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Det hela började 2019 då Grete Sneltvedt 
och EvaMaria Mansnerus från Lumpar-
Lab teaterförening i anslutning till ett an-
nat projekt satt ner och samtalade med 
boende på Kapellhagen i Lumparland.

– Vi möttes kring kaffebordet och in-
tervjuade de äldre på Kapellhagen, och 
snart kom andra i byn också och deltog 
i samtalen. Vi var intresserade av deras 
livsberättelser, och intervjuade tolv per-
soner flera gånger. Det var jätteroligt, för 
vid varje träff kom det fram nya berättel-
ser, nya tillskott, nya grenar på trädet som 
är deras livsberättelser, berättar Grete 
Sneltvedt, initiativtagare, projektledare 
och skådespelare.

Konstnären EvaMaria Mansnerus me-
nar att livsberättelserna de fick ta del av 
på Kapellhagen är unika, men samtidigt 
både tidlösa och universella.

– Berättelserna handlar inte bara om 
vad som varit, utan också om vad som 
sker nu. I dem möts gammalt och nytt, de 
handlar om att växa som människa. Men 
mitt gestaltande representerar inte en do-
kumentär skildring av människorna, utan 
jag har byggt min historia utifrån deras 
historia. Ska jag sammanfatta det hela i en 
mening blir det: ”En människa är större 
än sig själv, alla är vi samma.”

Utställning och boksläpp
Den 9 juni klockan 15–17 öppnar utställ-
ningen ”Jag lever än – livet som jag minns 
det” på Ålands kulturhistoriska museum 
med vernissage. Där visas konstverk av 
EvaMaria Mansnerus och fotografier 
av Marcus Boman, som ackompanjeras 
av ett ljudlandskap signerat Alexander 
Lindberg med inspelade utdrag av berät-
telserna och musik.

Vid olika tillfällen under utställningens 
gång framför Grete Sneltvedt berättelser 
med röst och kropp på plats i kulturhis-
toriska museets filmsal, till ackompanje-
mang på dragspel av Greta Sundström.

I samband med vernissagen släpps 
också boken ”Jag lever än! 12 berättelser 
från Lumparland”. Redaktörer är Grete 

Sneltvedt och regissören och dramatur-
gen Camilla van der Meer Söderberg, 
och för textredigeringen står författaren 
Leo Löthman.

Löthman berättar att han anslöt till pro-
jektet i ett senare skede, då samtalen re-
dan var gjorda och transkriberade.

– Jag fick det väldigt serverat. Men det 
var mer jobb men också intressantare än 
jag hade trott från början. Det är enorm 
skillnad mellan talspråk och det berät-
tande skriftspråket. Utmaningen för 
mig var att hitta rätt balans, att inte taf-
sa på hur personerna pratar men sam-
tidigt få det att flyta och fungera som 
skriven text. Det är väldigt intressanta 

berättelser som har gett mig nya per-
spektiv på tillvaron.

Texterna ackompanje-
ras i boken av Marcus 

Bomans porträttfoton 
av berättarna. 

– Porträtten har 
ett ganska univer-
sellt uttryck, men 
var och en har ju 

en stark per-
sonlighet som 
jag också 

velat plocka fram. Jag har velat göra bil-
derna så autentiska som möjligt och inte 
använt mig av blixtar till exempel, vilket 
kunde vare utmanande en gråmulen ja-
nuarieftermiddag. Det har varit ett otro-
ligt givande projekt, jag blev väldigt glad 
när Grete ringde och frågade. För elva år 
sedan gjorde jag faktiskt ett liknande pro-
jekt, så det känns fint att komma tillbaka 
till rötterna.

I boken är porträtten i svartvitt, medan 
bilderna som visas i utställningen är i 
färg.

Forskningsprojekt
Det större projektet ska småningom också 
mynna i en forskningsrapport som ett 
delprojekt. Regina Santamäki Fischer 
är doktor i vårdvetenskap, akademilektor 
och forskare med fokus på äldres hälsa.

– Det var jätteroligt att bli tillfrågad om 
att vara med i projektet. Mitt jobb står 
framför mig nu. Jag ska intervjua delta-
garna om hur livet ter sig nu när de blivit 
fokus för ett konstprojekt. Hur skildrar 
vi människorna och berättelserna utan 
att det blir objektifierande? Det är viktigt 
med ett etiskt, värdigt och respektfullt för-
hållningssätt, och att komma ihåg att man 

äger sin berättelse som gammal.
Planen är att den vetenskapliga för-

djupningen ska småningom ska mynna 
i en vetenskaplig artikel i en hälsoveten-
skaplig tidskrift.

Grete Sneltvedt hoppas också att små-
ningom kunna skapa en föreställning uti-
från berättelserna i projektet.

– Om vi får pengar vill vi ta det vidare. 
Jag är otroligt tacksam över att få jobba 
med så duktiga medarbetare, berättar 
Sneltvedt, och lyfter förutom de ovan 
nämnda fram producenten Sheyda Sha-
fiei och grafiska formgivaren Maria Ant-
man som ovärderliga för projektet.

Livsberättelser i allkonstverk
Med utgångspunkt i tolv lumparlän-
ningars livsberättelser har projektet 
”Jag lever än!” mynnat i ett slags 
allkonstverk bestående av en bok, en 
utställning och småningom också en 
forskningsrapport och en föreställning. 

MEDVERKANDE:
• Saga Eriksson, Leif Williams, Hildi 

Sofia Andersson, Bertil Sjöwall, Sara 
Wilhelms, Edgar Alm, Maj-Lis El-
lingsworth, Aldur Holmström, Birgit 
Johansson, Karl-August Nylund, 
Carita Eriksson, Jörgen Norell

En stor del av arbetsgruppen bakom projektet och allkonstverket ”Jag lever än!”. Från vänster: Marcus Boman, Alexander Lindberg, 
Grete Sneltvedt, Sheyda Shafiei, Leo Löthman, EvaMaria Mansnerus och Regina Santamäki Fischer.

Fotografen Marcus Boman står för de svartvita porträttfotografierna i boken, och visar 
samtidigt bilderna i färg i utställningen. På bilden Saga Eriksson, en av tolv medver-
kande i projektet.

Grete 
Sneltvedt 
från teater-
föreningen 
LumparLab
är initiativ-
tagare och 
projektledare.

Boken ”Jag lever än! 12 berättelser från 
Lumparland”, släpps i samband med öpp-
nandet av utställningen den 9 juni.
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