
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Tanke, sprog og maskine

en teoretisk analyse af computerens symbolske egenskaber

Finnemann, Niels Ole

Publication date:
1994

Document version
Peer-review version

Citation for published version (APA):
Finnemann, N. O. (1994). Tanke, sprog og maskine: en teoretisk analyse af computerens symbolske
egenskaber. Akademisk Forlag.

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/niels-ole-finnemann(9a00eab4-5857-46c9-a787-03dd8b99a0af).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/tanke-sprog-og-maskine(c4857c38-f22b-4118-9a82-5cf07e357461).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/tanke-sprog-og-maskine(c4857c38-f22b-4118-9a82-5cf07e357461).html


1 

 

 

 

 

 

 

Niels Ole Finnemann 
 

 

 

Tanke, sprog og maskine.  
 

 

 

En teoretisk analyse af 

computerens symbolske egenskaber. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Århus,  januar 1994 

sxj957
Gul seddel
Pagineringen følger ikke den trykte udgave.



2 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Everything really moves continously 

Alan M. Turing 

 



4 

 

Forord. 

 

Denne bog er hovedsagelig resultat af mit arbejde som forskningsstipendiat ved det daværende 

Center for Kulturforskning ved Århus Universitet i årene fra 1988-1991.  

Opholdet på centret var en nødvendig, omend ikke tilstrækkelig, forudsætning for færdiggø-

relsen. Når der alligevel foreligger en bog, beror det også på personlige opmuntringer og norsk 

gæstfrihed, idet jeg kom et stort skridt nærmere færdiggørelsen under et ophold ved Senter for 

Teknologi og Menneskelige Verdier, Oslo Universitet i efteråret 1992. Endelig har jeg kunnet ar-

bejde med bogens problemer i forbindelse med min undervisning på Institut for Informations- og 

Medievidenskab ved Århus Universitet i 1987-1988 og igen fra 1992. Hvis jeg vidste, hvordan 

man takker en institution, ville jeg takke disse.    

Jeg vil også gerne takke hver enkelt af de mange kolleger, bekendte og venner, der bidraget 

med inspiration, opmuntring, lydhørhed, diskussion og kritik under arbejdet. En del af min gæld 

fremgår af bogens referencer og litteraturliste. Jeg kan heller ikke undlade at fremhæve de optima-

le forskningsbetingelser i et overmåde berigende forskningsmiljø på Center for Kulturforskning 

både takket være de med stipendiet forbundne rejsemuligheder, de daværende kolleger på centret, 

danske og udenlandske gæster, de mange interesserede deltagere i centrets seminarer, og ikke 

mindst centrets sekretær, Inger Hein.  

Jeg vil også fremhæve min påskønnelse af den grundige og ganske tidskrævende kritik af 

forarbejder til nærværende manuskript jeg har fået af Hans Fink, Finn Olesen, Lars Qvortrup og 

Frederik Stjernfeldt, ligesom jeg takker Ole Knudsen, der beredvilligt gennemlæste kapitlerne om 

de fysisk-mekaniske teorier og bidrog med et par nødvendige korrektioner. 

Endelig vil jeg rette en tak til Pelle Ehn, der med sin beskrivelse af computeren som et plastisk, 

formbart materiale i bogen Work Oriented Design of Computerartefacts overbeviste mig om, at en 

computer ikke er bestemt ved et program, og dermed sporede mig ind på emnet for denne 

afhandling.  

Jeg håber ikke denne taknemlighed bliver forringet af nærværende beskrivelse af de fysiske og 

symbolske restriktioner for denne plasticitet. 

 

 

      Århus, januar 1994 

      Niels Ole Finnemann 
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Overblik 
 

 

Indledning. 

 

Gennem hele sin nu 50-årige historie har computerteknologien været genstand for 

en vedvarende og stadig voksende interesse, og der er i tidens løb fremsat en lang 

række teorier om, hvordan denne maskine vil bidrage til at forandre både 

samfundsstrukturer og tænkemåder.  

