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En gang ble Buddha
spist av en tiger
Forfatter: Tor Åge Bringsværd
Forlag: Spartacus
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Tor Åge Bringsværd har

oversatt 25 jakata-fortel-
linger til norsk. Jakata-fortellin-
ger er buddhistiske fødselshis-
torier som er over to tusen år
gamle, og angivelig stammer
fra Buddhas egen munn. De
har form som eventyr og
handler om Buddhas tidligere
liv. Ifølge buddhistisk tro kunne
Buddha huske alle sine tidligere
liv, og han brukte fortellinger fra
disse til å undervise sine tilhen-
gere om hvordan man burde
leve.

I disse fortellingene inntar
Buddha forskjellige skikkelser.
Han fremstår som konge, ape,
elefant, rotte, asket, løve og så
videre. Alle historiene setter
ham på en eller annen prøve
som utfordrer hans dømme-
kraft og krever mot, styrke og
utholdenhet. Gjennom alle prø-
velsene viser Buddha seg som
oppofrende, vis og behersket, og
i historiene ligger det ofte en
oppfordring om å velge rett slik
Buddha gjorde det.

Disse historiene har ikke vært
tilgjengelig i bokform på norsk
tidligere, og det er
et viktig arbeid
Bringsværd har

gjort her. Det finnes i alt 547 sli-
ke fortellinger, så disse er bare
et lite utvalg. I starten av boka
gis det en kort innføring i bud-
dhismen, samt litt historikk om
jakata-historiene. I tillegg fin-
ner man et lite kart og en ord-
liste med beskrivelser av
viktige stedsnavn. Alt det-
te er både nyttig og nød-
vendig for at leseren
skal kunne sette seg inn
i historiene.

Denne boka mar-
kedsføres som buddhis-
tiske eventyr som passer
de fleste aldre. Her er

jeg sterkt uenig. Dette er hoved-
sakelig ei bok som passer

for voksne eller litt eld-
re ungdommer. Mange
av historiene er svært
brutale og gir detaljerte
beskrivelser av både dyr
og menneskers død og li-
delse. Det krever et visst
refleksjonsnivå og evne til
abstraksjon dersom man
skal tilegne seg moralen i
disse, og ikke bli sittende
gråtende igjen fordi en ape-
konge trampes i hjel eller
menneskeetende demoner
fortærer et lik. Denne utvel-
gelsen av historier, hvis de er

tenkt å være for barn, virker noe
underlig.

Slik jeg kan se det, er det bare
én av fortellingene som kan pas-

se for litt yngre barn, og jeg
undrer meg noe over hvorfor
man heller ikke har valgt ut
flere slike, eller i det minste til-
passet noen av historiene i bo-
ka for denne målgruppen.

Jeg savner også en mer fag-
lig begrunnelse for det utval-
get av historier som er gjort.
Det følger noen relativt per-
sonlig vurderende fotnoter
underveis, men disse kunne
med fordel vært strøket for en
mer utdypende refleksjon i
starten. Når det er sagt, vil jeg
tro at flere av fortellingene i
denne boka kan være godt eg-
net til diskusjon for elever i vi-
deregående skole, og jeg vil gi
forfatteren honnør for en vik-
tig og god oversettelse.
IRENE TRYSNES

En viktig oversettelse

OVERSATT: Tor Åge Bringsværd
har oversatt 25 såkalte jakata-
fortellinger til norsk. 
ARKIVFOTO: SCANPIX

KRIM
De ensomme
Forfatter: Håkan Nesser
Oversatt fra svensk av Elisabeth
Bjørnson 
Forlag: Gyldendal

� Solid og intelligent, både som kri-
minalintrige, som tidsbilde, som
tegning av menneskelige relasjoner
og språklig.
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Håkan Nesser (f. 1950) de-
buterte i 1993 med «Det

grovmaskede nettet», den første
av ti romaner om etterforskeren
Van Veeteren i et fiktivt europe-
isk land. Etter det krafttaket
skrev han flere frittstående ro-
maner, den mest populære er
vel «Kim Novak badet aldri i Ge-
nesaretsjøen». Nå har han skre-
vet fire bøker om den italiensk-
ættede politietterforskeren
Gunnar Barbarotti i Kymlinge,
den siste foreligger nå på norsk:
«De ensomme». 

Vi presenteres for seks unge
mennesker i sosialdemokratiet
Sverige, året er 1969. Fem av
dem kommer til Uppsala for å
studere, den sjette bor i Uppsa-
la, men studerer i det nærlig-
gende Stockholm. Noen år etter
faller den yngste av dem, en
kvinne, utfor et stup nær Kym-
linge (Kymlinge finnes for øvrig
ikke på noe kart, men ligger i
nærheten av Stockholm). De
seks, nå tre par, var på sopptur. 

Tretti år senere faller hennes
samboer, også en av de opprin-
nelige seks, utfor det samme
stupet. Etterforsker Gunnar
Barbarotti og hans kollega Eva
Backman antennes profesjo-
nelt. Og Barbarotti må ta stilling
til et alvor han tidligere ikke har
tatt stilling til. Og han må ta opp
til revurdering sin gamle over-
enskomst med Gud … 

Dette er solid. Solid og intelli-
gent. Som kriminalintrige, som
tidsbilder, som studier i men-
neskelige relasjoner, som por-
tretter. Og solid språklig: klart,
rent, rolig, men med noen over-
rumplende humoristiske meta-
forer iblant.

Når kommer tv-filme-
ne/tv-serien om Barbarotti?
Den/de MÅ jo komme!

Knut Holt

Solid som
grunnfjellet


