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Projektet inleddes hösten 2019, 
då Sneltvedt tillsammans med 
konstnären EvaMaria Mansne-
rus i anslutning till ett annat pro-
jekt besökte Kapellhagens äldre-
boende i Lumparland, satt och 
drack kaffe och samtalade med 
de boende. ”De äldre hade tagit 
med sig fotografier som samta-
len utgick ifrån och deltagarna 
delade ivrigt med sig av berättel-
ser ur sina liv”, skriver Sneltvedt 
i sitt förord till boken. Träffarna 
blev flera, och utsnitten och 
anekdoterna formades till berät-
telser om levda liv.

Projektet har i sommar myn-
nat i ett allkonstverk bestående 
av – vid sidan av den här aktuella 
boken – en längre utställning på 
Ålands kulturhistoriska museum 
med konstverk av Mansnerus, 
porträttfotografier av de äldre 
av Marcus Boman och ljudland-
skap av Alexander Lindberg. 
Som en del av utställningen har 
Grete Sneltvedt uppträtt med 
röst och kropp gestaltat livsberät-
telserna till ackompanjemang på 
dragspel av Greta Sundström.

Den 5 september reser utställ-
ningen vidare till Jomala biblio-
tek i ny skepnad, och vidare ska 
projektet småningom resultera  
i en forskningsrapport av dok-
torn i vårdvetenskap Regina 

Santamäki Fischer som är aka-
demilektor och forskare med fo-
kus på äldres hälsa.

Boken ”Jag lever än! 12 berät-
telser från Lumparland” återger 
berättelser som bandats in under 
Sneltvedts och Mansnerus träf-
far med de boende på Kapellha-
gen. Samtalen bandades in, och  
har sedermera redigerats med 
”lätt hand” av författaren Leo 
Löthman. 

Tydligt är att Löthman inte 
förvandlat berättelserna till  
litteratur, trots att det måste ha 
varit frestande för en författare. 
Nej, han har helt klart i stället 
gått varsamt fram och behandlat 
personernas berättelser mycket 
respektfullt. Dialektala drag och 
muntligt talspråk har i hög grad 
bibehållits i texterna; tilltalen 
känns personliga och berättel-
serna levande.

Valet av metod ter sig myck-
et lyckat. En annan metod, en  
annan förpackning hade möjli-
gen genererat berättelser som 
varit mer sammanhållna, texter 
med tydligare kronologi och röda 

trådar och en klarare början och 
slut. Men det personliga tilltalet 
hade på samma gång riskerat att 
gå förlorat, berättelserna hade 
kanske blivit mindre levande.

Löthman låter i stället huvud-
personerna behålla sina röster, 
sina berättelser. Berättelserna är 
associativa och spretiga, det görs 
omtag och det hoppas fram och 
tillbaka i kronologin och mellan 
ämnena. Men det är ju så munt-
ligt berättande oftast fungerar, 
och att Löthman så väl lyckats 
bibehålla känslan av muntlig tra-
dition gör texterna – ja levande.

De tolv berättarna, jämnt förde-
lade på sex kvinnor och sex män, 
är födda mellan åren 1927 och 
1947, och har till största eller  
stora delar av sina liv bott i Lum-
parland. Det är alltså lumpar-
ländska berättelser vi får oss till 
livs, med anekdoter från barn-
domens lekar med grannbarnen 
i de små byarna, krigsårens ved-
ermödor och skolåren fram till 
vuxenblivandet och vidare mot 
nutidens ålderdom.

Men trots att Lumparland och 

erfarenheter från den specifika 
hembygden utgör den gemen-
samma nämnaren hos berät-
tarna som samtliga mer eller 
mindre tillhör en och samma 
generation, ter sig berättelserna 
unika och djupt personliga sam-
tidigt som de bär på erfaren- 
heter som är både tidlösa och 
universella. De behandlar sorger 
och glädjeämnen, tragedier och 
lyckokast, längtan och vemod, 
kärlek och brist på kärlek, hårt 
arbete, gemenskap och ensam-
het, brustna drömmar och dröm-
mar som slagit in, familjeliv och 
äventyr.

Livet har emellanåt gått hårt 
fram med en del av berättarna 
och deras nära, men berättel-
serna präglas ändå i hög grad 
av förnöjsamhet och acceptans 
med hur livet blev. Stundtals har 
det varit hårt och tufft, man har 
genomlevt sorger, men i slut- 
ändan har det varit gott. Eller 
som Birgit Johansson avslut-
ningsvis konstaterar: ”Vi hadd 
nog ett bra liv.”

Bokens stilfulla och vackra por-
trättfoton i svartvitt av Marcus 
Boman inte bara ackompan-
jerar texterna, utan är i all sin  
uttrycksfullhet medskapare till 
levandegörningen av personlig-
heterna och deras berättelser 
i egen rätt. Vidare bidrar även 
EvaMaria Mansnerus illustra- 
tioner i slutet av varje berättelse 
till den finstämda helhet som  
boken utgör.
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Levande lumparländska livsbilder
Boken ”Jag lever än! 12 berät-
telser från Lumparland” utgör 
en del av allkonstverksprojek-
tet ”Jag lever än”, med Grete 
Sneltvedt från LumparLab 
teaterförening som initiativta-
gare och projektledare.

Fotografen Marcus Boman står för de svartvita porträttfotografierna i boken, och visar samtidigt bilderna i färg i projektets utställning. På bilden Saga Eriksson, en av tolv lumpar-
länningar som berättar om sina liv i boken.
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Författaren Leo Löthman har 
redigerat berättelserna med 
varsam hand. FOTO: TOMI RIITAMAA

Grete Sneltvedt från teaterfören-
ingen LumparLab är initiativta-
gare och projektledare. 