Som alle andre teorier om fremtiden, må også disse tages med et gran af salt. 

Computerteknologiens egen udviklingshistorie rummer både mange eksempler på 

forudsigelser, der ikke er blevet indfriet, og på udvikling af potentialer, der ikke har 

været forudset.  

Mens man således må stille sig afventende overfor spørgsmål om computerens 

betydning for samfundsstrukturer og tænkemåder, er der derimod ingen grund til at 

vente på historien, når det gælder spørgsmålet om, hvad det er for egenskaber, der i 

givet fald skulle kunne give computerne en sådan vidtrækkende betydning? 

Nærværende bog er tænkt som et svar på dette spørgsmål.  

Når der, som angivet i bogens undertitel, er tale om en teoretisk analyse, beror det 

på emnets karakter. Der foreligger nemlig ingen andre muligheder, fordi en sådan 

beskrivelse af computerens egenskaber er underlagt et krav om, at den skal være 

gyldig for enhver mulig anvendelse af computere, uanset det specifikke - og 

konkrete - anvendelsesformål. Det er samtidig et krav, at beskrivelsen også kan gøre 

rede for de egenskaber, der tillader og afgrænser disse forskellige 

anvendelsesmuligheder, ligesom den skal gøre det muligt at karakterisere en 

computer til forskel fra a) andre maskiner, det være sig uret, dampmaskinen, 

termostaten såvel som mekaniske og automatiske regnemaskiner, b) andre symbol-

ske medier, det være sig trykte, mekaniske eller elektroniske og c) andre sym-

bolsprog, det være sig almene sprog som tale- og skriftsprog eller formelle sprog. 
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Det er bogens hovedtese, at de egenskaber, der karakteriserer enhver anvendelse 

af computere og samtidig karakteriserer computeren til forskel fra andre mekaniske 

teknologier, andre symbolske medier og andre symbolsprog, er betinget af den 

symbolske notationsform, der primært er defineret ved kravet om mekanisk udfør-

barhed, men som - i kraft heraf - samtidig får en række egenskaber, der gør det 

berettiget at tale om et nyt, selvstændigt notationssystem, der adskiller sig fra såvel 

formelle som almensproglige notationssystemer. Denne notationsform vil i det 

følgende blive omtalt som informationel notation og beskrevet som en symbolteore-

tisk innovation, der udgår fra den mekaniske teorihistorie.   

Da den overordnede tese indebærer en påstand om, at en computer er defineret 

ved det - unikke - notationssystem, implicerer den også en negativ påstand om, at 

det ikke er muligt at give en beskrivelse af computerens egenskaber på et højere lo-

gisk eller semantisk niveau (f.eks. som logisk eller tænkende maskine) hvis be-

skrivelsen både skal være gyldig for enhver anvendelse og karakterisere denne 

maskine til forskel fra andre maskiner, medier og sprog. Det bliver også hævdet, at 

en beskrivelse af computeren som logisk maskine, er en beskrivelse af en dedikeret 

maskine, der ikke har samme universelle egenskaber, mens en beskrivelse af 

computeren som tænkende maskine bliver afvist, fordi en computer til forskel fra et 

menneske ikke kan frembringe sine egne første symboler og sit eget 

notationssystem. 

Til gengæld, hævdes det, kan man med denne beskrivelse definere en computer 

som en multisemantisk maskine, hvorved der forstås: 

  

• At det er muligt at bruge denne maskine til at behandle symbolske udtryk der 

tilhører forskellige semantiske regimer - det være sig almensproglige, matema-

tiske, formelle, billedlige og auditive - under den ene restriktion, at det udtryk, der 

behandles, kan repræsenteres i et notationssystem bestående af et endeligt antal 

hver især semantisk tomme notationsenheder. 

 

• At det er muligt at styre denne maskine med forskellige semantiske regimer under 

denne samme restriktion, idet denne styring kun kan effektueres mekanisk for en 

begrænset klasse af procedurer, mens den for andre forudsætter en løbende 

menneskelig intervention. 
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• At enhver proces, der udføres i maskinen forløber som et forhold mellem mindst to 

semantiske regimer nemlig det, eller de, der er nedlagt i systemet og det eller de, 

der er indeholdt i brugen.  

