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Artiklen bygger på nogle af Søren Søgaards
kapitler i bogen Skriftens veje (Academica,
2011). I bogen kan man læse meget mere om
emnet.

Denne artikel ser på skriftsprogets oprindelse og funktion og dets forhold til talesproget. Endvidere ser den på, hvad de
mundtlige kulturer vandt ved indførelsen
af skriften, men også lidt på, hvad der gik
tabt. Det ser ud til, at de skriftsproglige
kulturers symbolske repræsentationer
af virkeligheden kan fremmedgøre os
fra en oprindelig livsintensitet og gøre
det vanskeligere for os at fornemme,
hvad der er virkeligt. Der er dog
grund til at tro, at en indsigt i skriftens
kulturhistoriske virkninger kan hjælpe os
til at udvikle meningsfulde læreplaner og
undervisningsmetoder i skolen.
Sproget er menneskets vigtigste kulturelle redskab, og selvom det er uklart, hvornår i evolu-

tionens løb mennesket udviklede sprog, er der
almindelig enighed om, at mennesker for 200.000
år siden havde en betydelig sprogevne, og at
sprog, som vi kender det, var en del af menneskets udstyr for omkring 50.000 år siden. Hånd
i hånd og uløseligt forbundet med sprogets udvikling gik en stadigt mere udviklet intellektuel
klarhed og evne til analytisk tænkning. Samtidig
markerer udviklingen af sproget et afgørende
skift i menneskets forhold til omgivelserne. Fra
at være et biologisk væsen (som alle andre) blev
mennesket nu et kulturelt væsen, hvis eksistens
ikke længere var underkastet blinde naturkræfter, men i høj grad byggede på sociale fællesskabers samarbejde og arbejdsdeling. Sproget
kan opfattes som både en forudsætning for og en
følge af denne kulturelle udvikling, og ligesom
der ikke på jorden findes mennesker uden kultur, findes der heller ikke mennesker uden sprog.

Mens det talte sprog er en
universel egenskab ved mennesket, forholder det sig helt
anderledes med skriften.
Mennesker indlærer deres sprog forbavsende
hurtigt og råder allerede fra 2-årsalderen over
et betydeligt ordforråd sammen med bøjnings-
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endelser, artikler, hjælpeverber, adverbialer og
præpositioner, så barnet kan udtrykke forhold
som antal og bestemthed samt rum-, tids- og modalitetsforhold. Denne eksplosive udvikling viser
sprogets betydning for menneskets sociale overlevelsesstrategi og antyder samtidig, at sprogindlæringen har et eller andet genetisk grundlag,
som tidligt i barnets udvikling holder et vindue
åbent for sprogindlæring, fordi den voldsomme
sprogudvikling i form af akkumulation af ord og
sofistikering af grammatikken foregår i et tempo,
som ligger ud over, hvad vi er i stand til at opnå
både alene og gennem undervisning i nogen
anden periode i livet.
Mens det talte sprog er en universel egenskab ved
mennesket, forholder det sig helt anderledes med
skriften. Mens der i verden findes over 4.000 talte
sprog (afhængigt af, hvordan man definerer sprog
og dialekt), er antallet af skriftsprog langt mindre
og ligger på omkring 150, hvilket vil sige, at mange
sprog aldrig har fået en skrift, og endnu i det 21.
århundrede er der store dele af menneskeheden,
som ikke benytter sig af skrift. Man regner med,
at ca. en mia. mennesker kloden over af den ene
eller anden grund er analfabeter eller endnu ikke
er nået frem til en skrift. Og det er netop, når man
sammenligner udviklingen hos folk uden skrift
med udviklingen hos folk, der er i besiddelse af
skriftsprogsfærdigheder, at skriftens betydning
tydeligst kan iagttages.
Grundlaget for skriftsproget er overalt det talte
sprog, men skrift er ikke bare nedskrevet tale,
hvad enten den bygger på fonemer som i de
europæiske sprog, stavelser som i oldtidens sumerisk eller ord som i kinesisk.

