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Dansgruppen Rubicon och den fria
dansens genombrott i Göteborg
Astrid von Rosen

”Dansar man när man går? Eller faller? Eller när man står,
sitter eller rullar? Är inte dessa rörelser självklara? En rörelse
är aldrig självklar eller vanlig.”
Rubicon 1986
Det finns nästan inget skrivet om den Göteborgsbaserade dansgruppen Rubicon (1978–98) inom teater- och dansforskningen
i Sverige eller utomlands.1 Rubicon är viktig därför att gruppen
spelade en avgörande roll i framväxten av ett ”fritt” eller utominstitutionellt och konstnärligt gränsöverskridande dansliv i Göteborg. Detta kan relateras till ett större skifte inom scenkonsten
som har sin början i 1960- och 1970-talens framväxt av så kallat
fria grupper, det vill säga konstellationer som inte var knutna
till traditionella teaterinstitutioner. De verk för offentliga platser
i staden som Rubicon, under benämningen ”Stadens dansare”,
uppförde under 1980-talets senare hälft var konstnärligt banbrytande och nådde en mycket stor publik. Syftet med den här texten
är att redogöra för Rubicons tillblivelse och verksamhet fram till
1980-talets slut när genombrottet var ett faktum, för att på så vis
bidra till kunskap om Göteborgs dans- och konsthistoria. Skildringen bygger på forskning i arkiv och intervjuer med personer
som på olika vis har eller har haft en relation till Rubicon.2

Rubic o n o c h U n g a At a l a n t e
Den fria dansgruppen Rubicon bildades 1978 av de kvinnliga
dansarna och koreograferna Eva Ingemarsson, Gunnel Johansson (som slutade i mitten av 1980-talet), Gun Lund och Gunilla Witt.3 ”Fri dans” är ett etablerat begrepp för denna tids
gränsöverskridande och ofta politiskt laddade danskonst. Som
dans- och teatervetaren Lena Hammergren och samhällsvetaren
Madeleine Hjort skriver var begreppet ”positivt laddat, och distanserade och separerade det fria konstutövandet från det ofria
som man underförstått menade återfanns inom de etablerade
institutionerna”.4 Samtidigt var friheten villkorad och dansgrupperna skapade ofta sin konst med små medel i en verklighet där
politiskt stöd och strukturer (till exempel spelplatser, repetitionslokaler och daglig dansträning) lyste med sin frånvaro.
Rubicon var inte den första fria dansgruppen i Göteborg, men
den mest betydelsefulla för den fria dansens genombrott och etablering i staden.5 Namnet Rubicon valdes därför att det hade ”en
vacker och fin klang” och för att det förde med sig associationer

om att ”tärningen är kastad”, det vill säga gruppen var redo att
”satsa allt och sedan inte kunna gå tillbaka”.6 Redan från början
fick Rubicon små men viktiga bidrag från Statens kulturråd (som
det hette fram till 1988). Från 1985 hade Rubicon, som en av få
svenska dansgrupper, verksamhetsbidrag.7 Ett viktigt resultat av
gruppens arbete var bildandet av scenen Unga Atalante (senare
Atalante), invigd i februari 1987, som en scen för utominstitutionell dans och experimentell opera.8 Det var också i februari 1987
som Eva Ingemarsson koreograferade Rubicons verk Allting rasar
inför en naken skuldra, som invigde dansdelen av Unga Atalante.
Scenen Unga Atalante kom under de första åren att behålla sitt
fokus på dans samtidigt som den blev en mötesplats för ”hemlös”
konst, något som den fortfarande är.9 Rubicons verksamhet upphörde 1998, men Ingemarsson, Lund och Witt fortsatte sina individuella karriärer som koreografer. Gunilla Witt debuterade som
koreograf av ett eget verk i maj 1990, och kom att göra en serie solon i skärningspunkten mellan dans, poesi och kvinnoöden.
Den installerade kvinnan (1994) och diktsamlingen Allt hon begär (1997) kan exemplifiera detta.10 Ingemarsson har i ett flertal
verk, som Spegeln – Kairos (2013) utforskat relationen mellan
film, minne och dans, och iscensatt medialt och materiellt svindlande landskap.11 Lund har – bland annat – arbetat vidare i Stadens dansares anda och fördjupat sig i olika sätt att inta rum utomhus och inomhus. Ett par exempel är Världens tak – Pamir i
våra hjärtan (1993) och Fields in Motion (2017).12