 

Der bliver i forlængelse af denne definition draget den konklusion, at der med den-

ne maskine foreligger et nyt alment medie for vidensrepræsentation, idet 

computeren  

• for det første både er medie for produktion, bearbejdning, lagring, reproduktion, 

distribution og søgning af viden. Det er således muligt, at integrere videns-

fremstilling, bogfremstilling, boghandel, bibliotek og postvæsen i samme fysiske 

og symbolske system. 

 

• for det andet både er medie for repræsentation af auditive og visuelle videns-

former, det være sig af almensproglig, formel, billedlig eller musisk art. Det er 

således også muligt at integrere de moderne samfunds vigtigste symbolsprog og 

vidensformer. 

 

• for det tredie er medie for kommunikation. 

 

Man kan derfor beskrive computeren som et vidensmedie, der er karakteriseret ved 

en - i sig selv - epokedannende integration af fysiske, sociale og symbolske 

funktioner, der tidligere har været fordelt på adskilte maskiner, medier og 

symbolsprog. Da der ikke blot er tale om integration i et og samme medie, men også 

i en og samme symbolske notationsform, der er defineret ved kravet om mekanisk 

virkedygtighed, har dette vidensmedie samtidig et sæt af selvstændige egenskaber, 

der også ændrer vilkår og muligheder på hvert enkelt af de mulige 

anvendelsesområder. Disse vilkår og muligheder kan ikke beskrives under ét og 

falder derfor uden for denne afhandlings rammer, men det er muligt at udpege 

mindst 4 aspekter, der vil få en eller anden betydning på alle områder, nemlig: 

 

• at en computer arbejder med et selvstændigt symbolsprog, der også kan indeholde 

andre symbolsprog. 
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• at der ikke består nogen invariant grænse mellem den viden, der er nedfældet i 

maskinens symbolske arkitektur og den viden, der bearbejdes. 

 

• at den symbolske styring af den mekaniske proces tillader en mangfoldighed af 

nye former for vidensbehandling, vidensorganisation og videnssøgning. 

 

• at en række restriktioner, der tidligere har været knyttet til symbolske mediers 

invariante fysiske former, her er forvandlet til - frit - valgbare, symbolske 

restriktioner, idet den symbolske repræsentation foreligger i en permanent 

redigerbar form. 

 

Der bliver i det følgende overblik givet en præsentation af tesens forhold til tidli-

gere forståelser, en bredere beskrivelse af tesens indhold og en redegørelse for 

bogens opbygning, kilder og metode. 

 

 

Tidligere forståelser. 

 

Hvis man grupperer den eksisterende faglitteratur efter tilgangsvinkel, kan man 

udpege fire forskellige hovedkilder, der har sat præg på forståelsen af computer-

teknologien. 

Det er for det første en stor gruppe sociologiske teorier, der er dannet omkring 

beskrivelsen af overgangen fra det industrielle samfund til det postindustrielle infor-

mations- og videnssamfund. Mens selve termen informationssamfund første gang 

synes brugt i et japansk fremtidsstudie,1 stammer den grundlæggende tematisering 

fra Daniel Bell, 1973, der fremhæver tre overordnede træk i udviklingen: for det 

første informationsarbejdets voksende omfang, for det andet anvendelsen af 

teoretisk viden som »strategisk ressource« og for det tredie udviklingen af nye »in-

tellektuelle teknologier« som computeren, idet de to sidste træk ifølge Bell mulig-

gør en krisepræventiv, social diagnostik. 

