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reportasje

José Saramagos el-
levte bok på norsk, 
Den andre mannen 
(Cappelen, oversatt 
av Christian Rug-
stad), kom i vår og 
nobelprisvinneren 
har et stort publikum 
her i landet. 

I Saramagos roman Det året Ricardo 
Reis døde (Cappelen, 1998) lar forfat-
teren Ricardo Reis, et av den store 
dikteren Pessoas mange heteronymer 
(dikternavn), vende tilbake til Lisboa 
fra Brasil i 1935, bare en måned etter 
den virkelige Pessoas død. Dette har 
nok gjort sitt til at interessen for Pes-
soa (1888–1935) har blomstret opp. I 
Norge er det Solum forlag som gir ut 
hans verker: Den anarkistiske bankier 
(1995), Uroens bok (1997), Djevelens 
time (1998) og Stoikeren (2001), i til-
legg til diktsamlingen Det er ikke meg 
jeg forestiller.  

Man kunne tro at nobelprisvinner 
Saramago ville fungere som et lokomotiv 
for andre portugisiske forfattere og føre 
til økt interesse for portugusisk litteratur 
som sådan. Det ser imidlertid ikke ut 
til å være tilfelle. Det er sparsomt med 
forfattere fra Portugal på listene til nor-
ske forlag. Et unntak er António Lobo 
Antunes, som kommer ut på Pax forlag 
(bortsett fra Hinsides helvete, som kom 
på Cappelen i 1984). Hans nyeste roman 
på norsk er En formaning til krokodillene, 
som kom i fjor. Her er handlingen lagt 
til tiden etter nellikrevolusjonen i 1974, 
da diktaturet ble styrtet og republikken 

Uoppdaget land
Fernando Pessoa, José Saramago, António Lobo An-
tunes. Dette er store navn i Portugals litteratur. Alle 
tre er oversatt til norsk, men det er de til gjengjeld nes-
ten alene om.

gjeninnført. Salazars regime er styrtet, 
men det ekstreme høyre lever fremde-
les. Et sentralt tema er hvordan angst 
slår over i hat og vold. Andre romaner 
av Antunes er: Utredning om sjelens 
lidenskaper, Tingenes naturlige orden, 
Carlos Cardels død og Portugals ære og 
makt. Alle romanene er oversatt av Kari 
og Kjell Risvik.

Det portugisiske språket brukes også 
i Brasil, Angola, Mosambik, Guinea 
Bissau og Kapp Verde, men i denne 
artikkelen er det kun snakk om litteratur 
fra Portugal. 

Når det er langt mellom utgivelsene 
av portugisiske forfattere, kan det ha å 
gjøre med at det er vanskelig å orientere 
seg om hva som fins av litteratur. Hen-
vendelser Bok og samfunn har gjort til 
instanser i Portugal som skal ha som 
oppgave å formidle informasjon om 
landets litteratur til utlandet, har vært 
resultatløse. 

KLASSIKERE
Professor i portugisisk ved Universitetet 
i Oslo, Anne Sletsjøe, har i en artikkel i 
tidsskriftet Bøygen (nr. 4/2001) redegjort 
for portugisisk litteratur i Norge. Der 
skriver hun blant annet at det er et tap at 
den store 1500-tallsforfatteren Luís de 
Camoes så langt ikke er oversatt til norsk. 
Hun synes det er beklagelig at Portugals 
nasjonalepos Os Lusiadas dermed ikke 
er tilgjengelig for et større publikum. 
Ifølge Sletsjøe representerer de Camoes 
en sonetteskatt som ikke står tilbake for 
den Shakespeare etterlot seg.

En av de klassiske forfatterne fra 
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Portugal som er oversatt til norsk er José 
Maria Eca de Queiroz (1845–1900). Den 
gule sofaen kom på Gyldendal i 1998. 
Vi er i Lisboa, og en dag kommer for-
retningsmannen Godofredo Alves hjem 
og finner sin kone på en gul sofa sammen 
med Machado, Godofredos beste venn 
og forretningspartner. Den kampen 
romanen skildrer, foregår i Godofredos 
indre – mellom hans behov for å forsvare 
sin ære og hans behov for å kunne tilgi. 
Romanen kjennetegnes ifølge oversetter 
Christian Rugstad av språklig presisjon, 
fin ironi og menneskekunnskap. 