D ans kons te ns fri g öre ls e och expansion
Den fria dansens framväxt kan ses som en del i en större rörelse
kännetecknad av vänstervind, frihetslängtan och anti-hierarkiska
strömningar i kombination med ett ökat filosofiskt och teoretiskt
intresse. Under 1960-talet började koreografer och dansare söka
sig ut från institutionerna. De intog nya platser, inspirerades av
vardagsrörelser och arbetade över konstgränserna.13 Influenser
från exempelvis de koreografer som förknippas med Judson Dance Theatre, så som Trisha Brown, nådde Sverige genom media,
föreställningar och möten med dansare, pedagoger och koreogra-
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fer.14 En viktig svensk introduktör och företrädare för det som
kommit att kallas den postmoderna dansen var Margaretha Åsberg som var verksam i Stockholm.15 Rubicon kan, vilket framgår
i Ny svensk teaterhistoria (2007), infogas i denna större berättelse om den fria dansens framväxt och dess postmodernt kodade ”boom” under 1980-talet.16 I informationsmaterial från 1986
kallar sig Rubicons medlemmar ”moderna dansare”, ”stadens
dansare” och det postmodernt influerade ”stadens nomader”.17
Samtidigt är Rubicons framgångar som Stadens dansare ett lokalt förankrat fenomen som inte bör reduceras till ännu ett postmodernt exempel. Rubicons väg till att bli en etablerad dansgrupp i Göteborg, och deras verk, behöver förstås utifrån koreografernas och andra aktörers egna berättelser och en granskning
av de lokala förutsättningarna för dans från det sena 1960-talet
och några årtionden framåt. Mina intervjuer och arkivsökningar
visar att idag okända eller glömda pedagoger som gästade Göteborg eller undervisade på sommarkurser utomlands hade stor betydelse för Rubicons kunskap om och färdighet i olika danstekniker. Jag räknar inte upp dessa pedagoger och kurser här, men en
framtida undersökning skulle mycket väl kunna ha ett danspedagogperspektiv.
Rubicons danstekniska kunnande kan beskrivas som en mosaik bestående av ett antal olika komponenter som i sin tur utgör resurser i gruppens koreografiska arbete. Här nämner jag de
tekniker som framträtt i undersökningsarbetet: Jazzteknikens rytmiserade och isolerade (till exempel när armarna gör en sak och
höfterna en annan) rörelser, Grahamteknikens teatrala och torsocentrerade träning, Cunninghamteknikens framlyftande av dansens och musikens oberoende av varandra även om de existerar i samma rum och tid, Nicolaiteknikens frigörande rörelser
med rötter i Isadora Duncans barfotadans, Alexanderteknikens
(som är ett exempel på somatiskt inriktade tekniker) terapeutiska kroppsmedvetenhet, Limónteknikens användning av tyngdkraft och andning, idéer från rytmisk gymnastik, Labaninspirerat
dansdrama för barn, improvisationstekniker som betonar demokratiska aspekter av dans och koreografi, samt inspiration från
kampsport och mentalt stärkande rörelseövningar som Qigong.18
Det är viktigt att påpeka att Rubicons arbete inte var låst vid någon viss teknik, och gruppen kom att utveckla en självständig och
stark koreografisk identitet som inte minst visade sig i interventionerna i det offentliga rummet.
En väsentlig del i framväxten av den fria dansen handlade om
att göra motstånd mot klassisk dansteknik (som finns i många
olika versioner) där regellydnad, rena linjer, harmoni och lätthet
eftersträvas. Motståndet kunde handla om att befria sig från anatomiskt problematiska inslag som extrem utåtvridning av fötter,
ben och höfter, eller om att göra upp med elitism och hierarkiska
strukturer. Samtidigt var det så att många fridansare tränat klassisk dans och därmed formats av tekniken. Det finns heller ingen
neutral eller naturlig dansteknik, utan alla träningsmetoder bygger på att forma kroppar i en viss riktning enligt en viss övertygelse. I Rubicons fall var klassisk dansteknik en av flera tekniker
gruppen kunde använda sig av i skapandet av dansverk och i valet av träningsformer. Gun Lund har berättat hur hon ville vara
fri att välja även från den klassiska vokabulären.19 Samtidigt var
klassisk dansteknik så som den förmedlades i den lokala miljön
inte det som lockade de dansare som bildade Rubicon. De som
”ville vara coolare än Storans [Stora teaterns] balettelevskola, än

Mila Gardemeister, var med Claude”, säger Gunilla Witt.20 Vem
var då denne Claude?