Hvor Bell i 1973 forsigtigt talte om »aksiale principper« for den fremtidige 

udvikling, kan James R. Beniger bare 13 år senere konstatere, at det nu nærmest er 

                                           
1 The Plan for Information Society - a National Goal toward the Year 2000. Japan Computer Usage Development 

Institute, Tokyo 1972. Kilde: Göranzon & Josefson (eds.) 1988: 5. 
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trivielt at omtale det eksisterende samfund som et informationssamfund (Beniger, 

1986). Til forskel fra Bell, der definerede det nye samfund i modsætning til indu-

strisamfundet, betoner Beniger imidlertid også kontinuiteten, idet han ser computer-

teknologien som et sidste trin i rækken af kontrolteknologier, der er blevet skabt 

som led i etableringen og stabiliseringen af de moderne industrisamfund.2  

For det andet en gruppe af kulturfilosofiske og vidensteoretiske analyser, dels 

knyttet til begrebet om det postmoderne, dels til begrebet om den tænkende 

maskine. Som eksponent for teorien om det postmoderne kan man nævne Francois 

Lyotard's beskrivelse (Lyotard, 1979) af informatiseringen som en radikal ombryd-

ning af vidensvilkårene - en ny, postmoderne scene, hvor håbet knyttes til det 

sublime, hinsides de informatiserede, deterministiske øer i det postmoderne 

samfundshav.  

Hvor den postmoderne forståelse sigter på en modstilling mellem den kon-

trollerende, mekaniserbare fornuft og den menneskelige tanke, bygger teorierne om 

den tænkende maskine på en forestilling om, at det også er muligt at beskrive be-

vidstheden som et finit og reproducerbart informations- eller symbolsystem. Der er 

således tale om en stor overensstemmelse i opfattelsen af maskinen, men modsatte 

forestillinger om den menneskelige tanke. Den teoretiske formulering af ideen om 

den tænkende maskine kan føres tilbage til Turing, 1950, men får en mere udbygget 

og ambitiøs symbolteoretisk formulering af Newell, Shaw og Simon, 1961, og 

Newell og Simon, (1976) 1989. De filosofiske aspekter diskuteres bl.a. af Bruce 

Mazlish (1967) 1989, Hubert Dreyfus, 1979, H. & S. Dreyfus, 1986, Pamela Mc 

Corduck, 1979, Douglas Hofstadter, 1979, David J. Bolter, 1984 og John Hauge-

land, 1985, Theodore Roszak, 1986. 

En tredie kilde til forståelse af computeren kan findes i den teknologihistoriske 

forskning, der dog især har været koncentreret om hardware-udviklingen. Der er her 

                                           
2 Der kunne være nævnt en lang række andre tilsvarende arbejder. I en oversigt over denne litteratur, anfører Beniger, 

1985: 4-5 således mere end 80 forskellige forslag til betegnelse af den samfundstilstand, der nu almindeligvis omtales 

som informationssamfundet. Nogle få eksempler kan illustrere fællestræk og bredde: Det posthistoriske menneske (R. 

Seidenberg 1950). Det postkapitalistiske samfund (Dahrendorf, 1959). Ideologiernes død (Bell, 1960). Computer-

revolutionen (Edm. C. Berkeley, 1962). Det vidensøkonomiske samfund (Machlup, 1962). Det postborgerlige samfund 

(Lichtheim, 1963), Den globale landsby (McLuhan, 1964). Den teknisk-videnskabelige revolution (Radovan Richta et 

al, 1967). Neokapitalisme (Gorz, 1968). Informationsalderen (Helvey, 1971). Grænser for vækst (Meadows et al. 

1972). Det postindustrielle samfund (Touraine 1969, Bell, 1973). Den tredje industrielle revolution (Stine, 1975, 

Stonier, 1979). Det telematiske samfund (Nora og Minc, 1978). Gen-alderen (Sylvester og Kotz, 1983) hvortil Beniger 

føjer sit eget forslag, kontrolrevolutionen (1985). 
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overvejende tale om beskrivelser, der ser computeren som videreudvikling af den 

automatiske regnemaskine, som f.eks. Herman Goldstine, 1972, N. Metropolis et al. 

(eds), 1980, (med en række bidrag af computerpionerer), René Moreau (1981) 1984, 

Bryan Randell, 1983, Michael R. Williams, 1985. 

