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I den här handledningen har vi samlat lite information för lärare som går 
på föreställningen med sin klass. Vi hoppas att materialet kan vara inspira-
tion till att koppla föreställningen till läroplanen och fungera som underlag 
vid för- eller efterarbete. 

Har ni några frågor eller synpunkter? Varmt välkomna att kontakta Unga 
på Operan på unga@operan.se, eller 08-791 43 79.

SCEN GÄDDVIKEN

Till Kungliga Operans scen i Gäddviken tar man sig lättast till via buss 402 
från Slussen.  Tidtabeller !nns på www.sl.se. Hållplatsen heter Gäddviken 
och därifrån är det skyltat till scenen. 

 

               V!lkommen t"ll  
  KUNGLIGA OPERAN och 
      UNGA PÅ OPERANS upps!ttn"ng  
            av DIDO & AENEAS!
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DIDO & AENEAS

HANDLING
Dido har 8ytt över Medelhavet från Tyros 
där hennes bror Pygmalion tagit över styret. 
Galen av maktbegär har han dödat Didos 
man. Tillsammans med en grupp förtrogna 
har Dido seglat iväg långt bort från Tyros. 
Så småningom har de kommit fram till en 
plats på Nordafrikas kust med god sikt över 
en vik. Där ber hon kung Iarbas om en bit 
land. Han lovar henne så mycket hon kan 
lägga under en oxhud. Dido strimlar huden 
till en tunn tråd och med den kan hon om-
ringa hela kullen där hon grundar sin nya 
stad, Kartago. 

Men Kung Iarbas, som ser hur Kartago 
blomstrar, vill nu ha tillbaks sin mark. Han 
kräver att Dido ska gifta sig med honom, 
annars hotar han med invasion. Belinda, 
som är Didos närmaste rådgivare och vän, 
försöker se hoppfullt på framtiden. Ödet är 
på deras sida. 

En storm drabbar Kartagos kust. När 
vinden lagt sig kommer bud om att ett 
främmande skepp förlist och drivit i land. 
Ombord 9nns 8yktingar från Troja. Belinda 
ser genast händelsen som ett tecken från 
gudarna. Med en trojansk armé i landet 
kommer Iarbas att lämna dem ifred. Hon 
övertalar Dido att göra sig vän med ledaren, 
krigshjälten Aeneas. 

Dido tar emot Aeneas på en middag i palat-
set. Det är ett stelt möte. Dido är skeptisk 
till Aeneas och hans folk. Är de vänner 
eller 9ender? Belinda som är övertygad om 
sin plan, ser till att Dido och Aeneas blir 
ensamma. Aeneas berättar om Troja, mas-
sakern där hans familj och vänner dödades 
framför hans ögon, hur han 8ydde och till 
slut hamnade här. Dido blir djupt berörd av 
hans berättelse. 

Så förälskar sig drottningen av Kartago och 
den trojanske prinsen. Belinda jublar först, 
men upptäcker snart att allt inte blev som 
hon tänkt sig. Dido och Aeneas är lyck-
liga, men de stänger dörrarna om sig. Hon 
blir utanför, och i staden börjar ryktet gå. 
Först är det bara ett spännande skvaller, 
men snart utvecklas det till något väldigt 
hotfullt. Folket i staden vänder sig emot sin 
drottning, och när ryktet om att Dido har 
en älskare når Iarbas mobiliserar han sina 
styrkor.
Belinda försöker förgäves få Dido att förstå 
att situationen håller på att bli farlig. Men 
Dido lyssnar inte. Då vänder sig Belinda till 
Aeneas och pressar honom på ett löfte om 
att strida för dem. Under natten har Aeneas 
mardrömmar där han är tillbaks i kriget. 
Innan gryningen kommer har han samlat 
ihop alla trojaner i Kartago och gett sig av 
på havet. 
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När Dido och Belinda vaknar är Aeneas 
borta. Dido ber Belinda hämta hans saker 
för att bränna dem. Hon säger att hon ska 
glömma honom. Belinda hoppas på att allt 
ska bli som vanligt, nu när trojanerna rest. 
Mest av allt hoppas hon att Dido ska bli 
som vanligt igen. 