Bi ldande t av Rub i con – t ändande gnistor
Rubicons koreografer lyfter särskilt fram jazzdanspedagogen och
artisten Claude Marchant (1919–2004) som en ovärderlig och
modig förebild i en svensk kontext som inte var van vid passionerat konstnärstemperament och svarta invandrare. Marchant hade
kommit till Göteborg 1967 för att vara med och starta Balettakademien, och blev snabbt en eftertraktad, men också fruktad lärare.21 Gunilla Witt berättar att ”det var fantastiskt för en svensk
medelklassflicka att möta en person som tog dans på allvar”.22
Marchant gav de dansare som skulle komma att bilda Rubicon
mod att gå sin egen väg. Han visade också konkret hur en föreställning kunde skapas med små medel; det gällde att vara kreativ, orädd och använda det som var möjligt att få tag på. Och sist
men inte minst gav han dansarna möjlighet att pröva att uppträda
på en scen, på allvar, var som helst, för vem som helst.
Experimentgymnasiet (EG), som låg på Odinsgatan 15–17 i
Göteborg, var också en viktig komponent i det som inspirerade
bildandet av Rubicon.23 Försöket att tillämpa medbestämmande inom gymnasieskolan pågick 1969 till 1975. Elevdemokratin ledde bland annat till att betyg avskaffades och närvaroplikt
slopades, men också till stora möjligheter att skapa och genomföra egna projekt. På EG undervisade Gun Lund i gymnastik och
kunde pröva sina vingar som koreograf i verket Transjön. Det
var en övning i oräddhet och kreativitet inspirerad av tranorna
vid Hornborgasjön och med viss namnlikhet med det klassiska
verket Svansjön. Hennes partner Lars Persson (läkare och producent) som medverkade i Transjön minns hur han hade enormt
långa och tunga lösögonfransar på sig. Persson berättade också
att Lund och han själv lärde sig navigera kulturpolitiskt på skolan. Men idén att ”konsten ska vara på gatorna”, som blev viktig
för Rubicon på 1980-talet, kom enligt Persson från studentrevolten i Paris 1968.24
Åren innan Rubicon bildades var koreograferna med i den fria
dansgruppen Kropp och själ (1977–80) som leddes av den jugoslavisk-svenska balettpedagogen och koreografen Iskra Ring (då
Kovasevic).25 Så här presenterade hon gruppens målsättning: ”Vi
vill visa att det finns dansande människor utanför institutionsteatrarna, att dans är ett nöje och ett kontaktmedel, ett sätt att
umgås.”26 Kropp och själ kombinerade klassisk och modern dans
och uppträdde bland annat på ålderdomshem.27 Gun Lund minns
att ”där fanns det gamla gubbar, de trodde att dansarna var änglar”. Det var svårt, säger Lund, att vara 35 år och dansa i ljusblå
skira tunikor.28
Eva Ingemarsson och Gunnel Johansson åkte sommaren 1977
på danskonvent i Norge, och blev varse att kvinnor kunde bli
koreografer och ”bestämma själva” över rörelser och kostymer.29
De fick experimentera tillsammans och möta olika koreografer
för att hitta nya vägar och våga lägga bort invanda dansmönster. Deltagarna stärkte varandra och Ingemarsson berättar att
hon tyckte det var ”fascinerande när minimalistiska rörelser som
egentligen är vardagsrörelser förändras när intentionen ändras”.30
Ytterligare en tändande gnista för bildandet av Rubicon var att
koreografen Ivo Cramérs tv-sända Rödluvan och vargen vann en
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Dans till skulpturerna i parken, Rubicon, augusti 1986.
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Överst: Götaplatsens trappor, Rubicon – Stadens dansare, november 1986. Underst: Bro till bro, Rubicon –
Stadens dansare, juni 1987.
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tävling om bästa dansverk för barn. ”Kunde något sådant vinna,
då kunde vi också våga skapa dans för barn”, säger Gun Lund.31
Gunilla Witt beskriver hur alla i Rubicon hade andra jobb vid sidan om dansen, men att ingen ville vara anställd eller lyda under
någon arbetsgivare. Detta blev en stark drivkraft i arbetet med
Rubicon.32

