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”AUFFORDERUNG ZUM TANZ” – Möten mellan koreografi och musik 

Förord  
Först av allt skulle jag vilja säga att den här formen av konstnärlig forskning med teoretisk 

underbyggnad har berikat både mig och det projekt som jag under ett års tid har fått förmånen att 

arbeta med. Det har också inneburit en rad spännande möten och samtal med människor som på ett 

eller annat sätt varit delaktiga i arbetet, praktiskt och konstnärligt. 

Professor Hans-Ola Ericsson vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå har lugnt 

och inspirerande guidat mig in i Torsten Nilssons klangvärld. Han har gett mig de verktyg jag behövt 

för att tillägna mig verket och även varit värdefull som samtalspartner kring koreografiska tankar. 

Även organisterna Mats Hultkvist och Erik Boström har gett mig värdefulla synpunkter och delat med 

sig av sin kunskap kring tonsättaren. 

Förutom arbetet med att interpretera och koreografera Torsten Nilssons Magnificat har det här varit 

en resa genom en rad praktiska spörsmål. Kyrkorum och orglar ska finnas tillgängliga, ekonomiska 

förutsättningar undersökas och dokumentationen lösas. 

Gertrud Grönlund vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå har sett till att 

Caroline kunnat resa och bo under de dagar vi tillbringade i Luleå. Ekonomiskt stöd och 

informationsinsatser har också kommit från Karin Sundin, SENSUS Stockholm samt Lena Stenlund vid 

samma studieförbund i Norrbotten.   

Parallellt med den konstnärliga processen har tiden bland annat ägnats åt att hitta rätt person för 

dokumentation, det gjorde vi i scenografen Ilka Isaksson, som gjort mer än han behövt i att hjälpa oss 

med videomaterialet och att redigera en slutprodukt. Han hade också den konstnärliga profil som vi 

sökte efter. 

Organist Gabriella Sjöström i Stockholm, har varit mer än generös med att låta mig sitta vid 

instrumentet i S:t Görans kyrka och även låta oss repetera så mycket vi behövde. Domkyrkoorganist 

Markus Wargh i Luleå har varit mycket vänlig och gett oss tillgång till orgel och kyrkorum. 

Forskning kommer inte till stånd utan vägledning, det handlar dels om hjälp med den vetenskapligt 

teoretiska ansatsen och den konstnärliga metodiken men också handfasta råd att komma vidare 

såväl i skrivandet som i det praktiska. Här har Stefan Östersjö varit en minst sagt tålmodig 

handledare! 

Jag har valt att forska på ämnet orgelmusik och koreografi i kyrkorummet. Ett sådant projekt 

förutsätter en dansare - men inte vilken dansare som helst. Det måste vara en person med 

erfarenhet av dans i kyrkan och med en förståelse för projektets natur av reflekterande process. 

Caroline är den person jag känner med båda de egenskaperna och hon är faktiskt en av 

anledningarna till att jag valde det här forskningsämnet. Att hon dessutom är en mycket begåvad och 

lyhörd person gör inte saken sämre.  
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1. Introduktion 

Bakgrund 
Inför mitt första år på masterprogrammet vid Piteå Musikhögskola visste jag att jag ville arbeta med 

musik av Torsten Nilsson och hans verk Septem ímprovisationes pro organo (1964-1968). Valet föll på 

Linguae tamquam ignis (1964) som behandlar Den Heliga Andens utgjutande över människorna på 

Pingstdagen såsom det beskrivs i apostlagärningarna – musik som spränger gränser. Arbetet med 

Pentecoste gav mersmak och inför forskningsuppgiften kändes det därför naturligt att fortsätta gå på 

upptäckarfärd i Torsten Nilssons klangvärld. 

Musik som spränger gränser mellan språk, raser och kulturer kan också mycket väl beskriva andra 

verk av Nilsson. Magnificat (1968) är seriell musik med utgångspunkt i den gregorianska hymnen och 

beskriver på ett verkligt påtagligt sätt Marias accepterande av Guds frälsningsplan. Tonspråket är 

mycket uttrycksfullt och utförandet lämnar en stor mängd av beslut till exekutören genom 

improvisation. Men vad som framförallt fångade mig var föredragsbeteckningen i mitten av stycket: 

”Aufforderung zum Tanz” (Uppmaning till dans). Här såg jag möjligheterna till ett konstnärligt 

forskningsprojekt.  

Aufforderung zum Tanz Op. 65 är ett pianostycke i rondoform av Carl Maria von Weber, skrivet 1819. 

Hector Berlioz orkestrerade stycket 1841 och det har senare förekommit i nya arrangemang och även 

koreograferats. Men i likhet med Maurice Ravels La Valse är det ingen dansmusik utan beskriver 

snarare dansen som idé och social kod. Det här tar alltså Nilsson fasta på när han mitt i Magnificat 

lägger in Webercitatet som en slags beskrivning av Den Heliga Andens ”frieri”. 

I mitt arbete som kyrkomusiker har jag vid ett flertal tillfällen använt mig av koreografi som en 

förstärkning av det konstnärliga uttrycket vid gudstjänstmusik och konsert. Mitt intresse för dansen 

som konstart började med en nyfikenhet som ung musikstuderande i mitten av 80-talen. Inom 

studieförbundet Kulturama prövade jag på fridans och kom då i kontakt med Cecilia Roos, koreograf 

och professor vid Danshögskolan i Stockholm.  

Senare i livet, som frilansmusiker, träffade jag Caroline Östberg, danskonstnär och koreograf. 

Caroline är född i Örebro och uppvuxen i Trollhättan, efter examen från Balettakademien har hon 

varit verksam som dansare på Folkoperan, Länsmusiken, Moderna Dansteatern och Fylkingen. 

Hennes inriktning på dans i kyrkorummet har gett resultat i föreställningar som ”Psaltaren i Röst och 

Rörelse” och ”Den lysande kroppen” med texter av Ylva Eggehorn. 

Förutom nämnda produktioner har Caroline också medverkat vid några konserter och 

musikgudstjänster tillsammans med mig. I december 2000 samarbetade vi kring en konsert på temat 

”Barnets ögon” med musik av bland andra Benjamin Britten och Ottorino Respighi i Maria Magdalena 

kyrka, Stockholm. Hon har också deltagit i några gudstjänster i Essinge kyrka där vi på olika sätt 

förstärkt dagens tema och musikval med dans. Det kändes därför naturligt att kontakta Caroline för 

ett arbete med Torsten Nilssons Magnificat.  
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Syfte 
Syftet med min forskningsuppgift är att utifrån mitt konstnärliga arbete reflektera över 

grundläggande frågor kring koreografi och improvisation. I samarbete med Caroline Östberg kommer 

jag utforma en koreografi till Torsten Nilssons orgelverk Magnificat med utgångspunkt i min 

interpretation av verket. Jag kommer under arbetets gång söka svar på frågor som initialt kommer till 

mig inför processen: På vilket sätt kan konstarterna interagera med varandra i ett koreografiskt 

arbete? Inbjuder verket till improvisation och till ett samspel mellan musiker och dansare i 

improviserade moment? Vilka tekniska problem behöver lösas för att underlätta samspelet mellan 

musik och dansare i ofta stora kyrkorum, under repetitionsarbetet och vid framföranden? 

Min erfarenhet kring koreografi till musik i kyrkorummet är att den i bästa fall fungerar förstärkande 

och tillför ytterligare en dimension till upplevelsen men att ett dansmoment också kan upplevas som 

påklistrat och onödigt. Det är därför min förhoppning att resultatet av detta arbete ska ge en 

ytterligare dimension åt verket och fördjupa publikens förståelse av det. Jag hoppas också kunna 

finna några svar på de ovan ställda frågorna samt kunna ge möjlighet till tillämpningar på andra 

projekt. 
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2. Metod 

2.1 Konstnärlig metod 
Detta projekt är en form av praxisanknuten forskning med hermeneutisk ansats i den meningen att 

några hermeneutiska nyckelbegrepp är vägledande för oss i den konstnärliga processen, i huvudsak 

formulerade av den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Gadamers tankar kring 

tolkning, detaljer/helhet, dialog och förståelse är tillämpbara i den här formen av process. 

Utgångspunkten är alltså min instudering av Torsten Nilssons orgelverk Magnificat. Min 

interpretation bildar stommen för skapandet av en ny koreografi till verket i samarbete med 

koreografen Caroline Östberg. Genom ett växelspel mellan detaljer och helhet hoppas vi nå fram till 

en högre medvetenhet kring verket. Vi har, från våra olika perspektiv, skilda ingångar in i processen 

och den dialogiska interaktionen mellan oss (både verbalt och i konstnärlig gestaltning) syftar mot en 

sammansmältning av förståelsehorisonter (Gadamer, 1994, s.302). Det koreografiska resultatet växer 

så fram i dialog och samtal mellan Caroline och mig och leder förhoppningsvis till ökad förståelse. 

Vi vill genom experiment och självreflektion söka svar på grundläggande frågor kring den 

konstnärliga processen. Den engelska koreografen Sarah Rubidge, definierar sina arbeten kring 

tillämpad konstnärlig forskning så här: ”forskning vilken använder konstnärlig praxis som ett 

tillvägagångssätt att undersöka en förutbestämd teoretisk eller teknisk fråga”(Rubidge, 2004, s.5). 

Hon ser två huvudtyper av praxisanknuten forskning: hypotesstyrd och upptäckarstyrd forskning 

(Rubidge, 2004, s.8). I det senare fallet står den konstnärliga processen i centrum även som metod. 

Detta blir särskilt intressant i Rubidges fall då hon beskriver sitt första arbete som ett misslyckande i 

konstnärlig bemärkelse. Som forskningsprojekt var det dock en framgång då hon drog strategiska och 

tekniska slutsatser av resultatet. 

Vårt projekt kan bäst beskrivas som ett heuristiskt (upptäckarstyrt) arbete eftersom vi under arbetets 

gång kommer leta lösningar på de tekniska/konstnärliga problem som kan tänkas uppkomma. Men 

det betyder framförallt, i enlighet med Rubidges definition, att vår huvudsakliga metod emanerar ur 

det konstnärliga arbetet. 

