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Skriftkulturens tilstand år 2000 efter vor tids-
regning 
 

ved Niels Ole Finnemann 

 

 

 

 

 

Når der i overskriften tales som skriftkulturen i bestemt form, er det 

lidt af en tilsnigelse, eftersom det er den vestlige og ikke f. eks. 

japanske eller kinesiske skriftkultur, jeg sigter til. Man kan også 

diskutere berettigelsen i at tale om en vestlig skriftkultur fremfor en 

dansk (eller flamsk eller tysk), eftersom vi jo bruger alfabetet på en 

måde, der er bestemt af det nationale sprog. 

Det er imidlertid ikke kun alfabetet, der forbinder dansk 

skriftkultur med europæisk og vestlig skriftkultur. Vi deler også nogle 

værdier og normer, der stammer fra de to - selv meget forskellige - 

skriftkulturer, vi almindeligvis opfatter som vor kulturs rødder, den 

hellenske og den hebræiske.  

At disse normer og værdier går igen i de vestlige samfund - og er 

en del af det, der gør os vestlige - betyder dog ikke, at de udgør et 

stabilt og sammenhængende værdigrundlag. Snarere tværtimod, de 

normer og værdier, vi finder i den hellenske hhv. hebræiske skriftop-

fattelse står i et indbyrdes spændingsforhold, der har udmøntet sig i 

stadige kulturkampe og kulturfornyende processer ned gennem de 

vestlige samfunds historie. Når vi vil vurdere skriftkulturens tilstand i 

dag er det derfor nærliggende at tage udgangspunkt i denne centrale 

del af den vestlige tradition. 

Skriftkulturens tilstand beror imidlertid ikke kun på normative og 

værdimæssige forhold. Den beror også på de muligheder for 

kommunikativt samkvem, der iøvrigt står til rådighed for en given 

kultur. Ligesom skriftens opfindelse for 5-6000 tusinde år siden tillod 

nye kommunikationsformer og dermed også nye samfundsformer, 

tillader vore dages elektroniske medier det også. For at vurdere 

skriftkulturens tilstand må vi altså også se på skriftens rolle i det sam-

lede mediebillede. Der er i denne henseende især grund til at se på 

forholdet til de elektroniske medier, men lad det være sagt med det 

samme: der er en verden til forskel på det, vi kan kalde de analoge 

medier som telefonen, radioen, fjernsynet og videoen på den ene side, 

og det digitale medie, computeren, på den anden. Vi vil derfor se på 

deres betydning for skriftkulturen hver for sig. 

 

Den græske og hebræiske skriftkultur 
Forholdet til skriften udgør måske ikke det vigtigste brydningspunkt mel-

lem det græske og hebræiske element i vores kultur, men det er meget 

illustrativt.  

Da den tyske romanist Erich Auerbach i 1946 publicerede sit store 

værk »Mimesis« om virkelighedsgengivelsen i vestens litteratur, kunne 

han således ret ubesværet disponere bogen ud fra to hovedkategorier - 

eller stiltyper - som han når frem til ved at sammenligne et par korte 

passager fra de to kulturers respektive urtekster, Homer's Odysse og det 

gamle testamente. 

De to uddrag, der analyseres, er hhv. beretningen om Odysseus 

hjemkomst, hvor husholdersken, hans gamle amme, genkender ham på en 

skramme på benet, og fra det gamle testamente er det historien om 

Abrahams vilje til at ofre Isak. 

Jeg vil ikke her gå nærmere ind på Auerbach's bog, men blot nævne 

en af de pointer, der angår forholdet til skriften.  

sxj957
Gul seddel
Udgivet i anledning af CFKs 10 års jubilæum i 1997 sammen med Erik Hallagers bidrag om samme år 2000 fvt.



 2 

Hvor den græske kultur ifølge Auerbach dyrker den beskrivende 

fremstilling, der omhyggeligt opregner alle begivenheder, tider og steder 

og hvor verden opfattes som beskrivelig ned til mindste detalje, er den 

hebræiske kultur derimod en kultur, hvor kun det opregnes og medtages, 

der er direkte udtryk for Guds plan med menneskene. 

Mens det homeriske sprog udfolder sig i lange sætninger, med de-

taljerige indskud, der omhyggeligt udfolder alle de omstændigheder, der 

på nogen måde kan gøres gældende, hvor alt bliver motiveret og 

begrundet, er det gammmeltestamentelige sprog knapt, sætningerne 

nærmest abrupte, fyldt med bydeformer, domme og konstateringer. Der 

gøres kun sparsomt rede for tid og sted og andre ydre omstændigheder. 

Herren melder sig overalt uvarslet og umotiveret, som et indbrud i tiden 

og rummet, mens det der iøvrigt sker i tid og rum ikke får synderlig op-

mærksomhed. Dramaer udfolder sig pludseligt. Guds ord slår ned som 

lynet fra en klar himmel, som det sker for Abraham da han stilles overfor 

Guds krav om at ofre Isak. 

Så vidt Auerbach. Hvis vi skal pege på det, der specielt har at gøre 

med en forskel i skriftkultur, synes det mest generelle at være forskellen 

mellem brugen af skriften til overvejende verdsligt orienterede formål - til 

beskrivelse af verden, og til fortællinger om menneskenes liv herunder 

deres liv med guderne - overfor brugen af skriften til et overvejende eller 

udelukkende religiøst orienteret formål, hvor den hellige skrift opfattes 

som guds ord og derfor også som ubetvivlelig sand. 