D a n s ve r k fö r b a r n o c h G ö t e b o rg s förs t a fri dans fe s t iva l
Under de första åren utförde Rubicon ett framgångsrikt pionjärarbete med uppsökande dansföreställningar för barn. Det första
verket, Sagan om den svarta och den vita kaninen, hade premiär
på Hjällbo fritidsgård den 30 januari 1979 och spelades över 250
gånger.33 I föreställningen, som kan beskrivas som ett slags dansteater, blandades jazzdans, balett, och modern dansteknik med
talad dialog. Föreställningen hade en tydlig handling och ett budskap som barnen kunde relatera till. Rubicon skapade också ”ett
antal ’nyttoföreställningar’ om olja i havet och om miljön”, något
som de kom att uppleva som ett tvång som hämmade den konstnärliga friheten.34 Verket Figurligheter, från 1981, beskrevs som
en ”handlingslös, aningslös lek med färger, former och gestalter”
vilket innebar att sinnlighet betonades snarare än berättande.35
Rubicons verk för barn hade en rytmikdel där barnen med dansarnas hjälp fick pröva att själva uttrycka sig genom rörelser.
När Rubicon, med stöd av Stora teaterns balettchef Ulf Gadd
(1943–2008) organiserade Göteborgs första fridansfestival den
18–20 november 1983 fanns Kari och Karin (svensk fri dansgrupp bildad 1972), Eva Lundqvist (Vindhäxor), Margaretha Åsberg (Pyramiderna), Efva Lilja samt Living Movement (den första
danska fria dansgruppen, bildad av fem kvinnor 1972), bland de
medverkande.36 Här syns det hur produktivt begreppet fri dans
var i sin tid – inte minst för kvinnor – genom att ”frihet” kopplades samman med nya demokratiskt laddade danstekniker vars
syfte var att göra olika kroppars former och uttryck tillåtna och
personliga känslor erkända.37
Litteraturvetaren och författaren Horace Engdahl, då danskritiker i Dagens Nyheter, recenserade festivalen: ”Med en ambitiöst
arrangerad tredagarsfestival såg dansgruppen Rubicon till att tärningen äntligen kastades för den fria dansen i rikets andra stad,
där koreografiintresset efter Ulf Gadds framgångar med Stora teaterns balett nu uppenbarligen sprider sig helt okontrollerbart.”38
Engdahl lyfte också fram Rubicons arbete med dansverk för barn
på ett positivt sätt. Annorlunda uttryckt har Rubicon blivit en
etablerad barndansgrupp som syns i riksmedia och uppbär offentligt stöd (som inte är tillräckligt att leva på). Samtidigt börjar
gruppens medlemmar att längta efter konstnärlig förnyelse och
att slippa bli nedvärderade i dansvärlden på grund av sin inriktning på barndans.39

Ko n s t n ä r l i g f ö r n y e l s e : s i n n l i g a o c h s c e n o g r a f i s k a
r el at i o n e r
Pina Bauschs gästspel i Stockholm 1984 hade enligt koreograferna en förlösande effekt på Rubicon.40 Som Lund uttrycker det
blev de helt uppfyllda av hennes verk, och lade ”allt tvång i pap-

