Jag bor i Övre Soppero, Kiruna kommun. Jag är förskollärare, slöjdlärare och samisklärare. Jag har skrivit en slöjdordbok på nordsamiska tillsammans med Gunvor Guttorm.
Jag har också skrivit en bönbok för barn på nordsamiska.
Jag brukar säga att jag är född och invuxen i duodji/hantverk. Det var vanligt när jag växte upp att man slöjdade
nästan allt man behövde. Många av teknikerna har jag lärt
mig hemma men jag har också utbildat mig.
Jag har alltid varit intresserad av ord och skrev upp nya
slöjdtermer på en lapp som jag sparade i en liten låda. När jag började på slöjdlinjen vid
Samernas folkhögskola blev vi uppmuntrade att lära oss slöjdtermerna. Då startade jag och
Gunvor Guttorm vårt insamlande, och efter ungefär tio år beslöt vi oss för att systematisera våra
ord i en duodjiordbok.

Solveig Labba
Smakprov på vad jag har skrivit
Ávdnasis duodjin: dipmaduodjesánit.
Tillsammans med Gunvor
Guttorm. (2008)
Gehppes mátkki sávan dutnje.
Lávllagirji mánáide ja nuoraide. (2010)

Författare, slöjdare, Övre Soppero
Skriver på nordsamiska

Ovdasátni
“Ávdnasis duodjin” lea jurddašuvvon veahkkin
dipmaduoji oahpahussii sihke vuođđoja
joatkkaskuvllas ja alit oahpahusas. Dán tearbmagirjji sáhttá geavahit nugo dat heive buoremusat
dan dásis, masa oahppit leat ovdánan duddjomis.
Dát girji lea huksejuvvon dan mielde mii
dábálaččat dáhpáhuvvá duddjodettiin. Girjjis leat
maid mielde sánit, mat muitalit mo olmmoš oaidná
gárvves duoji. Dat leat anolaččat danne go sihke
vuođđoskuvlla, joatkkaskuvlla ja allaskuvlla
duodjeohppui maid gullá oahppat govvet,
bagadallat ja árvvoštallat dujiid. Girjji galgá sáhttit
geavahit neavvun duoji teorehtalaš
oahpaheamis, muhto dat ii leat doarvái
duodjeteknihkaid oahpahallamis.
Ávdnasis duodjin: dipmaduodjesánit (2008)

Jag föddes 1950 i Helsingfors, Finland. Jag har
bott den största delen av mitt liv i norra Finland.
I Övertorneå har jag bott sedan 2007.
Jag har skrivit dikter på finska sedan 1980-talet.
Den första diktboken kom år 2000. Sedan dess
har jag skrivit och gett ut fem böcker.
Jag skriver humoristiskt om vardagliga händelser
och om naturen ur de mest oväntade synvinklar.
Den största succen har hittills varit den tvåspråkiga svensk-finska Matarengi Marknad /
Matarengin Markkinat.

Risto Andersson

Poet, Övertorneå
Skriver på finska, svenska

Smakprov på vad
jag har skrivit

Aurinko paistaa pilven takaa / tuulee pirusti
kevätahava / puhaltaa / ensi kertaa tämänvuotinen.
Puut heiluvat ne koskettavat / toisiaan oksistoillaan
hyväilevät toinen toisiaan. Jokainen erillinen oksa
näyttää / nauttivan omasta liikkeestään / luonnollisesta
soljuvuudesta / ei matkittavasta / vain sille ominaisesta.

Sinä (2018)
Ryppyjen takaa (2018)
Matarengi Marknad/
Matarengin Markkinat (2013)
Hämähäkki väärinpäin (2010)

Riippakoivujen oksien uskomattomat / liikkeet pystysuorasta pysähtyneisyydestä / vaakasuoraan pysyvyyteen
kaikkea siltä väliltä / pehmeästä mukautuvuudesta
ujeltavan tuulen / pakottamaan muottiin.
Kuusenoksien jäykkä liike / näyttää mekaaniselta kunnes
syvennyt yhden oksan avulla / sen koreografiaan
kuin musiikin / tahtilajista toiseen se sojottelee heiluu
hankaa neulasia oksia toisiinsa.
Pajut kieppuvat silmittömän / mielivaltaisen sekaisin
pystyvät / silti taipuisina palaamaan / alkuasetelmaan
milloin vain. Puut heiluvat omaan tahtiinsa / niitten oksat
eri tahtiin / jokainen laji heiluu heiluttaa / omalla tavallaan kukin / puu on omanlaisensa / muista poikkeava.
Ne odottavat kesää kaikki / iloisina odottavat /
Matarengin kevään heilurit.
Matarengi Marknad / Matarengin markkinat (2013)