Selv om der i denne litteratur gives meget forskellige beskrivelser og vurderinger 

af computerens betydning, er der dog meget stor enighed om at opfatte den som en 

nøgleteknologi, der - på godt og/eller ondt - befordrer et epokegørende spring i 

samfundets kontrol-og styringsmuligheder, og computeren fremtræder bag alle an-

dre uenigheder som den næsten fuldkomne - måske ikke helt færdigudviklede - au-

tomatiske beregnings- kontrol- og forudsigelsesmaskine. 

Denne fælles og grundlæggende kontrolteoretiske forståelse af computeren er 

langt fra grebet ud af luften, den er tværtimod i god overensstemmelse med den 

opfattelse, der frem til 1980-erne har domineret i den fjerde hovedkilde til forståelse 

af computeren, nemlig de teorier, der har dannet grundlag for den computerteknolo-

giske udviklingsforskning.  

Blandt de tidligste eksponenter kan man nævne Alan Turing's teoretiske beskri-

velse af den universelle computer (1936) og John von Neumann m.fl.s beskrivelse 

af det, der siden er kaldt von Neumann-maskinen (Neumann 1945, Goldstine og 

Neumann, 1947-48). Den første generelle formulering af en kontrolteoretisk forstå-

else foreligger dog først med Norbert Wiener's tolkning af computeren som et ky-

bernetisk system. Wiener, 1948 og 1950. Det var således også Wiener, der lagde 

grunden til den senere diskussion om de samfundsmæssige implikationer, idet han 

rejste spørgsmålet om maskinen ville kunne bruges som et centralistisk og bureau-

kratisk forvaltningsinstrument, der ville få Thomas Hobbes' Leviathan til at ligne en 

behagelig spøg. 

Den kontrolteoretiske forståelse genfindes i nye former i den klassiske AI-beskri-

velse (Allan Newell, Cliff Shaw og Herbert A. Simon, 1961), i de reformulerede AI-

beskrivelser, der gives i Cognitive Science (f. eks. Zenon Pylyshyn, 1984) og en 

række informationsteoretiske beskrivelser, (f.eks. Børje Langefors, 1966), idet man 

i disse teorier bestemmer maskinen ved den computationelle proces, der beskrives 

som en selvstændig, afsluttet, mekanisk udført symbolsk procedure, der forløber ef-

ter forudfastlagte regelstrukturer. 

De kontrolteoretiske beskrivelser dækker populært sagt det, der sker i den tid, der 

går, fra man starter et program, til det er udført som en automatisk - og det vil her 
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også sige mekanisk - procedure. I denne vide betydning kan begrebet også omfatte 

de »connectionistiske« teorier indenfor Cognitive Science (f. eks. McClelland, J. L. 

& Rumelhardt, D. E. (eds). 1986), idet man også her beskriver den symbolske 

proces som en afsluttet, mekanisk udført procedure. Da man imidlertid samtidig 

afstår fra det essentielle kontrolteoretiske krav om en rationel beskrivelse af den 

symbolske regelstruktur, kan denne sidstnævnte gruppe af teorier måske også ses 

som led i et opbrud fra den kontrolteoretiske forståelse, der gennem den sidste halve 

snes år har været udsat for voksende kritik.  

Der er i forlængelse af denne kritik fremkommet en række andre teoretiske be-

skrivelser af computeren, hvor man forlader ideen om at beskrive maskinen som en 

afgrænset, selvstændig og automatisk symbolmanipulator til fordel for en 

beskrivelse af forskellige former for relationer mellem system og brug. Hvor 

maskinen tidligere blev forstået som en automatisk regnemaskine, matematisk 

og/eller logisk symbolmanipulator, eller ligefrem som en tænkende maskine, bliver 

den nu også forstået som redskab, som et plastisk, frit formbart materiale eller som 

et (kommunikativt eller interaktivt) medie. Som eksponenter herfor kan man nævne 

Alan Kay & Adele Goldberg, 1977, den amerikanske Human-Computer-Interaction 

tradition, Norman & Draper, 1986, Terry Winograd & Fernando Flores, 1986, 

skandinavisk systemudviklingsteori, f.eks. Pelle Ehn, 1988, mens P. Bøgh An-

dersen, 1991 beskriver computeren som medie på semiotisk grundlag. Tilsvarende 

strømninger genfindes også i andre lande.  