perskorgen”, för att grundligt ta reda på ”vad dans är”.41 Det rör
sig alltså inte om en kopiering av Bauschs koreografiska stil, utan
om kraft att söka frihet och sitt eget uttryck.
Under ungefär ett år arbetade Ingemarsson, Lund och Witt tillsammans i en studio för att genom improvisation och repetition
utforska basala rörelser och rumsliga relationer såsom unisont
och individuellt gående. Lund berättar hur de ”undersökte vad
som händer när man övergår från stillhet till rörelse: – Vad händer när du rör en fot? – Vad händer i rummet när du rör dig i en
formation? – Vad händer när vi går isär eller går varandra till mötes? – Då upptäcker vi på allvar rummets form och kraftfält. Alltså det vi har gemensamt med skulptörer och arkitekter.”42 Eva
Ingemarsson minns att det var ”så häftigt att gå in i olika rörelser,
att känna inifrån utan att bry sig om hur det såg ut. Det var något
annat att relatera till varandra i rummet: Gå in i känslan.”43 Det
som framträder här är ett sinnligt-spatialt förhållningssätt där
kroppars relationer till varandra och till rummet är det centrala.
Samspelet mellan koreograferna/dansarna och omgivningen, miljön eller rummet, inklusive publiken blir efter det experimentella
året i studion grundläggande i Rubicons verk.
Detta sinnliga och rumsliga förhållningssätt är lika materiellt
laddat som teoretiskt och politiskt intressant. Rubicons koreografiska gärning är från början konstnärligt gränsöverskridande och
öppnar sig för analysmetoder som är både kroppsligt och rumsligt inriktade. Jag vill benämna gruppens arbeten för olika rumsligheter som scenografiskt laddade, utifrån definitionen av scenografi som ”en form för möten och utbyten grundad i spatiala och
materiella relationer mellan kroppar, objekt och omgivningar”.44
Denna förståelse utgår från ett expanderat scenografibegrepp som
inte är bundet till traditionella teatermiljöer, och därmed inte begränsat av synen på scenografi som en statisk bakgrund på en
scen. Det expanderade begreppet visar att en scenografisk händelse kan äga rum utomhus på en specifik plats i staden, något
som passar väl in i analyser av Rubicons dansverk för offentliga
miljöer.
Ur utforskandet av relationen mellan kroppar och rum, och i
kombination med att gruppen inte hade någon egen scen, utvecklade Rubicon idén att inta olika platser i staden – inomhus såväl som utomhus – med dans. Eva Ingemarsson berättar att hon
och de andra koreograferna iklädda stilrena, skimrande blå kostymer, skapade ett verk i en gammal bilhall (idag riven) som låg
på Prippska tomten vid Odinsgatan/Stampgatan i centrala Göteborg. Där klättrade de på balkar som löpte längs plåtväggarna och samspelade med högar av skrot och vattenpölar.45 I april
1985 uppförde Rubicon Vid den sköna, blå på Nationalteatern
inom ramen för föreställningen 4 koreografer i Göteborg. Verket bestod av en gles eller avskalad koreografi full av tystnader
och enkla rörelser som att gå-springa, falla, eller sitta stilla (vilket också definierades som rörelse). Ljud som spelats in under en
barndanssession användes. Dansarna blev till slut liggande under
ett stort tygstycke, och först då började musiken, en Straussvals,
höras.46
Den andra december 1985 medverkade Rubicon i en teatergala för ANC på Göteborgs stadsteater.47 Gruppen dansade på
vridscenen till kraftfull slagverksmusik. Dansarna var iklädda
stora trekantiga pappersark och koreografin var anpassad till
Stadsteaterns stora scen och salong. Gun Lund beskriver hur de
arbetade fram koreografiska mönster, gester och formspråk som
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skulle kunna ha effekt i och samspela med det stora rummet.
Hon tänker sig de trekantiga arken som ett slags abstrakta masker i storformat.48 En serie fotografier visar hur dansarna först
frammanar riktningar och långa linjer i rummet, och hur linjerna och formerna sedan imploderar, eller viks in i sig själva.49 Radio Göteborg direktsände teatergalan, och Lars Persson minns
att programledaren plötsligt sa något i stil med: ”Nu blir det
någon märklig dans, åter till studion för lite musik! Vi är strax
tillbaka.”50 Detta indikerar hur prekär den utominstitutionella
dansens position och status var i mitten på 1980-talet. Samtidigt
blev pressens representanter allt mera medvetna om och intresserade av de nya dansuttrycken och mera specifikt av Rubicons
arbeten. I juni 1986 fick gruppen fin kritik i flera tidningar för
Ark till ark som ingick i en tvådelad föreställning på Exercishuset
på Heden i centrala Göteborg.51 I verket vidareutvecklades den
koreografiska användningen av stora pappersark i samspel med
rummet.52 Det är nu tydligt att fridansen, trots de ovan antydda
friktionerna, börjar bli närvarande som en självständig konstform i Göteborg.

Rubico n – St a d e n s da n s a r e
Under 1986–92 skapade Rubicon, under benämningen ”Stadens
dansare”, en serie dansverk för offentliga platser i Göteborg. ”Vi
vill göra stadens rum till vårt eget […] Det är ett underbart och
direkt sätt att drabba människor på. Folk blir nyfikna och stannar upp”, sa Gunilla Witt i ett förhandsreportage i Dagens Nyheter inför Dans i träd och kyrka (1989).53 Inom ramen för Stadens dansare sökte Rubicon samarbeten över konstgränserna, till
exempel med kompositörer från musikhögskolan, skulptörer och
bildkonstnärer, men också med kulturinstitutioner som museum.
Dans till skulpturerna i parken, som uppfördes i Trädgårdsföreningen den 31 augusti 1986, förebådar gruppens idé om att
mera systematiskt inta Göteborg med dans. Här användes ännu
inte benämningen ”Stadens dansare” men verket inledde Rubicons framgångsrika intagande av stadens offentliga platser. I den
offentligt tillgängliga databasen Scenarkivet.se, finns några viktig
verk från projektet Stadens dansare representerade. Fördjupade
analyser av dessa verk kommer att publiceras separat vid ett senare tillfälle.54 Nedanstående lista ger en idé om Rubicon – Stadens
dansares intagande av Göteborgs offentliga platser. För namn på
medverkande dansare och musiker, samt övriga personer som var
engagerade i arbetet med verken hänvisar jag till Scenarkivet.se.
Götaplatsens trappor uppfördes just på trapporna till Göteborgs
konstmuseum den 22 och 23 november 1986, samt vid ytterligare några tillfällen i olika konstellationer fram till 1991. Här
uppträdde dansarna för första gången i gula regnställ, något
som kom att bli signifikativt för Rubicon. Verket dokumenterades med två kameror. Filmerna finns tillgängliga på https://vimeo.
com/204798674 och ger en god inblick i hur det stora stadsrummet fylldes av linjer, formationer och rytmiseringar i kombination med intensiv nykomponerad slagsverksmusik som framfördes live. Trappan och konstmuseets imposanta fasad – den gula
tegelväggen med de sju valvbågarna – kommer onekligen i gungning och hela luftrummet vibrerar. Affischen, där en stor skylt på
museets tak gör reklam för ”Rubicon – stadens dansare”, förstärker intrycket av ett lekfullt, men samtidigt politiskt laddat över-