To år senere ga Gyldendal ut familie-
fortellingen Familien 
Maia i sin klassikerse-
rie. Romanen handler 
om forfallet i samtiden, 
om familien Maia som 
har alle muligheter, 
men som skusler dem 
bort, og om den udu-
gelige helten Carlos  ̓
uheldige valg både i kjærlighetsliv og 
yrkesliv. 

Forlaget Folium ga i 2001 ut Queiroz  ̓
Fortellinger (se rammesak).

Anne Sletsjøe er ikke imponert over 
norske forlags arbeid med oversettelser 
fra Portugal, og hun synes satsingen 
virker tilfeldig. Hun mener også at den 
portugisiske litteraturen har kommet i 
skyggen av den spanske. 

En av de mest populære forfatterne fra 
mellomkrigstiden, José Maria Ferreira 
de Castro fins på norsk med romanen 
Gummitapperne ved Rio Madeira (Tiden 
1953) og Vendepunktet (Tiden 1976). 
Miguel Torga kom på norsk i 1979 med 
Dikt fra dagbøkene og Fortellinger fra 
fjellet (begge på Solum). Solum ga i 1981 
ut et annet verk fra mellomkrigstiden, 
Branquinho da Fonsecas Baronen og 

andre noveller. 
Almada Negreiros (1893–1970) var 

både maler og forfatter, og venn av Pes-
soa. Hans roman Nome 
de guerra regnes som et 
hovedverk innenfor den 
portugisiske modernis-
men. Negreiro er ikke 
oversatt til norsk, men 
det danske forlaget Ørby 
har utgitt romanen under 
tittelen Et dæknavn. 

DANSK ENTUSIASME
En stor samtidig forfatter som heller 
ikke er oversatt til norsk, er Almeida 
Faria. Han er oversatt til en rekke språk, 
deriblant både svensk og dansk. Faria 
er født i 1943 i Alentejo og er lærer  i 
estetikk ved universitetet i Lisboa. Han 
fikk sitt gjennombrudd i 1962 med ro-
manen Rumor Branco. 
Han er ikke minst kjent 
for sin romantrilogi om 
en familie fra Alentejo 
i tiden omkring revo-
lusjonen i 1974. Det 
danske forlaget Ørby har 
gitt ut romanen Sebas-
tian Erobreren. Romanen spiller på den 
portugisiske myten om kong Sebastian 
som falt i et slag på 1500-tallet, men 
aldri ble funnet. Ut fra dette ble det bygd 
en frelsermyte, hvor Sebastian skulle 
komme tilbake og gjenskape Portugal 
som verdensmakt. Men der mytens Se-
bastian er en verdensfjern, asketisk figur, 
er Farias hovedperson i høy grad et barn 

av vår egen tid og 
har stor livsappetitt. 
Berlingske Tidende 
skriver blant annet: 
”Bogen er under-
holdende og har den 

Forts. neste side 

Portugal har en rik litterær tradisjon, som dessverre er ganske ukjent for norske lesere.



Bok og samfunn 8 - 200418

tet av Tove Bakke (Cappelen, 2000). 
Forfatteren ble født i 1919 i Porto, og 
vokste opp i en rik familie med nordiske 
aner. Hennes fremste inspirasjonskilde 
er naturen, og særlig havet, og dikteren 
Pessoa har vært et stort forbilde. 

UNG OG LOVENDE
José Rico Direithino (født i 1965 i Lis-
boa) regnes som en av de mest lovende 
portugisiske forfatterne i dag, og han 
har mottatt flere priser i hjemlandet. 
Han debuterte med en novellesamling 
i 1992, fulgt av romanen Breviário 
das Más Inclinacoes i 1994, som blant 
annet er utgitt på tysk 
under tittelen Brevier der 
Schlechten Gewohnheiten. 
Den handler om Josef, som 
en dag da han er 33 år gam-
mel treffer faren sin, som 
han aldri har kjent. Faren 
var en handelsreisende 
som forførte Josefs mor. 
Dagen etter blir Josef funnet død, og det 
utvikler seg en legende om ham. Han blir 
oppfattet som hellig, og folk begynner å 
valfarte til landsbyen hans.

store kvalitet at den fører os ind i kulturer 
og traditioner, vi kender alt for lidt til. 
Hatten af for de forlag der bidrager til 
at holde vandene åbne ud til den større 
verden.”