Det skal dog ikke forstås som om den jødiske kultur ikke kendte til 

verdslig brug af skriften, men sådan, at skriften herudover får en særlig 

kulturel position og værdi i den hebræiske kultur, nemlig som sandhedens 

medium.  

Selv om grækerne udviklede en meget omfattende skriftproduktion 

havde de derimod et skeptisk forhold til selve skrivekunsten - eller i hvert 

en vis kritisk reflektion over dens troværdighed. 

Jeg vil her blot nævne et enkelt eksempel på denne skepsis, nemlig 

det, der kommer til udtryk i Platon's Faidros, hvor han lader Sokrates 

genfortælle en historie om skrivekunstens skadelighed. Historien udspiller 

sig som en dialog. På den ene side har vi guden Theuth, der fremstilles 

som den første opfinder af såvel talsystemet, regnekunsten, geometrien, 

astronomien, brætspillet og terningspillet, og - som den største af disse 

opfindelser - bogstavskriften.  

Heroverfor står dialogens modpart, den ægyptiske kong Thamus, der 

regerede i Theben. De snakker nu om alle disse opfindelser og kommer så 

til sidst til det virkelige scoop, opfindelsen af bogstaverne. 

»Kendskabet til disse, konge« siger Theuth prangende »vil gøre 

ægypterne visere og bedre i stand til at huske‚ for her har jeg fundet et 

middel til at fremme både hukommelse og visdom«. 

Men hertil svarer Thamus »Vidunderlige snilde Theuth nu har du 

som fader til bogstavskriften af lutter velvilje tiltroet den, den modsatte 

virkning af den, den virkelig har. For det er glemsomhed, der vil blive den 

sjælelige følge for de mennesker, der lærer at skrive; hukommelse vil de 

ikke bryde sig om, fordi de i tillid til bogstavskriften lader deres erindring 

vække udefra af uvedkommende bogstavformer, ikke indefra ved deres 

egen selvvirksomhed. Det er altså ikke et middel til fremme hu-

kommelsen, men til at fremkalde en ydre påmindelse, som du har 

opfundet. Og hvad angår visdom, da vil du kun kunne skaffe dig dine 

elever et skin, ingen sand erkendelse. De får, takket være dig, hørt en 

masse ting, men lærer ikke noget.« 

Den kritik af skriften Platon tillægger Sokrates ligner en kritisk 

figur, vi let genkender i moderne tid, nemlig den figur vi finder i kritikken 

af maskinernes og mediernes fremmedgørende virkninger på os selv.  

Denne kritikfigurs stadige - nogle ville sige stædige - genkomst kan 

tolkes på flere måder. Den kan f.eks. tolkes som udtryk for at al teknologi 

fra skriften over maskinen til computeren vitterlig er fremmedgørende. 
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Der er imidlertid også den mulighed, at fremmedgørelsen ikke har så 

meget at gøre med maskinen eller mediet, men derimod med følelsen af at 

man mister noget, når man overfører en funktion, man selv plejer at 

udføre, til en maskine eller et medie. Det er i så fald snarere selve skiftet, 

det som man har kaldt eksternaliseringen, snarere end det nye medie, der 

er kilden til fremmedgørelsen. Denne tolkning støttes måske også af at 

forholdet til nye maskiner og medier efterfølgende kan internaliseres. 

Som eksempler på dette kunne man nævne den i dag udbredte dyrkelse af 

netop bogen og skrivekunsten, der hos Platon blev beskrevet som frem-

medgørende, eller vores dyrkelse af bilen, eller fra nyeste tid, nørdernes 

forhold til det der er blevet kaldt »plastic-stenen med siliconeindlægget 

fra Silicon Valley«. 

 

Om Platon nu gjorde ret i at lade Sokrates formidle denne skepsis overfor 

skrivekunsten - og om skrivekunsten vitterlig skader hukommelsen - kan 

altså diskuteres, men man bør nok erindre sig, at denne diskussion kun er 

mulig, fordi Platon skrev den ned. Og man skal måske mere hæfte sig ved 

at han netop ikke fremfører den på egne vegne. 

Man kan således måske - istedet for at tillægge grækerne en alt for 

radikal  skepsis overfor skrivekunsten - snarere sige, at de opfattede 

skriften som noget ydre, som et lagermedie for talen, et lagermedie, der 

på den ene side ikke kunne erstatte hverken tanke eller erindring, men 

som på den anden side heller ikke kunne tillægges nogen kultisk værdi. 

Altså nærmest et pragmatisk-verdsligt forhold, skriften som noget man 

godt kan bruge, blot man gør det med passende omtanke. 

Man kunne her så også tilføje, at brugen af skriften som lagermedie 

for talen ikke blot medfører, at vi kan lægge hukommelsen udenfor os 

selv, men også at vi dermed får mulighed for at frigøre talen og bruge den 

til at sige noget nyt, til dialoger som Platons eller vore egne, fordi vi ikke 

længere behøver at bruge hele taletiden til at repetere alt det, der skal 

huskes. 

Men uanset hvilke af de aspekter, man vil hæfte sig mest ved, 

adskiller de den græske holdning til skriften fra den hebræiske. Her er 

skriften så sandelig ikke noget man rutter med, den er heller ikke noget 

ydre af tvivlsom eller diskutabel værdi, men derimod noget, der passes på 

og gemmes væk i det inderste af det inderste. I det helligste rum, gemt i 

pagtens ark. Skriften er hellig. Det er guds skrift - som det første gang 

manifesteres i beretningen om de to stentavler med de ti bud, som Moses 

henter ned fra Bjerget. Forestillingen om den hellige skrift overføres 

siden på bøgernes bog. 