På havet syns inte bara Aeneas skepp som 
sakta försvinner vid horisonten. I öster när-
mar sig Pygmalions !otta i hög fart. Didos 
bror kommer för att hämnas på sin syster 
och ta tillbaks skatterna han anser att hon 
stulit från honom. 

Belinda kommer tillbaks med Aeneas saker 
och hinner precis se Dido dricka ur en !aska 
med gift. Dido dör i Belindas armar. 

FRÅN 1689 TILL 2014
Operan om Dido och Aeneas skrevs av 
kompositören Henry Purcell och poeten 
och dramatikern Nahum Tate i England 
i slutet av 1600-talet. Man vet väldigt lite 
om när operan kom till eller uppfördes för 
första gången, men dokumentation "nns 
från när den sattes upp 1689 på en !ickskola 
i Chelsea, London. Tate hade redan tidigare 
skrivit poesi inspirerad av berättelsen om 
Dido och Aeneas ur Aeneiden, som han nu 
utvecklade till libretto (operatext). 

Till Unga på Operans produktion har det 
konstnärliga teamet bearbetat verket både 
musikaliskt och berättarmässigt. Musiken 
är arrangerad för en sättning som inte var 
typisk för Purcells tid (piano, stråkkvartett 
och slagverk), och helt nykomponerade par-
tier har tillkommit, samt ljuddesign. Berät-
telsen har koncentrerats till de tre huvudrol-
lerna: Dido, Aeneas och Belinda. Både kör 
och häxor som "nns i Purcells version har 
strukits. Aeneas gestaltas också av en talskå-
despelare med ny svensk text. Under hela 
arbetet har vi haft en ung publik i åtanken 
och vår förhoppning är att föreställningen 
ska kunna ses utan några förkunskaper om 
vare sig opera eller historien som Dido & 
Aeneas bygger på.

MYTOLOGI OCH 
VERKLIGHET
KARTAGO
Kartago (Quart-ha-dast på feniciska) be-
tyder ”Nya staden” och refererar till både 
staden och handelsriket. Enligt en legend 
grundades Kartago av den feniciska prinses-
san Elissa som !ytt från Tyros (nuvarande 
Libanon). Hon kom till den plats på Nord-
afrikas kust som nu är Tunisien och där "ck 
hon en bit land av kungen Iarbas. Elissa 
bytte namn till Dido och blev Kartagos 
grundare och drottning. I legenden kräver 
sedan Iarbas att Dido ska gifta sig med ho-
nom, annars hotar han att invadera Kartago. 
Dido vill inte gå med på giftermålet, tar sitt 
liv för att rädda sitt folk från krig. 

Dido kan ha varit en historisk person. Det 
"nns gamla skrifter som berättar om att 
Pygmalion hade en syster som !ydde Tyros 
825 f. v. t. och begav sig till den feniciska 
kolonin Kartago. 

Idag är Kartago en förort till  Tunisiens 
huvudstad Tunis. Där "nns också den arkeo-
logiska platsen där staden Kartago låg. Det 
mesta från den feniciska tiden är förstört, 
men man kan se spår av hamnen i närheten 
och själva kullen, Byrsa, "nns kvar. De pu-
niska krigen (punisk = fenicisk på romerska) 
var tre krig mellan Rom och Kartago som 
avlutades med att romarna segrade och  
Kartago jämnades med marken*.

* Första Puniska kriget 264-241 f.v.t. 
Andra Puniska kriget 218-201 f.v.t 
Tredje Puniska kriget 149-146 f.v.t.

”Ceterum censeo Carthaginem esse  
delendam”
Cato den äldre (234-149 f.v.t) var en  
romersk politiker och författare som 
ofta avslutade sina anföranden med 
frasen ”För övrigt anser jag att Kartago 
bör förstöras”, oavsett vad föredraget 
hade handlat om tidigare. 
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Ungefär hundra år senare byggde romarna 
upp Kartago igen och lät staden bli en av 
huvudstäderna för den romerska provinsen 
Africa Proconsularis. På 400-talet e.v.t. inva-
derade Vandalerna området.