Man kan betragte denne udvikling i den teoretiske beskrivelse af computeren 

som en differentiering mellem stadig flere konkurrerende beskrivelser, men man 

kan også se den som teoretisk udtryk for en differentiering af de mulige an-

vendelser, ikke mindst befordret af fremkomsten af små, billige bordcomputere, der 

med et slag gjorde en bred vifte af tidligere kun lidt udnyttede anvendel-

sesmuligheder tilgængelige for en langt større kreds af mulige brugere.  

Mens de kontrolteoretiske forståelser modsvarer anvendelser, der lægger vægten 

på automatiske procedurer (numerisk styring af andre maskiner, udførelse af 

komplekse beregnings- og kontrolopgaver, mekanisk mønstergenkendelse etc.) 

modsvarerer de redskabs- og medieorienterede forståelser snarere anvendelser, der 

er baseret på løbende menneskelig interaktion, (det være sig til tekst- og billed-

behandling, søgninger i databaser, brug af beslutningsstøttesystemer etc.). 
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Begge synsvinkler indebærer imidlertid, at der er tale om en differentiering i 

opfattelsen af computeren, der rejser tvivl om den forståelse af maskinen, der har 

været lagt til grund for analysen af dens samfundsmæssige og kulturelle impli-

kationer. 

Der er i de senere år da også fremkommet en række analyser, der lægger be-

tydelig mere vægt på de mange menneskelige valg, der kan få væsentlig indflydelse 

på disse implikationer (således f.eks. Shoshana Zuboff, 1990 og Andrew Feenberg, 

1991). En lignende tendens er indeholdt i de senere års mange detajltstudier af edb-

anvendelser i virksomheder. 

Med betoningen af de menneskelige valgmuligheder, bliver forståelsen af com-

puterteknologien mere direkte forbundet med spørgsmål om forholdet mellem ma-

skinernes og menneskenes kompetencer og forholdet mellem kontrol og demokrati i 

virksomheder og samfund.  

Selv om man kan tilslutte sig de - gode - hensigter, der ligger i disse opgør med 

deterministisk teknologiforståelse, mangler der imidlertid en beskrivelse af 

computeren, der gør rede for de egenskaber, der er fælles for enhver form for mulig 

anvendelse, og forklarer hvordan disse egenskaber kan udnyttes til de mange 

forskellige - gode såvel som mindre gode - mulige anvendelsesformål. Maskinen 

kan ikke blot forstås ud fra indholdet i de hensigter, der ligger i brugen, man må 

også beskrive den form, disse hensigter får, når de implementeres i denne maskine.  

Der er med andre ord brug for en beskrivelse, der kan gøre rede for den fælles 

platform, der er vilkåret for anvendelsen af computeren både som automatisk 

kontrol- og beregningsmaskine, som logisk symbolmanipulator, som redskab, som 

plastisk frit designbart materiale, som kommunikativt og/eller interaktivt medie og 

samtidig beskrive de karakteristiske forskelle mellem disse anvendelser.  

I sin mest enkle form drejer det sig om at forklare, hvordan det går til, at vi både 

kan bruge denne maskine som regnemaskine og som skrivemaskine. Men 

spørgsmålet må behandles ud fra den forudsætning, at vi også kan bruge maskinen 

til at re-præsentere et ubestemt stort antal andre symbolske såvel som ikke-sym-

bolske processer. Beskrivelsen kan således ikke tage sit udgangspunkt i en eller 

anden bestemt form for anvendelse. Selv om computeren er skabt som en vi-

dereudvilkling af den automatiske regnemaskine, kan den ikke - længere - forstås 

med regnemaskinen som forbillede. Man må snarere sige tværtimod, fordi det, der 
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adskiller computeren fra den automatiske regnemaskine, netop er det, der også gør 

det muligt at bruge den som skrivemaskine. 

