Den 17 januari lämnade Norrbottensförfattare sin gamla
webbplats och flyttade in hos Bibblo.se – Norrbottens digitala
bibliotek.
Nu är det dags för den första författaren att ta plats i den nya
plattformen. Det är Stina Inga, bosatt i Kiruna. Hon är också aktuell
i projektet Min berättelse som lyfter fram litteratur och berättelser
på samiska, meänkieli och finska.
I Norrbottensförfattare kan du läsa om Stina Inga och hennes
författarskap. Här finns också möjlighet att provläsa dikter innan
du lånar böckerna. Naturligtvis kan du även ta del av
källhänvisningar och lite kuriosa.
– Min första diktbok kom ut när jag var 20 år, med hela framtiden för mig och med en insikt att jag
faktiskt levde i en annan kultur, i ett annat liv än mina få svenska vänner. En annan verklighet. En
annan vardag med andra sociala normer och värderingar än majoritetssamhället.
Stina Inga blev tidigt intresserad av dikter. Det var en lärare som introducerade den genren. Stina
Inga läste även dikter i tidningar, som exempelvis i Mitt livs novell, och kände att formen passade
henne.
– Jag gillar inte att älta och då passar dikten, säger Stina Inga.
Här hittar du Stina Inga >>>
Lyssna när Stina Inga läser en dikt på svenska och nordsamiska (3 min 21 sek).
En av de texter som du kan provläsa: ur Jámán oanehis bottu / Jag dör en kort stund (2016)
Oktii mus ledje čáppa,
litna, liegga iđidat
Go čalmmiid rahpen
su modji dego liehmu biegga
leabbanii goruda birra
Njávkkai
Liggii
Botkejuvvon ijaid maŋŋel,
duššan nieguiguin
dorvvuhisvuohta
šattai oassi
eallimis
En gång hade jag varma,
lena, underbara morgnar
Jag vaknade med hans skratt runt min kropp
Slingrande,
smekande,
värmande
Efter avbrutna nätter
med sönderslagna drömmar

blev otryggheten
en del av livet
Norrbottensförfattare drivs och ägs av Regionbiblioteket i Norrbotten i samarbete med biblioteken i
Norrbotten.
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.
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