FENICIERNA
Fenicien var ett landområde som utveckla-
des cirka 1200 f.v.t. vars centrum låg vid Li-
banon och Syriens kuster. Feniciska seglare 
kolonialiserade Medelhavsområdet: Cypern, 
Algeriet, Balearerna, Marocko, Sardinien, 
Sicilien, södra Spanien och Tunisien. De var 
ett seglande handelsfolk som runt 1000 f.v.t. 
utvecklade världens första alfabet med 22 
bokstäver. 
 
AENEIDEN
Dido och Aeneas är baserad på det romerska 
nationaleposet Aeneiden som beskriver 
hur Aeneas !yr undan det trojanska kriget 
och efter många strapatser och mödor runt 
Medelhavet kommer till nuvarande Italien 
och blir anfader till Roms grundare, precis 

som gudarna förutspått. Aeneiden skrevs av 
diktaren Publius Vergilius Maro under de 
sista tio åren av hans liv (han levde mellan 
år 70 f.v.t och år 19 f.v.t.). Rom ville ha ett 
ville ha ett epos om rikets födelse, liknande 
den grekiske diktaren Homeros Odysséen 
och Illiaden. Vergilius hann aldrig skriva 
klart sitt epos och bad att man skulle bränna 
verket eftersom han inte ansåg det fullbor-
dat, vilket inte hände.  Aeneiden består av 
tolv sånger skrivna på hexameter, där det 
framför allt är den "ärde sången som hand-
lar om Dido. 

Aeneiden förklarar också #endskapen mel-
lan Rom och Kartago och de puniska krigen 
där Rom tillslut lade Kartago i ruiner. Vergi-
lius skriver till exempel att folket i Kartago 
var ”vilt i sin krigslust”, och beskriver de 
förbannelser som Dido kastar efter Aeneas 
när han lämnat henne:

”Mellan vårt land och hans får inget förbund, 
ingen vänskap !nnas. […]
Strand mot strand, och hav mot hav, och vapen 
mot vapen
ber jag er om; och låt våra barnbarn  
strida för evigt!”
(Ur Aeneiden)

TROJA
Aeneas är en mytologisk person som kom-
mer från Troja, och är !ykting från det 
trojanska kriget. Troja, eller Illion, låg i det 
som nu är nordvästra delen av Turkiet.  Sta-
den är framför allt känd från Homeros epos 
Odysséen och Illiaden där han skriver om 
det mytologiska kriget mellan greker och 
trojaner. I mitten av 1800-talet upptäcktes 
den arkeologiska platsen där staden legat. 
Man har hittat spår av befolkning där ända 
från tidig bronsålder, 2900 f.v.t., medan det 
trojanska kriget förmodligen bara funnits i 
sagan.

Även om Aeneas skulle ha funnits på riktigt, 
hade det varit osannolikt att han och Dido 
trä$ades. Grundandet av Kartago beräknas 
till 814 f.v.t, och det Troja man tror att Ho-
meros skrev om i sin dikt kan ha baserats på 
en stad som förstördes i en brand 1200 f.v.t.  
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DET TROJANSKA KRIGET
I den grekiska mytologin berätta s om när 
kung Peleus och nymfen!etis gifte sig. 
Alla gudarna var bjudna till festen förutom 
Eris, osämjans gudinna. För att hämnas 
kastade hon in ett gyllene äpple tillägnat 
”den skönaste”. Gudinnorna Hera, Pallas 
Athena och Afrodite ansåg alla tre att äpplet 
var till just henne. Den unge Paris utnämn-
des till att vara smakdomare i kon"ikten. 
Alla tre gudinnor ville vinna tävlingen och 
mutade därför Paris. Hera lovade politisk 
makt i hela världen, Athena lovade visdom 
och seger i alla strider, och Afrodite lovade 
den vackraste kvinnan i världen – den sköna 
Helena. 

Paris valde Helena. Hon var redan gift med 
den grekiske Menelaos, men Paris reste till 
Sparta och tog med sig Helena därifrån. 
(Det #nns olika versioner – ibland kidnap-
par Paris Helena, ibland blir hon förälskad i 

honom och de rymmer tillsammans.) Helena 
hade alltid varit omsvärmad av friare, men 
#ck själv välja med vem hon skulle gifta sig. 
Men Helenas far såg till att alla andra friare 
skrev under ett kontrakt där de lovade ställa 
upp om det skulle uppstå framtida problem. 
Därför stod nu hela Grekland upp för att 
hämta tillbaks Helena från Troja. Men det 
visade sig inte bli så lätt. Kriget utanför  
Trojas stadsmur pågick i tio år.

