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Språkhistorien formas inte av enskilda hjältar. Ändå är det svårt att skriva svensk språk-
historia utan att någon gång nämna exempelvis Dalin, Leopold eller Adolf Noreen. Den
som ger sig in på andra delen av 1900-talet får svårt att förbigå Bertil Molde (1919–
1995).

Under årtiondena efter andra världskriget var han Sveriges kändaste språkvetare och
utvecklade en väldig aktivitet. Från 1961 var han sekretariatschef för Svenska språk-
nämnden i tjugofem år, där han bland annat grundade och redigerade kvartalstidskriften
Språkvård. Han författade eller färdigställde Dansk-svensk ordbok (1958), Illustrerad
svensk ordbok (1955) och Svensk handordbok (1966). Han satte fart på myndighets-
språkvården, grundade Sverigefinska språknämnden 1975 och drev fram Nordiska
språksekretariatet i Oslo 1978. Han skrev över tusen språkspalter, framför allt i Svenska
Dagbladet 1977–1994, och medverkade i lika många radioprogram. Med mera. 

Därför är det minst sagt välkommet att han nu fått sin biografi, utgiven som nummer
5 i Vitterhetsakademiens serie Lärda i Sverige – serien siktar närmast mot det som förr
kallades den bildade allmänheten. Författarna är högt kvalificerade. Malmgren har varit
huvudredaktör för Akademiens ordlista och stora ordboksprojekt. Agazzi (tidigare
Lindgren) arbetade på Svenska språknämnden och efterföljaren Språkrådet i nästan fyr-
tio år, de första tio med Molde som chef.

De har grundligt grävt i arkiv, gått till läggen, intervjuat arbetskamrater och anhöriga.
Väldokumenterat och lättillgängligt berättar de om allt viktigt – även en del oviktigt –
Molde uträttade. 

Om man så önskar är följaktligen en socialhistorisk läsart möjlig: hur blir livet för en
begåvad, samhällsinriktad och karriärsugen språkvetare i mitten av 1900-talet? Tidigt
arbete i 40-talets expansiva folkbildning, lyckliga år som svensk lektor i Århus, disputa-
tion 1950 på en avhandling om Christian III:s bibel, fem inte lika lyckliga år vid SAOB
i Lund, chefsposter i förlagsvärlden och så Språknämnden. Andra världskrigets anti-
nazism och solidaritet med nordiska grannländer som formativa politiska upplevelser.
Första bilen 1953, sommarstugan 1954. Mycket tidsenligt är också biståndet från den
akademiskt utbildade hustrun Inger som i huvudsak oavlönad sekreterare och forsk-
ningsassistent. 

Det blir nästan för mycket av det renodlat biografiska. Av bokens 260 sidor löpande
text ägnas drygt 150 åt tiden före 1961, drygt 100 åt Språknämndstiden. Sett till Moldes
historiska insats kunde proportionerna varit omvända. 

Men den materialnära framställningen har också stora förtjänster. Läsaren kommer
Moldes arbete in på livet tack vare frikostiga utdrag ur hans enorma produktion av ord-
boksartiklar, svar på språkfrågor och mer programmatiska texter. Allt kommenteras
med stor sakkunskap. Inte minst Malmgrens lexikografiska kunnande gör läsningen
lärorik. Någon gång anas här för en gångs skull viss – välvillig – kritik. Boken blir alltså
en fullständig life and letters och det definitiva referensverket om Bertil Molde. 

Det går dock att resa invändningar, förutom den att tyngdpunkten hamnat lite snett. I
välgrundad beundran för Molde tappar författarna ibland överblick och kritisk distans.
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Deras forskning bäddar så bra för en övergripande diskussion av samhälle, språk och
språkvård, men oftast får man leta mellan raderna efter den. Författarna har väl helt en-
kelt inte sett det som sin uppgift. Det kan man respektera, men de missar ett gyllene till-
fälle. Återstoden av denna recension ska jag därför föra en sådan diskussion på några
punkter.

Redan Moldes karriär är ett lärostycke. Universiteten med nästan bara äldrehistorisk
språkforskning fram till 60-talet var stängda för språkvårdsarbete. Då blev Språknämn-
den idealisk plattform. Det är alldeles sant vad Gun Widmark en gång skrev i en till-
bakablick (2007 s. 61): »Svenska språknämnden var förstås inget känt namn, det var
däremot Bertil Molde.» Men Språknämnden var en förutsättning för kändisskapet.