Kanske är skrivandet ett sätt att försöka bringa
ordning i kaos. Så kan det i alla fall kännas som
ibland.
Och när man har lyckats hitta de där orden som
fångar just det där som man vill säga, då upplever
man nån slags lindring. För ett tag. Tills det är
något nytt man börjar fundera på. Så man fortsätter. Och fortsätter.
Prövar olika genrer; poesi, prosa, dramatik,
radiodokumentärer. Allt för att försöka förstå.
Vad allt det här egentligen handlar om. Jag är så
himla glad att jag har möjlighet att göra det.

Mona Mörtlund

Författare, Kangos / Luleå
Skriver på meänkieli, svenska

Smakprov på vad
jag har skrivit

Niilä oon niin hoppu / kaikila oon hoppu
Laukkovat sinne ja tänne / Rukuttavat, rukuttavat
Mie halvaisin / sanoa niile jotaki / mutta en muista
heän sanoja ennää / en muista heän kieltä

Morgonnatt (2014)
Jag passerar Juhonpieti när
rallarrosen blommar (2001)
Ellin leikkikaveri (1993)
Moron, moron, ostaks´ poron.
Loruja, lauluja, leikkiä, satuja
arvauksia Tornionlaaksosta.
Tillsammans med Monica
Johansson. (1986)
Dramatik för scen och film.
Arbetar också som översättare
och har senast översatt sex av
Gunilla Woldes böcker om Totte
och Emma till meänkieli (2018).

Jos net tietäisit / missä mie olen / minun ajatuksissa nyt
En mie ole täälä / Mie olen kaukana muuala
Jos joku saattais tulla tänne / puhuhmaan minun kans,
joku joka ymmärtäis / minun vanhaata kieltä
niin mie kertoisin missä mie olen
Kertoisin väylästä / kylästä, ihmisistä /
Mie kertoisin parhaimista / hillapaikoista
ja tuulipuurosta ja kalakakoista
Ja kunka mie kerran lähin ja jätin kaikki taakse
Mie tiän ette mie en pääse / sinne ennää,
vaikka halvaisin / Mutta jos joku saattais tulla tänne
praatimhaan minun kans / jos saisin kertoa,
niin sitten tuntuis / ette mie olisin sielä
Sitten tuntuis / ette mie olisin kotona
Jos saisin kertoa (2013)

Jag är född och uppvuxen i en traditionell renskötarfamilj och jag har alltid levt nära renskötseln på olika
sätt.
Mitt modersmål är samiska och det är också det
språk jag skriver på främst. De senaste åren handlar
skrivandet mycket om att försöka bevara ord som
håller på att försvinna, dialektala skillnader som
suddas ut och försvinner allteftersom det samiska
språket förändras.
Jag har alltid skrivit i någon form. Det började med
dagböcker, som under gymnasiet formades till mer poetisk text tack vare två lärare som var stöttande i mitt skrivande. 1995 gav jag ut min första diktbok på nordsamiska, Ferten eallima joksat.

Stina Inga
Smakprov på vad jag har skrivit
Jáman oanehis bottu /
Jag dör en kort stund (2016)
Skilli čoavdagat čoavjji dievva /
Med magen full av skramlande nycklar
(2009)
Dikter publicerade ex. i antologin
Nio (2002) och tidskriften Provins
(1/2018)

