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NÖDINGE. Hugg av 
huvudena, spara hat-
tarna. Hugg av fing-
rarna, spara hand-
skarna. Förnedra män-
niskorna, utveckla 
samhället.

Samhällskritik, ord-
vitsar och komiska roll-
karaktärer.

"Tillståndet" är 37 år 
efter premiären fortfa-
rande en lika träffsäker 
som underhållande 
pjäs.

Åtminstone är tolk-
ningen som Ale gymna-
siums estettreor fram-
för värd sina applåder.

Tillståndet, skriven av Kent 
Andersson och Bengt 
Bratt, är en hyllad pjäs men 
som vanligt krävs att skåde-
spelarna är på samma nivå för 
att publiken ska få rätt valuta. 
Det var därför en utmaning 
av den större sorten, som 
årets avgångselever vid det 
estetiska programmet antog. 
De inte bara antog den – de 
förde den i hamn. Alekuri-
rens utsände hade den stora 
äran att se onsdagens gene-
ralrepetition och kan bara 
rekommendera aleborna 
att om möjligt se söndagens 
föreställning, som dessvärre 
blir klassens sista offentliga 
framträdande.

Tillståndets kritik mot 
mentalvården på 1970-talet 
känns otäckt aktuell när Ale 
gymnasiums esteter på nytt 
presenterar pjäsen. Psyk-
avdelningen ska effektivi-
sera vården och som Erika 
Bengtsson, nytillträdd sjuk-
husdirektör, förklarar saken; 
”Så mycket vård som möj-
ligt för varje skattekrona”. 
Repliken som är skriven för 
snart 40 år sedan känns som 
citerad från dagens debattsi-
dor. Sjukhusdirektörens kalla 
karaktär gestaltas trovärdigt 
av Angelica Wahlbäck som 
också spelar den vilsna och 
aggressiva narkomanen vars 
repliker många gånger är 

både skarpa och träffsäkra.
”Är livet det naturliga till-

ståndet? Eller är döden mer 
naturlig?”

Dramaterapeut
Patienterna förbereder ett 
uppträdande till mentalsjuk-
husets jubileum. Det sker 
under den dramaintresserade 
terapeuten Bergstrand (Kris-
tin Ödlund). Gruppen har 
lovat varandra att inget ska 
censureras. De skriver dikter, 
sketcher och vassa slagord om 
vardagen på kliniken. Det är 
en bild av olyckliga männis-
koöden utan förståelse från 
omvärlden som målas upp. 
Ångesten är påtaglig och 
trots att individernas pro-
blem är kraftigt individuella 
stavas vården alltid piller, el- 
eller insulinchock.

”Vad händer med hjärnan 
vid en elchock?” undrar en av 
patienterna (Kristoffer Bir-
gersson).

”Det vet vi ej” svarar läka-
ren som spelas på ett otäckt 
trovärdigt sätt av Sandra 
Tarrach.

Ett smakprov ur kabarrén 
tvingas patienterna visa upp 
för läkaren och sjukhusdirek-
tören. Rationaliseringsexper-
ten, Berg (Martin Johans-
son), funderar kring mycket: 
”Tänk om sjukhusen blev så 
trivsamma att ingen vill däri-
från. Tänk om arbetsplatsen 
blev så trevlig att ingen vill 
gå hem”.

Inte lämplig
Sjukhusledningen stoppar 
naturligtvis föreställningen. 
Budskapet och verklighets-
bilden som patienterna vill 
förmedla är enligt dem inte 
lämplig. De ville helst stryka 
det mesta, men kunde sedan 
tänka sig att efter några jus-
teringar visa kabarén för ett 
fåtal utvalda personer.

”Det här är inget som ni 
ska ta på allvar. Vi har bara 
gjort ett experiment med 
några patienter” förklarar di-
rektören på jubileet.

Några ändringar är en-
semblen inte villiga att göra 
i sin föreställning.

”Vi ändrar inte ett ord. Vi 

censurerar ingenting” säger 
en av de upproriska patien-
terna (Maria Eliasson).

Publiken får en del att 
grubbla på under den kom-
primerade versionen av Till-
ståndet. Originalet är över 
tre timmar långt. Esteternas 
är knappt två timmar med 
paus.

– Det är en sevärd föreställ-
ning som har fått oss och för-
hoppningsvis kan vi få ännu 
fler, att tänka till. Vi måste 
bry oss om varandra, lyssa på 
varandra, säger Maria Elias-
son och uppmanar aleborna 
att se söndagens kvällsföre-
ställning.

Det gör lokaltidningen 
också. Engagemanget i varje 
enskild rollkaraktär får före-
ställningen att lyfta till en 
nivå som regissör Eva Pers-
son kan vara stolt över. Det 
är dessutom hennes sista 
uppsättning i Ale gymnasium 
innan pensionen.

Tillståndet – fortfarande lika träffsäker
– Ale gymnasiums esteter höll pjäsens fanaöll pjäsens fana högthögt
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Maria Eliasson som en av de 
upproriska patienterna. ”Vi 
ändrar inget, vi stryker inte 
ett ord. Allt ska fram.”

Den dramaintresserade terapeu-
ten framförs på ett suveränt sätt av 
Kristin Ödlund.

Rationaliseringsexperten, Martin Johansson, förklarar läka-
ren som i denna patientsketch spelas av Maria Eliasson, om 
lämpliga effektiviseringar.

Uppror! Patienternas slagord är både fyndiga och skarpa. ”Hugg av huvudena, spara hattarna. Hugg av fingararna, spara 
handskarna. Förnedra människorna, utveckla samhället.”

Angelica Wahlbäck som ung 
desperat narkoman med 
funderingar kring livet – och 
döden.

Martin Johansson som filosoferande patient.

Läkaren, Sandra Tarrach och sjukhusdirektören, Angelica 
Wahlbäck, var en trovärdig duo som dock gjorde oss otäckt 
påminda om hur kall verkligheten är och alltid har varit.