Den hellige skrift var ikke hellig, fordi den var skrevet, men fordi 

skriften var det medium, hvorigennem gud meddelte sig. 

Her kan der således slet ikke stilles spørgsmål ved skriftens 

troværdighed endsige eventuelle skadelighed. Skriften er loven og loven 

hellig. Forskellen mellem den græske og hebræiske holdning til skriften 

ligner da også forskellen i deres holdninger til religion. Grækerne havde 

vel det, man fra jødisk og kristen side kunne opfatte som en lidt for 

ulidelig lethed i deres forhold til de alt for mange guder - og tilsvarende 

måske også til de lidt for mange forskellige tekster. Der er ingen enkelt 

hellig tekst, hvor hebræerne havde den strenge Jahve, to sten og ti bud. 

 

Naturen - skrevet som en bog? 
Om skriften udtrykker den guddommeligt givne urokkelige sandhed eller 

er blot er et - måske problematisk lagermedie for talen - har sidenhen 

været til løbende diskussion i vores kulturkreds og indimellem med gan-

ske forbavsende resultater.  

Vi kan tage den moderne naturvidenskabs tilblivelse og udvikling 

som eksempel på en sådan brydning mellem forestillingen om den profane 

og den hellige skrift. Ja, man kan måske ligefrem sige, at det vi kalder 
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den moderne naturvidenskab i høj grad bliver til gennem en fusion af de 

to forestillinger.  

På den ene side har vi den græske ide om verdens - om ikke helt, så 

næsten fuldstændige - beskrivelighed. Denne ide kan ses som forformen 

til det moderne krav om den empirske beskrivelse af alle sagens relevante 

omstændigheder, den verdslige redegørelse, kunne vi sige.  

På den anden side har vi den jødisk-kristne forestilling om skriften 

som lovens og sandhedens medium. Som resultat af en fusion af disse to 

forestillinger får vi ideen om, at også naturen selv er en af Gud 

nedskrevet, lovmæssigt ordnet - og derfor beskrivelig - bog. 

Mens den græske tanke gør herrens veje ransagelige for den menne-

skelige fornuft, udmøntet i ideen om naturens lovmæssighed, bliver den 

jødisk-kristne - monoteistiske - tro på skriftens hellighed grundlaget for at 

tilsidesætte eller overvinde den græske skepsis overfor skriftens sandhed.  

Man kan udpege visse gevinster i denne tidligt moderne fusion af 

græsk og hebræisk skriftforståelse. Hvis vi ser det fra den verdslige 

skrifts side kunne man sige, at den verdslige - eller i hvert fald 

videnskabelige - skrift nu bliver bestrålet af den hellige aura, der var 

knyttet til den hellige skrift. Skriften - eller måske er det snarere den 

trykte tekst - bliver sandhedens medie, og det gjaldt ikke længere kun den 

hellige skrift, biblen, det gjaldt også den verdslige skrift, hvormed 

forskeren beskrev naturens bog.  

Når vi beskriver den moderne naturvidenskabs opkomst og udvikling 

i 15-1600-tallet som  led i den moderne sækularisering med adskillelsen 

af det verdslige og det religiøse, er det i en række henseender altså lodret 

forkert. Den moderne naturvidenskab bliver - trods en senere meget 

udbredt ideologi - netop til som en stærkt religiøs - i dag ville vi snarest 

sige fundamentalistisk naturopfattelse udmøntet i begrebet om de af Gud 

skrevne, absolutte og invariante naturlove.  

 

Skriftkulturens fremmarch 
Der er næppe tvivl om, at denne helliggørelse af skriften, teksten og 

bogen, der indgår i det moderne naturvidenskabelige gennembrud i 15-

1600-tallet bidrog til at styrke skriftkulturens udbredelse og betydning i 

de følgende århundreder. Denne voksende betydning indebærer imidlertid 

samtidig en stadig tydeligere profanering eller gensækularisering af 

forholdet til skriften.  

Det er formentlig nemmest at følge denne udvikling ved at se, hvad 

det er for tekster, der læses. Da man med skoleloven fra 1814 for alvor 

begyndte at lære folk at læse, lod man dem som oftest læse i Luthers lille 

katekismus og salmer i salmebogen. Idag er de religiøse tekster gledet ud 

af indlæringspensum. Hvor befolkningen i forrige århundrede stort set 

ikke havde brug for at læse andre tekster end netop disse religiøse tekster, 

som de skulle læse i skolen og måske i kirken, er det i dag ikke til at 

opdrive en borger, der ikke dagligt læser indtil mange profane tekster, om 

ikke andet så i supermarkedet, tilbudsavisen og tv-programmet. En stadig 

voksende del af befolkningen læser samtidig stadig flere tekster i deres 

daglige arbejde. 

Der er her ikke blot tale om et skifte i den læste litteratur, fra 

overvejende religiøs til overvejende verdslig og profan litteratur, men 

også om en voldsom vækst i mængden af læst tekst. Fra at være et måske 

religiøst vigtigt, men i tidsforbrug marginalt fænomen, som man måske 

beskæftigede sig med en gang om ugen eller måske sjældnere, er læsning 

i dag en daglig aktivitetet, der for stadig fleres vedkommende udfylder en 

betragtelig del af arbejdslivet. Det gælder ikke blot akademikerne, det 

gælder også kontorfunktionærerne, teknikerne og arbejderne på langt de 

fleste arbejdspladser, ja selv fiskere på Nordsøen og bønder ved 

Mariager Fjord. 