Poet, Kiruna
Skriver på nordsamiska, svenska

Go dálvebiekkat gárrasit šluvgejit du,
dalle go guoldu jávkkiha luottaid,
itge dieđe goppos galggalit mannat
Sávan ahte muittašit / njeabluga, čalkkaga,
bilssa miesi, geassega
Variga, vuobesa, gottuhasa,
goasuhasa, máhkanasa, nammaláhpi
Vuotnjala, vuonjaláldduža, nullaálddu, ronu
Stáinnaga
Sávan ahte don gávdnat dorvvu
čuvges geasseijain / go mu áskkai nohkket
ja miesažat ruvge / munno birra
Ahte muittat go dollagáttis
skápma čoaskimis liggejin du
Suhčaguvvon nieraid / njávken várrogasat
Sávan don muittat / ahte mii láviime
burestáhttit go bođiime / ja giitit
go vulgiime
Dikt publicerad i Provins nr. 1/2018

Jag heter Lis-Mari Hjortfors och bor i Koskullskulle
i Gällivare kommun. Jag är född i Porjus och har
mina rötter i Storlule (Sauka) och Pärlälven.
Jag är lulesame, författare, etnolog och forskare.
Jag har skrivit böcker, antologier, tidskrifter och
artiklar under många års tid. Jag skriver poesi och
prosa.
I mitt arbete dokumenterar jag människor och vad
de berättar. Muntligt berättande och att skriva är
viktiga delar i mitt liv. Jag vill att berättelserna ska
föras vidare till kommande generationer.

Lis-Mari Hjortfors
Smakprov på vad jag har skrivit
Jokkmokks Marknad 400 år. Fataburen. För Sápmi i tiden. Nordiska
museet. (2008)
Hur förs den samiska traditionella
kunskapen vidare? ValjesvuohtaMangfold. Bårjås. Populärvetenskaplig tidskrift Arranlulesamisk senter. (2008)
Sámi settlement and the use of pine
inner bark in Lönsdal, Nordland,
Norway. Dating and historical context.
Fennoscandia Archeologica.
Tillsammans med Oddmund
Andersen, Ken Olaf Storaunet och
Jostein Lorås. (2013)

Författare, Koskullskulle
Skriver på svenska, lulesamiska

Áhkko
Mån vuojnáv duv
gåvån.
Dån gehtja munji
mån tjajmadav
Gåvå duogen
li juojdda iehtjá
dánná tjuodtju:
Stáhta instituhtta
ulmusjtjærddabiologiddjaj.
Akti vil gehtjav dunji
dåbdåv duv vájvev
duv tjálme guodde stuor
suorgov vájmon
Usjudáláv ahte dån hættojij
tjuodtjot dánná.
Áhkko (2016)

Áhkko
Jag ser dig
på ett fotografi
Du ser på mig
Jag ler
Baksidan av fotografiet
sa något annat:
Rasbiologiska institutet
Jag ser på dig igen
Jag känner din smärta
Dina ögon bär en sorg
i sitt djup
Tänk att du blev
tvungen att stå där
Áhkko (2016)

Som trespråkig litterär röst i Norden måste jag lita till min
litterära kompass i näsan och ge mig ut i okända marker med
gränsmänniskans övertygelse om att man aldrig kan gå vilse,
alltid kommer man nånstans. Och skulle man gå vilse är det
bara att gå hem.
Jag gräns-är i mina tre språk. Som Tornedalens meänspråkiga
författare och skapare av skriftspråket har jag fått gräva i
frostig jord med blåfrusna naglar, övertygad om att orden finns,
inlästa i myrar och frusen jord i språkets istider och under
medelklassförtryckets frostiga år.

Bengt Pohjanen

Författare, Överkalix / Luleå
Skriver på meänkieli, svenska, finska

Smakprov på vad
jag har skrivit
Gränsgångare (2018)

Väy- lä on ai - na

ol - lu, se vir-taa

ei

o-le mis - thään

Korpelarörelsen (2015)
pois-sa,

Den tornedalsfinska litteraturen II.
Från Kalkkimaa till Hilja Byström.
Tillsammans med Kirsti Johansson.
(2009)
Jopparikuninkhaan poika (2009)
Smugglarkungens son (2007)

khään,

Lumi kätkee kasvonsa huutoon
(1995)

ei

o- le mis-thään pois- sa, se vir - taa me-ne - mät -tä mi - hin-

se mis -thää tu -le,

soon meis-sä ai-na ol-lu

vir - ta

Väylänvarren trilogia /
Tornedalstrilogin (2003-2004)
Trevliga djävlar (2003)

ei

ei

so-le mi-hin-khään me-nos-sa

mat-ka-na ra-jat - to-ma - na

kä -sit - tä teh -ty vir - ta väy-lä

Väy-lä on ai - na ol - lu,

se

ra -jan ve -ti ih - mis - kä - si,

ku-nin-khaan mus-ta nau-ha.

kä-sit-tä teh-ty

rau-ha Ju- ma - la.

y -his -tää, ei e - ro - ta,

tsaa - rin pu -na - nen vii - va,

Väy-lä on ai - na ol -lu, vir -ta, lau -lu, mat-kan

Lyykeri (1985)
vai-va,

ai-ka

i-ku -nen.