Till slut var det Odysseus som kom på hur 
de skulle överlista trojanerna. Grekerna 
byggde en stor trähäst som de sköt fram till 
stadsporten. Hästen lämnades där som en 
gåva och soldaterna låtsades sedan dra sig 
tillbaka. Trojanerna gick på blu$en. I tron 
om att kriget var över tog de in den stora 
presenten innanför stadsmuren. Men på 
natten när alla sov öppnades trähästen. Hela 
hästens mage var fylld av soldater som smög 
ut och släppte in resten av den grekiska 
armén i staden. Slutstriden blev en massaker 
som slutade med att Troja brändes ned. 

CIRKELN OCH DIDOS  
TEOREM 
I legenden om hur Dido grundar Kartago 
går kung Iarbas med på att Dido ska få så 
mycket land som hon kan lägga under en 
oxhud. Det vill säga inte så mycket. Men 
Dido skär huden i tunna remsor till en lång, 
tunn tråd. Med den kan hon omringa en hel 
kulle. Berättelsen om hur Dido får sitt land 
har också fått ge namn åt ett matematiskt 
problem – Didos teorem. 

För att kunna få ut så mycket mark som 
möjligt av oxhuden var Dido också tvungen 
att lösa ett så kallat isoperimetriskt problem: 
Vilken form skulle ge henne maximal areal? 

Den formel hon kom fram till brukar nuför-
tiden även kallas för Didos teorem, och den 
lyder i skrift såhär:

Hos alla former med samma omkrets kom-
mer cirkelformen av vara den som har störst 
areal. 

Som matematisk formel ser den ut såhär:

4%A & L2
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SCENOGRAFI OCH TEKNIK

Cirkelformen har fått följa med i vår uppsättning – spelplatsen är formad som en cirkel  
med publiken runt omkring (som på de antika och romerska teatrarna), och på en rund  
duk som hänger ovanför scenen projiceras !lm i 360 grader.  Projektionerna har skapats  
genom att !lma med 5 stycken kameror. Filmen bearbetas sedan i ett videoprogram och 
binds slutligen ihop via medieservrar till en sammanhängande bild. Bildmaterialet är 
 inspelat på 4 olika platser i Tunisien: Kairouan, Dougga, Kartago och Musée Bardo i 
Tunis, samt på Torö Stenstrand i Nynäshamn och  
Tyresta nationalpark.
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ENGELSKA OCH SVENSKA. 
SÅNG OCH TAL.

I föreställningen förkommer både svensk 
och engelsk text. Operans originalspråk är 
engelska och största delen av sångtexterna 
är bevarade. På ett par ställen har vi skrivit 
om de engelska sångtexterna för att passa 
vår bearbetning. OBS! Tillsammans med den 
nya svenska texten förstår man handlingen i 
föreställningen, även om man inte förstår engel-
ska eller hör varje ord som sjungs. Om man vill 
kan man ändå studera de engelska texterna. 
Operan är skriven i slutet av 1600-talet och 
därför !nns det en del ord och uttryck som 
känns ålderdomliga.

Här under är ett urval av de engelska tex-
terna om ni vill läsa dem innan eller efter 
föreställningen. 

I första scenen är Dido tyng av  
bekymmer:

DIDO 
Ah! Belinda, I am prest with torment 
I am prest with torment not to be confest 

Peace and I are strangers grown 
I languish till my grief is known 
Yet would not have it guess’d 
Peace and I are strangers grown. 

Belinda försöker peppa Dido:

BELINDA
Shake the cloud from o! your brow 
Fate your wishes doth allow 
Empire growing, pleasures "owing 
Fortune smiles and so should you. 

Banish sorrow, banish care 
Grief should never approach the fair.

I nästa scen blåser det upp till våldsam 
storm. Stormen för i land de skeppsbrutna 
trojanerna. Dido undrar om de är vänner 
eller !ender:

DIDO  
Aeneas. #at name is well known. 
A hero, a war hero. Is he friend or foe.

