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Ebbe Linde (1897-1991) som 
översättare 

son, 2008). Linde föddes i Krokek nära Kolmården 
den 27 september 1897 och dog den 13 november 
1991, 94 år gammal. 

Alla de här inriktningarna och egenskaperna präg-
lar Ebbe Lindes översättningar, både vad avser de 
textval och den översättningsstrategi som de repre-
senterar. Han utvecklar tre övergripande och sam-
spelande förhållningssätt. Det är dels hans motstånd 
mot det normativa i gestaltning och tolkning och 
fascinationen för det gränsöverskridande, vare sig 
det berör sexualitet eller litterär kanon; dels synen 
på översättning som metafor för det ultimata och 
ideala demokratiska samtalet; dels hans obändiga 
strävan att genom översättning övertala, övertyga 
och förmedla kunskap – sin specifika kunskap. Det 
faktum att han ibland i denna iver lade sig alltför 
nära den förmente svenska läsaren kunde få aliene-
rande konsekvenser av det främmande, som vi skall 
se. 

Textvalet är del av en översättning och det är speci-
ellt så i Lindes fall; hans val återger en översättning-
sideologi. Hans bearbetningar och översättningar av 
dramatik är de mest typiska i ett sådant kulturpoli-
tiskt avseende. Linde förlägger dem i en bred kon-
text där pjäsens översättningshistoria, den dåtida 
och samtida förankringen blir varandras förutsätt-
ningar. Lindes översättning möjliggör att pjäsens 
lagrade språk, dess mångspråkighet, reproduceras 
och förnyas i samspelet mellan text, skådespelare, 
regissör och publik. 

Han syn på ’originalet’ är lika blasfemisk och his-
toriskt försvarbar som hans antiauktoritära och 

Ebbe Linde förblev den gränslöst vetgirige kultur-
arbetaren ända upp i hög ålder. Återvänd till Öster-
götland och Norrköping, svårt synskadad, letar han 
efter talböcker på biblioteket och förklarar för bib-
liotekarien att han även vill ha böcker för att förnya 
sina språkkunskaper och därtill börja läsa finska, ett 
språk han inte hunnit med. Varför han så sent i livet 
vill börja studera ett helt främmande språk, vet vi 
inte. Och det är kanske ointressant. 

Noten illustrerar Ebbe Lindes aldrig sinande och 
rotlösa nyfikenhet och mångsidighet. Han var na-
turvetare och humanist. Arbetade ett kvarts sekel 
som lärare i elektrokemi vid Chalmers Tekniska 
Högskola, debuterade som poet 1924 med diktsam-
lingen Bräsch som åtföljdes av flera andra, skrev 
dramatik, essäer och självbiografiskt inriktade verk. 
Han verkade som teaterkritiker i Bonniers Litterära 
Magasin 1941-1953 och i Dagens Nyheter 1948-
1964; han förestod en tid en experimentell friskola i 
Kolmården, var pionjär inom psykoanalysen i Sve-
rige och frontfigur i det göteborgska Clarté. I sin 
roll som radikal debattör framträdde han som frihet-
lig internationalist, syndikalist och ateist. En trolös 
sjuttonhundratalsmänniska av Guds nåde var han! 
Och som sådan inte alltid (be)trodd. 

Vilhelm Mobergs kluvna syn var typisk: ”han [Lin-
de] lider av en lätt sinnesrubbning, som ständigt sät-
ter honom ur balans, så att hans omdömen i regel 
blir alldeles uppåt väggarna […] Jag börjar alltid att 
läsa en recension av honom med spänning: på vilket 
sätt ska Ebbe vara tokig i dag?” (den 23 mars 1961 i 
”Du tror väl att jag är död”: Vilhelms Mobergs brev 
1950-1973, red. Jens Liljestrand, Stockholm: Carls-
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ateistiska livssyn. I sin nyöversättning av Ludvig 
Holbergs Jeppe på berget (1950) i Helsingborg moti-
verar han sina radikala tillägg och förändringar med 
att det som gäller är ”totaliteten av en föreställning, 
inte några textställens ordalydelse” och fortsätter, 
”[j]ag har aldrig kunnat hysa vidare respekt for den 
museala sorts kulturbevarelse, som ropar på vanda-
lism, så snart ett klassiskt mästerverk bearbetas för 
att överhuvudtaget kunna praktiskt användas. […] 
En andlig produkt är död om den bara får ligga och 
samla damm i relikskrin” (Jeppe på berget, 1950, 
s. 7). Bättre en ’urtextens’ vandalism än glömskans 
damm! 

