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Den originella temakvällen om hur
döden och dess förebud gestaltas på
operascenen lockade rekordpublik till
Läkaresällskapet i Stockholm. Salong-
en fylldes tidigt till absolut sista fåtöl-
jen, och arrangörerna fick hastigt im-
provisera fram ett betydande antal extra
hörplatser i foajén.

Kvällen inleddes suggestivt och stil-
enligt med att operasångerskan Lotta
Lindquist framförde den gripande
dödsscenen ur Giacomo Puccinis opera
Turandot, där slavinnan Liu begår själv-
mord för att rädda sin älskade.

Hans Persson förklarade därefter att
kvällens tema utgjorde ett stort, tack-
samt men samtidigt ganska vanskligt
ämne:

Francis Poulencs opera Karmelit-
systrarna har en välkänd slutscen av det
kusligt teatraliska slaget. 16 karmeliter-
nunnor bestiger, trosvisst sjungande
Salve Regina, schavotten. Bilan faller –
körsången blir svagare och svagare
allteftersom de halshuggs en efter en.
Bilden från en uppsättning på
Stockholmsoperan 1981.

REFERAT .
BO LENNHOLM

DÖDEN PÅ OPERASCENEN
En förfärande mortalitet:
mord, självmord, avrättningar

Operans värld är fylld av roll-
gestalter som dör och som möter
sitt öde på överraskande sätt
och genom märkliga dödsorsa-
ker. Under en stämningsmättad
temakväll på Läkaresällskapet i
Stockholm presenterade Eddie
Persson och Hans Persson en
unik genomgång över hur döden
gestaltas på operascenen. Redo-
visningen avslöjade bl a förfä-
rande mortalitetstal: hela 45
procent av alla sopraner avlider
innan föreställningen är slut!



– Det finns ingen brist på stoff, kan
jag försäkra. I operans värld noteras en
förfärande hög mortalitet. Dödssätten är
många och olikartade och understund-
om onaturliga och överdrivna. Men det
skall samtidigt betonas att opera först
som sist är musik, vilket ursäktar många
av de överdrifter som förekommer. Är
musiken inte bra, då blir det heller ingen
bra opera! Det musikaliska uttrycket
och gestaltningen gör att operaälskarna
godtar t ex de troll-, sömn- och kärleks-
drycker och annat egenartat som före-
kommer på scenen.

Verklig tragik
Eddie Persson påpekade att »döden

på operascenen» är ett tema som kan

tolkas på olika sätt, och att det även har
en bokstavligt tragisk sida:

– Det har inträffat vid många skilda
tillfällen att operasångare faktiskt har
dött under pågående föreställning. Det
kanske mest kända dödsfallet inträffade
på Metropolitan i New York 1960 då
den amerikanske barytonen Leonard
Warren segnade ner och dog i en hjärt-
infarkt på scengolvet. Han avled mitt i
en aria i operan Ödets makt – vars reci-
tativ ominöst nog börjar med orden »Att
dö är en fruktansvärd sak».

– Lika olycksbådande var de sista
ord som den amerikanske tenoren Ri-
chard Versalle sjöng på operascenen
den femte januari 1996 vid premiären
på Janàčeks opera Testamentet. Versal-
le föll ner och dog just som han hade på-
börjat sin första aria med orden »You
can only live so long».

Ett kanske mer stilfullt sätt att dö på
operascenen står att läsa i Metropoli-
tans annaler från 1897 då basen Ar-
mand Castlemary dog i slutet av andra
akten av Friedrich von Flotows opera
Martha.

– Castlemary dog precis i det ögon-
blick då han, enligt scenregin, faktiskt
skulle falla till golvet. Och han föll så
naturtroget att han fick applåder. Det
tråkiga var förstås att han inte fick höra
applåderna själv, men man kan väl ändå
säga »What a way to go», skojade Ed-
die Persson, och fortsatte sedan – mer
allvarsamt – med ett medicinskt resone-
mang om realiteter som kan förklara
dödsfall av det här slaget.

