
Fra optagelsen af en filmskolefilm: Gosta Ågrens „Tillgripa våld“.

en filmskolas laroår R U N E  W A L D E K R A N Z

Med utgången av maj månad detta år låmnar 
den forstå elevkulien Svenska Filminstitutets 
filmskola. Den utbildning på tre linjer -  regi, 
foto, ljudteknik — som påborjades for tolv 
elever i september 1964 år dårmed avslutad. 
De forstå årenes verksamhet på filmskolan 
måste med nodvåndighet få karaktåren av ex- 
periment. Bårkraften i de principer som låg 
till grund for skolans utbildningsplan utsattes 
redan från borjan for ett avgorande prov. Inte 
ovåntat kom teorierna ofta i hård kollision med 
verkligheten. Hur pass effektivt filmskolans 
tråningsprogram trots allt varit, det kommer 
kanske de fyra „examensfilmerna“ att utvisa. 
Vid starten hade vi sex regielever men två 
låmnade redan efter de forstå terminerna sko- 
lan i hopp om att omedelbart få tillfålle att ka
sta sig in i en långfilmsproduktion. Når detta 
skrives befinner sig tre av regielevernas slutfil- 
mer alltjåmt i produktion. Likvål kan lårarkol- 
legiet redan nu på goda grunder summera sina 
intryck från de två forstå filmskoleåren och 
forsoka dra nytta av dem. En genomgång av

erfarenheterna under skolans låroår leder till 
att vi på viktiga punkter måsta tånka om. Vi 
gor det gårna, ty den enda omistliga principen 
for en filmskola år nodvåndigheten av flexi- 
bilitet, av ståndig anpassning till verkligheten, 
av kontinuerlig fornyelse.

En filmsko la får lika litet som någon annan 
pedagogisk institution vara ett sjålvåndamål. 
Vår skola tar sikte på en specieil sektor av 
svenskt kulturliv: den svenska filmproduktio
nen. Med hånsyn till metoden for skolans fi
nansiering år det vår uppgift att bidra till en 
kvalitetshojning av den svenska långfilmen. På 
många vis år detta en pretentios och kråvande 
målsåttning och någon påtaglig utdelning kan 
den troligen forst ge i en framtid. For lårare 
och elever ligger det dock en stor eggelse i att 
forsoka gora denna framtid till en inte alltfor 
avlågsen realitet.

Den målmedvetna inriktningen på den sven
ska långfilmens behov av fornyelse och for- 
yngring gor att filmskolan måsta få en ut- 
formning som till stora delar skiljer den från
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de aldre och i viss mening mer akademiska 
skolorna i Moskva, Rom, Paris och Lodz. Film- 
institutets verkstallande direktor, Harry Schein, 
besokte hosten 1963 dessa filmskolor for att 
undersoka i vilken mån de kunde tjåna som 
forebilder. Gemensamt for samtliga dessa sko- 
lor år ju att de lågger stor vikt vid teoretisk 
undervisning och endast i begrånsad utstråck- 
ning (eller mycket sent) låter eleverna syssia 
med praktisk inspelningsverksamhet. Samtliga 
står oppna for en stor kader av utlåndska stu
denter och tjånar dårigenom som instrument 
for en internationellt inriktad statlig kultur
politik.

Grundlin jerna till filmskolans utbildnings- 
program drogs upp av studierektor Bertil Lau- 
ritzen och av mig, hela tiden i nåra samråd 
med Harry Schein. Den bårande principen i 
vårt program var att utbildningen i alldeles 
overvågande grad skulle ske genom praktisk 
verksamhet. Skolan skulle fungera snarlikt en 
produktiv filmateljé, vara en workshop, en bi- 
kupa for filmisk aktivitet. Arbetsprincipen 
„learning by doing“ forutsatte en lårarkår av 
erfarna och yrkeskunniga experter. I konse
kvens hårmed håmtades skolans lårarkrafter 
från filmindustrin. Filmskolans produktions
chef, Lars Werner, togs från sin producent- 
verksomhet hos Nordisk Tonefilm; fotolårare 
Goran Strindberg overgav till skolans forman 
tankarna på en fortsatt karriår i kontinental 
produktion. Låraren i ljudteknik, Pelle Lonn- 
dahl, tidligare mångårig ljudingenjor hos San- 
drews, låmnade sin plats hos Sveriges Radio. 
Den tekniska utbildningen borjade under de 
gynnsammaste premisser, och vi har all anled
ning formoda att den går mot allt storre effek
tivitet.