Min roll inom projektet som helhet är alltså dels som idégivare och samtalspartner under framväxten 

av det koreografiska arbetet, dels som musiker i samspel med dansaren. Som utgångspunkt för 

koreografin ligger en sekundanalys av Magnificat där jag definierat de olika motiven och 

kombinationer av motiv och presenterat dem schematiskt i realtid. I den analysen finns också de 

första indikationerna på möjliga dansavsnitt. Utifrån relationen mellan komponerade/ improviserade 

moment i verket och mellan stillsamma/utlevande moment kan man också tala om ett motsatsspel 

(antagonism) som utgör en ingångsport för koreografiska idéer. 

I arbetet med att koreografera ett musikaliskt verk berörs viktiga frågor kring autenticitet. Vad 

innebär det att förhålla sig autentiskt till ett musikaliskt verk och finns det olika nivåer i den strävan? 

Filosofen Peter Kivy skiljer i diskussionen kring autenticitet mellan tonsättarens ”starka” och ”svaga” 

intentioner vilket i sin tur påverkar de många detaljerna i ett framförande (Kivy, 1995, s. 30-46). 

Förutom musikaliska parametrar såsom klangfärg, tempo, dynamik etc. finns i ett framförande också 

aspekter kring till exempel kontext och kommunikation. Vi har nämnt formanalysen som en 

strukturell koppling mellan verket och koreografin och antagonismen som utgångspunkt för 

koreografiska idéer. I detta ligger också en tanke att skapa ett förhållande mellan improvisation och 
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förutbestämda moment i koreografin som återspeglar relationen mellan improviserade och 

genomkomponerade partier i orgelverket. Här kan vi tala om att vi strävar efter en autenticitet på 

strukturell nivå. Ett tredje verktyg är vårt förhållande till texten och hur Torsten Nilsson gestaltar den. 

Vilken bild av Mariagestalten hade Nilsson när han komponerade och hur responderar vi på den 

bilden idag? 

Det konstnärliga arbetet utmynnar i två koreograferade konserter under våren 2011. Dessa 

framföranden utgör projektets konstnärliga resultat. Föreställningarna är dokumenterade på video 

och är inspelade med så kallad tvåkamerateknik för att bättre fånga koreografins förhållande till 

rummet. 

2.2 Kvalitativ analys 
Carolines och min kommunikation kring arbetet dokumenteras genom loggbok. Vi har också använt 

oss av videoupptagningar för att dokumentera arbetsprocessen. Detta videomaterial utgör 

utgångspunkt för en kvalitativ analys. Kvalitativ analys är en undersökningsmetod i hermeneutisk 

tradition. I jämförelse med kvantitativ metod som mäter mängden av en viss på förhand definierad 

företeelse eller sambandet mellan flera olika företeelser, visar kvalitativ metod beskaffenheten eller 

karaktären hos en företeelse. Fördelarna med kvalitativa metoder är att man kan beskriva 

komplicerade fenomen och processer och framför allt närma sig en förståelse av mänskligt beteende 

(Nationalencyklopedin 2011-04-22). 

Kodningen av videomaterialet har dels gjorts gemensamt av Caroline och mig och sedan i ett senare 

skede av mig enskilt. Caroline har också ställt sina loggboksanteckningar till mitt förfogande och det 

är ur min analys som de hittat in i resultatkapitlets beskrivningar av processen. I genomlysningen av 

materialet koncentrerar vi oss på några moment som är intressanta ur kvalitativ synvinkel och söker, 

med utgångspunkt i dessa moment, svar på frågor kring Carolines och min interaktion, improviserade 

partier kontra mer strukturerade partier samt den konstnärliga utvecklingen av arbetet. 
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3. Koreografi 
Jag vill i detta avsnitt ge en överblick över de olika funktioner som dans haft i kyrklig kontext genom 

århundradena och specifikt också vilka former av dans som fått en liturgisk funktion i vår egen tid. 

3.1 Modern dans 
Modern dans eller fridans är en samlingsbeteckning på en rad dansstilar som under 1900-talet legat i 

fokus för den sceniska konstnärliga dansens utveckling. Till skillnad från den klassisk balett som är 

stramt hållen inom klassiska idiom, och jazzdansen som är rytmisk och showig, betonar de moderna 

dansformerna en friare och mindre regelstyrd rörelsevokabulär (NE 2011-01-09). 

Den moderna dansen eller s.k. fridans uppstod i slutet av 1800-talet i protest mot baletten, som har 

fasta regler och rörelsemönster. Kvinnorna, som inte fick vara med och uppträda tidigare började 

göra uppror, tills de också fick rätt att dansa, och så småningom blev det kvinnor som fick stå i 

centrum av rampljuset. Det finns många olika stilar inom modern dans, man kan nästan säga att 

nuförtiden finns det lika många stilar som koreografer. Fridans kan även blandas med andra stilar, 

influenser från cirkus, jazz eller annat (NE 2011-01-09). 

Betydelsefulla personer i den moderna dansens utveckling är bland andra Isadora Duncan (1877-

1927) och Martha Graham (1894-1991). Graham grundade 1927 Martha Graham School of 

Contemporary Dance, där hon utarbetade en egen teknik som kom att få stort inflytande på den 

samtida dansen. Hon skapade mer än 160 verk och turnerade över hela världen med sin grupp. 

Några viktiga svenska dansare och koreografer är Birgit Cullberg (1908-1999) och Per Jonsson (1956–

98). Jonsson fick sitt genombrott som koreograf med Schakt (1983). Han skapade vidare 

beställningsverk för Cullbergbaletten, Stora teatern i Göteborg och Stockholmsoperan samt arbetade 

utomlands, men han skapade framför allt verk utanför institutionerna. Humor och blixtsnabba 

rörelseeruptioner i Jonssons solon kom att bli något av hans särmärke (NE 2011-01-09). 

Modern dans är förknippad med golvkontakt, "tyngd" i dansrörelserna, och med experiment med 

kropp, rum och musik. Skolbildningar inom den moderna dansen brukar ha särskilda filosofier eller 

betoningar för dansen, såsom naturlighet, andning, spänning/avslappning.  Cecilia Roos, koreograf 

och professor vid Danshögskolan i Stockholm betonade i sin undervisning på Kulturama i mitten av 

1980-talen motsatsspelet mellan den uppåtsträvande kraften (Apollon) och dess motsats i 

tyngdlagen (Dionysos). 

Efva Lilja, född 1956, dansare och koreograf, sedan 2006 rektor vid Danshögskolan, är en av de mer 

betydande svenska koreograferna idag. Lilja dansade i utländska grupper och 1979–85 i Margaretha 

Åsbergs Pyramiderna. Liljas verk är skapade för små och stora rum, ofta i annorlunda miljöer 

(Nationalencyklopedin 2011-04-29). Hon har också gjort sig känd för sina koreografiska samarbeten 

med amatörer och psykiskt funktionshindrade. Efva Lilja har också formulerat en poetik för modern 

dans i en serie publikationer och säger så här om den moderna dansens förmåga att visa på ett 

utvidgat språkbegrepp: 
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”En ordlös gestaltning fokuserar på känslouttryck och ger form och mening till det annars 

ogripbara. I arbetet med dans väcks vår tillit till en bredare definition av språkbegreppet, att 

det vi säger kan vara lika betydelsebärande som det vi uttalar i ord. Ur denna insikt etableras 

respekten för medmänniskan och vi blir inte bara bättre på att uttrycka oss utan också på att 

lyssna.” (Berg, 2008, s. 22) 

 

3.2 Dans i kyrkorummet 
Dansen tillhör de mest utbredda rituella uttrycksformerna. Många senare tiders gudstjänstformer går 

tillbaka på rituell dans. David dansade i procession framför förbundsarken (2 Sam 6:14), ett annat 

exempel är Miriams segerdans efter att israeliterna klarat sig genom Röda havet (2 Mos 15:20) och 

den grekiska poesin anses ha haft sitt ursprung i dansad körpoesi. Genom kyrkofäderna fortsatte 

dansen i kyrkliga sammanhang trots förbud mot dans från 300-talet och framåt och trots att dansen 

som liturgiskt uttryck fick allt svårare att göra sig gällande (Rönn, 1996, s. 36). 

Thomas Berry, katolsk präst, miljödebattör och författare menar att vi alla är en del av den stora 

berättelsen – skapelsens berättelse om sig själv. En central tanke i hans bok ”The Dream of the Earth” 

(1988) är att den mänskliga fantasins, känslans och tankens djup härstammar från den rikedom 

naturen visar upp. Den övertro på förnuftet som gjort sig gällande i västerländsk idétradition sedan 

tidigmodern tid har naturligtvis inte bara påverkat dansen. Uppdelningen av kropp och intellekt i två 

skilda världar har bland annat lett till förlust av den ursprungliga religiösa erfarenheten att allt liv är 

heligt och att människan är en helhetsvarelse.  

Men en levande danstradition höll sig envist kvar i samband med kyrkliga högtider och festivaler. I 

många länder dansade människor vid jul, påsk och pingst, vid mysterie- och mirakelspel och i 

processioner till och från kyrkan. Bergerettan är ett exempel på kyrklig dans som levde kvar allra 

längst. Den hörde till påskens uppståndelsefest och framfördes på flera olika platser i Frankrike fram 

till revolutionsåret 1789.  Den dansades troligtvis i cirkel av präster och korgossar (Rönn, 1996, s.37). 

Idag är dansen tillbaka som uttrycksmedel i kristen tradition. Inte minst cirkeldansen har fått en 

renässans som helig dans i rit och bön. I heliga danser har rummet stor betydelse för dansarens 

upplevelse men det heliga rummet är också något dansaren bär inom sig. Maria Rönn är 

danspedagog och präst i Svenska kyrkan. Hennes erfarenheter har växt fram under hennes arbete 

med dans i Markuskyrkan i Stockholm, hon leder dansseminarier över hela landet och utbildar 

dansledare. 

Genom kroppen förnimmer vi världen och får erfarenheter som lagras och längre fram väcks till liv. 

Kroppen är inte bara materia, den är en själslig kropp och en andlig kropp. Vi är alla en del av det 

eviga kretsloppet av liv, död och pånyttfödelse som allt annat i universum. Människans inre tar sig 

rytmiska uttryck; vår puls, cellernas delning och andningen har en rytm liksom våra rörelser och 

gester. Dansen söker sig tillbaka till det andliga uttryck som den en gång kom ifrån, en dans som tar 

med hela människan: kropp, själ och ande (Rönn, 1996, s. 15-17). 
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3.3 Dans och orgel 
I mitten av augusti 2000 invigdes en nordtysk forskningsorgel i Örgryte Nya kyrka i Göteborg. 

