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Tomelilla

Kärleksparet Smèn (Nils-Henrik Salomonsson) och Agnes (Thea Johansson) med den mystiske Nels Strömlöv
(Jonte Hansson).

Ramslif lockar med Smèns tur
Publicerad 4 juni 2009 9.32 Uppdaterad 13 juli 2010 1.50
Ramsåsa.

Folklivsgruppen Ramslif ger i sommar Smèns tur, ett folklustspel i två akter, med premiär på söndag, den 7
juni, klockan 17.
Det ges ytterligare åtta föreställningar till och med den 26 juni.
–Smèns tur är en fristående fortsättning på förra årets sommarspel, säger Nils-Henrik Salomonsson, som
skrivit lustspelet.
Han spelar själv Smèn, vars ungdomskärlek Agnes blivit hattmakare over there; hon blandar skånskt
bygdemål och amerikanska på ett härligt sätt.
Året är 1906 och bonden Åge ska ta över gården från sina föräldrar. Det blir hårda förhandlingar om
undantagskontraktet, i synnerhet som fadern Ifvar är före detta nämndeman och van vid svängrum.
Dessutom är hans hustru Lovisa en ganska vass kvinna, som har synpunkter på både kontraktet och sonens
stundande giftermål. Första akten utspelas på hemmaplan, medan andra akten förlagts till en hjulångare på
Mississippi, där det finns bovar både i kjoltyg och herrkläder.
–Bovarna försöker plocka smèn på pengar, eftersom han uppträder lantligt. Men han klarar sig, avslöjar
Nils-Henrik Salomonsson.
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Han tycker att folklustspelet skildrar en spännande tidsepok, i början av 1900-talet, då lantbruket i Sverige
moderniserades och många svenskar emigrerade till Amerika. Folklustspelet ges i Ramslifs loge, som tar cirka
150 personer. Vid genrepet i tisdags kväll var boende och personal från Rosenborg i Gärsnäs inbjudna.
Folklivsgruppen besökte äldreboendet i vintras, och fick då ett positivt gensvar.
Cirka 25 personer är engagerade i sommarens föreställningar.
Framförandet på scenen underlättas numera av att gruppen byggt ett nytt ljud- och ljusrum. Mycket har hänt
med Ramslif på tjugo år. Gruppen hade sitt första framträdande den 20 maj 1989 i Ramsåsa kyrka. Det var
ett kyrkospel enligt 1811 års kyrkohandbok.
–Sedan dess har vi framfört spelet i ett tjugotal skånska kyrkor, säger Nils-Henrik Salomonsson.
Såsom bokningsansvarig flaggar han redan nu för julfesten i stallet.
Under perioden 27 november –19 december spelas Lördakväll i fattihuset.
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