
	  

	  

”Det konstnärliga arbetet går aldrig att läggas på räls” 
 
Staffan Göthe, dramatiker, skådespelare och regissör, utbildade sig vid Scenskolan i 
Göteborg 1969-71. Han beskriver den tiden som en jäsningstid då mycket hände i svensk 
teater, med bildandet av fria grupper och en viss demokratisering av institutionsteatrarna. 1976 
blev han rektor för dåvarande Statens scenskola i Malmö, där stannade han till och med 1979. 
 
Hur var det på skolan när du blev rektor? 
− Leif Sundberg var min föregångare som rektor på Malmöskolan. Han var en mycket 
viljestark rektor som ändrade mycket i en skola som fortfarande var lite vilsen efter att ha haft 
en lyrisk gren och, förutom skådespelare, även utbildat operaartister. 
 
Själv var Staffan Göthe mitt i sin yrkesbana när han blev rektor och det var för sin 
konstnärliga gärning som han valdes. Han kom direkt från Folkteatern i Göteborg och Växjö 
Regionteater där han arbetat som skådespelare och dramatiker och hunnit skriva flera av sina 
barnpjäser.   

   
− En konstnärlig ledare för en scenskola skulle inte vara en administratör utan verkligen en 
konstnärlig ledare som hade nära kontakt med samtidsteatern i Sverige. 
 
Under hans tid som rektor sjösattes högskolereformen och scenskolan blev en del av Lunds 
universitet, och Staffan därmed prefekt. 
 
− Det första året dominerades mycket av protester mot att skolan inte längre skulle ha sin 
självständighet. Vi slet med att se vilka fördelarna skulle vara med att tillhöra Lunds 
universitet men vi såg inga sådana. Sen blev det iallafall så och då vidtog ju att inrätta sig i 
ledet. 
 
Staffan Göthe poängterar att man kan vara emot det akademiska utan att vara antiintellektuell 
och pratar om avvägningen mellan att utbilda sig till ett yrke och samtidigt lära sig en kritisk 
hållning. 
− Vad som kunde vara bristen var att man underskattade betydelsen av det riktigt vilda och 
brinnande i det konstnärliga. Jag hävdar fortfarande att det konstnärliga arbetet aldrig går att 
lägga på räls. Det måste finnas en förståelse för att det här kan gå åt helvete, men det måste 
provas.  
 
Hur var stämningarna bland studenterna under den här tiden, vad var viktigt för dem? 
− Fortfarande rådde ett radikalt klimat och jag tror att vi hade en skola där mycket präglades 
utav de studenter som fanns på skolan. Jag tyckte att det viktiga var att kraften kom från 
elevkåren och att handledarna hade till uppgift att vara just handledare. Det kom också en 
generation utav elever som kom in i en teater som hade skapat nya former med skådespelare 
som skrev egna pjäser och gjorde musik. Jag tycker att det breddade skådespelarrollen och 
skådespelarutbildningen. 
 
Han beskriver det som slutet av grupparbetenas tid där timlärare, yrkesarbetande skådespelare 
som kom utifrån, hade stort inflytande på skolan.  
 
− Frigruppspedagogerna som kom från Skånska Teatern spelade en väldigt viktig roll. De var 
unga arga människor som arbetade mot klichéer och med influenser från tysk teater. 
 



	  

	  

Hur var inställningen till den klassiska dramatiken? 
− Jag själv menade att skolan måste vara öppen för den teater som görs, och inte bara instängd. 
Parallellt med de här radikala idéerna som fick strömma in och som hade en otrolig respons 
hos eleverna, menade jag att det också var viktigt att de arbetade med teaterns arv. 
 
Göran O Ericsson, teaterkritiker, regissör och översättare av Shakespeare rekryterades till 
skolan och översatte ”En midsommarnattsdröm” direkt för en av klasserna. En översättning 
som Staffan Göthe kallar ett mästerverk. 
− Hela hans väsen var ett fynd, för klassikerna är skrivna idag och så måste man se det. 
 
 
Och när det gällde barnteater, ingick det i utbildningen? 
− Det hade nog blivit en självklarhet att man skulle ha ett barnteaterblock, men även det hade 
att göra med att eleverna själva fick trycka på för att visa att de var intresserade. 
 
Hur kombinerade du det här arbetet med ditt skrivande och skådespeleri? 
− Jag tror inte att jag hade några problem med att få det att gå ihop. För mig har det alltid varit 
så att vara skådespelare är förutsättningen för att skriva. Sen har jag gjort långa uppehåll, 
under tiden som rektor spelade jag inte förutom en liten roll i en elevproduktion. Från början 
har jag varit van vid att ha två yrken och jag har aldrig gjort mig beroende av att isolera mig 
från annat och sitta och skriva.  
 