Dagens tekst har ikke længere noget andægtigt præg. 
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De verdslige teksters udbredelse i dagligdagen er nært forbundet 

med det vi kan kalde den moderne videnskabeliggørelse af samfundslivet. 

Jo længere produktionskæder jo flere skriftlige forklaringer, beskrivelser, 

instrukser, retningslinjer, undersøgelser, og rapporter og - naturligvis - 

også mere offentlig kontrol, fordi vi ikke længere selv kan overskue, om 

tingene går rigtigt til.  

Den profane - eller verdslige tekst - har således også haft en stærkt 

voksende betydning op gennem hele efterkrigsperioden - dvs i den 

periode, mange i dag ellers beskriver som skriftkulturens sammenbrud 

eller i det mindste deroute overfor den ekspansive - især elektroniske - 

billedkultur.  

Det er svært at forene denne forestilling om skriftkulturens deroute 

med det forhold, at den profane skrift i samme periode både breder sig 

længere og længere ud i det civile samfundsliv og ind i familien, og 

længere og længere ud i verden og ind i de politiske og økonomiske 

beslutningscentre. Ingen kan i dag træffe seriøse beslutninger uden store 

stakke af skriftlige redegørelser, det være sig i magtsystemets top som i 

dets bund, i Pentagon og Bruxelles som Skern Idrætsforening. Ja, tekster-

ne breder sig også ganske bogstaveligt ud i verden, fra bøgerne og papiret 

ud på vores tøj. 

Selv om mange i dag taler om skriftkulturens deroute overfor de 

elektroniske medier, er forholdet snarere stik modsat. Skriftkulturens 

udbredelse og kulturelle betydning er vokset i takt med de elektroniske 

mediers udvikling. Denne vækst er foregået stort set ubrudt lige siden vi 

begyndte at bruge elektricitet til symbolske formål med den elektriske 

telegraf i 1843, og den har ikke mindst taget fart i perioden efter anden 

verdenskrig og tiden efter fjernsynets gennembrud i 1950-erne.  

Skriftkulturen er på ingen måde på retur, den breder sig og har det 

mere end godt. Nutidens kritik af papirnusseri og bureaukrati taget i 

betragtning kunne vi måske endda sige at skriftkulturen ikke bare har det 

mere end godt, den har det måske endda så godt, at det næsten er for 

meget. 

Forestillingen om skriftkulturens tilbagegang, deroute eller ligefrem 

sammenbrud har i forskellige variationer fået en betydelig udbredelse i de 

senere år, men når det hverken er tekstproduktionens omfang, eller 

teksternes udbredelse i samfundslivet, ellers deres betydning for 

samfundet beslutningsprocesser og arbejdsprocesser, der er gået tilbage, 

hvad er det så må man spørge?  

Der er, så vidt jeg kan se, kun en ting, der er gået tabt, og det er 

netop den religiøst ladede forestilling om skriftens ophøjede hellighed og 

tekstens ukrænkelige, indiskutable autoritet. Dermed har skriften altså 

tabt sin betydning som bærer af religiøse værdier, men ellers er der intet 

gået tabt. 

Det følger næsten af sig selv, eller rettere af teksternes udbredelse, 

for jo mere teksten breder sig i befolkningens hverdagsliv jo mere 

pragmatisk og brugsmæssig bliver naturligvis opfattelsen. 

Forestillingen om skriftkulturens deroute synes således især at være 

en reaktion på skriftens tab af den hellige ophøjethed og autoritative 

status. Der er med andre tale om en sækularisering i forhold til skriften, 

og denne sækularisering er først og fremmest resultat af skriftkulturens 

succes.  

 

En ny skriftteknologisk revolution 
Jeg har i det foregående hævdet, at skriftkulturen er levende og har det 

godt. Den megen snak om bogens og skriftkulturens fald har lidet hold i 

virkelighedens verden og for dem, der ligefrem knytter nye håb til en 

sådan udvikling tegner billedet sig mørkt.  

Det betyder imidlertid ikke, at skriftkulturen ikke er under for-

andring. Der er således gode grunde til at plædere for den opfattelse, at vi 

- tværtimod at være på vej ud af skriftkulturen - allerede er et stykke inde 
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i en kulturel forandring, der er baseret på en dramatisk udvidelse af 

skriftkulturens karakter og rækkevidde.  

Eller for at stramme formuleringen en tand og gøre den mere præcis: 

Vi befinder os i dag et par skridt eller tre inde i en skriftteknologisk revo-

lution, der ikke blot drejer sig om en udbygning af skriftkulturen på det 

hidtige skriftteknologiske grundlag, men om en udvidelse, der er baseret 

på et nyt skriftteknologisk fundament, der igen er baseret på opfindelsen 

af et nyt alfabet, der besidder en række ikke før kendte egenskaber. 

Når jeg betragter computeren - og det er den jeg snakker om - som et 

medie for en skriftteknologisk revolution i samme skala som skriftens op-

findelse har det flere grunde, som jeg vil prøve at opridse i det følgende. 

Den første grund er den, jeg allerede har antydet, nemlig at 

computeren er baseret på et - nyopfundet - alfabet, der besidder en række 

helt unikke egenskaber.  

Men hvorfor nu kalde de to bits, som man plejer at omtale som 0 og 

1 for et alfabet med to bogstaver?  