– En operasångare som sjunger med
full kraft anlägger ett högt tryck inne i
thorax. Detta leder till en försämrad cir-
kulation i lilla kretsloppet och, så små-
ningom, även till en försämrad genom-
blödning i myokardiet.

– Om operasångaren dessutom är
nervös och har en uttalad takykardi har
myokardiet ett ökat syrgaskrav. Före-
ligger då samtidig förträngning av
kranskärlen kan hjärtinfarkten och dö-
den bli ett faktum.

Hög överdödlighet:
sopranerna toppar
Eddie Persson fortsatte framställ-

ningen med att presentera fakta om hur
man dör och av vad i olika roller. Pers-
son har kartlagt dödligheten i 150 olika
operaverk ur standardrepertoaren, från
Claudio Monteverdis opera Poppeas
kröning (1642) till Francis Poulencs
opera Karmelitsystrarna (1957).
Granskningen visar att de 150 operaver-
ken innehåller sammanlagt 638 bärande
roller (Tabell I).

– Av dessa dör så många som 189 på
scenen, dvs 30 procent. Så man kan
lugnt säga att det är fråga om en kraftig
överdödlighet. Dödligheten är allra
störst hos sopraner. Nästan hälften av

dessa, 45 procent, avlider innan före-
ställningen är slut.

Eddie Persson menade samtidigt att
resultatet inte är så allvarligt eftersom
marknadstillgången på sopraner är god.
Däremot är förhållandena mer oroande
när det gäller tenorer:

– Granskningen visar att 33 procent
av tenorerna avlider i sina roller, och
detta är förstås bekymmersamt efter-
som det – om jag tolkat tidens tecken
rätt – numera bara finns tre tenorer i
världen!

Ond bråd död
– mord och dråp
Den i särklass vanligaste dödsorsa-

ken på operascenen är vållande till an-
nans död, därefter följer självmord. To-
talt 84 rollgestalter avlider på grund av
mord och 54 till följd av självmord.

Död av naturliga orsaker är däremot
mycket ovanligt. Endast tre av alla de
rollgestalter som ingår i granskningen
dör i en någorlunda väl definierad sjuk-
dom (se nedan).

– När det gäller de våldsamma döds-
sätten är det grabbarna som går åt mest,
konstaterade Eddie Persson. Av totalt
84 dödade rollgestalter utgörs 25 av te-
norer, 23 av barytoner och 19 av basar. 

Statistiken visar att rollgestalterna är
påfallande solidariska med sina egna
röstlägen, och generellt sker få mord
inom den egna gruppen.

Dmitrij Sjostakovitj har framställt
den mest mordiska av alla operaroller i
sopranen i Katerina Ismajlovas gestalt.

– Passa er för den kvinnan! Först
mördar hon sin svärfar på klassiskt ma-
nér med förgiftad svamp. Sedan tar hon
hjälp av sin älskare och stryper sin man.
Under fångtransport till Sibirien drän-
ker hon sin rival och begår sedan själv-
mord.

– Men kom inte och säg att Sjostako-
vitj saknade humor. Han tillägnade den-
na opera sin blivande hustru!

Självmord
i musikdramatisk form
– Självmord utgör 29 procent av

dödsfallen. De omständigheter som le-
der till att människor tar sitt liv måste av
nödvändighet vara extremt stressande.
Det är därför som självmord låter sig så
väl framställas i musikdramatisk form
på operascenen.

Eddie Persson berättade vidare att
sopraner toppar suicidstatistiken; 39
procent av alla sopraner som dör begår
självmord, medan 29 procent av alla te-
norer som dör begår självmord. Gift och
kniv är därvidlag de vanligaste meto-
derna för att ta sig själv av daga.

Välkända exempel på detta är Leo-
nora i Giuseppe Verdis opera Trubadu-
ren och Madame Butterfly i Giacomo
Puccinis opera. Andra spektakulära
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självmord är Tosca i Puccinis opera –
som tar ett dödssprång från Castel St
Angelo – samt Senta som tar sitt liv ge-
nom att hoppa i sjön, i Richard Wagners
opera Den Flygande Holländaren.

