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Och snart kommer prosten!
Text: Lollo Bark
Publicerad 28 november 2009 17.03 Uppdaterad 13 juli 2010 1.27
Ramsåsa.

Året är 1895. Det är lördag och byns invånare förbereder sig för att självaste prosten ska komma på besök
dan därpå.
–Och naturligtvis vill byns präst och styrande då visa upp en välmående by, säger Nils-Henrik
Salomonsson som skrivit julens folklustspel Lördagskväll i fattighuset.
Samtidigt som publiken får en inblick vad som händer i fattighuset denna lördag får de följa
förberedelserna i sockenstugan inför prostvisitationen.
Scenen i ladan är indelad i två mindre enheter, skilda åt med en mindre vägg. För att kunna följa dramats
gång fokuserar ljuset på händelsens centrum. –Nytt för i år är ett ljus- och ljudrum här bakom, berättar
Nils-Henrik Salomonsson. Och det är ett lyft som är guld värt.
Det är den 16:e julen som Ramslifs folklivsgrupp arrangerar julfest i stallet. De spelar på bygdemål, vilket
är mycket uppskattat av publiken, och det brukar bli mellan 13 och 15 föreställningar. De som vill kan
också beställa förtäring i form av mat eller kaffe med dopp som serveras när föreställningen är slut.
–Det behövs, säger Nils-Henrik Salomonsson, för de flesta som kommer hit är långväga gäster. Till maten
bjuder vi på lite sång och musik. Carl von Schantz spelar gitarr och Isabella Salomonsson, min dotter,
sjunger. Pjäsen börjar med att fröken Jeppsson, körledare, tränar den kör som ska sjunga vid prostens
besök. Det var tänkt att kören skulle bestå av byns kvinnor men de skickade istället sina döttrar. Så av
kvinnokören blev det en barnkör.
Lustspelet bygger som oftast när Nils-Henrik Salomonsson skrivit manus, på en rad förvecklingar.
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I pjäsen finns allt från armod, överflöd, kärlek, längtan och avundsjuka till konstiga släktrelationer.
Varför är fattihjonet Sissa, mor till nyblivna unga änkan Ida, så kärvänlig mot kommunalstämmoordförande Nils ? Ja, det undrade jag över en lång stund. Men svaret kommer i slutet av pjäsen som hade
premiär i fredags.
Lustspelet visas varje torsdag, fredag och lördag till den 19 december.
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