Belinda svarar henne:
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BELINDA 
Invite Aeneas into your home 
and befriend the hero! 

Under middagen i palatset, berörs Dido 
stark av Aeneas berättelse om Troja. Hon 
och Belinda pratar om Aeneas och hur han 
är, och Dido undrar om hon kanske inte 
känner lite för mycket för honom … Anchi-
ses och Venus syftar på Aeneas föräldrar. 
Hans mor var Venus (i den romerska myto-
login är Venus samma gudinna som Afro-
dite), alltså är han en halvgud. 

DIDO 
Whence could so much virtue spring? 
What storms, what battles did he sing? 
Anchises valour mixed with Venus’s charms 
How soft, how soft in peace 
And yet, how !erce in arms? 
 
BELINDA 
A tale so strong and full of woe 
Might melt the rocks as well as you 
What stubborn heart unmoved 
Could see such distress, such piety? 

DIDO 
Mine with storms of care opprest 
Is taught to pity the distrest 
Mean wretches grief can touch 
so soft, so sensible my brest, 
but ah, I fear, I pity him too much ...

Sedan berättar Dido sin egen historia  
för Aeneas:

DIDO
O" we sailed to #ee my brother 
O" we #ed to seek another 
Land across the Mediterranean 
Knowing we could never look back again 
Here, here I will defend my soil 
Here, here I founded Carthage through toil 
Pursued by Pygmalion 
And dreams in which I see myself 
And dreams where I’m found with mortal 
wounds 
Discovered too, too late 
In dreams I’m found with mortal wounds disco-
vered 
too, too late 

In dreams I meet my fate.

Dido och Aeneas förälskar sig, men snart 
börjar hotfulla rykten gå i staden. Belinda 
försöker varna Dido, men Dido tänker inte 
lyssna på skvallret: 

BELINDA 
My words are all in vain. 

DIDO 
I’ve heard their words of disdain. 

BELINDA 
What can Belinda do? 

DIDO 
Are some of their wispers true? 

DIDO & BELINDA 
What can, can I do? 

BELINDA 
Poor Dido cannot tell 
How forceful is their spell 
How forceful is the tide 
How small the oxen hide 
How they will use her name 
/DIDO 
Poor Dido knows too well 
How hard it is to quell 
How hard it is to hide 
How they my time abide 
How they abuse my name 
How they will use my name 

BELINDA 
Yet more I cannot say 
I’ll seek another way 
And try to Aeneas sway 
And try to Aeneas sway. 
/DIDO 
Yet all that I could say 
would symbolize betrayal 
And I know that they’ll 
Conspire against me anyway 

När Aeneas har lämnat Kartago säger Dido 
åt Belinda att gå och hämta alla hans saker 
för att bränna dem. Belinda känner på sig 
att något inte stämmer och vill inte lämna 
Dido:



DIDO
Your counsel, all is urged in vain; 
To earth and heav’n I will complain! 
To earth and heav’n why do I call? 
Earth and heav’n conspire my fall: 
To Fate I sue, of other means bereft, 
!e only refuge for the wretched left. 

BELINDA 
Sweet Dido, if the prince appear’d 
What sorrow in his look he’d bear 
As to convince you, still he’s true 
What could lost Aeneas do? 
How, how, Dido dear could he impart 
!e god’s decree and tell you, you must part? 

DIDO 
!us, on the fateful banks of Nile 
Weeps the deceitful crocodile 
!us, hypocrites that murder act 
Make Heav’n and god the authors of the fact. 

BELINDA 
By all that’s good - 

DIDO 
By all that’s good no more! 
All that’s good, he has forswore. 
Fetch his gifts and make a pyre 
And I’ll absolve him in a "re!

BELINDA 
I can’t do as you say. I’ll stay. 

DIDO 
Away, away! 

BELINDA 
No, no I’ll stay. 

DIDO 
No, no away! 

BELINDA 
I’ll stay, I won’t obey. 