Invigningen ingick som en del i Göteborgs internationella orgelakademi.  Sedan 1995 fanns ett 

centrum för orgelkonst i Göteborg, GOArt, som är ett samlingsnamn för ett tvärvetenskapligt 

forskningsprojekt som är inriktat på både musik och instrument där de nordeuropeiska 

barockorglarna är förebilder. Arkitektur, musik, mekanik, matematik, konsthantverk och teknik 

förenades i byggandet av Örgryteorgeln. Vid en av konserterna använde sig initiativtagaren till 

projektet, Hans Davidsson (själv med erfarenhet som dansare) av koreografi som ett uttrycksmedel 

till en koralfantasi av Scheidemann. 1 

Nils Larsson, organist I Högalidskyrkan Stockholm, har vid några tillfällen arbetat med dans till 

orgelmusik. Hans ser dansen som en del av den mysticism som präglar mycket av den moderna 

orgelmusiken. Ett projekt genomfördes 2001 till Jehan Alains Trois danses (1937). Vid det tillfället var 

Caroline Östberg dansare. I princip var det koreografiska arbetet här i Carolines händer. Nils Larsson 

har också improviserat till heliga danser (se avsnitt 3.2). En grupp dansare i Högalidkyrkan bad Nils 

att forma en improvisation utifrån deras rörelser. Här var det till stor utsträckning fråga om 

cirkeldans (Samtal med Nils Larsson 2011-03-22). 

Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg, 11-15 maj 2011, utgjorde Svenska kyrkan en aktiv part och 

satsade på kultur såsom konst, litteratur, dans, musik, teater och film. Det bjöds också på dans till 

orgel i Domkyrkan av domkyrkoorganist Bengt Nilsson och den holländske dansaren Janni 

Groenwold. Bengt Nilsson började 1984 skriva musik för dansarna Alison Allen och Margot Islip, 

samarbetet innebar ett antal turnéer och även en inspelning för finsk TV. Bengts intresse för dans 

väcktes under några år i Strömstad på 80-talen då han av en tillfällighet fick kontakt med koreografen 

Ivo Cramér.  

Ivo Cramér, 1921–2009, var dansare, koreograf och regissör. Cramér grundade egna danstrupper 

under namnet Cramérbaletten 1945 och 1968 och var 1975–80 balettchef vid Kungliga teatern. Hans 

baletter har ofta bibliska eller historiska motiv, bl.a. Den förlorade sonen (NE 2011-05-26). Det verket 

utgick från Rune Lindströms dalmålningar och sattes upp på Kungliga Operan 1957. Denna 

kurbitsslingrande dansdikt till Hugo Alfvéns nordiskt skimrande musik har kallats för en svensk 

nationalbalett. År 1997 återuppsatte Cramér den på Göteborgsoperan (SvD 2009-04-30). 

Rörelsebönen Fader vår, byggd på teckenspråk, blev 1971 inkörsport till ett samarbete med Svenska 

kyrkan. På Dansbiennalen i Göteborg 2006 var Ivo Cramér hedersgäst och då framfördes bönen i 

Domkyrkan av Göteborgsoperan balett. Teckenspråket formades i detta verk vidare mot ett stiliserat 

uttryck i koreografins gestalt till Ralph Lundstens musik. Fader Vår inspirerade Bengt Nilsson att själv 

skriva verket Vår Fader (2006) och det uppfördes samma år i samarbete med Janni Groenwold 

(Samtal med Bengt Nilsson 2011-05-26). 

 

 

                                                           

1
 Se vidare: http://www.goart.gu.se/ 
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4. Torsten Nilssons ”Magnificat” 
Jag vill i detta avsnitt ge en bild av upphovsmannen till Magnificat samt placera in tonsättningen i sin 

exegetiska och sociala kontext samt ge en första genomlysning av partituret utifrån några centrala 

motiv. 

4.1 Tonsättaren 
Torsten Nilsson hade redan gjort sig känd som en framstående organist, körledare och tonsättare när 

han 1962 fick tjänsten som kantor i Oscarskyrkan i Stockholm. Han hade då varit organist tio år i 

Köping och nästan lika länge i Mariakyrkan i Helsingborg, där han på 50-talet även drog igång en 

omfattande konsertverksamhet. 

Han föddes 1920, tillbringade sina första levnadsår i Västra Vemmenhög i södra Skåne och växte upp 

i ett tredjegenerationens kantorshem där tron och disciplinen var stark. Vid studierna på 

musikhögskolan i Stockholm (där han gjorde sin entré som 16-åring) var siktet från början inställt på 

en karriär som pianist och tonsättare. Men de kyrkomusikaliska studierna (orgel för Otto Olsson) tog 

överhanden och ledde honom efterhand också till Alf Linder (Reimers, 1987). 

I Köping, som blev hans första yrkes-station på vägen (1943-1953), var han inte bara organist utan 

också dirigent, musiklärare, en av vårt lands första kommunala musikledare (från 1945!) Denna hans 

första verksamhet på fältet sammanföll med tidens neobarocka och neoklassiska stilideal. Han 

"drabbades" av Distler, Pepping, Niels Viggo Bentzon och Hans Friedrich Micheelsen, som t.o.m. 

uppenbarade sig in natura i Köping 1950.  

Så följde den intensiva perioden som organist och kantor i Buxtehudes S:ta Mariakyrkan i 

Helsingborg. Liksom Buxtehude genomförde han en regelbunden "Aftonmusik", men den utgjorde 

bara en liten del av ett brett aktivitetsspektrum. Han skrev musik för den uppmärksammade 

utställningen H 55, han organiserade 1960 de första internationella orgeldagarna i Sverige med idel 

världsnamn bland de medverkande: Heiller, Litaize, Alain, Walcha, Tagliavini, Alf Linder. 

Improvisationskonserter löpte också genom programmen enligt stora och traditionsmättade 

föredömen: organisterna fick sig ett tema förelagt och utformade sina verk utan andra "hjälpmedel" 

än instrumentet och sin konstnärliga fantasi. Mariakyrkan hade nu också fått sin nya Marcusen-orgel 

(10 år efter systerinstrumentet i Oscarskyrkan i Stockholm). Observera att årtalet var 1960! Torsten 

Nilsson mötte den stora Webern-tolkerskan Jolanda Rodio, liksom Anton Heiller, hos vilken han kort 

därefter (1961 och 1963) skulle ledas in i seriella kompositionstekniken. Sådana skulle ju hos Torsten 

Nilsson - genom alla år framöver - kombineras med improvisatoriska inslag.  

Men detta möte mellan konstruktion och improvisation var i Torsten Nilssons fall alls inte bara fråga 

om "60-tal" i ungefärlig bemärkelse. Improviserandet var och är hos honom ett fullföljande av en 

gammal kyrkomusikalisk tradition. Det förbises ofta att just överslaget från seriell "bundenhet" till 

improvisatorisk "frihet" under 1960-talet inte behövde ha en protesterande karaktär, framför allt 

inte hos orgelspelare.  För just på deras område har ju den europeiska noterade musiken ändå in i 

våra dagar behållit en anknytning till improviserandets konst. För Torsten Nilsson var det inte fråga 

om ett "överslag", utan om en kombination. Ungdomsårens neobarocka ideal breddades av den 
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seriella teknik han tillägnade sig - och vitaliserades genom det improviserande som för honom var en 

del av det naturliga musicerandet (Reimers, 1987). 

I hans skapande produktion intog också orgeln en central plats (Communionomusiken för kör och 

orgel från 1960, Introduktion och passacaglia för orgel från 1963) - vid sidan av körmusiken 

(Canticula pia 1-5 från 1958, Ordinarium missae från 1963, en lång rad evangeliemotetter från 50- 

och 60-talen, bla  ”Kommen till mig. . .”, ”Gån ut. . .” och ”Ve Dig, Korasin”). Viktiga kontakter för 

Torsten Nilsson under denna tid var också orgelteoretikern Ernst Karl Rössler, organisten Hans 

Haselböck och orgelspelaren - komponisten - musikhistorikern Bengt Hambraeus. Senare skulle också 

fruktbara och ömsesidiga impulser utvecklas med Karl-Erik Welin.  

Ur Helsingborgstidens erfarenheter, liksom ur studierna för Heiller och ur de första årens aktiviteter i 

Oscarskyrkan i Stockholm - där han verkade 1963-1982 och utvecklade Oscars motettkör till ett 

Begrepp - utkristalliserades många av hans första verkliga betydande verk, bl a de nyss nämnda 

Ordinarium missae, Introduktion (à la fransk uvertyr!) Passacaglia för orgel och evangeliemotetter. 

Consolamini för sopran och orgel, uruppförd i Berlin maj 1965 med Britt-Mari Aruhn och tonsättaren 

själv vid orgeln, var en beställning av Schützfestivalen i Berlin. Stycket framfördes därefter vid ett 

flertal konserter i Tyskland och Norden (Samtal med Britt-Marie Aruhn 2011-04-29).  

Hans skapande verksamhet kom nu att integrera ytterligare, skenbart motsatta, stilelement: 

gregoriansk melodik och sceniskt-dramatiska uttrycksformer. Till de stora verken från andra hälften 

av 60-talet hör Septem improvisationes för orgel, ett cykliskt verk som kan inrangeras som ett av de 

mäktigaste bidragen överhuvudtaget till den svenska orgelmusikens historia. Här kombineras på ett 

märkligt sätt gregorianik med seriella tekniker och en precis notation med improvisatoriska avsnitt.  

De dramatiska och dramatiserande verken tog originella former: genom "Kyrkooperor" (här tar 

komponisten steget in i kyrkan som rum) som Dantesvit och Skapelse, följda av de halvt sceniska 

oratorierna Ur Jordens natt (Nox Angustiae), Den sista natten och Non est Deus för soli, blandad kör, 

blåsare, slagverk och orgel (ett beställningsverk från Sveriges Radio). Den expressionistiska 

dramatiken i dessa verk, liksom i Vigilate för tre körer, solokvartett och stor orkester (ett 

beställningsverk från Stockholms stifts kyrkomusikerförening) gör det också uppenbart att Torsten 

Nilssons musik väller fram ur källor med romantiska bottnar. Också detta har sin kyrkomusikaliska 

bakgrund, där man kan finna orgelmästare som Franck och Vierne (Reimers, 1987). 