Grundandet 1944 innebar ett stort steg mot organiserad språkvård, även om Språk-
nämnden i dag kan framstå som en konstig organisation. I själva nämnden, som möttes
en gång om året, fanns företrädare för statliga myndigheter som Skolverket och Univer-
sitetskanslersämbetet, för kungliga akademier, Dramatiska teatern, Sveriges Radio,
Publicistklubben och Författarförbundet, för branschorganisationer som Bokförläggar-
föreningen och Sveriges Marknadsförbund, för Folkbildningsförbundet och ytterligare
en del sammanslutningar. De valde bland sig ett arbetsutskott, senare mer adekvat om-
döpt till styrelse, och så fanns ett sekretariat med de verkliga experterna, så småningom
statligt avlönade. Från början var de bara en, men när Molde slutade 1985 hade antalet
vuxit till sex. 

Språknämnden följde alltså en klassisk svensk organisationsform av folkhems-
modell, före den offentliga sektorns expansion på 1970-talet. Man plockar ihop olika in-
tressenter för att i samförstånd lösa samhällsproblemen. Fram till någon gång på
1970-talet fungerade det utmärkt. Sedan blev kanske konstruktionen ett hinder för ytter-
ligare expansion, på nya verksamhetsfält. 

Viktigt är också det dåtida medielandskapet. Public service med ett par, tre kanaler
och stora dagstidningar var nästan ensamma herrar på täppan. Molde var rapp och väl-
formulerad, med skolad radioröst – han gjorde värnplikten under kriget genom att åka
runt och deklamera beredskapslyrik för soldaterna. I sina radioprogram kom han verk-
ligen att tala till svenska folket (däremot verkar han inte ha intresserat sig för television).
Det starka genomslaget är otänkbart i dag. Händelsen ser ut som en tanke att Molde
publicerade sin sista språkspalt 1994, samma år som svenskarna på allvar blev inter-
netanvändare.

Moldes syn på språkvård var också kongenial med tidsandan och den metod för sam-
hällsstyrning som kallas social ingenjörskonst. Han förde en evig kamp mot föreställ-
ningen att språkvård bara handlar om språkriktighet. »Språkvården måste placera sig
centralt i den sociala verkligheten» skriver han i en programmatisk artikel i Språkvård
1971/4, citerad av Malmgren och Agazzi. Därmed avser han främst att som språkvår-
dare »får man inte som oftast hittills komma utifrån med förslag och råd» utan »måste
liera sig nära» med yrkesutövarna i medier, myndigheter, tekniksektorn etc. Det orga-
nisationsbygge i olika former Molde ägnade sig åt siktade alltså mot denna samhällsför-
ankring. I samma artikel menar han för övrigt att språkplanering vore ett bättre ord för
verksamheten än språkvård. Plan och planering var samhällsingenjörernas favoritbe-
grepp, och termen language planning introducerades 1959 i internationell språkvårds-
diskurs i en artikel av Einar Haugen (Cooper 1989 s. 29). Den sociala ingenjörskonstens
idé är ju, förenklat, att det alltid finns en bästa lösning på samhällsproblemen om man
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låter experterna angripa dem, i samråd med berörda, från demokratiska utgångspunkter
och på vetenskaplig grund. Så menade nog också Molde. 

Den vetenskapliga grunden framhöll han gärna. Han efterlyste mer forskning. Men
vad innebar vetenskapligheten i praktiken för Molde? Hans egen skolning var den tra-
ditionella nordistikens med textfilologi och ljud- och formhistoria, kompletterad med
historisk lexikografi, och han stödde sig gärna på SAOB i sina språkfrågesvar. I Språk-
vård lät han forskare som Bengt Sigurd, Gun Widmark och Bengt Loman skriva artiklar
med strukturalistiska eller språksociologiska utgångspunkter. I hans egna texter, också
i korta språkfrågesvar, kan man se inflytandet från förchomskiansk strukturalism. Han
använder ett begrepp som parole och understryker ofta skillnaden mellan att vårda sys-
temet och att vårda bruket. När han exempelvis i artikeln »Latinsk och svensk ordböj-
ning» (Språkvård 1970/1) anbefaller böjning efter svenskt system av latinska lånord (ett
centrum, flera centrum) är det resultatet av en sorts strukturalistisk analys av svenska
substantivs pluralmorfem, om än utförd med mycket lätt hand.