Ørby Forlag gir også ut en kvinnelig 
forfatter som har en sterk posisjon både i 
hjemlandet og utlandet: Agustina Bessa-
Luís. Heller ikke hun er tilgjengelig på 
norsk. Ørby Forlag har utgitt hennes 
romaner Abrahams dal og En hund der 
drømmer, samt noen enkeltstående no-
veller. Bessa-Luís ga ut sin første bok i 
1948 og ble fort etablert som en av sin 
samtids mest lovende forfattere. Hun 
er født og oppvokst i Duoro og bosatt 
i Porto. 

Det er portugiseren Jorge Braga som 
står bak forlaget Ørby, som ble grunnlagt 
i 1992. 

– De to forfatterne Almada Negreiros 
og Agustina Bessa-Luis har helt siden 
jeg var ung spilt en stor rolle for meg, 
både litterært og personlig, derfor hadde 
jeg også et ønske om at de skulle kunne 
leses på dansk. Almeida Faria ble jeg 
presentert for på bokmessen i Frank-
furt, og det ble utgangspunktet for min 
oversettelse og utgivelse av romanen 
Sebastian Erobreren, sier Braga, som 
har bodd i Danmark i snart 36 år og er 
både utgiver og oversetter. Forlaget hans 
er basert på idealisme.  

– Jeg er verken mesen eller talentspei-
der. Som liten forlegger må jeg innrømme 
at jeg bare har råd til mine eksklusive 
utgivelser og rendyrkede idealisme tak-
ket være fondsstøtte og mitt gamle yrke; 
arkitektfaget. Man kan kun beskjeftige 
seg med litterære oversettelser når man 
er økonomisk sikret på annet vis. Det 
moret meg da Agustina Bessa-Luis  ̓
franske oversetter ved en sammenkomst 
spurte meg hva jeg ellers holdt på med. 
Da hun fikk vite at jeg var arkitekt, og 
jeg spurte hva hun ellers drev med, svarte 
hun: ”Jeg er bare godt gift”.

KVINNESTEMMER
Lídia Jorge (født i 1946 i Algarve, nå 
bosatt i Lisboa) er en av Portugals mest 
fremstående forfattere. Oversetterparet 
Kari og Kjell Risvik har fulgt hennes 

forfatterskap i mange år. 
– Det som slår oss, selv om hver bok 

er forskjellig, er det gjennomgående 
sosiale engasjementet, ønsket om å fange 
hendelser i ord og sende et vitnesbyrd 
om det som har hendt videre til leserne. 
Bøkenes tema er derfor alltid knyttet 
til historien, til enkeltmenneskers og 
folkegruppers identitet, sier de. 

Ingen av hennes bøker er oversatt til 
norsk, men på svensk fins Walters dotter 
(Brombergs förlag 2001). Walter Dias 
er den fortapte sønnen som stadig er på 
reise. Han tegner fugler og forfører kvin-
ner verden over. En av dem er Maria Ema, 
en jente fra hans hjemtrakt. Når hun blir 
gravid 15 år gammel, blir Walters eldre 
bror beordret til å gifte seg med henne. 
Men alle vet at barnet hun føder er Wal-
ters. Det er en fortelling om kjærligheten 

mellom en far og en 
datter, men også en 
skildring av en stor 
familie på den por-
tugisiske landsbygda 
og hvordan den for-
andrer seg i løpet av 
1900-tallet. 

Boken er også 
kommet på engelsk 

under tittelen The Painter of Birds. 
– Med denne boken befestet Lídia 

Jorge sin posisjon som kanskje den 
fremste forfatteren i Portugal de siste 
25 årene. Vi har flere ganger prøvd å 
anbefale henne til norske forlag, men 
forgjeves. Det er en grov forsømmelse 
at norske lesere ikke kan gjøre seg kjent 
med henne, sier Kari og Kjell Risvik.