Detta sker märkligt nog samtidigt med att alla dessa skenbart motsatta stilelement (neobarock - 

"romantik", gregorianik - expressionism, serialism - improvisation) mer och mer förenas, hålls 

samman och syntetiseras till en omisskännlig personlig stil.  

Nox Angustiae.. ..när tonsättaren senare fullbordade sitt oratorium i en atmosfär präglad av 1968 års 

vilda demonstrationståg! Året var fruktbart även i övrigt: då tillkom Epifania I för tenor, tre slagverk 

och orgel, Epifania II för tonband, 5 Meditationer för piano, I Solariet för sopran och preparerat 

piano, och Magnificat - liksom den redan nämnda operan Dantesvit. Då avslutades också den stora 

orgelcykeln Septem improvisationes.   

Tonsättaren och organisten Anton Heiller som Nilsson studerade för i tre omgångar under 60-talet, 

gav alltså viktiga impulser och kunskaper för den skaparkraft som kom till uttryck hos den dynamiske 

organisten. Andra viktiga personer var Ziegler, Jacob, Ligeti, Kagel liksom Hambraeus. Torsten Nilsson 
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var eller tog rollen som en outsider i svenskt musikliv under en tid starkt präglad av 

Måndagsgruppens hegemoni. Nilssons upplevda utanförskap förstärktes förmodligen i samband med 

tillsättningen av domkyrkoorganisttjänsten i Uppsala 1967 då tjänsten gick till Rudolf Löfgren och 

Nilsson kände sig förbigången i tillsättningen. Torsten Nilsson avled 1999 efter en tids sjukdom. 

4.2 Text 
Magnificat eller Marias lovsång föds i Maria sedan hon – efter bebådelsen av ärkeängeln Gabriel 

hemma i Nasaret – har skyndat iväg till sin släkting Elisabet, som väntar sonen Johannes, han som 

skall bli Döparen. När Maria hälsar Elisabet spritter barnet till av glädje i hennes moderliv.  Elisabet 

ropar då med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom 

dig.” När Maria hör detta stämmer hon upp sin lovsång.  Magnificat är det första ordet i den latinska 

texten, upphöjer (Niemeyer, 1997). 

Texten lyder som följer (Lukas 1:46-55, 1917 års översättning): 

46.  »Min själ prisar storligen Herren, 

47. och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. 

48. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig. 

49. Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn. 

50. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta honom. 

51. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm, han har förskingrat dem som tänkte övermodiga 

tankar i sina hjärtan. 

52. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt; 

53. hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort med tomma händer. 

54. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet 

55. mot Abraham och mot hans säd till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder.» 

Marias lovsång har gammaltestamentlig poesi som mönster (se 1 Sam 2:1) Jämför man 1917 års 

översättning med Bibelkommissionens utgåva från 1981 ser man att de två skiljer sig inte minst i val 

av tempus. Där den äldre översättningen använder supinumformen ” den Mäktige har gjort stora 

ting” (v. 49) övergår 1981 års text till presens ”stora ting låter den Mäktige ske”. I den hebreiska 

poesi som ligger till grund för Magnificat är det ofta oklart om det är förfluten, närvarande eller 

kommande tid som avses (Bibelkommissionen, 1981). 

Här kommer vi in på en intressant frågeställning om vad det egentligen är som illustreras i Nilssons 

tonsättning. Enligt Lukas får Maria besök av ängeln som berättar för henne att hon ska bli havande 

och föda en son. (Luk 1:31) Några dagar senare, vid besöket hos Elisabet, brister Maria ut i sin 

berömda lovsång. Inte sällan påstås Torsten Nilssons komposition beskriva den Heliga Andens 

”förförelse” av Maria. Men sätter vi textavsnittet Magnificat i centrum (vilket ju också är titeln på 

tonsättningen) har ju konceptionen kronologiskt redan skett och musiken skulle lika gärna kunna 

vara en illustration av lovsången. 
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4.3 Kontext 
Magnificat ingår som det första stycket i det stort anlagda cykliska verket Septem improvisationes 

pro organo, komponerat 1964-68. Torsten Nilsson beskriver själv upprinnelsen till verket på omslaget 

till den första inspelningen av verket som gavs ut 1972 på Proprius förlag: ”Idén till Septem 

improvisationes pro organo fick jag i början av 60-talet. Varför vet jag inte nu. Kanske en serie stora 

postludier för högtidsdagarna. Grundidén skulle vara att ställa seriella motiv mot gregorianska 

melodier, de senare hämtade ur introitus för respektive dag.” (Nilsson, 1972) I verken Magnificat, 

Epiphania och Crucifigatur söker tonsättaren ett maximalt uttryck för sina visioner (Samtal med Mats 

Hultkvist, 2010-08-16). 

Verket består av sju satser: 

1. Magnificat 

2. Nativitas domini 

3. Epiphania 

4. Crucifigatur 

5. Resurrexit 

6. Ascensio 

7. Linguae tamquam ignis  

Magnificat - tillägnat Dantes Beatrice - komponerades våren 1968 och uruppfördes i Storkyrkan, 

Stockholm, den 6 juni samma år. Torsten Nilsson beskriver det - i skivkonvolutet till Erik Boströms 

inspelning (Proprius 1997)- som ett ”Ett annorlunda Magnificat. En sensuell dans föregås av ett långt 

’frieri’. Förbindelsen blir världsomstörtande och dansen utmynnar i en våldsam extas”. 

Musikskribenten Birgitta Huldt skriver vidare i konvolutet: ”Marias lovsång (Luk. 1:46-49) springer 

fram som flämtningar under ett starkt inre tryck.  Musikens dynamiska bredd är den största tänkbara 

och rymmer uttryck för såväl de mest inåtvänt lågmälda som de mest utåtriktade högljudda känslor 

inför bibelorden.”(Huldt, 1997) 

I Göran Bergendals bok ”33 svenska komponister” från 1972 står det om Torsten Nilsson: ”Denna lust 

att fylla kyrkan med intensiv, gärna brutal klang bottnar inte bara i hans protestbehov. Det finns en 

sensuell, erotisk sida också. Själv värdesätter han det stora orgelstycket Magnificat (1969) högt. 

Magnificat är ett erotiskt dans- och förförelsenummer, med Den Heliga Ande och Maria i rollerna.” 

(Bergendahl, 1972, s. 52) 

De här starka beskrivningarna av musiken tillsammans med inspelningar av stycket inspirerar mig till 

egen kreativitet. Många idag verksamma sångare och kyrkomusiker har också upplevt den mycket 

dynamiske organisten på plats i Oscarskyrkan i Stockholm, som medlemmar i den av honom bildade 

Oscars motettkör. De kan vittna om den kreativitet och upptäckarglädje som utmärkte den här tiden 

i svenskt musikliv. Det var inte ovanligt att körmedlemmarna på söndagens förmiddag fick ta del av 

en nykomponerad evangeliemotett som sedan framfördes en timme senare i gudstjänsten (Samtal 

med Britt-Marie Aruhn 2011-04-29). 
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4.4 Partituret 
Septem Improvisationes tar, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i sju av kyrkoårets stora 

festdagar. Som melodiskt material använder Nilsson gregorianska introitus som behandlas seriellt 

och kombineras med improvisatoriska delar. Marias lovsång (Magnificat) sjungs i traditionen på VIII 

psalmtonen (hypomixolydisk) växelvis med en antifon. I Nilssons tonsättning har psalmtonen skrivits 

om till en tolvtonsserie, som utgör styckets huvudsakliga grund. Det gregorianska motivet (a) 

presenteras inledningsvis för att sedan återkomma i kombination med andra motiv, först rytmiskt 

och fragmentariskt i pedalen, sedan i den allt ystrare dansen för att mot slutet manifesteras i 

majestätisk form i pedalen. 

 

Det andra motivet, volubile (b) illustrerar något slingrande, böjligt och ger intryck av ostadighet och 

ombytlighet. Det fungerar också som en slags klangbotten för andra motiv: 

 

 Tredje motivet har jag valt att kalla ett ”kontrapunktiskt” motiv (c). Dels har det karaktären av 

”motstämma” på det sätt det presenteras och återkommer i stycket, men man kan (med lite vilja) 

också spåra en spegelvändning av huvudmotivet. Det här är ett centralt motiv som återkommer i 

flera skepnader: 

 

 Nästa motiv är intimt förknippat med det föregående. Det har fått namn efter sin 

föredragsbeteckning och är egentligen för långt för att överhuvud kallas motiv: ”con devozione e 

molto espressivo” (d). Det är ett mycket stillsamt parti med ljusa klanger och återkommer tre gånger i 

stycket: 
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 Slutligen finns ett ”uppmanande” motiv (e). En stigande kvint som först hörs i pedalen för att sedan 

få ett gensvar i en solokadens just vid föredragsbeteckningen ”Aufforderung zum Tanz”: 

 

Att spela Magnificat är att bitvis försöka tolka musikalisk stenografi. Långa partier är noterad musik i 

konventionell bemärkelse. Men växelvis kommer så grafisk notation, mycket suggestivt utformad 

sådan där bilden av en målarduk träder fram. Fingrarna ”dansar” över denna duk, rörelsen kan ibland 

befinna sig över tangentbordet för att sedan göra nedslag i klang. Mot slutet förtätas detta till en 

alltmer glödande extas som löses upp ett strålande Fiss-dur ackord som tar alla orgelns stämmor i 

anspråk (tutti).”Musiken glöder i mättade färger, i kluster efter kluster gnistrar de intensivt, inte olikt 

färgerna i ett prisma när ljusets strålar bryts mot dess ytor. I notskriften växlar exakt notation med 

grafisk, mycket suggestivt utformad sådan” (Huldt, 1997). Avslutningsvis mynnar musiken ut i stilla, 

suggestiva klanger, och över dessa cluster mjuka oktavdrillar och drillar på en och samma ton, likt 

små, små fiskar som simmar iväg.  
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5. Resultat 
Detta kapitel utgör en redogörelse för och en analys av mitt konstnärliga arbete med koreografen 

Caroline Östberg i skapandet av ett koreografiskt verk med Torsten Nilssons musik. Carolines och min 

kommunikation kring arbetet dokumenterades genom att vi var och en förde loggbok. Vi använde oss 

av video för att dokumentera arbetsprocessen. Videokameran var under repetitionerna uppställd på 

orgelläktaren och vid konserterna på stativ i mittgången. Alla dessa data utgjorde utgångspunkten för 

en kvalitativ analys av det konstnärliga arbetet, med särskilt fokus på interaktionen mellan 

konstformerna och helt konkret mellan Caroline och mig. I 5.2 redogör jag för de moment i arbetet 

som vi fann signifikanta i analysen av dessa data. Framställningen i övrigt har en kronologisk struktur 

och syftar till att ge en bild av arbetets kronologiska förlopp. 