Den teoretiska undervisningen fick dåremot 
ett ganska styvmoderligt tillmått utrymme: for 
filmens historia och estetik anslog måndagar 
och torsdagskvållar. Likvål har filmskolan 
varje skolår hunnit med att visa och diskutera 
ett hundratal klassiska och moderna filmer. 
Riktgivande har dock hela tiden den moderna 
filmen varit.

Filminstitutets styrelse hade tillforsåkrat 
filmskolan en årlig budget på omkring 1 mil
jon kronor, vilket gjorde det mojligt att driva 
en utbildning med tonvikten lagd på produk
tion. Under de två skolåren beråknades varje 
regielev kunna genomfora 5 inspelningar av

varierande Långd. Redan det forstå året fick re- 
gieleverna således tåmligen fria hånder att pro
ducera tre korta ovningsfilmer, visserligen på 
en hårdt begrånsad budget. Inspelningstiden 
tillåts inte overskrida en vecka. Dåremot gavs 
en generos tilldelning av råfilm, emedan två 
av dessa filmer upptogs på 16 mm.

Filmskolans ledning utgick ifrån att eleverna 
når de kom till skolan hade ett ackumulerat 
uttrycksbehov. De borde dårfor få mojlighet 
att „filma av sig" sina mest påtrångande idéer 
och uppslag i en forstå fri inspelning, innan 
de tog itu med en metodisk kurstråning. De 
borde, tyckte vi, få en stimulerande upplevelse 
av fri workshop redan vid starten. Denna i och 
for sig tilltalande teori fick tyvårr ett inte lika 
odelat positivt resultat, når den provades i 
praktiken. De forstå workshopfilmerna gav de 
ånnu otrånade regieleverna ett omfattande 
klippmaterial: de simmade i film och hade svårt 
att ta sig i land igen. Av de hogtflygande in- 
tentionerna fanns ofta bara spillror kvar. „De- 
båclet“ hade fråmst två orsaker: dels fick regie
leverna inspela manuskript, på vilka lårarna in
te gett andra synspunkter an att de skulle vara 
financiellt och teknisk mojliga att forverkliga, 
deis att regieleverna arbetade med elevkamrater 
som var lika otrånade som de sjålva. Med ett 
professionellt inspelningsteam hade de „debute- 
rande" regissorerna kanske lyckats båttre. Men 
det bor kanske inte helt glommas att i några 
fali gav redan de forstå terminerna forbluf- 
fande goda resultat. Den forstå filmen som in- 
spelades av filmskolan, Sverker Hallens „Den 
vita duken", fick i hostas -  den var då den 
enda av filmskolan anmålda -  ett pris av Film
institutets premienåmnd. Under det forstå året 
inspelades åven Jonas Cornells „Hej", en lek 
med identiteter ( Godards ironi och Cornells), 
vidare Bertil Sandgrens fårgfilmsexperiment 
„Extensions", två filmer som val forsvarar sin 
plats i modern svensk kortfilm. Samtliga tre 
var fotograferade av Lars Swanberg. Det kan 
tillåggas att fotoeleven Jorgen Persson under 
sin tredje termin utlånades till Europafilm for 
att dår tjånstgora som chefsfotograf under in- 
spelningen av Bo Widerbergs film „Bland 
sunar och mods".

Filmskolan kråver inte av regieleverna att de 
skall lyckas redan med sina ovningsfilmer. En 
gammal erfarenhet såger att det inte alltid år av 
framgångarna som en konstnår lår sig mest.
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Ofta ar det just av misstagen han kan dra de 
storsta lårdomarna. Det for filmskolan mest 
angelagna år att eleverna dår formår utvecklas 
och mogna, i relativt lugn. Inte att de vinner 
låtta framgångar som kanske ger dem en for
rådisk såkerhet. Om lårarna gav dem storre 
hjålp skulle filmerna snabbt nårma sig en pro- 
fessionell standard men de skulle inte långre 
vara ovningsfilmer. På filmskolan har elever
na en unik frihet att misslyckas. Snart, ute i 
den hårda konkurrensen, har de inte långre 
råd med fruktbara misslyckanden.

Det har från borjan varit en av filmskolans 
principer att inte anstålla fasta regilårare. Vi 
har den uppfattningen att regikonst år en myc- 
ket individuel fårdighet. Åven om vi har for
månen av att få inspirerande forelåsningar och 
en lårorik kritik av elevfilmer av Ingmar Berg- 
man, Bo Widerberg eller av utlåndska gåster 
som Truffaut, Kozintsev och åtskilliga andra, 
så onskar vi att eleverna inte skall soka ko
piera någon av de stora måstarna och foregån- 
garna. De skall givetvis låra av dem men på 
ett sjålvståndigt sått. Vi anser det bra om re- 
gieleverna på egen hånd kan soka sig fram till 
en for deras intentioner adekvat filmisk form. 
Under tiden på filmskolan kommer de medan 
de ånnu soker ett personligt filmspråk att pro
ducera omogna och kanske misslyckade filmer. 
Våsentligt år ju bara att de tack vare filmsko
lan får en erfarenhet som fråmjar deras utveck- 
ling. Med lite tålmod -  och en skolas uppgift 
år också att visa tålmod -  kommer vi såkert 
att uppleva resultat som motiverar Filminsti- 
tutets stora ekonomiska satsning.