Samma tankegångar infinner sig i hans mesta kän-
da översättning/bearbetning av ett drama: Bertolt 
Brechts Tolvskillingsoperan (1957). Även här för-
svarar han sin egen redaktionella navigering mellan 
fyra grunddokument, sina val och sina anti-val (Lin-
des polemik!), med hänvisningar till Brechts egen 
dynamiska syn på att ”skådespelet måtte gå genom 
så många goda händer som möjligt, med ändringar 
som kan synas befogade i varje läge, och aldrig 
stanna vid att bli litteraturhistorisk relik” (Tolvskil-
lingsoperan, 1957, s. 20). En travesti av en parodi, 
som han benämner sitt arbete med Brecht. Hans val 
(eller valet av honom som översättare) av andra dra-
mer för nyöversättning som Eugène Ionescus Nos-
hörningen, 1961, och Den skalliga primadonnan: 
antipjäs eller en protest mot teater, 1982, Lope de 
Vegas Peribánez och kommendanten Oscana, 1966, 
och Niccolò Machiavellis Komedier, 1970 är mo-
tiverat förmodligen av pjäsernas dialektik kring 
makt och vanmakt, egenskaper som Linde förstär-
ker i sina bearbetningar. de Vegas Peribánez var det 
spanska republikdecenniets (1926-1936) kultpjäs 
som i Lindes tolkning blir en tidstrogen antikolo-
nial pastisch. 

Vi har redan sett prov på Lindes upptagenhet med 
översättarens aktiva funktion som delaktig i en kul-
turell och emancipatorisk process. Översättaren 
väljer var och hur iscensätta sin ’lojalitet’; den är 
inte given. ’Lojalitet’ är inte bara ett grundelement 
i översättningsteori, det är närmast en provokation 
i Lindes polemiska och pedagogiska resonemang 

kring översättning. I förordet till Peribánez förkla-
rar han att han i sin översättning bevarat till ”nio 
tiondelar” verkets fyrfotade trokeiska vers, hängivit 
sig åt en ”formell trohet – den enda form av trohet 
som jag riktigt håller på när det gäller att tolka ett 
poetiskt verk,” för att i nästa andetag medge att det 
”ibland kan vara si och med den sakliga troheten” 
då han tvingas ”frambringa en version lämpad att 
spelas i vår tid och publiken på vår teater just nu” 
(16, 17). Detta kan tyckas vara motsägelsefullt. Det 
är det inte. I sina översättningar av latinsk vers – och 
då i polemik med språkmän och latinprofessorer – 
hävdar han just det provisoriska och det anpassade. 
Översättningen är alltid en orimlighet. Det handlar 
inte om att slaviskt räkna långa och korta stavel-
ser. Lyckas översättaren ”gestalta det lätta lätt, det 
chockanta chockant, det kvicka kvickt … och det 
lidelsefulla lidelsefullt” är översättningen ”trogen.” 
Och då kan det låta så här när Catullus med Linde 
som ciceron svartsjukt harangerar ”min Flavius” 
(Catullus, vers 6): 

Alls ej båtar, ej alls, ditt hor förtiga!  
Vad? Man sträcker ej på sig så utknullat  
om man inte på samvetet bär en hel del …  
Alltså, upp och bekänn, båd gott och uselt!  
     (s. 27) 

Det första villkoret för att en översättning skall 
vara verkligt trogen, ”[är] att den på sina läsare gör 
samma intryck som originalet gjorde på sina” (ibid., 
s. 18,19). Fast hur vet vi hur en text upplevdes un-
der sin ’första’ tid? Den formella lojaliteten måste 
alltid underordnas, menar Linde, den funktionella 
lojaliteten, det vill säga verkets angelägenhetsgrad, 
dess verkan. Och för verkans eller funktionens skull 
får man ”skjuta på innehållet” och ibland, som vi 
såg i Lope de Vega fallet, mjuka upp formen. Kom-
promissa med sina ideal, med andra ord. Och det 
kan innebära att biassociationerna blir viktigare än 
huvudmeningen, satsrytmen mera ”bestämmande 
för valet av ett uttryck än den logiska innebörden” 
(Apollinaire, 1952, s. 32). 