5.1 Förberedelser 
Min instudering av Magnificat påbörjas i juli 2010. Det som skilde detta arbete från läsning av annan 

orgelrepertoar var att jag initialt hade tanken med på en koreografisk gestaltning. Till hjälp för 

arbetet började jag sätta ut repetitionsbokstäver (A-O) vilka också låg till grund för den strukturella 

analys jag då påbörjade (se Fig. 1). Föredragsbeteckningen ”Aufforderung zum Tanz” i styckets mitt 

fick beteckningen ”H”. Det avsnittet definierade jag som styckets epicentrum även ur koreografisk 

synvinkel (se Fig. 2). 

Lektioner för Mats Hultkvist, Erik Boström och Hans-Ola Ericsson i början av hösten gav mig 

handfasta redskap för att komma vidare med instuderingen och en medvetenhet kring 

interpretatoriska traditioner omkring verket – inte minst när det gäller de fantasifulla grafiskt 

noterade avsnitten. Det traditionsförmedlande momentet i dessa lektioner var mycket påtagligt då 

alla dessa tre organister hade en direkt koppling till Torsten Nilsson. Mats Hultkvist och Erik Boström 

verkar båda i de två kyrkor där Nilsson haft sina mest betydelsefulla år - Helsingborg Maria respektive 

Oscarskyrkan i Stockholm. Professor Hans-Ola Ericsson har vuxit upp med Torsten Nilssons musik och 

har studerat komposition för honom. Självklart skilde sig dessa tre interpreter åt i vad man 

förmedlade till mig och hur man tolkade stycket men det fanns också en stor samstämmighet; 

exempelvis partierna av improvisatorisk karaktär förmedlades av alla tre som relativt sammanhållna 

och tidsmässigt definierade moment. 

En bit in i processen insåg Caroline och jag vikten av en strukturell koppling mellan orgelverket och 

koreografin. Att den koreografiska föreställningen bör vara förutsägbar och reproducerbar var vi 

också överens om. Som utgångspunkt för koreografin utarbetade jag därför en sekundanalys där jag 

definierat de olika motiven och kombinationer av motiv (a-e) och presenterade dem schematiskt i 

realtid. I den analysen finns också de första indikationerna på möjliga dansavsnitt. Dansavsnitten 

indelades sedan i fyra sektioner (C1-C4). 

 Utifrån relationen mellan komponerade/ improviserade moment i verket och mellan 

stillsamma/utlevande moment laborerade vi med motsatsspel (antagonism) som en ingångsport för 

koreografiska idéer. Enkelt uttryckt innebar det att vi utgick ifrån att Caroline skulle vara som mest 

aktiv under de musikaliskt stillsamma partierna och förhålla sig mindre rörlig under de ”bullriga” 

utlevande momenten i musiken.  

Caroline och jag hade också tidigt i processen en dialog kring Magnificattexten ur Lukasevangeliet 

(Luk. 1:46-49) och om Mariagestalten ur ett nutida perspektiv samt de symboler som är förknippade 
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med henne. Vi intresserade oss också för den kontext i vilken Torsten Nilssons stycke växte fram, 

kyrklig miljö under året 1968 – ett år fyllt av vilda demonstrationståg. Tonsättarens omtalade 

protestbehov men också sensuella sida önskade vi lyfta fram. Improvisationerna tolkade vi i första 

hand inte som provokationer utan som en del av en lång kyrkomusikalisk tradition. 

 

Figur 1. Min strukturanalys av Magnificat 

 

5.2 Analys av repetitionsmaterial 
Repetitionsmaterialet är från två sessioner i S:t Görans kyrka, 2011-01-14 och 2011-02-01. Dessutom 

dokumenterade vi konserten i Luleå Domkyrka 2011-02-15 samt konserten i S:t Görans kyrka 2011-

03-20. Med tanke på omfånget av materialet har jag valt att koncentrera analysen till tre moment i 

partituret som vi fann utgjorde signifikanta moment i arbetet. Det första momentet rör sig kring den 

tidigare nämnda föredragsbeteckningen ”Aufforderung zum Tanz” ungefär åtta minuter in i stycket 

(bokstav H). Det andra momentet har jag kallat ”Motiv och rörelse” och är hämtat från danssektion 

C2 och C3 som kommer ca fyra minuter in i stycket. Slutet av stycket, danssektion C4, tolv minuter in 

i verket, är föremål för min sista närläsning, jag kallar det för ”Sorti”. 

Vid analysen av materialet försökte jag få svar på några frågeställningar kopplade till mina inledande 

forskningsfrågor - På vilket sätt kan konstarterna interagera med varandra i ett koreografiskt 

samarbete? Inbjuder verket till improvisation och till ett samspel mellan musiker och dansare? Men 

här är frågorna ställda med utgångspunkt i den kvalitativa analysen av det konkreta 

repetitionsarbetet: 

 Vilka partier vill vi strukturera i förväg och vad väljer vi att lämna åt improvisation? 

 Hur ser interaktionen ut mellan Caroline och mig? 

 Vem tar initiativet till nya idéer? 
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 Vad kan man spåra för skillnader i kvalitéer/mönster mellan olika tagningar och vad 

har de för bakomliggande orsaker? 

 

5.2.1 Aufforderung zum Tanz 

Arbetet med hur koreografin skulle förhålla sig till musiken i detta för stycket centrala parti utgjorde 

en dynamisk process. Vår interaktion resulterade ofta i något helt annat än det vi från början tänkt. 

Genom att medvetet tänka ”tvärt om” kunde vi komma vidare i processen när vi kände att vi fastnat. 

Det som från början var tänkt som ett moment utan dans blir, på mitt initiativ, början till en 

utformning där vi båda ger och tar i en koreografisk process.  

Vi har en dialog kring när Caroline ska vara aktiv och när hon ska förhålla sig passiv (Repetition i S:t 

Görans kyrka 110114 - klipp 1). Min utgångstanke är att Caroline ska förbli stilla i det här momentet. 

Hon ska, så att säga, inte gensvara på den ”inbjudan till dans” hon får. Det visar sig vara en ohållbar 

idé. Jag noterar under repetitionen att Caroline ”är helt stilla vilket är mindre bra”. Någonting bör 

hända här och jag föreslår en annan lösning: Caroline börjar föregående moment, dansavsnitt C3, 

något senare och fortsätter in i ”Aufforderung zum Tanz”! 

Samma dag prövar vi också en ny attityd till repetitionsavsnitt ”H” ”Aufforderung..” Caroline är 

istället aktiv och sprallig. Vi vill behålla idén om motsatsspel, dvs. att dansen blommar ut vid 

musikens stillsamma partier men vi upptäcker också att man kan tänka tvärtom och låta Caroline ”gå 

med” musiken i vissa moment.  Här börjar vi känna oss delaktiga i en gemensam gestaltande process 

och vi kan båda pröva nya idéer (Repetition i S:t Göran 110114 - klipp 2). Caroline känner sig också 

mer bekväm med musiken och kan ge efter för ett mer spontant uttryckssätt! 

Vid nästa repetition, den första februari har Caroline fått en idé mellan repetitionerna - det ska vara 

hon som initierar momentet. Det betyder att jag stannar upp vid fermatet precis vid 

repetitionsbokstav ”H” (se Fig. 2) och väntar på Carolines ”invitation”. Med tanke på att det är fermat 

och att ingen stämma rör sig går det alldeles utmärkt att ligga och ”vänta” på det här sättet 

(Repetition i S:t Göran 110201 - klipp 3). Caroline beskriver det så här: ”Här kommer jag med 

initiativet och min idé var att jag vid något tillfälle skulle förekomma musiken och ta initiativet i min 

koreografi/dans. Detta var ett ställe där jag tycker att det var effektfullt” (Carolines summering av 

sina loggboksanteckningar, se bilaga 2).   

Vid konserten i Luleå Domkyrka tar Caroline initiativet vid repetitionsavsnitt ”H” och är aktiv långt in i 

”Danze infernale” - ett parti vi initialt definierat som ”passivt”. Vid bokstav ”L” går hon in i den 

symboliska positionen vi valde att kalla ”Madonnan och barnet” - en stillbild där Caroline formar 

armarna till en cirkel framför bröstet med något nedböjt huvud, likt en madonnabild. När orgel når 

sitt mest utlevande uttryck med starka cluster går dansaren in i en slags stilla meditation i form av en 

”fryst” bild (Konsert i Luleå Domkyrka 110215 - klipp 4). 
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Figur 2. ”Aufforderung zum Tanz” – styckets epicentrum. 

 

5.2.2 Motiv och rörelse 

Musikens komplexitet och Mariafigurens många bilder gav oss anledning att fundera över begrepp 

som förenkling och symbolik. Vi rörde oss underarbetets gång från idén om konceptuell (berättande) 

dans mot en mer abstrakt gestaltning av musiken.  Samtidigt växte en rörelsetematik fram i samklang 

med den tematik som vi återfann i musiken. 

Vid vår första genomgång av sektion C2 – C3 i repetitionen den fjortonde januari gör Caroline 

”tvärtom” jämfört med schemat, vilket visar sig vara bra och ger nya infallsvinklar (Repetition S:t 

Göran 110114 - klipp 7). Men för att få till en mer medveten gestaltning krävs styrning av mig. 

Caroline uttrycker det så här: ”Förändringar sker när du/vi analyserar musiken och bestämmer var jag 

ska dansa. När jag gör fraser och upprepar om igen så kan jag mejsla ut konturerna och dynamiken. 

När fraserna jag ska göra är bestämda kan de växa och ta form.” Här tar alltså Caroline först 

initiativet men det som verkligen för processen framåt är interaktionen mellan oss, och specifikt 

också samspelet mellan analys och intuition. 

Den strukturanalys som låg till grund för koreografin hade, som jag tidigare nämnt, definierat ett 

antal musikaliska motiv (a-e). Vid nästa repetition, den första februari, får vi idén att vi på det sättet 

ska koppla ihop motiv med rörelse, men att vi också ska variera tematiken. Vi arbetar vidare med 

sektion C2 och C3 (se Fig. 3). Båda sektionerna avlöser ”bullriga” partier och har liknande musikaliska 

innehåll.  