Ko tu-let

tän-ne, ta-hot

mul-ta:

Och fiskarna svarade Guds frid
(1979)
näy - tän

si - ul - le

väy - län

vir - ran

väy - län,

rau - han

mie

Ju - ma

näy - tän

-

lan.

sul - le

mie

Jag är född och uppvuxen i Pajala. Arbetat som
lärare i drygt 40 år på alla stadier i skolan. Nu, som
pensionär, reser jag omkring och föreläser om vår
kultur, berättar om mina böcker och om mitt
skrivande.
Jag jobbar också med förskolebarn för att höja
statusen på meänkieli. Min vision - att attityderna
och värderingarna till språket förändras.
Min första roman, Hjärntvättarresan, Aivonpesoreisu, är skriven på svenska med inslag av meänkieli.
Den handlar om vår tornedalska historia som många, varken tornedalingar eller svenskar
känner till. Jag har intervjuat kvinnor som i sin ungdom skickades söderut för att lära sig
”riktig” svenska.

Kerstin Tuomas Larsson
Smakprov på vad
jag har skrivit
Jag trodde jag plockade
blommor... (2018)
Miksis Lasse itkee? (2017)
Hjärntvättarresan,
Aivonpesoreisu (2017)
Elämyyksiä (2014)
Elämän aalot (2005)
Ääni kirkonmaan juurelta
(2002)

Författare, Pajala
Skriver på meänkieli, svenska

Tylsä pännä
jättää jäljen papehriin
jos sattuu
tylsä puhhuu sillonki
ko puhetta ei kaipaa
Terotettu pännä
jättää jäljen
joka paikhaan
tuntee, kuulee, näkkee
ushein liian paljon
Tylsä ei tiä porstuasta
jos liian hyvin
terotettu
- ei taho, nokka kestää
Elämän aalot (2005)

Dina händer vandrar
varsamt över mark
som legat i träda
Dina händer
söker sig varligt
över solvarma kullar
Dina händer tinar
isar i åar och bäckar
Dina händer får vårfloden
att forsa och sjunga
Dina händer banar
Dig väg in i urskogens fukt
och mörker
Dina händer ger mig liv
Jag trodde jag plockade
blommor... (2018)

Jag är född 1945 i Kardis, Pajala kommun i Tornedalen.
Numera bor jag i Sävast, Bodens kommun.
Jag har just blivit klar med en översättning av Marknadsvantar av Erika Nordvall Falck till meänkieli, Markkinavanthuita, som kommer att släppas i en nära framtid.
Nu håller jag på att fullfölja en trespråkig ordbok (meänkieli, svenska, finska) tillsammans med Meänkielen kieliraati: Meänkielen iso sanakirja, där tre böcker hittills har
släppts, A-K, L-N och O-R. 2016 skrev jag en sångtext på
meänkieli till Yaiya: Juuret (Rötter).

Bengt Kostenius
Smakprov på vad
jag har skrivit
Döden sover... (2009)
Kuolema karhuunpesässä!
Kertomus Meänmaasta.
(2008)
Hurstipiili tullee (1997)

Författare, Pajala / Boden
Skriver på meänkieli, svenska

Paras olla poikamies,
sen jo kyllä pappa ties,
sano mulle tällä laila,
yksin et oo mithään vaila.
Älä vain nyt naista kittää,
Komeata et saa pittää,
ruma sinut pannee pölkhään,
suuri antaa sulle sölkhään,
pieni vaimo sänkhyyn hukkuu,
paras ette yksin nukkuu.

Aysyyrialehmän päivä (1986)
Poikamiehen jeremiaati /
Ungkarlens jeremiad från
Hurstipiili tullee (1997)

