Aniara
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Rek för gymnasiet

När Harry Martinsons diktverk blir film är det med klimatkrisen som ackompanjemang. Passagerarna
på rymdskeppet Aniara är på väg från den förstörda jorden till ett torftigt liv på Mars, när en krock med
rymdskrot slungar farkosten ur kurs, rakt ut i den okända rymden.
Filmen väcker många existentiella frågor kring vad det är att vara människa, kring vår relation till naturen
och planeten, till makt och religion, grupp och individ. Kanske kan den till och med tända en gnista till miljöengagemang och en lust att arbeta för en bättre framtid.
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Före och efter filmvisningen

Arbetet med filmen kan med fördel knytas till läsning av Harry Martinsons bok från 1956. Läs och tolka utvalda verser tillsammans (för
förslag, se mer under rubriken Tips på fördjupning), sök information om
och diskutera tiden då boken kom ut (i skuggan av hotet om kärnvapenkrig).
Eftersom filmen visar upp en mörk framtidsbild är det viktigt att i den
efterföljande diskussionen ägna tid åt att informera om och diskutera
det som faktiskt görs för att lösa klimatkrisen, av både makthavare,
organisationer och enskilda individer.
En av filmens regissörer, Pella Kågerman, har sagt att hon hoppas att
filmen ska få publiken att se på naturen med större vördnad. Så varför
inte lämna klassrummet och förlägga diskussionen till en skogsglänta
eller någon annan naturskön plats?

Filmen och läroplanen

Filmens miljötema kan kopplas till gymnasieskolans uppdrag såsom det
formuleras i läroplanen:
”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att
de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala
miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och
vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”
Filmens konstnärliga kvaliteter och kopplingen till den litterära
förlagan svarar också mot skolans ansvar för att eleven ska kunna ”söka
sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa
till kunskap, självinsikt och glädje” och ”hämta stimulans ur kulturella
upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden”, samt ”observera
och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet
hållbar utveckling”.
Filmen (och boken) är särskilt användbar i ämnet svenska. Där
anger läroplanen att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar
för att utveckla ”kunskaper om centrala svenska och internationella
skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett

sammanhang” och ”kunskaper om genrer samt berättartekniska och
stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och
andra medier.”

Handling

Filmen inleds med bilder av våldsamma översvämningar och bränder,
innan vi befinner oss i en hiss som transporterar människor från jorden
till rymdfärjan Aniara. Genom de stora fönstren kan passagerarna
blicka ner på sin forna hemplanet, inbäddad i enorma orkanvirvlar.
Mellan molnen skymtar brunbrända landmassor och skummande hav.
Många av resenärerna har ärr efter svåra brännskador.
Huvudpersonen MR arbetar på Aniara som mimarob – hon har hand
om Miman, ett slags upplevelserum där deltagarna kan njuta av
jordens natur så som den en gång såg ut. Till en början får hon inte
många besökare, passagerarna ägnar sig hellre åt shopping eller någon
annan av Aniaras förströelser, från solarium och spa till lekland och
nattklubb.
Aniara ska ta sin mänskliga last till ett nytt liv på Mars, men träffas
av rymdskrot som tvingar farkosten ur kurs samtidigt som styrsystemet slutar fungera. Skeppet slungas rakt ut i rymden. Kapten Chefone
meddelar passagerarna att det kan ta två år innan man når en himlakropp, och kan använda sig av dess gravitation för att vända.
Passagerarna är först bestörta men allt eftersom tiden går vänjer de
sig vid situationen. Miman blir en tröst för många, men den överbelastas av alla intryck från besökarna. När den exploderar får MR skulden
och sätts i förvar av den alltmer maktfullkomlige kaptenen.
Åren går och passagerarna börjar inse att skeppet inte kommer att
kunna vända. Många begår självmord. Andra startar och går med i olika religiösa kulter. MR släpps fri och inleder en relation med kollegan
Isagel. Efter en orgie med andliga förtecken föder Isagel ett barn.
Hoppet tänds när skeppets astronom upptäcker en farkost som
verkar vara på väg mot Aniara. MR engagerar sig i arbetet med att
bärga och analysera farkosten, medan kaptenen övertygar besättningen
och passagerarna om att den innehåller bränsle som ska hjälpa dem att
komma hem. Men fyndet visar sig vara ett mysterium som ingen kan
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lösa.
Isagel ser ingen framtid på Aniara och tar livet av både sig själv och
barnet. MR faller ner i hopplöshet allteftersom tillvaron ombord ter sig
allt mer meningslös. När vi möter henne för sista gången har det gått 24
år sedan avfärden från jorden. I filmen sista scen – nästan sex miljoner
år senare – når Aniara en planet som liknar jorden, men ombord på
skeppet finns bara stoft.