Caroline prövar olika kvalitéer i sina rörelser och vi kombinerar dem med de musikaliska motiven c 

och d. Improvisationer fungerar här som ett slags test. Ett exempel på det är cirkelformationen med 

armarna, ”Madonnan och barnet”.  Men armarna kan också dras ihop, inåt kroppen och då istället 

uttrycka oro och ambivalens. Vid motiv d öppnar hon upp till en ”mottagande” gest som i sin 

förlängning antar formen av ett kors. En tydlig trend härifrån och framåt blir att det koreografiska 

språket efter hand ”skalas av”. En mängd av gestaltande uttryck blir färre i och med processens 
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framåtskridande. Två huvudmotiv kan nu härledas i Carolines rörelser: ”korstecknet” och 

”cirkelformationen” (Repetition S:t Göran 110201 - klipp 5). 

Korstecknet framträder nu som det bärande motivet i detta parti vid konserten i Luleå Domkyrka; 

korset både som sköld och som börda – något att vilja göra sig fri ifrån men också vilja ta emot 

(Konsert Luleå Domkyrka 110215 - klipp 6). I början av detta klipp (slutet av sektion C2) formar hon 

korstecknet för att sedan lägga sig ned, som om hon pressades ned av korsets tyngd.  Men nu är det 

ingen passiv väntan på nästa dansparti, kroppen rör sig oavbrutet som i konvulsioner. Vid C3 reser 

hon sig och återupptar korsdansen, här finns även cirkeln med som tema. Vid bokstav G (motiv d) 

stilla position med uppåtvända händer och armbågar något vridna inåt. Här kan vi definiera ett tredje 

motiv i Carolines rörelser: ”mottagandet”. 

 

 

Figur 3. Början av sektion C3 följt av ett centralt motiv (c). 

 

5.2.3 Sorti 

Utformandet av den sista delen av stycket gav två helt olika resultat i de två framförandena. En viktig 

aspekt när det gäller solodans är att orka hålla den emotionella spänningen vid liv, såväl sin egen som 

publikens. Här valde Caroline i den sista konserten att göra något radikalt, en sorti i ett betydligt 

tidigare skede än vad vi repeterat och presenterat i det första framträdandet. 

Sektion C4 avlöser (som tidigare C2 och C3) ett starkt och utlevande parti i orgeln med stilla 

clusterklanger i svaga stråkstämmor (se Fig. 4). Därpå följer motiv c som blir ett ledmotiv för Caroline, 

hon kommenterar det så här i klippet: ”Här känner jag att temat kommer tillbaks igen!” (Repetition 

S:t Göran 110114 - klipp 2) Sortin vid det här tillfället blir ganska sorglös med delvis spring. Men det 

är fråga om en repetition där vi övat sektioner och därmed också gjort avbrott med jämna 

mellanrum. Hon har därför ännu inte fått pröva på att hålla koncentrationen genom hela stycket.  

Det här visade sig i arbetet vara en viktig komponent i den koreografiska gestaltningen. Dans är till 

sin natur en mycket fysisk konstart och som sådan beroende av interpreter som kan hålla den 

kroppsliga och emotionella spänningen vid liv. Detta måste prövas i sitt sammanhang och utan 

avbrott innan man kan avgöra huruvida ett moment är genomförbart eller inte.  
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Inför konserten i Luleå har vi genrep den 14 februari med Hans-Ola närvarande. Vi prövar olika 

versioner för slutet och kommer fram till en långsam sorti (Konsert Luleå Domkyrka 110215 - klipp 8).  

Mot slutet av föreställningen har Caroline, alldeles före detta klipp, bjudit på en koreografi med stor 

emotionell laddning. Som en följd där av får man intrycket av att hon nästan vacklar ut i ett dämpat 

”ske med mig”. Det här uppfattade både Caroline och jag som ett mycket laddat moment, när vi 

summerade konserten i Luleå. 

Sortin i den sista konserten i S:t Göran 110320 får en helt annan vändning vilket gör genomlysningen 

av det här partiet intressant ur mer än en aspekt. Caroline väljer här, i stunden, att helt utesluta 

sektion C4! Sortin kommer redan vid bokstav ”K” – uppbyggnaden till tonsättningens starkaste parti 

och dynamiska klimax. I andra ”versioner” har hon här behållit den stilla meditationspositionen. Men 

hon väljer alltså ett annat slut. Hon beskriver det så här: ” I slutet orkar jag inte hålla laddningen och 

väljer därför att gå ut tidigare.” (Carolines summering av sina loggboksanteckningar)  

 

 

  

 

Figur 4. Ingång till sektion C4. 

 

5.2.4 Att hitta in i musiken 

Jag vill beröra ytterligare några viktiga moment i repetitionsmaterialet utöver de här tre behandlade 

partierna. Musikalisk frasering handlar till stor del om att ”börja och sluta rätt” och det visade sig 

vara en viktig aspekt också för dansen. 

 Den första sessionen i S:t Göran (110114) kom till stor del att handla om att Caroline ska kunna 

identifiera de olika sektionerna, det är en grundförutsättning för att kunna gå vidare med 

gestaltningen. Hon säger själv i sin utvärdering: ”När jag vet vad som ska komma, sjunga det, då kan 

dans och musik mötas.” För Caroline var musiken till en början överväldigande komplex och svår att 

greppa. Här blev vår strategi att dela upp musiken i mindre delar och repetera dessa separat. 

Som framgår av notexemplen ovan finns det i Magnificat flera partier som liknar varandra 

musikaliskt, sektionerna C2, C3 och C4 är exempel på det. Att i ett repetitionsarbete röra sig mellan 

dessa ställen och be Caroline koppla rörelse till motiv innebär att hon måste veta exakt var hon 

befinner sig i partituret. Vill vi sedan att hon till exempel ska kunna variera tematiken från tidigare 

partier måste det ske med än större medvetenhet om storformen (se klipp 7 och 2). 
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Vad som utmärker den första repetitionen är också att Caroline prövar olika ”kvalitéer” i rörelsen 

(samma rörelse på olika sätt) och försöker koppla samman de kvalitéerna med olika markörer i det 

musikaliska händelseförloppet. Vi laborerar med motsatsparet aktiv/passiv. Caroline säger: ”När jag 

gör fraser och upprepar om igen så kan jag mejsla ut konturerna och dynamiken.” (Carolines 

summering av sina loggboksanteckningar) 

Under den andra repetitionen (110201) har både Caroline och jag nått en större säkerhet. Min 

förmåga att klangligt röra mig framåt utan hjälp av registrant har ökat vilket i sin tur påverkar 

dansens flyt. Caroline ”skalar av” sitt rörelseförråd och bygger vidare på några få symboler, 

framförallt korstecknet och ”Madonnan och barnet” (se klipp 5).  

 

5.2.5 Mariabilder 

Tillsammans och var och en för sig funderade vi mycket över vilken bild av Maria vi ville förmedla. 

Trots det ofattbart stora som sker med henne eller kanske på grund av det försökte vi skapa bilder av 

Mariagestalten som var kraftfulla och viljestarka - vi ville inte framställa Maria som ett offer. 

Jag hade tidigt idén att Torsten Nilssons Magnificat skulle föregås av ett stycke med helt annan 

karaktär, den tyske komponisten och pianisten Sigfried Karg-Elerts Valse mignonne ur Drei stücke op 

142. Stycket är en senromantisk vals och en ironisk kommentar till den biografmusik som var vanligt 

förekommande på 20 och 30-talen. Musiken kontrasterar brutalt till den kärva modernism som 

sedan följer. 

Med detta ville jag medvetet visa Maria från en annan sida, kanske en ung sorglös flicka. Vi prövar 

den andra repetitionen att Caroline springer in.  Därefter följer en till två minuters dans i tystnad 

innan musiken börjar. Tanken är att det bekymmerslösa anslaget ska avbrytas av orgelklangen och 

något nytt ska ta sin början i Marias liv. 

I slutet av stycket går Caroline in i en stilla position vi betraktade som en meditation över ”Madonnan 

och barnet”. Caroline beskriver det så här: ”För att placera Maria i stycket så avslutar jag i en bild av 

Maria med Jesusbarnet (Flickan vars liv helt förändrades av att hon blev utvald av att bära 

Jesusbarnet).” Den här bilden hade vi diskuterat med utgångspunkt i gamla träskulpturer från 

medeltiden.  

Bilderna av Maria är ju många genom historien. Vi lät oss inspireras av gamla 1300-talsbilder av 

Maria. Andra symboler vi talade om var Månskäran, omgiven av stjärnor, regnet, trädgården, tornet 

och brunnen – alla uråldriga symboler för Jesu moder liksom Smärtornas Drottning, Trösterskan. 

Magnificattexten (Luk. 1: 46-49) var också en uppfordrande utgångspunkt med sin viljestyrka och 

omstörtande idéer, ett starkt kvinnoporträtt. De här symbolerna påverkade också Carolines val av 

dräkt; den blå sidenklänningen återspeglade Marias färg framför andra. 
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5.3 Två olika framföranden 
De två framförandena skedde i mycket olika kontext. Den första föreställningen var i form av en 

orgelkonsert med Magnificat som avslutande stycke. I det andra framförandet konserten ingick 

Magnificat som en del i en musikgudstjänst med Mariatema där körmusik interfolierades med 

orgelmusik. Detta påverkade också Carolines attityd och tolkning. De båda kyrkorummen förmedlade 

naturligtvis olika stämningar genom sin arkitektur, ljussättning och orgelns klang. 

5.3.1 Konsert Luleå Domkyrka 110215 

Det första framförandet i Luleå Domkyrka var till form och innehåll en orgelkonsert med vissa 

dansinslag. Programmet innehöll musik av Bach, Schumann, Karg-Elert och Nilsson (se bilaga 2). Före 

det inledande stycket, J S Bachs Triosonat G-dur BWV 530, dansade Caroline i tystnad i ca en minut.  

Även Magnificat föregås av dans under tystnad i ungefär en minut. När det gäller framförandet väljer 

jag här att beskriva skeendet sektion för sektion schematiskt/kronologiskt med några 

sekundmarkeringar och mina kommentarer: 

 

Figur 5. Dansförlopp Luleå Domkyrka. 