Fra tale til skrift
Skrift synes at være opstået uafhængigt af
hinanden mange forskellige steder på jorden og
på forskellige tidspunkter, når kulturer nåede
visse udviklingstrin, fra Mellemøsten over Asien
til Påskeøen og de mellem- og sydamerikanske
indianere. Det første ”egentlige” skriftsprog, altså
konventionelle symboler for elementer i talesproget, finder vi i Sumer i Mesopotamien (det
nuværende Irak) for omkring 5.000 år siden, men
forhistorien er lang og går formentlig tilbage til
afbildninger af magisk art, som f.eks. de 20.000
år gamle hulemalerier, man finder i Lascaux i
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Sydfrankrig. Ud over det sumeriske skriftsprog
ser det ud til, at skrift opstod uafhængigt i Egypten og Kina i perioden fra 3000 f.v.t. til 1500 f.v.t.
og f.eks. hos zapoteker- og mayaindianerne i
Amerika fra o. 550 f.v.t.
Fælles for udviklingen af skriftsprog ser ud til at
være et udgangspunkt i piktogrammer, altså billedlige fremstillinger af den ting eller det forhold,
der henvises til. Og det ser ud til, at skriftens
oprindelse i Sumer var et ganske prosaisk behov
for at få styr på templers og herskeres indtægter
og udgifter, som man simpelthen ikke kan holde
rede på mundtligt. Sumererne skrev på lertavler, og i løbet af nogle århundreder forsvandt de
første primitive piktogrammer og blev afløst af
mere stiliserede skrifttegn, den såkaldte kileskrift, som ved kombinationer kom til at betegne
begreber, altså blev til ideogrammer.

Sumerisk kileskrift, lertavle ca. 2600 f.v.t.
Billedet er hentet på: www.natgeo.dk/videnskab/
opfindelser/hvem-opfandt-det-foersteskriftsystem

Senere fandt man på at lade tegnets lydlige
indhold indgå som en del af en rebus, hvorved
man langsomt arbejdede sig frem til en lydskrift,
f.eks. som hvis man på dansk lod en stiliseret
tegning af et får betegne både dyret og verbet
med samme lyd. De sumeriske skrivere forsynede derfor skrifttegnene med små ekstrategn,
determinativer, som fortalte, om skrifttegnet
betegnede en genstand, et verbum eller blot en
lyd. Det samme gjorde de egyptiske skrivere i
forbindelse med hieroglyfferne, som i begyndelsen mest var beregnet til repræsentative og
religiøse indskrifter. Senere udviklede Egypterne
yderligere to skrifter, en kursivskrift, som var
enklere at håndtere, og den såkaldte demotiske

skrift til daglig brug, en skrift, der nærmede sig
den alfabetiske lydskrift.
Piktogram, ideogram, stilisering og rebus synes
at være universelle udviklingstrin i skriftens historie. Problemet med disse systemer er selvfølgelig
antallet af de skrifttegn, en skriver må beherske
for at mestre skriftsproget. Sumererne nåede ned
på ca. 600 tegnkombinationer med deres rebussystem, mens andre sprogs tegnbeholdning er langt
mere omfattende, hvilket i skriftens første par
tusind år gjorde skriften til et privilegium for en
smal, magtfuld overklasse af præster og lærde.
Den kinesiske skrift, som er den ældste skrift
i verden, der stadig er i brug, har bevaret den
stiliserede billedskrift og rebusteknikken og er
i dag en ord- og stavelsesskrift med omkring
8.ooo forskellige tegn i de almindelige ordbøger.
Gennem de fire tusinde år, den kinesiske skrift
har eksisteret, har man udviklet de oprindelige
”hieroglyffer” eller piktogrammer til en kompleks blanding af billeder og betydninger, dannet
ved meningsbærende ekstra tegn eller sammensmeltninger af billeder. Et fonetisk alfabet –
pinyin – fik officiel status i 1958 og anvendes især
i ordbøger til at angive udtale.

vi kender i dag, som det mest enkle og smidige
skriftsystem. Ved at lade stiliserede billeder for
et ord betegne den første lyd i ordet i stedet for
hele ordet skabte fønikerne et teknologisk gennembrud med deres alfabet, som vi kender fra
omkring 1200 f.v.t.