Massdöd
och halshuggning
I några operor förekommer mass-

död.
– I Simson och Delila av Camille

Saint-Saëns rivs templet ner i slutakten
och hela kören dör. Ännu värre är det i
Wagners Ragnarök där ju hela världen
går under i det bål som Brünnhilde tän-
der.

– I slutet av Richard Strauss opera
Elektra utbryter en veritabel mordorgie,
varvid ett stort antal personer i borgen
på Mykene mördas.

– En välkänd slutscen av det kusligt
teatraliska slaget finns i Francis Pou-
lencs opera Karmelitsystrarna. Operan
har ett historiskt underlag från franska
revolutionen då 16 karmeliternunnor
dömdes till döden. Trosvisst sjungan-
de Salve Regina bestiger de schavot-
ten. Körsången blir svagare och svaga-
re allteftersom de halshuggs en efter
en.

Giftdöd
av violer
Hans Persson tog över ordet för att

kommentera den medicinska rimlighe-
ten i några utvalda fall av drastisk ope-
radöd. Kärleksdrycker, sömndrycker
men även dödsbringande dekokter är
ganska vanliga ingredienser på opera-
scenen. Hans Persson konstaterade att
dessa sagofarmaka sällan har någon
förankring i verkligheten, men för ope-
raälskaren spelar det säkert ingen roll –
huvudsaken är att skeendet inspirerar
till vacker musik.

Men det finns också fall av regelrätt
förgiftning med dödlig utgång av rela-
tivt sett mer trovärdigt slag. Hans Pers-
son hänvisade bl a till Francesco Cileas
opera Adriana Lecouvreur där rivalite-
ten om en tenor leder till att furstinnan
di Bouillon mördar sin rival genom att
sända en bukett torkade violer som är
indränkta i en olja som avger giftiga
ångor.

– Den stackars Adriana tror att bu-
ketten kommer från hennes älskade
och hon inandas bukettens dofter på ett
hängivet och idogt sätt – med resultat
att hon faller ner död just som den äls-
kade mannen kommer in genom dör-
ren.

Skulle ett sådant mord kunna ske i
verkligheten?

– Nej, det är osannolikt, trots att det
finns giftiga eteriska oljor, förklarade
Hans Persson.

– Ett motsvarande bukettarrange-
mang skulle kanske kunna ge en viss
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Många av operans hjältinnor går ur
tiden på mystiska sätt. Elektra segnar
t ex ner efter sin segerdans. Men vad är
det egentligen som händer, medicinskt
sett? Kanske att Elektra i sitt
adrenalinstinna tillstånd hade så högt
blodtryck att en pulsåder i hjärnan brast?
Bilden visar Birgit Nilsson som Elektra i
en uppsättning på Hamburgische
Staatsoper 1973.



påverkan på det centrala nervsystemet –
men knappast så stark att någon dör av
det.

Om syster Angelica
En helt annan trovärdighet har dock

Puccinis opera Syster Angelica som
handlar om en ung flicka av ädel börd
som drar olycka över sig själv och sin
familj genom att föda ett utomäkten-
skapligt barn. På grund av detta skickas
hon till ett kloster, där hon efter sju år får
höra att hennes pojke är död.

– Angelica bestämmer sig då för att
begå självmord. Hon tillreder en dryck
på ett avkok av atropa belladona,
sprängört, två cyanogena prunusarter
och oleander.

– Framställningen är klart realistisk,
förklarade Hans Persson. Belladon-
naalkalodier är kraftigt hallucinogena
och sprängört liksom oleander är myc-
ket giftig.

– När Angelica druckit av giftbland-
ningen flödar ljus in över scenen och det
hörs underbar musik. Den Heliga Jung-
frun inträder i egen hög person tillsam-
mans med Angelicas bländande vit-
klädde son.

– Just när Angelica skall omfamna
barnet faller hon död ner. Detta kan tol-
kas på två sätt. Antingen som en peko-
ralistisk återförening i meningen »hap-
py end» eller så kan man tolka det rakt
upp och ner utifrån de medicinska för-
utsättningar som finns, resonerade
Hans Persson.

