
 

 

Teaterhögskolan i Malmö fyller i år, 2014, 50 år. Men utbildningen av 

skådespelare har en längre historia än så i Malmö. För 70 år sedan inrättades 

Malmö Stadsteaters elevskola. Stellan Larsson har träffat skådespelaren Åke 

Jörnfalk, elev på skolan mellan 1955 och 1958, och har också grävt i arkiv 

tillsammans med Lennart Holmgren, Malmös teaterhistoriske nestor och 

Elzbieta Lejczak, föreståndare vid Malmö Stadsteaters/Malmö Operas arkiv. 

 

När Malmö Stadsteater invigdes 1944 var uppmärksamheten enorm. Mitt under andra 

världskriget öppnade ett teaterhus med norra Europas största salong. I samma veva 

startade Malmö Stadsteaters elevskola, men det är tydligt att skolan inte fick samma 

mediebevakning. Bland pressklippen från perioden 26/11 1943 – 30/6 1945 återfinns 

bara två klipp om elevskolan.  

 

På styrelsenivå nämns dock skolan – men då utifrån ekonomiska frågor. I ett protokoll 

från teaterstyrelsens arbetsutskott står: ”Beslöt utskottet att den av teaterchefen 

framlagda kostnadskalkylen för teaterns elevskola skulle nedbringas med 1/8-del 

genom att undervisningsplanen i motsvarande grad avkortades.” Välkända ord för 

scenkonstnärer. 

 

Syftet med elevskolan var framför allt att rekrytera nya skådespelare till teatern – att 

driva en egen plantskola. Metoden och traditionen var månghundraårig. För den som i 

äldre tid ville bli skådespelare fanns möjligheterna att bli elev hos en enskild artist, att 

”gå in vid teatern”, det vill säga knacka på och bli elev, eller få lift med ett resande 

sällskap – som det ibland spekuleras i att William Shakespeare gjorde. Modellen 

mästare-lärling har alltså varit gällande in i vår tid. 

 

Med tanke på vilka förutsättningar skolan hade framstår verksamheten som ett envist 

pionjärarbete. Ekonomin var redan från början skral. Några speciella lokaler för 

undervisningen fanns inte. Vid projekteringen av teaterhuset planerades Intiman som 

övningsscen, men detta blev aldrig verklighet. De förutsättningar en teaterhögskola 

har idag skulle framstått som en annan värld för den tidens elever och lärare. 

 

Utbildningen var två-årig. Efter två år kunde eleven för ett år antas som premiärelev, 

vilket innebar en mindre lön och medverkan i teaterns föreställningar. Nivån på 

utbildningen har i efterhand diskuterats mycket. Ibland har det hävdats att 

undervisningen mest bestod i att eleverna följde teaterns repetitioner. Mats Johansson 



 

 

– från 1957 till 1992 teaterchef vid ett antal svenska institutionsteatrar – var på 50-

talet teatersekreterare vid Malmö Stadsteater. I sin bok ”…en tid vid teatern” 

beskriver han elevskolan: ”Den var undermålig och saknade helt pedagogisk linje. Det 

fanns inga andra lärare än teaterns skådespelare och regissörer och de var ju 

upptagna av repetitioner och föreställningar. /.../ Undervisningen kom därför 

huvudsakligen att bestå av repetitionsbesök med ett eller annat lektionsavsnitt på 

morgonen eller efter repetitionstid.”  

 

Skådespelaren Åke Jörnfalk är inte enig med Mats Johansson: ”Jag uppfattade det 

absolut som att lektionerna prioriterades. Lärarna planerade undervisningen så att 

den gick att kombinera med deras repetitioner. Men det är klart att det var mycket 

besök på repetitioner. Att lära sig genom att se hur andra arbetade var en del av den 

tidens skolning. Ett viktigt och lärorikt moment var faktiskt att besöka orkesterns 

repetitioner inför konserterna – som alltid var på tisdagarna. Att följa hur dirigenten 

förklarade stycket för musikerna gav mig som skådespelarelev mycket.” 

 

Antagningen av elever var inte regelbunden. Regissören Arne Lydén skrev 1947 i ett 

brev: ”Som svar på Eder fråga i brev av den 27/5 få vi meddela att elevskolan vid 

Malmö Stadsteater under kommande spelår är nedlagd.” Och 1952 svarade 

teaterchefen Lars-Levi Læstadius en sökande: ”Det är ännu inte riktigt klart, om det 

blir någon elevskola vid Malmö Stadsteater och vilken form den kommer att få, men 

om det blir en sådan – och det får vi klarhet i senast i början av augusti – så kan Ni 

vid den tiden eventuellt söka om ett inprov.” 

 

Men samtidigt som skolan ibland framstår som blygsam fanns det starka krafter i 

ledning och lärarkår. Bland rektorerna fanns skådespelaren Anders Frithiof – med lång 

erfarenhet från flera resande sällskap, Hippodromteatern i Malmö, Lorensbergsteatern 

i Göteborg och Dramaten, den – på många sätt – gigantiske Benkt-Åke Benktsson 

samt Yngve Nordwall. 