tagande av platsen: Vems kropp och vems konst representeras
inne i museet? Vem kan enkelt ta sig uppför och nedför trappan
(detta var innan den nedre entrén hade öppnats) för att ta del av
konsten inne i museet? Vad är möjligt att göra på platsen, och
hur kan den fria dansen som konstform aktualisera staden, dess
människor och rum på nya sätt för att omskapa vanor och förgivettagna föreställningar? Det är nu som Rubicon profilerar sig
som ”stadens nomader” och genom detta positionerar sig inom
en postmodernt influerad kulturell kontext.
Bro till bro uppfördes på broarna runt Stora hamnkanalen, och
på flottar i kanalen den 4 juni 1987. Detta var ett storskaligt utomhusverk, som gruppen kallade för ”danshappening”. Över 20
professionella dansare och amatörer medverkade i denna medialt uppmärksammade manifestation av den fria dansens plats i
staden. Även detta verk videodokumenterades och finns tillgängligt på https://vimeo.com/7916338. Dansarna uppträdde återigen i gula regnkläder. Cellomusik blandades med en mängd olika
stadsljud, som laddades med ny betydelse genom dansen.
Dans på sluttning av gräs uppfördes två gånger den 3 juni 1988
på grässluttningen mellan Näckrosdammen och det som idag heter Humanistiska biblioteket. Studenternas vardagliga rörelser låg
till grund för koreografin, som skapades av gruppen gemensamt.
Återigen användes slagverksmusik och gula regnkläder. Recensenten Brit Swedberg beskrev i Göteborgs-Tidningen hur de enkla
rörelserna iscensatte en dansad dialog med olika inlägg, gräl och
avslutande vänskap. Swedberg upplevde verket som ”provokativt
lugnande”.55
Dans i träd och kyrka uppfördes på Haga kyrkoplan, i träden och
på gräsytorna, och inne i Hagakyrkan den 14 juni 1989. Det var
hundratals personer i publiken, trångt på spelytorna, och dansarna anpassade vant koreografin efter situationen. Denna gång
användes nykomponerad musik av Sven-Eric Johanson, och de
gula regnställen hade i sista minuten ersatts av mjuka gula overaller. Koreografin byggde på ett sinnligt samspel med miljön och
innehöll moment som var inspirerade av kontaktimprovisation.
Gun Lund medverkade inte som koreograf eller som dansare i föreställningen. Hon var upptagen med att göra koreografi till Rubicons verk I gudars skymning (premiär i augusti 1989) för klipporna på Stora Vadholmen utanför Kungälv. I en förhandsartikel
för det sistnämnda verket skrev Svenska Dagbladets Margareta
Artsman: ”Dansgruppen Rubicon kallar sig stadens dansare. […]
Nu är Rubicon den ledande fria dansgruppen i västra Sverige.”56
Här är Rubicons och den fria dansens genombrott i Göteborg och
regionen ett medialt faktum.
Vasagatan uppfördes i gaturummet, bland annat på parkbänkar, mellan Valand och Röhsska museet den 18 november 1989,
i samband med arrangemanget Oh, människa inne på Röhsska
museet. Ingen musik användes, men de gula regnställen markerade att det var Rubicons dansare som återigen intog staden. Gatans, promenadstråkets och den övriga miljöns olika riktningar
(stråkets långa horisontella linje, eller ett träds uppåtsträvande
riktning) och rytmer (som det invanda gåendet till jobbet eller
spårvagnar som upprepat stannar och kör) förstärktes och utmanades av dansens sätt att ge nya perspektiv på kroppens plats
och roll i rummet. En kropp som ligger på en parkbänk fyller i
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en lång horisontell linje, samtidigt som ansiktet riktas uppåt och
blicken visar på en vertikal riktning.
Rubicons interventioner utomhus och inomhus i staden upphörde inte efter Vasagatan, men det är tydligt att 1989 har den fria,
postmoderna och utominstitutionella dansen en etablerad, om än
ekonomiskt instabil, plats i Göteborg.
Det finns också ett antal verk som ingick i Stadens dansare,
men som i nuläget (juli 2018) inte är medtagna i Scenarkivet.
Några exempel är Rubicons interventioner på Linnégatans spårvagnsspår, Kungsgatans gångstråk, Börsens gård, Svenska Mässsan/Bokmässan i Göteborg (utomhus och inomhus), samt vid
Örebro slott.57 Gun Lund minns hur interventionen vid entrén
till Bokmässan (1988) möttes av olika reaktioner från publiken.
Några ”försökte ignorera oss, låtsas att vi inte fanns”.58 På en serie fotografier tagna av Lars Persson syns hur dansarna ligger i en
formation som skapar en ny linje i rummet, sitter, samspelar två
och två, eller har frusit i olika rörelser. De gula regnkläderna gör
dansarna till distinkta tecken som griper in i människors vardagsrörelser och omvandlar området runt entrén till Mässan.
Verk som Rubicon planerade att göra, men som av olika skäl
inte uppfördes är också intressanta att nämna i anslutning till den
fria dansens genombrott i Göteborg. Gruppen ville till exempel
inta Centralstationen med dans, men fick inte tillstånd att framföra verket. Skälet till att införliva sådant som inte uppförts är att
idéerna påverkade Rubicons val av platser och strategier för att
göra staden till en scen för fri dans. De icke uppförda men tänkta
och önskade verken har dykt upp gång på gång i intervjuer, vilket visar att de haft och har betydelse för Rubicons självförståelse
och koreografiska gärning.59