Den alfabetiske skrift har
bredt sig til vidt forskellige
sprog og er blevet tilpasset
deres specielle lydsystemer
ved indførelse af særlige bogstaver og tegn.
Det nye alfabet var en revolution, fordi det var
fonetisk og derfor kunne gengive alle sprogets
fonemer med et begrænset antal tegn, typisk
mindre end 30. Det fønikiske alfabet var uden
vokaler, fordi semitiske ord begynder med en
konsonant eller en stødlyd, og fordi vokaler i
semitiske sprog ikke har den betydningsadskillende funktion, som de har i de europæiske.

Fordelen ved de kinesiske skrifttegn er, at skriftsproget er uafhængigt af det talte lydsprog og
derfor kan anvendes hen over dialekter og endda
de helt forskellige sprog, der findes i Kina. Til
gengæld må en læsekyndig kineser mestre omkring 4.000 tegn, mens der i historisk-filologiske
kinesiske leksika findes omkring 50.000 tegn.
Det er klart, at selve tegnmængden gør det til
en mere krævende opgave at lære at beherske
skriftsproget, end tilfældet er med de fonetiske
alfabeter med deres begrænsede tegnmængde
(typisk 24 eller 28 tegn).
Den kinesiske skrift blev antaget af nabofolk som
koreanere og vietnamesere og nåede også til Japan, men blev opgivet i Vietnam i begyndelsen af
1900-tallet til fordel for det latinske alfabet og af
Nordkorea i 1949 til fordel for et koreansk alfabet
på 24 tegn.

Alfabetet
Det var de flekterende indoeuropæiske og semitiske sprog, der udviklede den alfabetiske skrift,

Det føniske alfabet, foto fra wikipidia, https://
no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8nikisk_alfabet.

Det var grækerne, der i 700-tallet f.v.t. indførte
vokalerne, som videreførtes i det latinske alfabet fra 500-tallet, vi anvender i dag. Det græske
alfabet er grundlaget for alle de alfabetiske
skrifter, vi kender, og som alle indlæres med
bogstaverne i en bestemt rækkefølge. Mange
forskere (eksempelvis Egan (2003), som har mas-
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ser af henvisninger) mener, at den udvikling i
det femte århundrede f.v.t., som er blevet kaldt
det græske mirakel, og som så pludseligt affødte
demokratiet, logikken, filosofien, historien,
dramaet, videnskabelig tænkning og så videre,
for en stor del kan forklares ved udviklingen og
udbredelsen af alfabetiske skriftsprogsfærdigheder, og at det var den nærmere udformning,
akkumulering og fortolkning af nedskrevne
tekster, der førte til disse revolutionerende intellektuelle udviklinger på et tidspunkt, hvor nabofolkene i Mellemøsten hovedsagelig anvendte
deres skrift til at føre lister over lagerbeholdninger og lignende.
Den alfabetiske skrift har bredt sig til vidt
forskellige sprog og er blevet tilpasset deres
specielle lydsystemer ved indførelse af særlige
bogstaver og tegn. I Norden fandtes omkring 200
e.v.t. et særligt germansk alfabet, runerne, som
blev benyttet så sent som i 1300-tallet.
Men selv en god fonografisk skrift er ikke nogen
simpel afspejling af talesproget. Krav om ords
genkendelighed vil altid føre til en vis konservatisme i retskrivningsnormerne, og da talesproget
ofte udvikler sig hurtigere end skriftsproget,
kan afstanden mellem de to sprog blive ganske
stor, som man f.eks. ser det på dansk og engelsk.