DIDO 
To rid the pain 
I need his things, so please, away, away!
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Ensam sjunger Dido om sina känslor:

DIDO

Shame on you, faithless, low man!
Took your deeds and ran
Took your men and your !eet, and !ed  
my land
Deep in the night
When none could stop your !ight
What of the promise you gave, that you 
loved me?
What of the promise you made me, to love me?
And now I see that nothing remains
"e name that once would soar to the sky
I have lost now – left me – must your Dido die?
I am hated, shunted, scorned, and hunted  
by Pygmalion
And Iarbas threatens to invade me now that you 
are gone
For your sake I’ve lost the love and trust of my 
people
Carthage will be turned to dust

If I don’t #nd ways to keep it free ...
I won’t forgive you for betraying me!

But death, alas! I cannot shun;

Death must come when he is gone.

Belinda kommer tillbaks med Aeneas saker 
ser precis att Dido har svalt gift:

DIDO 
"y hand, Belinda, 
darkness shades me, 
On thy bosom let me rest, 
more I would, but Death invades me; 
Death is now a welcome guest. 

When I am laid in earth, 
may my wrongs create 
no trouble, no trouble in thy breast. 
Remember me, remember me, 
but ah! forget my fate. 
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MINNE, HISTORIA OCH  
SORGEBEARBETNING
Belinda och Aeneas ser tillbaks på händel-
serna kring Didos död. De minns henne och 
de minns sig själva och de försöker komma 
tillrätta med sin sorg och sina skuldkänslor. 
Varför tar Dido sitt liv? Hade det kunnat undvi-
kas? Hur?
Hur skulle Belinda och Aeneas ha handlat?
Vad har vi för ansvar för det som hänt för länge 
sedan? 
Sådant som vi gjorde när vi var små?  
Sådant som våra föräldrar gjort eller våra mor- 
och farföräldrar? Eller det som Sverige gjort för 
länge sedan?  
Vad är sorg? 
Hur bearbetar Aeneas och Belinda sin sorg över 
Didos död?
Vad har minnet för betydelse för  
sorgebearbetning? 
Hur använder vi minnet? Som tröst,  
eller för att aldrig glömma?

DRÖMMAR
Både Dido och Aeneas berättar om sina 
drömmar. 

I Aeneas mardrömmar är han tillbaks i mas-
sakern i Troja och återupplever allt igen. 
Han säger att drömmarna är verkligare än 
verkligheten här och nu. 

Vad tror ni att han menar med det?
Vad är ett trauma?

Efter Didos död drömmer han om henne 
också. Han drömmer att han trä!ar henne i 
dödsriket men att hon vägrar förlåta honom.  

Dido berättar om hur i sina drömmar ofta 
ser sig själv med ett dödligt sår. Det är ju 
inget hon har upplevt, men något hon fruk-
tar. 

Vid ett tillfälle frågar Aeneas Belinda vad 
hon drömmer om. Hon säger att hon inte 
drömmer. 

Varför frågar han henne det? Vad tror ni att hon 
menar med sitt svar?

Även om Belinda säger att hon inte dröm-
mer tror vi att alla tre har drömmar om 
framtiden. 

Hur tror ni att Dido, Belinda och Aeneas önskar 
att livet skulle se ut?

HJÄLTEROLLEN
Aeneas kallas hjälte. Redan innan han kom-
mer till Kartago har Dido och Belinda hört 
talas om honom som en krigshjälte. 

Hur är en hjälte?

Vad tror ni att Dido och Belinda har för förvänt-
ningar på Aeneas? Hur tror Dido att han ska 
vara? Vad tänker Belinda om honom? Hur tror 
ni att Aeneas själv upplever sin hjälteroll?

Diskutera även Dido och Belinda utifrån ett 
hjälteperspektiv.

Hur skildras hjältar på !lm och i litteratur? 
Finns det olika sorters hjältar?

KÄRLEK OCH POLITIK 
Kärleken mellan Dido och Aeneas är inte 
problemfri. 

Hur hänger kärlek ihop med politik i den  
här föreställningen?

Vad händer när Dido och Aeneas förälskar sig? 
Varför blir situationen hotfull?

Varför dödade Didos bror Pygmalion hennes 
första man, tror ni? 

Aeneas reser från Kartago mitt i natten, utan att 
säga något till Dido. Varför? 

TEMAN FÖR DISKUSSION OCH EFTERARBETE
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