Forrå hosten tog filmskolan in sin andra 
elevkull, som denna gång forutom de tre fo- 
toeleverna och de tre ljudteknikerna bara be
stod av fyra regielever. På filmbranchens di- 
rekta onskan inforde vi på skolan en linje for 
utbildning av inspelningsledare, som medgav 
två platser. Blandningen av filmskola och 
workshop under samma termin tillåmpades ho
sten 1965 något modifierad. Likvål bekråf- 
tade erfarenheten av de nya elevernas forstå 
filmer att fri produktion med lika oerfarna re
gissorer och tekniker gav ett overvågande otill- 
fredsstållande resultat. Redan i december beslot 
lårarkollegiet att till hosten 1966 i våsentlig 
grad revidera utbildningsprogrammet.

Både skolans inspektor, Ingmar Bergman, 
och Harry Schein har med inståmmande god-

tagit att filmskolans studieplan for framtiden 
markant delar utbildningstiden i ett skolår och 
ett workshop-år. Under det forstå året kom
mer eleverna således att genomgå en effektiv 
metodisk tråning i filmens olika komponenter, 
innan de får tillfålle att producera film på 
egen hånd. Men de teoretiska kurserna i film
teknik kommer inte heller i fortsåttningen att 
dominera, de kommer endast att vara såkrare 
inprickade på schemat. Filmskolan åmnar fram- 
deles bedriva en metodisk ovning i manuskript- 
arbete. Dårvid kommer man att anvånda sig av 
givna forlagor. I preciserat ovningssyfte skall 
varje regielev under det forstå året med vari- 
erande team genomfora fyra produktioner av 
tvådagarskaraktår. Av dessa bor en vara do
kumentår och en bygga på ett forelagt dialogav- 
snitt (lika for alla). Varje regielev skall vidare 
med varierande team genomfora två produktio
ner, for vilka han har en vecka till forfogande 
och som tidligare med faststålld maximibudget. 
Till dessa produktioner kommer skolan att till- 
handahålla eleverna dels litteråra forlagor, dels 
utarbetade scenarios. Men eleverna har redan 
under forstå året mojlighet att alternativt fram- 
lågga egna manuskript som om de godkånnes 
av kollegiet redan då kan gå till inspelning.

Liksom tidligare lågger filmskolan den stor
sta vikt vid klipptråningen. Den år utbildnin- 
gens a och o. Det år vid klippbordet som ele
verna -  på alla linjer -  får den råtta inkånslan 
i och forståelsen av filmmediet. Skolan har som 
klipplårare deltidsanstållda, alltjåmt professio- 
nellt verksamma experter: fru Ulla Ryghe, som 
år Ingmar Bergmans filmklippare, och Carl- 
Olof Skeppsledt. For den kontinuerliga upp- 
foljningen av undervisningen tjånstgor en fast 
klippassistent, fru Margit Nordqvist.

Eleverna går under sin utbildning -  enligt 
den nya planen -  trappstegsvis mot allt storre 
frihet. Det andra året biir således ett renodlat 
workshop-år. Eleverna forutsåttes då ha fått 
så stor teknisk fårdighet att de till fullo kan 
utnyttja den konstnårliga frihet filmskolan år 
angelågen att ge dem. Det forstå årets metodi
ska, skolmåssiga utbildning med fastlagda Iek- 
tionstimmar kan givetvis for sjålvståndiga och 
temperamentsfulla regielever kånnas som ett 
tvång och ett hinder -  sårskilt om de av en 
beundrad regissor fått hora att filmskapande, 
det år något man lår sig på några timmar. Men
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bortsett från att en gedigen teknisk kunskap 
ger regieleven storre sakerhet och sjålvtillit, så 
har filmskolan en betydelsefull uppgift inte 
minst dåri att den utbildar en ny generation 
av filmfotografer, ljudtekniker pch inspelnings- 
ledare.