2004 utnämndes Staffan Göthe till adjungerad professor i skådespelarkonst vid 
Teaterhögskolan i Malmö, en professur som han avslutade 2011. Så här löd Lunds universitets 
motivering: ”Med Staffan Göthe som professor förenas skolans alla verksamhetsområden så 
han med sin mångåriga erfarenhet som dramatiker, regissör och skådespelare kommer att 
utgöra en konstnärligt sammanfogande kraft.” 
 
Vad innebar din professur? 
− Förutom att vara en hedersbetygelse för att jag hade betytt något för skolan, innebar 
uppdraget att jag på halvtid skulle komplettera undervisningen. Det handlade om att sätta min 
egen teatersyn i relation till annat som förekom på skolan och i teatern. Men det blev en 
mycket personlig tjänst som återknöt till en del som jag gjorde på sjuttiotalet.  
Drömimprovisationerna är det mest konkreta som skolan höll på med i alla år och som 
fortfarande finns kvar. 
 
Staffan Göthe beskriver de enskilda samtal, s.k. ateljésamtal, som han hade med studenterna 
under åren som professor, som centrala.  
− Man drog sig undan och så att säga betraktade den målning som studenten gjorde, och det 
tyckte jag var det mest värdefulla och meningsfulla när jag gjorde så. Jag kände också att det 
var väldigt uppskattat. 
  
Hur upplevde du skillnaden mellan din tid som professor och tiden som rektor på 
sjuttiotalet?  
− De senare åren av professuren dominerades till stor del av genusfrågor och det tyckte jag var 
en syresättning utav diskussionen om vad vi ska med klassikerna till. Det friskade upp på ett 
väldigt nödvändigt och tidsenligt sätt. Det finns en axel som är traditionell och konventionell, 
som att skådespelarna ska lära sig tala så man hör. Men precis som när jag gick på skolan 
präglas skolan också mycket av sin samtid och av eleverna som är i opposition mot så mycket.  



	  

	  

Staffan Göthe nämner också skillnader som flytten av de egna projekten till 
mastersprogrammet, att det akademiska fått större plats på 2000-talet samt den hårdnade 
arbetsmarknaden. 
− Många studenter var förr mycket mer rustade för en arbetsmarknad som var grinsnål. De var 
mycket bättre på att ringa och tala för sin sak. Totalt utan illusioner var de inställda på att de 
tidvis kanske måste försörja mig på ett annat sätt. Det gjorde mig ont, men jag beundrade 
också denna krassa inställning.  
− Att vara skådespelare är inte bara att sitta och vänta på att någon ska ringa, utan innebär 
kanske också att skriva, göra musik, undervisa, leda en barngrupp… en mer allmän 
kulturarbetare.  
 
Vad tycker du är fördelen med att skolan startade dramatikerutbildningen?  
− I grund och botten tycker jag det ska vara så. Det har att göra med att jag ser mig själv som 
en legering av skådespelare och dramatiker. Genom att studera och lära sig vad det är för 
problem skådespelarna brottas med har man resurser att skriva god dramatik. 
− Jag tror att man som dramatiker också upptäcker att skådespelarna har något som jag inte 
har och att jag ska lämna dem den friheten. De måste också hålla sig till ramen, det är ju det 
som det handlar om – en kod man ger till skådespelaren som är absolut. I och med att den är 
absolut, så är friheten stor för skådespelaren. 
− Skådespelaren och dramatikern är ju de som driver teatern framåt. Man kan se det som att de 
blivande dramatikerna och skådespelarna är de som avgör vad som görs på framtidens scen. 
  
Kan du se något som karakteriserar en skådespelare som har utbildat sig på 
Teaterhögskolan i Malmö? 
− En inställning som jag tror kommer från skolan. En blick för helheten, att vara i en 
ensemble. Grundinställningen att teatern är ett teamwork. På de stora teatrarna är 
ensembletänket så upplöst, alla måste fokusera på sig själva. Men det tycker jag alltid har 
varit så fint på Malmöskolan, att även om jag mött klasser som haft mer eller mindre lätt att 
trivas ihop, så har jag har aldrig mött konflikter som varit destruktiva. Studenterna fogar sig i 
att det här är något som de gör tillsammans.  
 
Staffan Göthe konstaterar att han aldrig blir klar med funderingarna på hur man bäst ska 
utforma utbildningen för skådespelare. 
− När jag filosoferar över hur man bäst blir utbildad eller introducerad i yrket, så finns det 
alltid för och emot allting. Kanske är det ett väldigt gott tecken att man aldrig riktigt kan 
skapa den idealiska skolan. Men det är sådant som gör att man kan ifrågasätta den här 
akademiska kostymen och undra om den inte är lite för vidlyftig? Skulle man inte kunna 
förenkla lite grann, skapa en konstnärlig smedja?  
−Jag tror att det finns sätt att lära sig att skriva dramatik och att stå på scenen som är unika för 
varje individ. 
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