Från bok till film

• Vilka val har filmskaparna gjort när de har omtolkat Harry Martinsons bok till film? Hur skiljer sig vår tid från tiden då boken skrevs?
Vad är sig likt? Hur kommer det sig att hans berättelse fortfarande är
aktuell?

Den brända jorden

Filmen berättar inte med ord om varför människorna måste lämna
jorden.
• Hur tolkar du vad som har hänt? Vad ger filmen för ledtrådar? Vad
hämtar du från dina egna kunskaper om klimatförändringar?

No set sci-fi

I arbetet med filmen uppfann filmskaparna begreppet ”No set sci-fi”,
som innebär att man inte har byggt upp särskild scenografi utan använt
sig av existerande miljöer – i det här fallet två olika köpcentrum och en
Finlandsfärja.
• Vad skapar det för känsla? Tillför det något särskilt till filmen? Finns
det någon särskild poäng i att filmen känns nutida snarare än futuristisk?

Miman och naturen

I Mimasalen får passagerarna uppleva jordens natur som den såg ut
innan miljöförstöringen.

Individuella förhållningssätt

Alla passagerare på Aniara hanterar situationen på olika sätt, från hårt
festande till hårt arbete. MR engagerar sig i sin strålskärm medan Isagel
faller ner i hopplöshet och begår en fruktansvärd handling.
• Vad beror deras olika reaktioner på? Hur skulle du reagera ombord
på Aniara? Kan man leva ett bra liv i en sådan miljö?

Vikten av skönhet

MR får ny livslust när hon får arbeta med strålskärmen som ska ge
Aniaras passagerare något att titta på i stället för den svarta rymden.
• Varför är det så viktigt för henne? Varför är skönhetsupplevelser
viktiga för oss människor? Hur kan de hjälpa oss i svåra situationer?

Religionens betydelse

När det står klart att Aniara inte kommer att kunna återvända till jorden
väljer många av passagerarna att ansluta sig till olika andliga rörelser
och kulter, bland annat en sexsekt.
• Hur hjälper detta dem att göra livet på Aniara meningsfullt?
Astronomen hamnar i konflikt med chefsteknikern när hon ser korset
runt hans hals och hävdar att allt beror på slumpen.
• Varför blir han så provocerad av tanken att det är slumpen och inte
Gud som styr deras liv? Samtidigt är det astronomen som pratar om
Aniara som ”en liten blåsa i Guds andes glas” – vad väcker den bilden
för tankar hos dig?

Maktmissbruk

Kapten Chefone blir snart en maktfullkomlig härskare på Aniara.

• Varför agerar han så? Hur påverkas en människa av att ha oinskränkt
• Vad tar du med dig från de scenerna? Varför är de flesta människor
makt? Kan alla korrumperas av makt?
idag mer fascinerade av ny teknik – som den senaste mobiltelefonen –
än av naturen som omger oss?
Det förrädiska hoppet
Kapten Chefone är besatt att av passagerarna ska behålla hoppet, till
nästan vilket pris som helst.
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• Varför är det så viktigt för honom? Klimataktivisten Greta Thunberg
pratar om att det snarare är farligt att känna för mycket hopp, att det
hindrar oss från att ta klimathotet på allvar och agera. Vad tycker du?

Att mana till handling

Filmskaparna vill att Aniara ska få publiken att engagera sig för klimatet.
• Fungerar det, tycker du? Hur påverkas du av det mörka slutet – får
du kraft att vilja du göra skillnad eller blir du handlingsförlamad? Hur
kan filmer och böcker hjälpa oss att ta tag i problemet? Och när får de
motsatt effekt?