Der er flere grunde, og de vigtigste er knyttet til det forhold, at vi 

bruger de to bits i computeren på en måde, der har mere at gøre med den 

måde vi bruger bogstaverne i vores almindelige alfabet end med den 

måde vi bruger bogstaver og tal til regning og matematik. 

Mens sprogets alfabet og det binære alfabet begge består af et 

bestemt og begrænset antal betydningstomme bogstaver, har de 

»bogstaver« vi bruger til regning og matematik altid en eller anden 

egenbetydning. Tænk på tallet 1, eller tegnet + der hver især betyder 

noget bestemt, mens bogstavet a ikke betyder noget. Jamen er 0 og 1 da 

ikke tal, spørger man så, og svaret er nej, ikke hvis man tænker på den 

måde de bruges i en computer, for her har vi kun de samme to bogstaver 

at gøre godt med hvad enten vi arbejder med tal, regneregler, sproglige 

tekster, billeder, talesprog, musik, fuglefløjt eller noget syttende.  

De to bogstaver, der udgør det binære alfabet, ligner altså det la-

tinske alfabet, 1) fordi det er alfabeter med et begrænset antal med-

lemmer, 2) fordi bogstaverne ikke har nogen egenbetydning og 3) fordi vi 

bruger de samme bogstaver til at manifestere meddelelsens indhold og 

dens regler. Betydninger knyttes ikke til det enkelte bogstav men til 

sekvenser af bogstaver. Dette forhold betegnes i sprogvidenskaben som 

dobbelt artikulation. 

Disse træk adskiller begge alfabeter fra de principper, der gælder for 

matematikkens og regnekunstens alfabeter, hvor der sondres mellem de 

enheder, der repræsenterer regler og de enheder, der repræsenterer data, 

og hvor der kan indføres nye enheder, når der er brug for det, blot de nye 

enheder kommer med en bestemt egenbetydning fra første færd. 

Når det er sagt skal det imidlertid understreges, at det binære alfabet 

også på nogle vigtige punkter adskiller sig fra skriftsprogets alfabet. 

Mens vi således kan skelne mellem vokaler og konsonanter i 

skriftsproget findes der ingen tilsvarende kvalitetsforskel i det binære 

alfabet. Det binære alfabet har i det hele taget ikke som det latinske 

alfabet nogen forbindelse til talesproget, og det tjener heller ikke til 

sansegenkendelse. Det tjener derimod den mekaniske udførelse af 

tekstens indhold. Det sker imidlertid altid »bogstav for bogstav« og derfor 

uafhængigt af tekstens indhold. 

Jeg håber ikke denne lidt tekniske redegørelse er alt for trættende. Jeg 

har taget den med fordi vi får brug for den, når vi vil beskæftige os med 

computerens betydning. Det er nemlig disse træk, der danner grundlag for 

den stribe af nye egenskaber, der gør computeren til et så radikalt nyt 

fænomen i skriftkulturernes historie. 

Som eksempler på sådanne first-time-in-history-features kan man 

nævne:  
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l) At det nye alfabet er mekanisk virksomt - det adskiller sig dermed fra 

andre alfabeter, der tjener til menneskelig sansegenkendelse. De 

mekaniske egenskaber medfører, at det binære alfabet kan ikke blot 

bruges til at lagre en tekst, men også til at transmittere den både i 

uforandret og i forandret form, både fra lageret op til ens egen skærm 

eller fra lagret til en hvilken som helst skærm, der er tilsluttet det 

globalt distribuerede, elektronisk integrerede netværk. 

 Lagermediet og kommunikationsmediet bliver nu integreret i et globalt 

udstrakt system. 

2) At det nye alfabet ikke blot som det latinske alfabet kan bruges til at 

repræsentere sprog, det kan også bruges til at repræsentere billeder, 

tal, regneregler og musik, såvel som alle andre alfabeter. 

 Det er her måske særlig interessant, at vi nu har fået alfabet, hvori vi 

kan repræsentere og behandle ethvert billede som en tekst, der består 

af en sekvens af bogstaver.  Vi har således med computeren for første 

gang i historien har fået et medie, hvori også det visuelle, billedlige 

udtryk er baseret på en skriftlig repræsentation. Mange opfatter måske 

umiddelbart computeren som et billedmedium snarere end som et 

skriftmedium, og der er jo også mange billeder på skærmene, men 

uanset hvilke af de mange forskellige slags billeder, vi kan se på vore 

skærme, så har de alle én - og kun en - ting til fælles, og det adskiller 

dem samtidig fra alle mulige andre slags billeder, nemlig at de er 

dannet på basis af en skriftlig repræsentation, at de foreligger i et 

alfabet bestående af to bogtaver. Det er derfor ikke blot berettiget, 

men helt præcist, at se det digitaliserede billede som udtryk for og led 

i skriftkulturens erobring af billedet. 

 Det er ikke kun billedet, der nu bliver erobret af skriftkulturen. Det 

binære alfabet kan - til forskel fra det latinske - også bruges til analog 

repræsentation af lyd, om vi tænker på talen, musikken eller fuglenes 

fløjt. 

3) At det nye alfabet også kan bruges til at repræsentere/simulere andre 

medier og institutioner som fjernsyn, fotografi, video, skrivemaskine, 

bogen, biblioteket og - håndskriften. 

 

Vi har med andre ord her et alfabet, hvori vi kan repræsentere alle de 

vidensformer og symbolsprog og medier, der er udviklet i de hidtidige 

skriftkulturer. Vi har dermed også fået et nyt lagermedium for den sam-

fundsmæssige, fælles hukommelse. Det nye medie kan integrere alle de 

mange forskellige lagermedier, der hidtil har være brugt til hhv. tekst, 

musik, billeder, grafik og vi kan tilmed netværksforbinde alle de arkiver 

vi har over hele kloden. 