På engelsk fins også romanen The 
Murmuring Coast. Romanen kom ut i 
hjemlandet i 1988, og er kanskje hennes 
mest berømte roman hittil. Handlingen 
finner sted under kolonikrigen i Mo-
sambik. 

Portugal har en sterk tradisjon når 
det gjelder poesi, og 
en kvinnelig lyriker 
som er oversatt til 
norsk er Sophia de 
Mello Breyner An-
dresen. Samlingen 
Sjøfarar er gjendik- Tekst og foto:Jorid Mathiassen

Café Brasileira i Lisboa var Fernando Pessoas stamkafé. 
Statuen utenfor kafeen har blitt en turistattraksjon.
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Med Portugal 
som spesialitet
■ Folium Forlag i Ørje har spesialisert seg på å 
gi ut portugisiske ordbøker og oversettelser av 
portugisiske klassikere. Blant utgivelsene finner 

vi Eca de Queiroz  ̓Fortel-
linger, som er et verk som 
ble til først etter forfatterens 
død, satt sammen av tekster 
fra hans samling av løsrevne 
manuskripter publisert i 
aviser og tidsskrifter. 

Mário de Sá-Carneiro 
var venn av Fernando Pes-
soa, og var 

en av de forfatterne som bidro til 
fremdriften av modernismen i Por-
tugal. Himmel i brann, som kom ut 
i 1915, består av tolv noveller. To 
av disse, «Den store skyggen» og 
«Mysterier» er nå utgitt på norsk. 
Stikkord er konfliktfylt indre liv i 
surrealistiske omgivelser. 

Camilo Castelo Branco ble født i Lisboa i 1825 
og begikk selvmord i St. Miguel de Ceide i 1890. 
Han var en av de viktigste romanforfatterne i 
Portugal på 1800-tallet, og flere av bøkene hans 
er oversatt til andre språk. Han blir karakterisert 
som en lidenskapelig og polemisk personlighet. 
Det var i 1861, mens han sonet en fengselsstraff på 

grunn av et kjærlighetsforhold 
at han skrev Fortapt kjærlighet. 
En families memoarer, som av 
forlaget blir karakterisert som 
en intens og tragisk kjærlighets-
historie. Folium forlag har også 
gitt ut Ting som bare jeg vet, 
som ble skrevet i 1853. Ideen 
om den umulige kjærligheten 
og det drama-

tiske i de mellommenneskelige 
relasjoner er konstant til stede 
i denne historien, som er rik på 
intense følelser. 

Alle bøkene er oversatt av José 
Aurélio Rodrigues, som også 
driver Folium Forlag.

Med adresse Portugal
■ Robert Wilson (f. 1957) er engelsk, men bor nå i 
Lisboa. Han fikk sitt gjennombrudd med kriminalro-
manen Et lite drap i Lisboa, som kom på norsk i 2002. 
En 15 år gammel jente blir funnet drept på en strand i 
nærheten av Lisboa, og politietterforsker Zé Coelho 
innser snart at saken har røtter i Portugals historie. 
Sporene peker mot revolusjonsåret 1974 – det gamle 
fascistregimets forbrytelser ble aldri gjort opp, og det 
ulmer ennå i de politiske glørne. 

På norsk fins også romanene Den blinde mannen i Sevilla 
(2003) og I selskap med fremmede (2004). Det er Per Kristian 
Gudmundsen som har oversatt Wilsons bøker til norsk. 

Den amerikanske forfatteren Richard Zimler (f. 1956) er 
bosatt i Porto, der han i tillegg til å skrive bøker også underviser 
i journalistikk ved byens universitetet. Han har oppnådd stor 
suksess med sin historiske kriminalroman The last Kabbalist 
of Lisbon, som er oversatt til en lang rekke språk, men så langt 
ikke til norsk.  

Handlingen er lagt til Lisboa i 1506. Arbraham Zarco blir 
funnet død med en naken kvinne ved sin side. Abraham var 
en kjent kabbalist som praktiserte sin tro på et tidspunkt da jø-
dene i Portugal ble tvunget til å konvertere til 
kristendommen. Mange praktiserte imidlertid 
sin religion i hemmelighet, blant dem også 
romanens forteller, Berekiah Zarco, Abrahams 
nevø. Romanen har gitt Zimler merkelappen 
”en amerikansk Umberto Eco”.