Caroline - i blå klänning - gör entré från vänster till slutackorden av Valse mignonne och dansar i 

tystnad. Fria rörelser i sorglöshet dominerar C1 som avbryts av djupa rörstämmor från orgeln. 

Korstecknet är en genomgående ”tematisk” symbol i C2 och framåt och Caroline ger intryck av att 

öppna sig för undret - ett viljeuttryck. Vid ”E” lägger hon sig ner och något sker med kroppen.  Hon 

reser sig vid C3 och bygger vid ”G” upp en stående, ”mottagande” position (klipp 6). Vid 

”Aufforderung..” tar Caroline initiativet som vi bestämt och är aktiv fram till ”Danze infernale” (klipp 

4). Här går hon in i positionen ”Madonnan och barnet” för att under C4 drar sig långsamt ut i ett ”ske 

med mig” (klipp 8). Musiken tystnar. 
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5.3.2 Konsert S:t Görans kyrka 110320 

Framförandet i S:t Görans kyrka var i en helt annan kontext jämfört med Luleå. Här medverkade 

Essinge Kammarkör och organisten Mathias Kjellgren. Programmet innehöll, förutom musik av Karg-

Elert och Nilsson även Mariamusik för kör av Kverno, Poulenc och Gullin (bilaga 3). 

Musikgudstjänsten var formad som en Vesper, kvällsbön med psaltarpsalm och bön. Även här 

dansade Caroline i tystnad som inledning på konserten och framför kören som stod uppställd i koret. 

 

Figur 6. Dansförlopp S:t Görans kyrka, Stockholm 

Caroline gör entré från vänster och dansar i tystnad.  Mer komplexitet i rörelserna nu jämfört med 

Luleå. Vid djupa clustret vänder hon sig bort, liksom skrämd. Hon fyller ut delen mellan C1 och C2 med 

rörelser som ”tar emot”. Korstecknet kommer igen i C2 men nu lägger hon sig tidigare för att komma 

upp och vara aktiv i ”E”. Vid C3 formar Caroline cirkeln (ett förstadium till ”Madonnan och barnet”). 

Korstecknet återkommer vid ”G” och leder fram till ”Aufforderung..” där hon initierar med rörelser 

som utgår från golvet. Caroline går nu in i ”Madonnan och barnet” vid ”Danze infernale” och vid ”K” 

gör hon sorti och utelämnar helt C4. Musiken har ännu kulminationen kvar. 

Om vi nu gör en jämförelse av skeendena mellan Luleå och S:t Göran kan vi se att mycket går igen. 

Danssektionerna fylls med i stort sett samma innehåll, det finns en ”röd tråd” i tematiken. Men det 

finns också avsevärda kvalitativa skillnader i gestaltningen. I S:t Göran är skeendet avsevärt mer 

komprimerat; Caroline går snabbare in i de olika rörelsemotiven, formar även positionen ”Madonnan 

och barnet” tidigare och väljer sedan att helt utelämna den fjärde sektionen. Hon motiverar det med 

att hon inte orkar hålla laddningen längre och gör därför en annan sorti än enligt ”schema”. 

Caroline skriver så här: ”Personligen tycker jag mer om versionen i Luleå, då är det mer nerv i dansen. 

I S:t Göran så vilar jag mer i materialet, det har landat (kanske vilar jag för mycket). I slutet orkar jag 

inte hålla laddningen och väljer därför att gå ut tidigare. Vad jag menar är att jag inte kan fylla 
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Stillheten längre. Hade vi varit flera dansare hade jag inte kunnat frångå koreografin, detta hade varit 

oproffsigt. Här tar jag mig friheten och kan inte själv avgöra vad som egentligen blev bäst.”2 

Då vi förhöll oss till ett partitur hade Caroline generellt små möjligheter att påverka musiken. Men 

det koreografiska uttrycket var mycket konkret i hennes händer under föreställningarna. I detta 

moment var det istället jag som hade små möjligheter att utöva något inflytande på det faktiska 

skeendet. 

Värt att notera är också att såväl i Luleå som i S:t Göran blev stycket drygt en minut längre jämfört 

med de genomspelningar jag gjort tidigare utan koreografi! En större öppenhet för Carolines 

impulser bidrog säkert till det. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Jag har här försökt mig på en genomlysning av det dokumenterade arbetsmaterialet med 

utgångspunkt i några moment i partituret med tonvikt på några kvalitativa aspekter. En jämförelse 

mellan de två konserttillfällena hör också till detta kapitel. Vid analysen av materialet sökte jag svar 

på ett antal frågeställningar som rörde Carolines och min interaktion och kvalitativa skillnader. Vi 

sammanfattar: 

 

 Vår interaktion resulterade ofta i något helt annat än vi från början tänkt. 

 

 Genom att medvetet tänka ”tvärt om” kunde vi komma vidare i processen när vi 

kände att vi fastnat.  

 

 En initial problematik för Caroline var att hitta in och ut ur sektioner. 

 

 Vi rörde oss underarbetets gång från idén om konceptuell (berättande) dans mot en 

mer abstrakt gestaltning av musiken. 

 

 Efterhand växte en rörelsetematik fram i samklang med musikens tematik. 

 

 Caroline valde själv att avsluta koreografin tidigare i den andra konserten.

  

 Konserternas kontext och spelrum påverkade märkbart Carolines framförande. 

 

 Vid båda konserterna blev stycket ca en minut längre än vid genomspelning utan 

dans. 

  

                                                           

2
 Se bilaga 2 för hela Carolines summering av loggboksanteckningar. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Den hermeneutiska cirkeln 
Undertiteln för det här arbetet är ”Möten mellan musik och koreografi” och jag har inledningsvis 

nämnt att forskningsmetoden har haft en hermeneutisk ansats. Med det menas att några 

hermeneutiska nyckelord har varit vägledande för oss i den konstnärliga processen, såsom tolkning, 

jämförelse, detalj och helhet, olika förståelsehorisonter och dialogisk interaktion. Resultatet är alltså 

något som växt fram, inte genom en persons tolkning, utan i dialog och samverkan.  

Till hjälp för koreografin låg, som tidigare nämnts, en strukturanalys av Magnificat där jag definierade 

de olika motiven och kombinationer av motiv och presenterade dem schematiskt i klocktid. I den 

analysen förelåg också de första indikationerna på möjliga dansavsnitt.  Vid sidan av formanalysen 

använde vi oss av antagonism (motsatsspel) som en slags ingångsport för koreografiska idéer. Ett 

tredje verktyg var vårt förhållande till texten i jämförelse och möjligtvis i polemik med hur Torsten 

Nilsson gestaltar den. 

Vid varje genomspelning av Magnificat har jag gjort nya upptäckter som i sin tur påverkat nästa 

framförande. På samma sätt har Carolines och mitt arbete varit i ständig förändring. Processen kan 

beskrivas som en pendelrörelse mellan detaljer och helhet i vårt försök att förstå materialet. Med 

våra olika erfarenheter har vi närmat oss verket från vitt skilda håll men denna sammansmältning av 

förståelsehorisonter, som åtskilliga gånger varit resultatet av den konstnärliga processen, har också 

gett påtagliga konstnärliga resultat. 

 

6.2 En koreografisk process 
De inledande frågeställningarna i syftet med min forskning var: På vilket sätt kan konstarterna 

interagera med varandra i ett koreografiskt arbete? Inbjuder verket till improvisation och till ett 

samspel mellan musiker och dansare? Vilka tekniska problem behöver lösas för att underlätta 

samspelet mellan musik och dansare under repetitionsarbetet och vid framföranden? 

Kan man i det här fallet tala om en interaktion mellan koreografi och musik? Det första mötet med 

musiken var för Caroline nästan övermäktigt. Ett sätt att komma vidare för oss var att konkretisera 

bilden av Maria under de samtal som präglade idéprocessen. Här kunde vi pröva och förkasta olika 

tankar kring Mariagestalten enligt modellen: Text - Kontext - Musik. Vi ville framställa Maria som en 

självständig, viljestark person och ville på detta vis problematisera såväl bibeltexten som det sätt 

Torsten Nilssons komposition relaterade till den. 

När vi började närma oss ett konkret repetitionsarbete uppstod delvis ett annat förhållningssätt.  

Behovet av en strukturell koppling mellan musiken och dansen blev det dominerande. Vi har nämnt 

att formanalysen och antagonismen var två verktyg för en slags strukturell koppling mellan verket 

och koreografin. Vi talade om förhållandet mellan komponerade avsnitt och mer improvisatoriska 

delar och hur vi skulle förhålla oss koreografiskt till dem. Vi strävade efter autenticitet på strukturell 

nivå.  Ju närmare vi rörde oss ett framförande återgick vi alltså till att gestalta Nilssons musik mer än 

en konceptuell bild av Maria. 
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Initialt i repetitionsarbetet hade Caroline svårigheter att hitta in i de olika danssektionerna enligt den 

modell som jag hade tagit fram utifrån min analys av orgelverket, delvis för att musiken är snarlik i 

olika moment. När vi hittat rytmen in i de olika momenten kunde dansen genomgå kvalitativa 

förändringar. Carolines möjligheter att improvisera fanns inom de ramar vi ställt upp. Men i och med 

att koreografin tog form utvecklades en rörelsetematik som vi i princip behöll de två 

föreställningarna igenom. Den tematiken hade en stark koppling till de motiv som analysen 

identifierat.  

I och med att vi under arbetets gång blev mer trygga med materialet kunde vi kosta på oss att pröva 

nya idéer. Att göra ”tvärt om” blev ett sätt att komma vidare idémässigt kring styckets centrala parti 

”Aufforderung zum Tanz”.  Här gav Caroline impulsen till nästa musikaliska skeende. Öppenheten 

inför Carolines impulser vid detta moment påverkade mitt förhållningssätt i det fortsatta arbetet och 

jag lät musiken fortsättningsvis ta intryck av det koreografiska uttrycket. Rent konkret stannade jag 

vid nämnda ställe upp och inväntade Carolines ”invitation”. Detta bidrog också till att framförandena 

vid konserterna blev någon minut längre jämfört med genomspelningar utan koreografi. 

Inbjöd då verket till improvisation i koreografisk eller musikalisk betydelse? För att svara på den 

frågan måste vi ha förutsättningarna i Torsten Nilssons komposition klara för oss. Magnificat 

innehåller en blandning av traditionellt komponerade avsnitt och grafiskt noterade improvisatoriska 

partier. Dessa senare moment är dock tidsmässigt mycket sammanhållna och komprimerade och 

uttolkas knappast ”fritt” i ordets vidare betydelse - i alla fall inte i den traditionsförmedling jag fick 

del av.  