 

Gamle og nye medier 
Nu er der måske være nogen, der vil opfatte dette, som om der plæderes 

for en fremtid hvor alle gamle medier er forsvundet og udskiftet med 

computere. 

Det er ikke et sandsynligt perspektiv.  

Jeg er således langt fra enig med dem, der forkynder eller frygter, at 

computeren kommer til at erstatte vores ældre medier, herunder bogen. 

Den kommer kun til at erstatte de medier, der ikke længere varetager et 

behov, og hertil hører hverken bogen eller en række af vore andre ældre 

medier. Den kommer derimod til at ændre vores brug af både bogen, den 

trykte tekst og mange af de andre, hvis ikke alle, gamle medier. 

Forestillingen om at nye medier fortrænger eller helt erstatter gamle 

medier bygger næsten altid på en alt for simpel modstilling mellem det 

gamle og det nye, og holdningerne deler sig forbløffende nok ofte lige 

over mellem dem, der synes, det gamle er godt og det nye skidt, og dem, 

der synes, at det nye er godt og det gamle er skidt.  

Modstandererne af det nye kommer til at nedvurdere det nye medie, 

og tilhængerne af det nye nedvurderer de gamle. Men begge lejre er 
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fælles om helt at overse det centrale spørgsmål, nemlig hvordan gamle og 

nye medier virker på og med hinanden. 

Det er forståeligt, men det er ikke holdbart og det strider mod vores 

erfaringer.  

Jeg vil nævne nogle eksempler: 

•  Talen bestod, da vi fik håndskriften.  

•  Håndskriften bestod, da vi fik bogtrykket, og siden rota- 

 tionspressen.         

•  Den trykte tekst bestod, da vi fik de elektroniske medier. 

•  Maleriet bestod, da vi fik fotografiet. 

•  Avisen betod, da vi fik såvel radio som tv.  

•  Fotografiet bestod, da vi fik filmen. 

•  Filmen og biografen bestod, da vi fik fjernsynet og 

 videoen. 

Og nu, da vi har fået computeren består både talen, blyanten, skriften, 

maleriet, fotografiet, filmen, videoen, fjernsynet, de gamle musikinstru-

menter og telefonen. 

Skrivemaskinen vil måske forsvinde, men i så fald kun fordi den ikke 

har nogen kvalitet, der ikke er indeholdt i en computer. 

Hver gang vi får et nyt medie, føjes det ind i viften, men - og det er 

det interessante - det ændrer samtidig på de typiske anvendelser af de 

gamle medier, ofte i form af nye anvendelser. 

Talen, f.eks. fik nye formål og udformning, da vi fik skriften, fordi 

skriften var et medie til ekstern lagring af talen, som derfor kunne 

frigøres fra at være medie for vidensopbevaring til at være et medie for 

dialog, situationsbestemt, lokal kommunikation og diskussion.  

Før skriften, siger Walter Ong (1982) f. eks., gik megen tale ud på at 

opbevare og gentage det tidligere sagte. Vi kan sige, at talen i høj grad 

havde til formål at sikre tradering af erfaring og midlet hertil var udstrakt 

brug af faste retoriske gentagelsesfigurer som hukommelsens 

hjælpemidler (rim og remse, faste vers- og rytmeskemaer, messer i 

kirkerne). Da talen således gik med mange gentagelser, at sikre 

hukommelsen, var det også begrænset hvor meget nyt, der kunne føjes 

ind. 

Da vi fik bogtrykket bestod håndskriften, ja den voksede i betydning. 

Der er blevet skrevet stadig mere i hånden i hele perioden fra 1400-tallet 

frem til midten af dette århundrede - både i form af stadig flere manu-

skripter, der skulle trykkes og i form af private eller halvprivate breve. 

Håndskriften bestod også, da vi fik skrivemaskinen og telefonen, og den 

består også i dag, hvor vi fået tekstbehandlingen. Men håndskriften 

bruges på skiftende måder beroende på de andre foreliggende medier. 

Personligt bruger jeg selv idag især håndskrift, når jeg skriver til mig 

selv, det være sig huskesedler til indkøb ol. eller noter, når jeg læser som 

led i mit arbejde. 

Da vi fik fotografiet bestod maleriet, men malerkunsten skiftede 

karakter og tematik. Da fotografiet gjorde det trivielt at male 

centralperspektiviske billeder, blev maleriet først impressionistisk og 

siden modernistisk. Man så ikke længere lærredet som todimensional re-

præsentation af tredimensionale rum, men ofte netop som en 

todimensional flade med vægt på farve, materiale og form. Eller maleriet 

blev multiperspektivisk, som i kubismen, introspektivisk som i 

surrealismen. 

Avisen fik en ny funktion og udformning, da vi fik fjernsynet, fordi 

fjernsynet kan være hurtigere på nyhedssiden og bedre i billeddækningen. 

I Danmark, hvor fjernsynet kunne henvende sig til hele befolkningen brød 

det gamle partiavissystem brød sammen, avisen blev omnibusavis, der 

sigtede på hele offentligheden, eller den blev lokalavis. I begge tilfælde 

måtte partitilhøret glide i baggrunden til fordel for information og/eller 

underholdning.  
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På samme vis vil fjernsynet få ny funktion, når computeren bliver et 

almindeligt udbredt kommunikationsmedie - fjernsynet og radioen er ikke 

længere hurtigst - og fjernsynet får igen ny funktion, når det også bliver 

digitaliseret, dvs når computeren kan indeholde fjernsynet i real-time. 

