viskat 
tätt i mitt öra kan jag inte yppa.  
 
I hennes ögon finns ett oåtkomligt  
men ändå ljuvligt sken ur det förtegna:  
den lyskraft gåtfullhet så ofta äger 
när skönheten hos gåtan överväger.  
 
Hon skriver kurvor, hennes naglar glänsa 
som matta lampor genom salens skymning.  
Hon säger: följ med talen denna kurvan här 
där mörkret från min sorg sin skugga ger.  
 
Så från sitt goptabord hon reser sig 
och hennes tankars ljus upplysa mig.  
Och våra blickar mötas, själ mot själ 
vi tysta står. Jag dyrkar Isagel. 
 
 
4. Den livligt sprattlande ingivelsen (Tenor, Throat, Dansare och Observer) 
 
 
En upptäckt aldrig förutsedd har gjorts 
av Isagel, den kvinnliga piloten.  
  
Hon skrek av glädje, tryckte till sitt hjärta 
den livligt sprattlande ingivelsen 
som född av henne lyckligt hade avlats 
i kärlek till De stora talens lag.  
 
Om denna upptäckt gjorts i Doris dalar 
och ifall Doris dalar ännu varit 
en dräglig boplats för en talens konstnär 
så skulle den med ens ha märkligt vidgat 
och djupt förvandlat hela gopta-läran.  
 
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 
 
Om bara ej vi suttit här i rymden 
som fångar åt det tomrum där vi föll.  
Vi blev båda sorgsna men behöll 
den rena tankens lust, den art av glädje 
som vi tillsammans kunde stilla dela 
den tid vi ännu hade kvar i varat.  
 
 
5. Jag ska berätta vad jag hört om glas (Tenor och Orgel) 
 
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:  



 
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.  
Vi börjar ana att vår vilsegång 
är ännu djupare än vi trott 
att kunskap är en blå naivitet 
som ur ett tillmätt mått av tankesyn 
fått den idén att Gåtan har struktur.  
Vi anar nu att det vi kallar rymd  
och glasklarhet kring Aniaras skrov 
är ande, evig ande ogripbar 
att vi förlorat oss i andens hav.  
 
Vårt rymdskepp Aniara färdas fram 
i någonting som ingen hjärnskål har 
och heller ingen hjärnsubstans behöver.  
Hon färdas fram i någonting som är  
men ej behöver vandra tankens väg:  
en ande som är mer än tankens värld.  
Ja, genom Gud och Död och Gåta går 
vårt rymdskepp Aniara utan mål och spår.  
O, kunde vi nå åter till vår bas,  
nu när vi upptäckt vad vårt rymdskepp är:  
en liten blåsa i Guds andes glas.  
 
Jag skall berätta vad jag hört om glas 
och då skall ni förstå. I varje glas 
som står tillräckligt länge oberört 
förflyttas glasets blåsa efterhand 
oändligt sakta mot en annan punkt 
i glasets kropp och efter tusen år 
har blåsan gjort en resa i sitt glas.  
 
På samma sätt i en oändlig rymd 
där svalg av ljusårs djup sin välvning slår 
kring blåsan Aniara där hon går.  
Ty fastän farten som hon gör är stor 
och mycket högre än en snabb planets 
är hennes hastighet med rymdmått sedd 
på pricken svarande mot den vi vet 
att blåsan gör i denna skål av glas.  
 
6. Spjutet (Toccata, Dans, Orgel) 
 
På elfte året fick vi se en syn;  
den smalaste, den magraste av syner: 
ett spjut som rörde sig i Universum.  
Det kom från samma håll som vår goldonder 
och böjde inte av men höll sin bana.  
Dess hastighet var större än goldonderns,  
med följd att spjutet  
snabbt drog bort ifrån oss.  
 
Men efteråt satt vi i grupper länge 
och talade uppjagat med varandra,  
om spjutet, om dess väg och om dess ursprung.  



Men ingen visste, ingen kunde veta.  
Någon gissade, men ingen trodde.  
Det var på något sätt ej till att tro på,  
var meningslöst som föremål för tro.  
Det bara flög igenom Universum.  
Tomhetens spjut gick meningslöst sin bana.  
Men ändå hade denna syn 
en makt att förändra hjärnorna hos många:  
Tre blev galna, en tog livet av sig.  
Och ännu en begynte med en sekt,  
en skrikigt torr, asketisk tråkig skara,  
som länge bråkade i Aniara.  
 
Så träffades vi lika fullt av spjutet.  
 
 
 
7. Osynlig för vårt öga gled hon undan (Tenor, Throat, Orgel, Dansare, Observer) 
 
Den klara anden Isagel bröt samman.  
I hennes ögon kom en sjuk demon.  
Pupillen vidgades mot själens källa.  
Hon hörde rop och ekon fjärranfrån.  
 
Hon sade sig ha hört en röst som kallat 
på henne med ett namn hon aldrig känt 
och ropet hade ofta återskallat 
i Mimas salar sedan detta hänt. 
 
Det kom från Mimas grav och så en natt 
hon lydde rösten och när alla sov 
hon smög till gravens kakel och där satt 
ett sändebud från evighetens hov.  
    
Osynlig för vårt öga gled hon undan 
till trakten för De stora talens lagar 
där eviga reserver finns att fånga 
när slumpens nya välde så behagar.  
 
 
 
8. Det finns skydd för nästan allt (Alt, Tenor, Baryton, Orgel) 
 
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.  
 
När det behövs ser ändå ingen klart.  
Nej, bara när det gällde att slå ner 
och arma ut vad hjärtat sammanspart 
av dröm att leva på i onda kalla år.  
 
 
 
 
 
 