Ko r e o g r af i s o m kr i t i s k o c h fö r ändrande p rakti k
Vad är det då som inspirerar och motiverar mitt val av dansgruppen Rubicon som undersökningsobjekt? Jag argumenterar för att
Rubicons sätt att samspela med lokala miljöer, människor och
strukturer var nyskapande och kritiskt relevant där och då, i sin
nära kontext. Det finns, hävdar jag, mycket att lära av gruppens
sätt att verka koreografiskt i stadens rum och genom sinnliga interventioner öppna för nya perspektiv på välkända platser och
strukturer.

En osignerad artikel med titeln ”Stadens dansare får oss att se
– verkligen se!” i Unga Atalante från december 1989 ger en idé
om hur Rubicon såg på sina interventioner i staden:
Tanken bakom Stadens dansare är inte bara att föra ut
dansen, utan att erövra staden, ta den i besittning på ett
medvetet sätt. Den tillhör ju oss alla. Dansen i stadens
rum ger impulser till åskådarna. Man ser plötsligt saker man inte lagt märke till tidigare, upptäcker rummet.
I själva dansen finns ju också en uppmaning till handling. Får man verkligen göra så på en offentlig plats? Man
får lust att ta sin självklara plats, vistas i staden och göra
saker som normalt inte ska ske. Visst stör Rubicon den
allmänna ordningen. Och därför lämnar denna form av
dans ingen oberörd.60
Citatet visar både hur Rubicon har en hög grad av självförståelse för vad som utspelas när gruppen intar det offentliga rummet
med dans, och för hur dansen ställer politiskt laddade frågor om
vem som har tillträde till vilka rum. Enligt filosofen Alva Noë är
koreografi inte bara ”organisering av kroppar” utan också ett
kritiskt projekt som handlar om att störa och uppmärksamma
det invanda och förgivettagna: ”Koreografi avslöjar de ibland underbara, ibland fula sätt på vilka vi alltid redan är organiserade
och den gör så på sätt som måste förändra oss.”61 I linje med detta fungerar Rubicons dansverk och interventioner i det offentliga
rummet som ett kritiskt kulturarv som gör upp med det förgivettagna och ger idéer om förändring.
Begrepp som ”fri dans” och ”postmodern dans” ramar på ett
övergripande sätt in det som Rubicon stod för och gjorde, men
det behövs som jag ser det något mera för att komma i kontakt
med danshistorien. Jag är intresserad av hur Rubicons verk kan
aktualiseras (inte rekonstrueras, vilket ändå är omöjligt) idag av
personer som vill nå fördjupade insikter och kroppsligt förankrad
kunskap om Stadens dansare. Tillsammans med andra forskare,
praktiker och deltagare har jag prövat att aktivera Rubicons arkivmaterial fysiskt och platsbundet: till exempel att likt en fågel
sitta på Götaplatsens trappor och se ut över staden, röra vid ett
träds bark vid Hagakyrkan, eller ligga raklång på en parkbänk
vid Vasagatan.62 Detta, hävdar jag, öppnar för den sinnliga kunskap som är avgörande för att förstå Rubicons verk, och fördjupar frågor om dans och om människans plats i staden.
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Se det ultrakorta omnämnandet av Rubicon på s. 397 i Margareta
Sörenson, ”Danskonsten på egna ben”, Ny svensk teaterhistoria, del
3, 1900-talets teater, huvudred. Tomas Forser, Gidlunds, Hedemora
2007.
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Undersökningen har genomförts vid Göteborgs universitet inom min
tjänst vid Institutionen för kulturvetenskaper. Jag tackar för stöd
från Carina Aris Minnesfond, Anna Ahrenbergs fond, Stiftelsen för
scenkonstens historia i Göteborg och Vinnova. Tack också till alla
de personer, ingen nämnd ingen glömd, som bidragit med information och kunskap genom workshops, intervjuer och arkivhantering.