Overalt, hvor skrift opfindes
og indføres, ser vi en voldsom
udvikling i handel, produktion,
kunst, videnskab og regeringskunst.
På den anden side har de nye personlige elektroniske medier som blogs og e-mails og især chat og
sms givet anledning til udvikling af et nyt skriftsprog, som i højere grad, end vi før har kendt, er
påvirket af talesproget på grund af den umiddelbare udveksling, som har elimineret tidsfaktoren
og givet en ny nærhed. Det har resulteret i en hel
række nye stavemåder samt tegn og udtryk for
bl.a. følelser, en talesprogsagtig syntaks og en afslappet holdning til retskrivningen. Disse personlige skriftmedier har ikke eksisteret ret længe, og
hvad virkningen af deres nye skriftsprog vil blive
på længere sigt, har vi til gode at se.
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Skrift og kultur
Alle skriftsproglige folk opfatter skriften som så
stort et mirakel, at den som udgangspunkt har
været betragtet som en gave fra guderne. Egypterne kalder for eksempel deres skrifttegn for
hieroglyffer, hvilket betyder hellige tegn, og troede, at Thot, gudekongen over oldtidens Naukratis – visdommens og skriftens gud – havde givet
menneskene skriften som en gave. De troede derfor også, at hieroglyfferne besad en magisk kraft,
som indvirkede på alle aspekter af deres liv og
død, som for eksempel høst, husholdning, fødsler,
sygdom, gravritualer og overgang til den næste
verden. Hieroglyffer kunne f.eks. anvendes mod
sygdom. Man skrev helbredende formularer
direkte på huden og tillagde disse en magisk
kraft, som ville helbrede den syge. Hieroglyffer
blev også anvendt på smykker og amuletter for
at afværge alt ondt. Også de nordiske runer blev
anvendt magisk, især de tidlige runer.
Overalt, hvor skrift opfindes og indføres, ser
vi en voldsom udvikling i handel, produktion,
kunst, videnskab og regeringskunst, og vi har
vanskeligt ved at forestille os et civiliseret
samfund uden nedskrevne love og uden bøger,
aviser, e-mails og andre former for skriftlig
kommunikation. Uden skriften ville vi også være
historieløse i den forstand, at vi nok ville have en
række fortællinger og myter om fortiden, men de
ville ikke være særlig præcise, og jo længere tilbage, fortiden befinder sig, jo mere upræcise og
fantasifulde ville de være. Faktisk er kontrasten
mellem vores viden om fortidige perioder med
skrift og fortidige perioder uden skrift så stor, at
vi henlægger dem til to forskellige forskningsområder og kalder de første forhistoriske og de
sidste historiske i egentlig forstand.
Skriften bidrager i meget høj grad også til skabelsen af en følelse af fællesskab, af etnisk og national bevidsthed. I Kina er det meget tænkeligt, at
det store land med dets mange sprog, dialekter
og racegrupperinger for længst ville være faldet
fra hinanden uden den fælles skrift. På samme
måde spiller den arabiske skrift en stor rolle
for fornemmelsen af enhed inden for islam og
den hebraiske skrift for jødedommen og for den
moderne stat Israel. Hvis man sammenligner de
etnisk og sprogligt forskellige kinesere med deres
fælles skriftsprog med de nordamerikanske in-

dianere, som ingen skrift havde og følgelig aldrig
overvandt deres skæbnesvangre splittelse i folk
og stammer, bliver sammenhængen tydelig.

Gevinster og tab
Men selv om opfindelsen af skriften og dernæst
et praktisk anvendeligt arkiveringssystem på
papir har givet mennesket større fordele end
nogen anden intellektuel bedrift i dets historie
og uden for enhver tvivl har været en grundlæggende forudsætning for menneskeartens succes
på jorden, har skriften også været genstand for
kritik og er i nogle sammenhænge blevet betragtet som et kulturtab.
I overgangen fra mundtlig til skriftlig kultur ændres en række af de grundlæggende forhold, som
på mange måder gør den mundtlige kultur mere
intens, konkret og meningsfuld end skriftkulturen med dens tendenser til distancering og abstraktion. Endnu i vor tid er det muligt at iagttage
rent mundtlige kulturer, f.eks. blandt afrikanske
stammefolk, hos de australske aboriginere og
blandt visse asiatiske folkeslag, for hvem det er
karakteristisk, at hele deres viden om, hvordan
de skal leve og overleve, og hele deres fortolkning af verden og af den mening, deres tilværelse
giver, befinder sig i deres hukommelse og typisk
udtrykkes narrativt, dvs. i form af fortællinger.
Og hvor skriften er tilbøjelig til at bevæge sig i
retning af analytisk abstraktion og refleksion,
beskæftiger historiefortællingen sig med de holdninger, relationer, reaktioner og værdier, som
allerede er kendt i stammesamfundet, hvor alle
ved, hvordan man skal opføre sig. Det var det,
Jesus gjorde med sine mundtlige lignelser, netop
i opposition til de ”skriftkloge.”