Lindes positionering av sig själv som textens aukto-
ritära förvaltare ser han som dubbelexponering där 
jaget (översättaren) och ’originalet’ tvingas in i en 
slags kamp som ingen kan vinna. I stunder uttrycker 
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Linde sin otillräcklighet och sina brister. Om dikten 
(översättningen) är bra dikt och bär ”viss måttlig 
likhet med originalet i funktion, innehåll, klangver-
kan och struktur” duger det (Juan Ramón Jiménez, 
Ögonblick av evighet, 1961, s. 67). 

Denna osäkerhet genomsyrar paradoxalt även de 
utsagor som tydligast markerar hans utanförvaran-
deskap och revolt mot vedertagna översättningsnor-
mer och etablissemangets etik. Han väljer att betona 
bisexualitetet i sin Catullus (som vi såg); kompense-
rar en ’svaghet’ på ett textställe med förstärkning på 
ett annat (men då fel!) ställe (Apollinaire); imiterar 
provencalskan i sin översättning av Frédéric Mist-
rals orimmade versepos Sången om Rhône (1964) i 
sympati med dennes anti-franska och anti-feodala 
hållning; använder medvetet provocerande öster-
götska talfomer som ”talte” och ”ropte” och ana-
kronismen ”fan, du ljuger ju!” i stället för, som han 
ironiskt påpekar, ”Vid Hercules, du ljuger!” i sin 
Horatius översättning (Satirer och epoder, 1959, s. 
19-20). Osäkerheten tydliggörs i de polemiska an-
ropen och den uppsjö antihjältar som befolkar hans 
persongalleri, från Jeppe och Peribánez till Nicholas 
(Geoffrey Chaucer, Mjölnarens berättelse om den 
vackra Alison och den klipske scholaris, 1967) och 
Okonkwo i Chinua Achebes Allt går sönder (1967). 
Men det är denna såkallade osäkerhet parad med 
oppositionell vetgirighet som gjort Linde till en av 
de mest spännande och egensinnade svenska över-
sättarna under efterkrigstiden. 

Återstår en kort diskussion om Ebbe Lindes över-
sättningar av den nigerianske författaren Chinua 
Achebes två romaner Allt går sönder och En man 
av folket (1968). Kampen för demokrati, självstän-
dighet och egensinnighet, och mot kolonialism och 
rasism var Ebbe Lindes ledfyrar ändas sedan hans 
tidiga resa (1938) till ’gränslandet’ Karelska Näset 
och mötet med andra kringvandrande fritänkare 
(bland dem Elmer Diktonius och Atos Wirtanen) i 
konstnärskolonin Villa Golicke i Kuokkala endast 
20 km från Edith Södergrans Raivola. På sextiotalet 
engagerade han sig i självständighetskampen i Afri-
ka och tillhörde dem som anklagade FN för dess 
(och Sveriges) militära engagemang i Kongo 1961. 
Achebes romaner sedda ur ett hundraårigt kolonialt 

perspektiv med start i tidig (1850) brittisk kolonisa-
tion (Allt faller sönder) och självständigheten från 
brittiskt styre (En folkets man) måste ha uppvisat 
många paralleller med den europeiska och finländ-
ska verkligheten (hans skrev en bok om det finska 
vinterkriget, Vad gäller striden?). 

Lindes översättningar av Achebes romaner föl-
jer den praxis vi lärt känna. Linde ’försvenskar’ 
Achebe bortom det svenska språket, vilket får till 
följd att dennes och Igbokulturens öppenhet och 
mångsidighet förenklas till oigenkännlighet. Afrika 
alieneras. I bokförlaget Tranans nya upplaga av Allt 
går sönder (2004) har Lindes översättning komplet-
terats med ett förord av Per Wästberg, med illus-
trationer av Uche Okeke, ett antropologiskt kapitel 
av Don C. Ohadike och den ursprungliga listan av 
Igbotermer har återinförts. Ett ambitiöst försök till 
gottgörelse, kan det tyckas. Lindes prosaöversätt-
ningar illustrerar riskerna och svagheten med den 
självexponerande – som Linde själv karaktäriserade 
sig – västerländske översättaren. 

Raoul J .  GRanqvist
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