Der er her tale om en meget generel erfaring, der bekræftes gennem 

hele mediehistorien. Nye medier frigør gamle medier, så de kan bruges på 

nye, ofte ikke før kendte, måder måske endda til nye formål. Man kan 

derfor også kun forstå det enkelte medies rolle ved at se på det samlede 

mediebillede. 

 

Det nye globale vidensarkiv 
Jeg vil nu sige lidt om et par af grundene til, at jeg betragter den skrifttek-

nologiske revolution, hvor computeren bliver et nyt alment medie for 

vidensrepræsentation, et globalt biblioteks- og arkivsystem, som uom-

gængelig og nødvendig proces, altså ikke bare som en proces, der faktisk 

kommer til at foregå, fordi der er stærke kræfter, der ønsker det, men som 

en proces, vi er nødt til at gennemføre, uanset hvad vi ellers mener om 

aktørerne og deres hensigter. 

Den ene grund er den økologiske kendsgerning, at vores stofskifte 

med omgivelserne i dag har en karakter og rækkevidde, der kræver, at vi 

tager de globale dimensioner i betragtning, uanset hvor vi befinder os. 

Det kræver indlysende nok en ny type vidensorganisation, eftersom vi 

ikke kan tage de globale dimensioner i betragtning uden at have adgang 

til den derom handlende viden.  

Den økologiske betingelse indeholder således en hel stribe krav til 

reorganisering af det globale vidensarkiv, og jeg kan ikke se noget andet 

medie, der bare tilnærmelsesvist er konkurrencedygtigt med computeren i 

denne henseende. Tilsvarende ræsonnementer kunne fremføres ud fra en 

række andre globaliserende træk i de moderne samfund. 

Den anden grund jeg vil nævne, er den historiske kendsgerning, som 

professor Johan Fjord Jensen for nylig beskrev så udmærket i sin bog 

Babel og Tomrum, at vores vidensproduktion idag har nået et omfang og 

sker med en hastighed, der gør det nødvendigt, at udvikle nye former for 

søgning, bearbejdning og koordination af viden. Heller ikke på dette 

område ser jeg noget seriøst alternativ til computerteknologien. 

Det globale net og de dertil koblede arkiver kan således opfattes som 

klodens nye lagermedie, og hver enkelt institution, der forbinder sig til 

nettet kommer derved til at varetage sin egen lille del af den klassiske 

vidensarkivfunktion: at blive en del af samfundets kollektive hukommelse 

- men nu på en ny måde. 

Det fremgår umiddelbart, at der her er tale om et radikalt skifte, hvor 

den fysiske lokalisering og tidsmæssige afstand reduceres til en marginal, 

og hvori forholdet mellem institutionerne skifter karakter.  

Det er tydeligst set fra brugerens synspunkt, for jeg er nemlig 

temmelig ligeglad med om jeg får min viden fra Statsbiblioteket i Århus 

eller et bibliotek i Malawi, hvis jeg får den viden, jeg har brug for. Men 

for statsbiblioteket i Århus er det naturligvis ikke ligegyldigt. 

Den enkelte institution tjener stadig lokale formål og interesser, den 

hører til i den by eller den egn, den befinder sig, men den måde den tjener 

sine formål ændrer sig, for den gør det nu også ved at kunne knytte nye 

forbindelser ud i verden og ved at åbne for fjernbesøg.   

Man har ofte brugt begrebet om den globale landsby om denne nye 

relation. Det er fortegnet. På den ene side sker der naturligvis en vis 

standardisering og nivellering - dels via integrationen i et synkroniseret 

teknisk system, dels via de standarder og konventioner, der udvikler sig 

omkring skærmkommunikationen på nettet.  

Kommunikation handler i hovedsagen om at synkronisere og i den 

udstrækning nettet befordrer kommunikation mellem forskellige kulturer 

vil det blive medie for kulturpåvirkninger og udvekslinger, der uvægerligt 
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vil have synkroniserende effekter. De standardiseringer, der sker i bunden 

af systemet - kommunikationsprotokoller - har imidlertid kun begrænset 

betydning. Alle danskere bruger for eksempel også i dag én og samme 

syntaks, når vi taler med hinanden, uden at det har ført til den store alt-

udslettende nivellering ligeså lidt som det har fået os alle til føle os tæt og 

nært forbundne.  

Når man ikke behøver at frygte, at nettet fører til den store 

nivellerende sammenblanding men heller ikke skal forvente noget nært, 

globalt fællesskab skyldes det først og fremmest, at nettet ikke er medie 

for et integreret kommunikativt fællesskab eller offentlighed sådan som 

f.eks. det nationale fjernsyn var det i en periode i Danmark. Nettet 

omfatter derimod en vidtforgrenet mængde af indbyrdes uforbundne 

kommunikationsfællesskaber. Man deler transportsystemet og kommu-

nikationsformerne som bilister deler vejnettet og kører i næsten identiske 

biler, mens de forfølger hvert deres formål. 

Det nye er, at den enkelte nu får udvidet registret af muligheder for 

at forfølge sine formål. Mange, ja de fleste af disse nye muligheder er helt 

uinteressante for den enkelte. Af de idag ca 20 millioner servere der til-

sammen udgør internettet, kommer jeg næppe nogensinde til at bruge 

mere end måske tusinde, og af dem kommer jeg kun til at bruge meget få 

mere end en eller to gange. 