– I det senare fallet kan man mycket
väl tänka sig att Angelica får syn- och
hörselhallucinationer och upplever pre-
cis det som publiken också ser men att
hon sedan dör hastigt i ett krampanfall
eller möjligen i en hjärtarytmi.

Sjukdom
Sjukdom och naturlig död är alltså

ovanliga i operans värld, men Eddie
Persson gav några exempel på operor
där detta förekommer.

– Några av operalitteraturens mest
kända kvinnogestalter avlider av sjuk-
dom: Antonia i Jacques Offenbachs
opera Hoffmanns äventyr, Violetta Va-
léry i Giuseppe Verdis opera La Travia-
ta och Mimi i Giacomo Puccinis La
Bohème.

– Violetta, en ung kurtisan, är redan
i början av operan svårt sjuk och hand-

lingen leder fram till en punkt där hon
utblottad och dödssjuk inväntar sitt slut-
liga öde.

– Här har Verdi skapat ett gripande
porträtt av en döende ung kvinna. Vio-
lettas sång i slutet av operan karaktäri-
seras av svaga skimrande pianissimi
med korta, nästan stötvisa fraser. Jag
tror att Verdi, medvetet eller omedve-
tet, har markerat musikaliskt att Violet-
ta har en långt framskriden restriktiv
lungsjukdom, resonerade Eddie Pers-
son.

Tbc i Hoffmanns äventyr?
Till skillnad från Violetta lever An-

tonia ett socialt skyddat liv. Antonia har
en dödlig sjukdom, som hon ärvt efter
sin mor. Hennes far har förbjudit henne
att sjunga trots att hon begåvats med en
vacker röst – detta eftersom hennes mor
dog av att sjunga. 

– Doktor Mirakel som representerar
onda och djävulska krafter intresserar
sig för Antonias sjukdomstillstånd.
Doktorn gör något så ovanligt i opera-
sammanhang som att ta både anamnes
och status på sin patient.

– Vi får veta att Antonia är 20 år
gammal, att hon får röda kinder vid an-
strängning och att hennes puls är snabb
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Katerina Ismajlova i Dmitrij Sjostakovitjs
opera med samma namn är nog den
mest mordiska av alla operaroller. Hon
mördar sin svärfar, stryper sin man,
dränker sin rival och begår sedan
självmord. Bilden visar Margareta Hallin i
en föreställning på Stockholmsoperan
1979.

Tabell I. Andelen rollfigurer, fördelade på olika röstlägen, som avlider på operascenen. Upp-
gifterna baserar sig på Eddie Perssons analys av de viktigaste rollgestalterna i 150 operaverk.

Sopran Mezzo-sopran Tenor Baryton Bas Totalt

Totalt antal 176 82 159 123 98 638
Antal döda 79 16 52 25 17 189
Procent 45 20 33 20 17 29



och oregelbunden. Det sistnämnda har
Offenbach markerat mycket tydligt i
partituret.

– Epidemiologiska skäl kan tala för
tbc medan hennes leverne talar emot
detta, diskuterade Eddie Persson och
påpekade att det finns tre differential-
diagnoser att begrunda.

– Mitralisstenos är inte helt osanno-
lik. Antonia uppvisar klara tecken på
ansträngningsdyspné och har sannolikt
ett snabbt förmaksflimmer, vilket är
vanligt vid mitralisstenos. Fläckarna på
kinderna kan vara mitralisrosor.

– Den vanligaste etiologin till ett vi-
tium av detta slag torde vara en reuma-
tisk affektion, som inte är direkt ärftlig
men kan vara familjär. En andra diffe-
rentialdiagnos kan utgöras av en hyper-
trofisk kardiomyopati, som också kan
manifesteras i dyspné, arytmi och plöts-
lig död. Men en kardiomyopati torde ha
en virös orsak.

– Den tredje, mest sannolika diagno-
sen är en medfödd arytmi med förläng-
ning av QT-intervallet, dvs Romano-
Wards sjukdom, som är autosomalt do-
minant nedärvd. 