3.

Gunnel Johansson är inte med i Rubicons föreställningar under
1986. Enligt Gun Lund, samtal 19 juni 2018, ansåg Gunnel att de
skulle arbeta heltid med dansen, medan de andra var tveksamma till
att de skulle kunna leva på detta eftersom bidragen var så låga.

Vasagatan, Rubicon – Stadens dansare, november 1989.
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ohygglighet: Koreografi och samtid. En antologi om Margareta Åsbergs koreografiska verk, Carlsson, Stockholm 2006, s. 7. Det närliggande begreppet fridans refererar till det tidiga 1900-talets expressiva danskonströrelse.
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Claude Marchant bildade Marchant Dance Theatre 1968 (de första
två åren förekom namnet Gothenburg Modern Dance Ensemble).
Nya svenska baletten bildades 1970 av Conny Borg och Ulf Gadd.
Iskra Ring (då Kovasevic) bildade Kropp och själ 1977. Dansmakarna bildades 1977 av Sonja Gube, Maja Tibbling och Kate Holmberg.

6.

Gun Lund, samtal 11 september 2016.

7.

”Redogörelse för verksamheten 1978/79” med diarienummer
79/1733. Ur arkivet Statens Kulturråd 1974-1996, vol. F2:36. Här

195

2018-08-13 12:50
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fördelades via KULF, Kultur i förskolan, och Rubicon fick intäkter
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Dagbladet 1985-03-13.
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http://www.utomjordiska.com/om-utomjordiska/ (hämtad 2016-0305). Bristen på material kan bero på en brand (information från Johan Nordqvist genom Fia Adler Sandblad 1 mars 2018).
Kompositören och en av Atalantes konstnärliga ledare Niklas Rydén
har vid olika tillfällen talat om scenen som en plats för hemlös konst.
Jag arbetade som producent vid Atalante i början av 2000-talet och
deltog då i diskussioner om hur scenens verksamhet kunde definieras.

10. Gunilla Witt, Allt hon begär, Wahlström & Wikstrand, Stockholm
1997.
11. Astrid von Rosen, ”Skärvor, skimmer, stjärntäcke: Scenkonstverket Spegeln-Kairos som scenografisk händelse”, Filosofi på liv och
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Barthes och begreppet nomader handlade ”i grund och botten om
ett annat sätt att röra sig för att framkalla något okänt hos kända
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Metcalf, se http://tanithsjosephsite.homestead.com/HenryMetcalfe.
html (2018-06-25).
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inspirerats och formats av. Mosaiken bygger främst på samtal med
Gun Lund, det senaste ägde rum 19 juni 2018, där det mångfacetterade i Rubicons dansträning kommer fram.
19. Gun Lund, flera samtal i samband med 3:e Våningens föreställningar, 2016 och 2017. Ingemarsson, Johansson och Lund hade en grund
i klassisk balett, medan Witt började direkt med jazzteknik. Samtliga
medlemmar tränade moderna danstekniker.
20. Gunilla Witt, intervju 4 maj 2016. Om Mila Gardemeister och Stora
teaterns balettelevskola, se ”Balettelevskolan” i Teatern i Kungsparken: Stora Teatern 125 år, Göteborgs Teater- och Konsertaktiebolag,
Göteborg 1984, s. 167–168.

36. Programblad, 3:e Våningens arkiv och bibliotek. Om Living Movement, se http://www.kb.dk/da/nb/nyheder/mta/breve2014/1404dans.
html (2018-02-19).
37. Se Hammergren och Hjort 2006, s. 7.
38. Horace Engdahl, ”Fridansfestival i Göteborg: Starkt personligt utan
någon trend”, Dagens Nyheter, 1983-11-22.
39. Gun Lund berättade i samtal 19 juni 2018 om hur frustrerande det
var att Rubicon fick lägre status i dansvärlden genom att de arbetade

196

Bok 01.indb 196

2018-08-13 12:50
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