Vad kan vi göra?

På många håll i världen, och på många olika sätt, arbetar människor
med att vända klimatutvecklingen.
• Vad kan vi göra för att förhindra det här framtidsscenariot? Hur kan
vi påverka makthavare? Vad kan vi göra själva, i vår egen vardag och
när vi går ihop med likasinnade?

Tips på fördjupning
Se
Imorgon (Frankrike, 2015)
I kontrast till ”Aniara” vill denna franska dokumentär visa på allt positivt
som görs för att skapa en bättre värld, för att inspirera publiken till handling. Filmskaparna radar upp goda exempel från hela världen: cykelstadsplanering i Köpenhamn, termoenergi på Island, stadsodling i Detroit och
mycket mera.
Anthropocene: The human epoch (Kanada, 2018)
Den geologiska tidsåldern vi lever i nu kallas i bland för antropocenen. Ordet betyder ”människans epok” och refererar till den enorma påverkan som
mänskligheten har haft på planeten. Skaparna till denna dokumentär har rest
till 20 länder på sex kontinenter för att dokumentera det mänskliga avtrycket. Den svenska Oscarvinnaren Alicia Vikander står för berättarrösten.
The day after tomorrow (USA, 2004)
Denna bombastiska katastroffilm hånades när den var ny eftersom den
skildrar klimatkrisen som en blixtkatastrof. Idag, när klimathotet har krupit
närmare inpå, har den omvärderats och beskrivs nu mer som en pedagogisk
(om är förenklad) beskrivning av hur klimatförändringar fungerar. Men det
klassiska hjälteperspektivet – där en enda man går i närkamp med vädrets
makter och segrar – kan fortfarande ses som problematiskt.
The handmaid’s tale (USA, 2017- )
Denna omdiskuterade tv-serie visar vad global miljöförstöring skulle kunna
få för långtgående konsekvenser. Miljögifter skapar en fertilitetskris som i
sin tur ger legitimitet åt djupt konservativt religiösa krafter i USA, som tar
makten och förslavar fertila kvinnor.
En obekväm sanning (USA, 2006)
USA:s förre vicepresident Al Gore reser runt och förklarar pedagogiskt
klimathotet i denna dokumentär som blev en väckarklocka för många. Elva
år senare var han tillbaka med ”En obekväm uppföljare”.
Läs
”Aniara” av Harry Martinson (1956)
Martinsons rymdeposet var både en kommentar till tiden då den publicerades, med atombombsattackerna i Hiroshima och Nagasaki i färskt minne, och
en profetia om vår tid. En av diktverkets mest rasande verser är Sång 79:
”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.”
”Hotet” av Mats Söderlund (2018)

Romaner som använder klimatkrisen som fond kallas ibland för cli-fi
(climate fiction), och ett aktuellt svenskt exempel är Mats Söderlunds
”Ättlingarna”-trilogi för unga vuxna. I den första boken, ”Hotet”, har
klimatförändringar lett till global vattenbrist, och den västerbottniska
tonårstjejen Jenny upptäcker märkliga saker om sin familj.

”Scener ur hjärtat” av Malena Ernman, Beata Ernman, Greta Thunberg och
Svante Thunberg (2018)
På kort tid blev 16-åriga Greta Thunberg en av världens mest kända klimataktivister. I denna bok berättar hon och hennes familj om den kris som
ledde fram till hennes skolstrejk i augusti 2018 – en strejk som har inspirerat
människor över hela världen.
”Vårt klot så ömkligt litet” av Ulf Danielsson (2016)
Liksom ”Aniara” sätter Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, in klimatfrågan i ett kosmiskt sammanhang. Fram träder en bild av en bräcklig planet,
där slump och tur har spelat en avgörande roll för vår utveckling. Kanske
finns lösningen i rymden?
”Vår tid är nu: tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen” av Svante Axelsson
(2014)
”En annan värld är möjlig!”, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens före detta generalsekreterare, i denna bok om hur övergången till ett
hållbart samhälle kan se ut. Han menar att det största hotet mot klimatet inte
är utsläppen av växthusgaser, utan uppgivenheten bland alla oss som faktiskt
kan förändra situationen.
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