 

Birgit Cullberg undervisade under några år på 40-talet i stildans och Orest Koslowsky, 

som i många år – ända fram till mitten av 90-talet – var en älskad rörelsepedagog vid 

Teaterhögskolan, arbetade redan på 40-talet som plastik- och danslärare. 

 



 

 

Från 1953 var Ingmar Bergman verksam vid Malmö Stadsteater och var också aktiv 

vid elevskolan. Bland annat skrev han övningspjäsen ”Trämålning”, som senare 

utvecklades till filmen ”Det sjunde inseglet”. 

– Under mina elevår var Malmöskolan mycket populär, säger Åke Jörnfalk. Eftersom 

Ingmar Bergman var regissör på teatern ville alla gå i Malmö. Det mediala intresset 

kring teatern – och även kring skolan – ökade genom Bergmans närvaro. Min 

upplevelse är att det var han som skötte skolan konstnärligt. Han bjöd också hem oss 

elever och visade film, förklarade filmkonsten och berättade anekdoter från 

filmvärlden. Vi fick också statistroller i hans föreställningar – det var ju en del av 

utbildningen samtidigt som vi var billig arbetskraft. I ”Peer Gynt” fick vi raka huvudet 

så vi var helt skalliga. Jag bodde hemma hos mina föräldrar i Malmö och de förstod 

ingenting. Jag fick ha mössa på skallen när jag var hemma. 

 

– En pedagog som jag uppskattade mycket var Yngve Nordwall. Han visste alltid vad 

han ville, poängterar Åke. Varje rollfigur i hans uppsättningar hade mycket tydliga 

drag och egenheter. Men det fanns ingen uttalad metod som skolan stod för. Varje 

pedagog hade sin metod. Men bara att träffa ikonerna – Toivo Pawlo, Naima 

Wifstrand, Bergman – gav oss en kick. Vi lärde oss av var och en av dem. Det var upp 

till oss själva att plocka från deras kunskaper. 

 

– 1958, när jag var premiärelev, medverkade jag i Ingmar Bergmans TV-uppsättning 

av Olle Hedbergs pjäs ”Rabies”. Det var direktsändning. Det gick inte att sända från 

Malmö utan vi spelade och sände från Tekniska högskolan i Stockholm. 

 

Med mellan 50 och 70 års distans framstår elevskolan idag ibland som en kuriositet. 

En detalj i antagningsproven – det psykologiska testet – kvalar absolut in som 

kuriosa. 

 

I Sydsvenskan 12/9 1957 skrev teaterchefen Lars Levi Læstadius om detta: ”Det är 

en variant av Rohschach-systemet, 4 st. s.k. ’Z-test’. 4 olika standardbilder – som 

tillkommit helt slumpvis genom bläckfläckar – exponeras för de prövande ett kort 

ögonblick – de får sedan skriftligt redogöra för vad de tyckte sig se. På grundval av de 

associationer, som bilden gett upphov till, och svarens allmänna formulering anser sig 

den skolade psykologen kunna göra en grov kartläggning av den sökandes själsliv: 

graden av inåtriktning eller utåtriktning, koncentrationsförmåga, intelligens, 

känslighet, labilitet, inlevelseförmåga, sexuella spänningar, nevrotiska anlag, schizoid 



 

 

läggning etc.” Læstadius påpekar också att det psykologiska provet ”av skådespelarna 

betraktas med skepsis och av de sökande med fasa.” Även om metoden faktiskt är 

accepterad inom klinisk psykologi är jag enig såväl med skådespelarna som med de 

sökande.   

 

Jag frågar Åke Jörnfalk hur han upplevde det psykologiska provet. 

– Jag minns att vi hade provet, men jag minns inte hur jag reagerade på det. Jag har 

väl förträngt det. Idag undrar jag ju verkligen vad de ville med det. Det framstår ju 

som ren komik. Men – det är 60 år sedan. 

 

I jämförelse med dagens teaterhögskola framstår elevskolan vid Malmö Stadsteater 

som en ganska primitiv verksamhet. Men den hade den fördelen att eleverna befann 

sig på en teater och upplevde vardagen på arbetsplatsen, något som Åke Jörnfalk 

också poängterar. När de statliga skolorna inrättades 1964 kom det ganska snart 

kritik mot att dessa var isolerade enklaver. Den diskussionen ledde till att 

praktikterminen infördes på 70-talet . 

Trots allt var elevskolan ett steg till det som idag är Teaterhögskolan i Malmö och det 

blev ju faktiskt folk även av den tidens elever, till exempel sånt folk som Åke Jörnfalk, 

Ernst-Hugo Järegård, Mimmo Wåhlander, Axel Düberg, Lars Passgård och Gun 

Arvidsson. 

Stellan Larsson 