Hvor skrivningen fremmer
distance og individualisering,
knytter det talte ord personer
sammen i fællesskaber.
Mennesker i mundtlige kulturer lever derfor
ikke i et distanceret og abstrakt forhold til deres
verden, men konkret og praktisk, og den ældre
generation værdsættes for dens hukommelse
og for dens lager af uvurderlige historier om
stammens liv. Undervisning foregår ved efterligninger og praktiske øvelser i tæt forbindelse

med omgivelserne og med hinanden. Erfaringer
og oplevelser er subjektive og fælles. Landsbyens
historiefortæller interagerer med sit publikum i
en sådan grad, at det er vanskeligt at sige, hvem
der egentlig er ophav til den historie, der bliver fortalt, og den mundtlige historiefortælling
er hverken abstrakt eller intellektuel, men gør
flittigt brug af visuelt billedsprog, billedtale og
oplevelser, som alle kender. Og hvor skrivningen
fremmer distance og individualisering, knytter
det talte ord personer sammen i fællesskaber.
Forfatterrollen og adskillelsen mellem forfatter
og publikum er et typisk produkt af skriftkulturens distancering.

Sokrates’ bekymringer
Allerede i 400-tallet f.v.t. lader Platon i dialogen
Faidros filosoffen Sokrates, karakteristisk nok
ved hjælp af en fortælling, udtrykke sin bekymring over de potentielle tab, der fulgte med de
forholdsvis nye læse- og skrivefærdigheder.
Sokrates, der aldrig selv skrev en linje, men virkede gennem det levende ord og den mundtlige
dialog (som vi dog næppe ville have kendt noget
til i dag uden Platons skrifter!), fortæller sin unge
ven Faidros den gamle egyptiske legende om
gudekongen Thot, som bragte sine opfindelser til
Thamos, gudekongen over hele Egypten. Thamos
var imponeret, men havde ikke meget til overs
for den opfindelse, Thot anså for sin største bedrift, nemlig skriften, som han mente ville skabe
glemsomhed i sjælen hos dem, der lærer den, og
kun give dem et skin af visdom i stedet for sand
visdom.
Thamos (og Sokrates) havde ret et langt stykke
hen ad vejen. Igen og igen har opdagelsesrejsende ladet sig forbløffe over ”mindre civiliserede”
folkeslags evne til at huske og memorere. Polynesierne havde for eksempel lange genealogier,
som blev mundtligt overleveret på samme måde
som de islandske genealogier før nedskrivningen
af sagaerne på Island, hvor den såkaldte lovsigemand hvert år mundtligt fremsagde loven på
Altinget, før nedskrevne love blev grundlaget for
samfundet. Mange primitive folkeslag har omfattende samlinger af trylleformularer, eventyr,
sange og fortællinger, som udelukkende overleveres mundtligt, og det kan være vanskeligt
for os at tro, at de hellige Vedaer i Indien, som i
omfang langt overstiger Bibelen, blev overleveret
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mundtligt alene efter hukommelsen og helt ned
til de mindste detaljer, før den indiske skrift blev
indført.

objektivisering og distancering gør menneskers
opfattelse af og adgang til virkeligheden vanskeligere.

Skriften har utvivlsomt undermineret hukommelsens oprindelige livfuldhed og kraft, men
over for Thamos’ indvending kunne Thot med
rimelighed have hævdet, at hans opfindelse
fjernede en byrde fra mennesker og satte dem
fri til nye former for produktiv virksomhed.
Skriften gør det muligt for mennesker, især
mennesker som lever i moderne, komplicerede
civilisationer, at beskytte deres hukommelse
mod overbelastning med alle mulige ligegyldige
detaljer, men overlade dem til papiret, indtil der
bliver brug for dem. Vores biblioteker og andre
lagringsfaciliteter indeholder en enorm mængde tanker og kendsgerninger, som kan bringes
til live, ofte efter hundred- eller tusindvis af år,
og bidrage til kvaliteten af den tænkning, som
til syvende og sidst er civilisationens udviklingsmaskine.

Det er denne forskel, mange voksne i deres
personlige liv tænker tilbage på, når de tænker
på barndommens intenst sansede, mytiske og billedrige barndom, som efter skolegang og uddannelse blev stadig mere fremmed for dem.