Biblioteket i Malawi eller et andet sted på nettet kan formentlig ikke 

konkurrere med statsbiblioteket i Århus for mit vedkommende, men det er 

der måske andre biblioteker, der kan, ligesom Louvre i Paris for eksempel 

kan tilbyde en hel del billeder, jeg ikke kan se på Århus Kunstmuseum. 

Spildt ulejlighed vil nogen sige. 

Vores malerier og ting i det hele taget er fysiske genstande, der skal 

ses in natura og ikke på et digitaliseret billede, der altid vil være en dårlig 

attrap. Tænker nogen. Og med rette.  

Men når jeg besøger et lokalmuseum og ser deres stenøkser og 

gamle moselig in natura, kunne jeg meget vel være interesseret i også at 

kunne sammenligne med økser eller andre lig fra påskeøerne eller Afrika 

eller Mexico, eller ovre i nabosognet.  

Pointen i dette er grundlæggende følgende: Forholdet mellem 

genstanden og simulationen ikke er et modsætningsforhold. Det er et 

asymmetrisk forhold. Vi står kun meget sjældent overfor et direkte 

valgbart alternativ, fordi vores adgang til genstandene er underlagt ét sæt 

af vilkår, mens adgangen til repræsentationen er underlagt et andet. Mit 

forhold til Århus Kunstmusum og Louvres digitale billedsamling er ikke 

et forhold mellem ægte kunst og simulation, men et forhold til billeder, 

jeg kan gå ned at se i morgen in natura, og billeder, jeg i almindelig kun 

kan få at se i simulation, fordi jeg selv kun kan være ét bestemt sted af 

gangen. 

Denne basale asymmetri mellem genstanden og repræsentationen er 

velkendt, for det er den, vi udnytter i vores almindelige sprog: Jeg kan 

udmærket stå her og tale meningsfuldt om røde køer uden at have nogen 

ko ved hånden og uden at risikere at at nogen falder over mig fordi de må 

nøjes med surrogatet eller simulationen: ordet ko, frem for det virkelige, 

kødelige og spiselige eksemplar. 

Spørgsmålet er så hvilke tab, der følger med brugen af det nye medie 

og hvilke risici vi løber? 

Det helt grundlæggende problem i denne henseende er, at et 

elektronisk arkiv er fysisk ustabilt. Det er ikke alene afhængigt af energi-

forsyningens og udstyrets stabilitet og funktionsdygtighed, det er også 

permanent tilgængeligt for rettelser.  

Det elektroniske arkiv er både fysisk og indholdsmæssigt et variabelt 

og dynamisk arkiv. Det kan indeholde oplysninger, der er lagt ind på vidt 

forskellige tidspunkter, fra vidt forskellige steder, af vidt forskellige 

personer, og disse oplysninger kan selv variere fra at være rettelser af en 
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enkelt information i et ældre dokument til at være udskiftning af et ældre 

dokument med et nyere eller et endnu ældre.  

Mens den trykte tekst bliver stående hvor den står, når den først er 

blevet trykt - og med en forholdsvis lang henfaldstid - er det elektroniske 

arkiv permanent åbent for variation - det være sig på grund af den over 

tid ustabile elektromagnetiske lagring, eller på grund af ondsindede inter-

ventioner, fejlbetjening eller senere rettelser indført i bedste mening og 

hensigt. 

Som følge heraf kræver vedligeholdelsen også løbende validering af 

indholdet, herunder udsortering af forældet eller forkert viden, løbende 

vurdering af konsistensen i det på ethvert tidspunkt givne indhold og i 

forholdet mellem det enkelte arkiv, andre arkiver og den verden, arkivet 

rummer viden om. 

Vi kan også sige det sådan, at den menneskelige validering af viden 

bliver en mere omfattende og permanent løbende arbejdsaktivitetet. Den 

enkelte institution (arkivet, biblioteket, museet etc.) skal ikke blot gøre 

sig gældende i kraft af sin samling af genstande, men også i kraft af den 

vidensstandard og pålidelighed, man opretholder, og man skal ikke blot 

validere sit eget vidensudbud, men også kvaliteten af udbuddet på de 

institutioner, man enten selv trækker på eller anbefaler brugerne at 

trække på. 

Disse forhold indebærer, hvad jeg vil kalde en generel ændring i 

vores kriterier for vidensvalidering. Mens vi for trykte tekster har 

benyttet den fysiske invarians kombineret med oplysning om trykkested, 

tid og ophavsmand som det basale fundament for vores validering af 

teksternes pålidelighed, står vi med det elektroniske vidensarkiv i den 

situation, at vi ikke kan bruge objektets, bogens, genstandens fysiske 

invarians i valideringen. 

Ja selve begrebet genstand, dokument eller enhed forvandles fra at 

være en fysisk identificerbar afgrænset størrelse som en bog eller et 

maleri eller en stenøkse til at blive en symbolsk defineret - og variabel - 

afgrænsning, som en stadig redigerbar fil.  

Begrebet »et værk« og »repræsenteret genstand« får således en ny 

definition.  

Hvis vi skal sammenfatte disse risici meget kort, kunne vi sige, at en 

del af den tillid, der tidligere blev baseret på fysiske kriterier, nu snarere 

må baseres på tillid til redaktionelle og symbolske kriterier. Hvis kilde-

kritik en gang var en dyd på universitetet er det nu en nødvendighed i hele 

verden - men det er vel i grunden heller ikke så galt? 
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