Genom den samtidiga utbildningen av regi- 
och teknikerelever bliv den kontinuerliga ov
ningen i samarbetets konst en av filmskolans 
mest positiva sidor. Åven på manuskriptom
rådet år den kollektiva utbildningen en mar
kant faktor. Manuskripten till de fyra produk
tioner (alltså ej Iångre fem) som regieleverna 
skall prestera under sin skoltid kommer i god 
tid fore inspelningen att ventileras på semina
rier, vid vilka skolans samtliga elever skall 
deltaga. Under manuskriptdiskussionerna har 
samtliga regieelever yttrandeplikt. Diskussio- 
nerna utgår från elevernas inlågg och forst i 
sista hånd yttrar sig lårarna.

Under workshop-året har regieleven full rått 
beståmma over sina egna projekt, givetvis inom 
ramen for en faststålld budget. Skulle eleven 
framlågga ett forslag som overskrider budgeten, 
kan kollegiet anlita en reservebudget om det 
finner det foreslagna manuskriptet sårskilt vår- 
defullt.

Det år naturligtvis något av en truism att 
såga att en filmskola aldrig kan skapa en konst- 
nårlig talang, den kan bara ge den medfodda 
begåvningen mojlighet att på grundval av goda 
tekniska resurser utveckla och prova sin egen
art. Det formella eller tekniska kunnande film
skolan bibringar honom forbåttrar hans utsik- 
ter att kunna forverkliga sina intentioner. Sko- 
lan kan och bor ge honom gynnsamt klimat att 
utvecklas inom.

For regieeleverna fungerar filmskolan delvis 
som ett forlångt test. Och vi kan efter de forstå 
åren med gott samvete våga påstå att professor 
Arne Trankeils grundliga testprocedur vid in- 
tagningarna inte har varit missvisande.

Under de forstå åren av en skolas verksam- 
het -  i synnerhet når det år fråga om en helt 
ny institution -  år det kanske oundvikligt att 
irritationsmoment och missforstånd i kommuni
kationen mellan lårare och elever uppstår. Lik- 
som mellan eleverna inbordes. I institutioner 
som hyser starka, individualistiska konstnår- 
personligheter kan det knappast undvikas att 
det uppstår spånningar och en samarbetets pro

blematik. Att det sjuder och jåser i bikupan 
år ett hålsotecken -  åven når surret har en 
kritisk accent.

En våsentlig uppgift har filmskolan inte 
minst dåri att den utbildar inspelningsteam som 
kommer att vara jåmnåriga med de formodli- 
gen lika unga regissorer vilkas konstnårliga 
intentioner de i framtiden på båsta sått skall 
hjålpa till att forverkliga. Filmskolan kan på 
denna våg komma att bidra till en markant 
foryng ring av de svenska produktionslagen. Vi 
får regissorer och tekniker som inte bara år 
insatta i ett specialfack utan som också har en 
gedigen erfarenhet av alle de komponenter som 
gemensamt skapar en god film. For filmernas 
kvalitet kommer det såkerligen att få stor bety- 
delse att filmfotografer, ljudtekniker och inte 
minst produktionsledare talar samma konst
nårliga språk som regissoren, att hela inspel- 
ningsteamet upplever och ser på verkligheten 
på ett nårbeslåktat vis.

Mer eller mindre markant harvarje filmskola 
sin egen metod, sin egen våg att gå. Det år 
dårfbr tveksamt om den svenska filmskolan 
har några for andra nyttiga lårdomar att visa 
upp. Men kanske bor jag inte forsumma att 
som slutkommentar tillågga att vi funnit att 
en treårig filmskola skulle vara en mer idea- 
lisk utbildningsform, alltså en skola som fun
gerar efter principen tre terminer skolutbild- 
ning — tre terminer workshop.

Våra erfarenheter bejakar således inte utan 
emfas den proposition som ecklesiastikdepar- 
tementet nyligen framlagt for riksdagen. En
ligt denna kommer Filminstitutets filmskola 
att integreras i den institution for de dramati
ska konsterna som enligt forslaget skall ir.- 
rymmas i Filminstitutets planerade nybyggnad. 
Den utredning -  i vilken Bertil Lauritzen med- 
arbetat -  som ligger till grund for propositio
nen foreslår gemensam utbildning av bl. a. 
teaterns, radions, televisionens och filmens re
gissorer i en treårig skola. Denne utbildning 
medger efter en elementår skolning under tre 
terminer i samtliga dramatiska media en spe
cialisering som på filmsidan kommer att inne- 
båra en verksamhet av ren workshop-karaktår. 
Onekligen har den regissor som fått utbild
ning i tre nårbeslåktade media (teater, film, 
TV) en storre valmdjlighet och dårigenom 
också i an senlig grad konstnårlig integritet.
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