Skriftsprog og virkelighed
Når mennesker nedskriver tanker og budskaber, som ellers ville passere forbi i mere flygtige
former, og derved eksternaliserer dem i en form,
som kan kontrolleres og diskuteres, fører det
også til refleksioner over sproget selv. Dette gælder især for de alfabetiserede skriftsprog, som
naturligt giver en støre indsigt i sprogets struktur
end for eksempel en billedskrift. Alfabetet sikrer
f.eks., at vi hører vores tale som opdelt i elementer, der kan brydes ned til fonemiske segmenter.
Kinesiske læsere af traditionelle skrifttegn opfatter ikke sådanne fonemiske segmenter, mens
kinesiske læsere af det alfabetiske pinyin-tegnsystem gør. Men det ser ud til, at det alfabetiserede
skriftsprog har langt mere dybtgående virkninger end de blotte sproganalytiske.
Det kunne se ud til, at det græske alfabets
overlegne teknologi og indlæringen af skriftsprogsfærdigheder er uløseligt forbundet med
overgangen til det, man kan kalde den moderne
bevidsthed og de forståelsesformer, der konstituerer den. Men som man bl.a. kan se af den måde,
børns historier efter femårsalderen ændrer sig
på i retning af de voksnes mere prosaiske verden
(og i takt med reduktionen af synapserne i børnenes hjerner), ser det samtidig ud til, at skriftens
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Symbolsk virkelighed og
fortælling
Thamos’ indvending mod skriften peger på et
forhold af grundlæggende betydning: Skriften
var ikke blot en frigørelse fra en byrde og ikke
kun en gevinst. Efterhånden som skriften vandt
frem og erstattede den mundtlige, billedrige
mytiske bevidsthed med dens levende verden
af historier, blev virkeligheden i stigende grad
udtrykt i symboler, som skulle afkodes med øjet
og intellektet i stedet for med øret, følelserne og
kroppen. Adgangen til virkeligheden blev mere
indirekte og fjern og var ikke længere en intens
deltagelse i en umiddelbar, dyb og meningsfuld
livsvirkelighed. Mennesket begyndte i stigende
grad at leve i rent symbolske virkeligheder, som
for ganske mange mennesker, ikke mindst for
eleverne i vores skoler, kan virke uhåndgribelige
og fremmedgørende.

Når børn i vores skoler modtager undervisning i skriftsproglighed og andre rationelle
færdigheder, kan vi se et tab
af mytiske evner, som ligner
det kulturelle tab fra mundtlighed til skriftlighed.
Kieran Egan, Professor of Education ved Simon
Fraser University og Co-Director, Imaginative
Education Research Group (IERG) (2003) argumenterer overbevisende for, at børn i deres
udvikling i et vist omfang gentager den kulturhistoriske overgang fra en mundtlig til en skriftlig
kultur, når de træder ind i skolesystemet og
erhverver de skriftsprogsfærdigheder, vores
kultur bygger på. Men når børn i vores skoler
modtager undervisning i skriftsproglighed og
andre rationelle færdigheder, kan vi se et tab

af mytiske evner, som ligner det kulturelle tab
fra mundtlighed til skriftlighed, især et tab af
metaforiske og narrative færdigheder. Og det
er ikke så godt, for på den måde kan vi risikere
at miste lige så meget gennem fremmedgørelse
og intellektuel og emotionel udtørring, som vi
vinder gennem erhvervelsen af den analytiske
forståelse. Et besøg i en gymnasieklasse, som
under lærerens vejledning beskæftiger sig med
litterær analyse, vil være en god illustration af
dette forhold.
Når vi betragter uddannelsessystemets angreb på
den mundtlige kulturs flydende metaforiske og
narrative evner, kan vi uden videre konstatere,
at forringelsen af disse evner kan være mere
eller mindre omfattende. Det afhænger bl.a.
af, om skriftsprogsundervisningen opmuntrer
og stimulerer til anvendelsen af metaforer og
fortællinger, eller om den modvirker og undertrykker den. Det, det gælder om, er at finde en
metode, der maksimerer gevinsterne og minimerer tabene.

”I dag er jeg så dejlig fri
for refleksionens tandbid,
er kun en lille delirist,
en purpuprik af vanvid.”
”Fribytterdrømme” (Kristensen, T., 1921)
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