Däremot är det svårare att finna spår av Chomsky och det som till en början hette
transformationsgrammatik. Man kunde tycka att den passade utmärkt för syntaktiska
språkriktighetsproblem som subjektsregeln, satsfläta, ordföljd i att-bisatser, strandade
prepositioner (ett förslag som regeringen länge arbetat på) med mera. Men i hela Mol-
des produktion hittar man förvånansvärt lite om syntax. Kanske tyckte han att Wellan-
der, med syntaxen som favoritämne, och även Åke Åkermalm i Modern svenska (1:a
uppl. 1966) givit tillräcklig upplysning. Eller ansåg han syntaxen var svårnormerad al-
ternativt oproblematisk i samtida sakprosa? Eller var avståndet för stort mellan transfor-
mationsgrammatisk teori och språkvårdande praktik? 

Språksociologin stod Molde närmare, när den bröt igenom i slutet av 60-talet. Malm-
gren och Agazzi uppmärksammar en intressant artikel i Språkvård 1980/4, där Bengt
Loman prövar att sammanfatta tre allmänna resultat från svensk språksociologiforsk-
ning av betydelse för språkvården: variationen bland standardspråkstalare är stor men
»huvudsakligen på ett ytligt plan» och egentligen inte så betydande; skillnaderna har en
social funktion och kan inte bedömas »ensidigt utifrån kommunikativa kriterier»; man
bör alltså snarare öka språkbrukarnas tolerans för variation än eftersträva enhetlighet.
Tänkte också Molde så?

Ja, han var betydligt mer öppen för variation än Erik Wellander och talade gärna om
tolerans för skiftande bruk. Man borde skriva något i en sakprosatext, men läste man
den högt kunde man säga något, nåt eller någe (»Dom och andra talspråksformer»
Språkvård 1971/2). En välkänd skillnad gentemot Wellander är också att Molde gärna
åberopade långa historiska perspektiv som stöd för variation.

Däremot kan man undra hur mycket han tänkte på social funktion och identitet. I ar-
tikeln »Uttal och samhällsroll» (Språkvård 1969/2) välkomnar han av jämlikhetsskäl
frammarschen för riksspråksuttal – även om han något motsägelsefullt också värnar dia-
lekter. Han anser att invandrare ska läras ett riksspråksuttal, i princip utan regional färg-
ning.

Kommunikativa kriterier har alltså tydligt försteg i Moldes normativa bedömningar.
Högfrekventa honnörsord är rationellt, effektivt och störningsfritt. Språkvård är »ur sta-
tens synpunkt ett av flera viktiga smörjmedel som bidrar till att samhället fungerar så
konfliktfritt som möjligt» (Språk i Norden 1979). Synsättet räckte långt för att förankra
en normuppfattning som förenar tolerans med ett standardspråk att känna sig trygg med.
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Det fungerade väl i det konsensusinriktade och trots allt rätt hierarkiska språksamhället
årtiondena efter världskriget, med få normauktoriteter i offentligheten. Däremot räcker
det inte i 2020-talets spänningsfyllda och identitetsbesatta språkklimat med fragmente-
rad normbildning. Normkritisk språkvård är en 2000-talsuppfinning (även om Molde
såg till att avskaffa han med generisk, könsneutral referens i lagspråket redan 1976). 

Det svenska språk Mode vårdade var ett annat på 80-talet än på 50-talet. Malmgren
och Agazzi påpekar att Molde inte var främmande för att ändra sina rekommendationer
i anslutning till förskjutningar i bruket. Men de säger förvånande lite om dessa förskjut-
ningar. Om du-tilltal får läsaren bara veta att Molde personligen studsade när en tjugo-
femårig kvinnlig student duade honom 1970. Det verkar som om Molde aldrig yttrat sig
offentligt i ämnet, vilket i sig är anmärkningsvärt. Inte heller diskuteras hans inställning
till det ökade engelska inflytandet. 

Det är synd, eftersom en intressant fråga är hur mycket Molde faktiskt påverkade
språkförändringarna. Hans inflytande över myndighetsspråkets modernisering är påvis-
bart. PM:et Språket i lagar och andra författningar från 1967 gjorde i stort sett slut på
oaktat, såframt, bestrida kostnader, inbegripa, underkasta granskning och många andra
ord och fraser i lag- och författningsspråket. Men vad betydde han i övrigt för allmän-
språkets förändring? 

Det finns ju en naiv föreställning att om bara språkvårdarna har tillräckliga resurser
och säger ifrån ordentligt, så rättar sig språket därefter. Molde skaffade sig resurser och
gav tydligt besked. De och dem går lika bra i konstruktioner som till de som och ingen
av de som, men måste annars skiljas åt. I skrift bör det heta kommer att bli. Numera är
förvirringen om de och dem större än någonsin, och kommer bli står det i alla slags tex-
ter. Starkare krafter än en aldrig så stark språkvårdare driver utvecklingen – vilket
Molde var den första att begripa (obs! anglicism). 