– Patienten drabbas ofta av svim-
ningsattacker, och plötslig död kan in-
träffa på grund av ventrikelflimmer.
Romano och Ward har beskrivit att
starka ljud och en intensiv emotionell

stress kan framkalla en ventrikulär
arytmi hos dessa patienter – något som
mycket väl stämmer in på den plågade
Antonia.

– Incidensen av plötslig död i detta
syndrom är dessutom högst under pati-

entens första 20 levnadsår. Behandling-
en idag är profylaktisk och består av be-
tablockad.

Känslostormar 
och oklara dödsorsaker
Temakvällen fortsatte med reflektio-

ner kring den operadöd vars orsaker är
oklara men som ofta utlöses av känslo-
stormar och själslig exaltation på ytters-
ta gränsen. Många av Wagners hjältin-
nor går ur tiden på sådana lite mystiska
sätt. Ett annat välkänt exempel är Elek-
tras plötsliga död på scenen, då hon seg-
nar ner efter en våldsam segerdans.
Men vad är det egentligen som händer
Elektra, medicinskt sett?

Hovsångerskan Laila Andersson-
Palme har nyligen sjungit Elektras par-
ti på Stockholmsoperan. Hennes spon-
tana förklaring är »det måste vara nå-
gonting som brister hos Elektra». Eddie
Persson instämde i den tolkningen:

– Min egen diagnos är att Elektra i
sitt adrenalinstinna tillstånd har så
högt blodtryck att en pulsåder i hjärnan
brister. En eventuell lungemboli på
grund av en dödande propp i lungartä-
ren avfärdar jag däremot helt och hål-
let. Elektra är ju bara i 30-årsåldern,
dessutom fysiskt aktiv, röker inte, är
inte gravid och konsumerar inte p-pil-
ler.

Aspekter på Isolde:
en komplicerad gestalt
Enligt programvärdarna Eddie Pers-

son och Hans Perssons mening är Isol-
de den känslomässigt mest komplicera-
de och engagerande av Richard Wag-
ners kvinnogestalter.

Mot slutet av den spännande tema-
kvällen fick publiken vara med om en
begivenhet. Hovsångerskan Berit Lind-
holm, som sjungit Isoldes parti på
många av världsscenerna, introducera-
de »Isoldes kärleksdöd» varefter publi-
ken – i en magnifik inspelning – fick
uppleva sångerskans framförande av
denna vidunderliga dödsscen.

Bertil Wikman hade dessförinnan
presenterat en musikalisk analys av det
avancerade – och för sin samtid – helt
unika tonspråket i denna Wagneropera,
som präglas av dödsmärkt kärlek och
undergång.

Kvällen avslutades i Giuseppe Ver-
dis namn, med ett sånginslag som gav
ett sista rysande exempel på mer våld-
sam död på operascenen.

Fredrik Zetterström framförde en av
operakonstens många glödande döds-
scener: I operan Don Carlos mördas Ro-
drigo, markisen av Posa, på inkvisitio-
nens order med ett gevärsskott. På ett
förtätat sätt fryser Verdi själva döds-
ögonblicket och bygger ut det musika-
liskt.

Bo Lennholm

4742 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  51–52  •  1996

Det har inträffat vid många skilda
tillfällen att operasångare faktiskt har dött
mitt under pågående föreställning.
Leonard Warren (bilden) – av många
betraktad som den störste barytonen i sin
tid – segnade år 1960 ner och dog i en
hjärtinfarkt på Metropolitans scengolv.

Programmet för temakvällen – som
ingår i serien om Konst och läkekonst –
var sammanställt av Hans Persson,
överläkare och chef för Giftinforma-
tionscentralen i Stockholm, och Eddie
Persson, anestesiolog och överläkare
vid Karolinska sjukhuset.

Arrangemanget genomfördes i sam-
arbete med Bertil Wikman, musikveten-

skapliga institutionen, Stockholms uni-
versitet. Hovsångerskorna Berit Lind-
holm och Laila Andersson-Palme med-
verkade som sekonderande kommenta-
torer. Diskussionen varierades med
sånginslag av operasångarna Lotta
Lindquist och Fredrik Zetterström, med
Bertil Wikman vid pianot.