Eftersom Nilssons tonsättning i allt väsentligt alltså är att betrakta som ett genomkomponerat verk 

var förhållandet mellan musik och koreografi ”ojämlikt” i projektet. Det var kompositionen vi förhöll 

oss till och som vi interpreterade. Carolines möjligheter att påverka musiken var följaktligen 

begränsade, hon kunde delvis påverka mig hur jag utformade timingen. Nu är det här knappast något 

ovanligt i koreografiska sammanhang som ju ofta har att göra med färdigkomponerad musik eller till 

och med inspelad musik. Men i just detta projekt fanns improvisationen med som en inledande 

frågeställning. Det är alltså min uppfattning att koreografin var till större grad improviserad än vad 

musiken kan vara. Vår ursprungliga förmodan att orgelverket skulle inbjuda till improvisation - och till 

en interaktion mellan musiker och dansare i dessa improviserade moment – infriades inte på det sätt 

vi väntat oss av projektet. 

Vidare har Caroline prövat olika kvalitéer och mönster i sina rörelser som har påverkat den 

koreografiska processen: 

 Från att gå emot musiken till att gå med. 

 Från att följa ett bestämt schema till att göra tvärtom 

 Från det sparsmakade till det mer utlevande 

 Från att gestalta Marias roll (berättande) till att gestalta musiken (abstrakt) 
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6.3 Tekniska lösningar för samspel  
En grundförutsättning för ett fungerande repetitionsarbete är självklart tillgång till det kyrkorum och 

det instrument där framförandet är tänkt att ske. Ett kombinationssystem i orgeln som går att lita på 

är helt avgörande för att repetitionsarbetet ska flyta. Detta behov höll på att äventyra hela 

framförandet i S:t Görans kyrka. Tre timmar före konserten den 20 mars slutade orgelns 

kombinationssystem att fungera. Med teknikers hjälp kunde felet avhjälpas knappt en timme före 

föreställningen. Att handregistrera Nilssons Magnificat är näst intill omöjligt då klangväxlingarna är 

många och omfattande. Möjligheter till snabba klangväxlingar är till stor hjälp samspelet mellan 

organist och dansare. Annars riskerar man att förlora den rytm som är grunden för det koreografiska 

flödet. 

Dans i kyrkorummet innebär för det mesta att man har stora fysiska avstånd att ta med i 

beräkningen. Instrumentet befinner sig inte sällan uppe på en läktare medan dansen oftast äger rum 

i kyrkans kor längst fram. En större försigkommenhet hos mig vad gäller teknisk apparatur hade 

avgjort underlättat Carolines och min interaktion. Vi förlitade oss nu på en äldre videokamera med 

begränsade möjligheter. Den var inte kompatibel med en pc av modernare snitt vilket gjorde det 

omöjligt för oss att koppla samman kamera och dataskärm. Den lösningen hade underlättat vår 

kommunikation då jag hade kunnat följa Caroline mer direkt om jag kunnat ha en större bildskärm 

uppe på läktaren. 

Sammanfattningsvis kan sägas att förutsättningen för ett verkligt konstnärligt samspel mellan 

organist och dansare kräver bättre tekniska hjälpmedel än vad vi hade tillgång till. En skärm vid 

orgeln och möjligheter till kommunikation via högtalare är essentiellt.   
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7. Sammanfattning 
Syftet med min forskningsuppgift var att genom mitt konstnärliga arbete reflektera över 

grundläggande frågor kring koreografi och improvisation. Med utgångspunkt i min interpretation och 

analys av Magnificat ville jag söka svaren på frågan hur konstarterna kan interagera med varandra i 

ett koreografiskt samarbete och vilka tekniska problem som behöver lösas för att underlätta 

samspelet mellan musiker och dansare.  

Det traditionsförmedlande momentet i min instudering var mycket stark då jag hade tillgång till 

musiker med nära koppling till Torsten Nilsson. Till grund för koreografin låg en strukturell analys av 

de motiv och kombinationer av motiv som finns i musiken. I det arbetet identifierade jag fyra 

sektioner i verket där dansen skulle ha en framträdande funktion. Vi laborerade på idéstadiet och i 

våra samtal med Mariagestalten ur ett nutida perspektiv och de symboler som är förknippade med 

henne. Antagonism (motsatsspel) fanns också med som en viktig komponent på idéstadiet och i det 

konkreta koreografiska arbetet.  

Vår interaktion resulterade ofta i något helt annat än vi från början tänkt. Genom att medvetet tänka 

”tvärt om” kunde vi komma vidare i processen när vi kände att vi fastnat. En initial problematik för 

Caroline var att hitta in och ut ur sektioner. Efterhand växte en rörelsetematik fram i samklang med 

musikens tematik. Vi rörde oss under processens gång kvalitativt från en konceptuell idé om Maria 

(berättande dans) tillbaka till ett mer abstrakt förhållningssätt.  

Vi samarbetade kring rörelsegestaltningen men Caroline hade möjligheter att improvisera inom de 

strukturella ramar vi ställt upp. Utformandet av den sista delen av stycket gav helt skilda resultat i de 

två framförandena. Konserternas kontext och spelrum påverkade Carolines framförande märkbart.  

Mina möjligheter att improvisera utifrån ett eget koncept var obefintliga då det var Nilssons partitur 

jag interpreterade. Som en följd där av var interaktionen mellan Caroline och mig helt underordnad 

Torsten Nilsson komposition.  Till den helt dominerande delen var det alltså dansen som 

responderade på musiken. Men min ”lyhördhet” gentemot dansen resulterade i att stycket vid båda 

framförandena blev ca en minut längre jämfört med genomspelning utan dans. 

Jag har också kunnat konstatera att optimala tekniska förutsättningar för kommunikation mellan 

dansare och organist är svåra att åstadkomma. Man bör alltså vara varse att tekniska hjälpmedel för 

såväl visuell som auditiv kommunikation bör optimeras i projekt av detta slag. Förutsättningarna för 

ett verkligt konstnärligt samspel mellan organist och dansare hade ökat avsevärt med bättre tekniska 

hjälpmedel än vad vi hade tillgång till. En skärm vid orgeln kopplad till videokamera samt möjligheter 

till kommunikation via högtalare är essentiellt. 

Slutsatser och tankar om fortsatt konstnärlig forskning 
Eftersom Torsten Nilssons ”Magnificat” i allt väsentligt är att betrakta som en avslutad tonsättning 

var förhållandet mellan musik och koreografi ”ojämlikt” i projektet. Det var kompositionen vi förhöll 

oss till och det var den vi interpreterade. Carolines möjligheter att påverka musiken var följaktligen 

begränsade. Nu låg betydelsen av vårt samspel i gestaltningen av ett komponerat musikaliskt verk. 

Men önskade man låta musiken ta större intryck av dansen måste en närmare kontakt etableras 

mellan dansare och musiker. Om man fortfarande vill arbeta med ett komponerat verk bör detta 

alltså skrivas i dialog med utarbetandet av koreografin. 
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Ville man få till stånd en verklig ”dubbel rörelse” mellan musik och improviserad koreografi borde 

även musiken vara fritt improviserad utan relation till ett partitur med fixerade element. Frågan är då 

om inte ett samarbete under sådana förutsättningar med tiden också skulle utvecklas till något med 

konstnärlig verkstatus som eventuellt i sin tur skulle kunna noteras och bli föremål för nya tolkningar, 

ny koreografi och ny musik. I mötet mellan konstarter finns en sprängkraft inte olik den som Torsten 

Nilsson syftade till med sin egen musik i den kyrkliga kontext där den skapades. 
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Bilaga 2 

 

Carolines tankar 

När man börjar ett kreativt arbete så gäller det att ge sig ut i ett kaos. I detta kaos vet man inte vart 

man landar.  

Det som jag hade tänkt från början är inte allt likt det som blev slutresultatet. Min tanke var att göra 

allting mer stillastående och mer gå emot musiken. 

Processen fick tid och jag fick musiken i god tid. Tiden är en viktig faktor för att känna att processen 

får löpa hela linan ut. 

Själv blev jag nöjd med resultatet, jag behövde tiden och hjälpen att tränga in i musiken och våra 

samtal. Även att placera musiken i rätt tid och kunskap om tonsättaren kändes viktiga. 

Maria 

I ett initialt skede läste jag även texter om Maria och försökte skapa mig en bild av henne. Hon var 

utvald och vi bestämde tillsammans att hon inte var ett offer. Hon skulle vara stark. Nåväl allt 

startade i musiken och gick över till Maria (berättande dans) för att återigen landa i musiken och 

återigen bli mer abstrakt dans. För att placera Maria i stycket så avslutar jag i en bild av Maria med 

Jesusbarnet (Flickan vars liv helt förändrades av att hon blev utvald av att bära Jesusbarnet).  

Kvalitativa förändringar 

Kvalitativa förändringar sker när jag kommer närmare stycket och kan höra det inom mig. När jag vet 

vad som ska komma, sjunga det, då kan dans och musik mötas. Förändringar sker när du/vi 

analyserar musiken och bestämmer var jag ska dansa. När jag gör fraser och upprepar om igen så kan 

jag mejsla ut konturerna och dynamiken. När fraserna jag ska göra är bestämda kan de växa och ta 

form. 

 

Olika versioner 

Personligen tycker jag mer om versionen i Luleå, då är det mer nerv i dansen. I St:Göran så vilar jag 

mer i materialet, det har landat (kanske vilar jag för mycket). I slutet orkar jag inte hålla laddningen 

och väljer därför att gå ut tidigare. Vad jag menar är att jag inte kan fylla Stillheten längre. Hade vi 

varit flera dansare hade jag inte kunnat frångå koreografin, detta hade varit oproffsigt. Här tar jag 

mig friheten och kan inte själv avgöra vad som egentligen blev bäst. 

Uppbjudan till dans…. 

Här kommer jag med initiativet och min idé var att jag vid något tillfälle skulle förekomma och ta 

initiativet i min koreografi/dans. Detta var ett ställe där jag tycker att det var effektfullt. 

Mycket har blivit som det har blivit p.g.a. det samtal som vi fört och repetitioner.  

/Caroline 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

 

 