Därmed är jag framme vid frågan om språkhistoriska lärdomar av Bertil Moldes liv
och verk. Tre saker vill jag nämna. För det första alltså att en språkvårdare inte kan gå
till eftervärlden för att ha styrt allmänspråket. Det kan möjligen gälla för 1700-talets
Sahlstedt eller Leopold, men inte för 1900- eller 2000-talets läs- och skrivsamhällen. De
bestående insatserna är därför, för det andra, organisatörens och ideologens. 

Också dessa insatser måste, för det tredje, vara påtagligt tidsbundna för att bli fram-
gångsrika. Molde kunde anpassa sig till – och var självklart också en produkt av – sin
tids samhälle och idéer, så att han fick starkt genomslag för en förnyad, expansiv och
mer demokratisk språkvård. Men Moldes språksamhälle var inte globaliserat, utpräglat
mångspråkigt och nätbaserat. De institutioner han byggde är sedan länge nedlagda eller
omvandlade, hans idéer och språksyn ger otillräckliga svar i dag. I ett internationellt per-
spektiv är han en tydlig representant för språkpolitikens och språkplaneringens »klas-
siska» och optimistiska period ca 1950–1980 (t.ex. Cassels Johnson 2013 s. 4–5).
Språkvårdare i dag ska för allt i världen inte kopiera Molde.

Men den grundläggande hållningen är värd att efterlikna: att ge sig in i samhällsstruk-
turerna och försöka ändra det som går, inte bara stå vid sidan och vara aldrig så klok och
kritisk; att ständigt fråga hur en demokratisk språksyn ska ta sig praktiska uttryck i den
värld vi nu lever i.

Oj, nu blev det högtidligt på slutet. Malmgren och Agazzi kunde gott ha varit djär-
vare, men man kanske ska vara glad att de inte dragit i väg som jag gör. De ska i varje
fall ha stort tack för att de ger en så gedigen grund för mer spekulativa språkvårdstankar.
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Norrthon, Stefan, 2020: Teaterrepetitionens interaktion. Professionella prakti-
ker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning. (Stockholm Studies in
Scandinavian Philology, New Series 68.) 157 s. Stockholm: Stockholms uni-
versitet. ISSN 0562-1097, ISBN 978-91-7911-048-2.

Stefan Norrthons avhandling uppehåller sig vid en aktivitet som ännu är i princip out-
forskad i egenskap av tidsbunden kreativ process: teaterrepetitionen. Utifrån ett sam-
talsanalytiskt och interaktionsanalytiskt perspektiv identifierar Norrthon ett antal cen-
trala praktiker i professionellt teaterarbete. Norrthon passar också på att göra upp med
myten om regissören som någon som kommunicerar sina konstnärliga intentioner via
skådespelarna. I stället beskrivs repetitionsprocessen och de beslut som där fattas som
ett tätt och kreativt samarbete mellan främst skådespelare och regissör.

Avhandlingen, som är av sammanläggningstyp, består av en kappa om 70 sidor, efter
vilken resten av volymen utgörs av tre fristående artiklar. Vid tidpunkten för tryck-
ningen var artikel 1 publicerad i Journal of Pragmatics, artikel 2 antagen för publicering
i Journal of Applied Linguistics & Professional Practice medan artikel 3 fortfarande var
under granskning.

I kappans inledande kapitel anger Norrthon två syften med sitt avhandlingsprojekt,
ett empiriskt och ett teoretiskt och metodologiskt. Medan det förra formuleras som »att
undersöka en professionell repetitionsprocess som situerad interaktion och som longi-
tudinell process, med fokus på skådespelarnas och regissörens arbete» (s. 3), anges det
senare till »att bidra till utvecklingen av terminologi och metoder att använda i longitu-
dinell interaktionsanalys […] avhandlingen [har] också ambitionen att lämna något bi-
drag till teaterns utövare eller teoretiker» (s. 4).

Det är alltså till samtalsanalysen och den interaktionellt inriktade språkforskningen
som detta arbete vill utgöra ett bidrag. Mer precist intar Norrthon ett multimodalt per-
spektiv på interaktion, där kommunikation och handlande med hjälp av olika kropps-
baserade och materiella resurser (tal, blickar, gester, kroppshållning, rörelse, artefak-
ter m.m.) i sitt rumsliga och tidsmässiga sammanhang står i fokus. Ett centralt tema i
avhandlingen är även hur en teaterföreställning växer fram över tid, och därmed an-