Mens både computeren og regnemaskinen er maskiner, der kan anvendes til 

symbolske formål, kan computeren også anvendes til at repræsentere såvel andre 

symbolske processer som en lang række ikke-symbolske processer. Det er derfor 

både nødvendigt at beskrive, hvordan denne maskine adskiller sig fra regemaskinen 

og fra andre mekaniske maskiner og hvordan den adskiller sig fra andre symbolske 

repræsentationssystemer og medier. 

Denne tredobbelte afgrænsning (overfor andre maskiner og overfor andre 

symbolske medier og sprog) rejser samtidig et teoretisk problem, idet vi her bliver 

konfronteret med et fænomen, der integrerer to stærkt forskellige (for ikke at sige 

inkompatible) forestillingskredse, nemlig vore begreber om mekanisk-determinis-

tiske systemer, der har rod i den matematiske fysik, og vore begreber om symbolske 

repræsentationssystemer, der har rod i forskellige humanvidenskabelige beskri-

velser af symbolsk virksomhed.  

Vi har ganske vist også tidligere anvendt mekaniske procedurer til symbolske 

formål (f.eks i form af maskiner som regnemaskinen og uret eller i form af me-

kanisk organiserede energiprocesser f.eks. i form af telegraf og telefon). Der er 

imidlertid i alle disse tilfælde tale om anvendelser, der er karakteriseret ved en eller 

anden bestemt, (eller et begrænset sæt af bestemte) invariante mekaniske 

procedurer, der fastlægger maskinens eller redskabets funktionelle struktur i en 

repetitiv proces. De enkelte maskiner og redskaber kan tilsvarende karakteriseres ud 

fra disse bestemte procedurer, og disse er igen forbundet med et afgrænset sæt af 

mulige anvendelsesformål. En regnemaskine kan ikke bruges som skrivemaskine, et 

ur ikke som telefon etc. For telefonens, telegrafens, skrivemaskinens og urets 

vedkommende gælder det, at den mekaniske procedure er helt uafhængig af de sym-

bolske regler. For regnemaskinens vedkommende er de symbolske regler 

(regnereglerne) implementeret i maskinens invariante fysiske struktur. Man kan 

derfor også i alle disse tilfælde tale om en klar og invariant skillelinje mellem det 

mekaniske og det symbolske, mellem det fysiske apparat og det symbolske 

materiale, der håndteres med dette apparat. I computeren bliver den mekaniske pro-

cedure, der fastlægger maskinens funktionalitet, derimod defineret af det symbolske 

materiale, der bearbejdes. 
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Det er denne forskel, der undertiden er blevet brugt som begrundelse for at be-

skrive computeren som en maskine, der ikke er bestemt ved dens fysiske indretning, 

men derimod ved dens - symbolske - programmerbarhed. Selv om denne definition 

både er hensigtsmæssig og måske ligefrem nødvendig for mange konstruktive 

formål, er den dog ikke fyldestgørende. Som beskrivelse af maskinens 

grundlæggende træk, er den tilmed vildledende, fordi - bliver det her hævdet - 

maskinen kun kan udføre et program, hvis det foreligger i nøjagtig samme, 

redigerbare form som alle andre data, nemlig som en sekvens af hver især semantisk 

tomme, men valgbare notationsenheder. Den symbolske regelstruktur kan således 

kun effektueres gennem en serie af frit valgbare enkeltskridt, der ikke er underlagt 

den programmatiske determination. 

Det, der adskiller en computer fra andre maskiner er således ikke blot, at den kan 

bearbejde symboler som en regnemaskine, eller at den kan programmeres, men at 

den kun kan programmeres, fordi den ikke bygger på den invariante, fysiske 

skillelinje mellem maskine og materiale, der konstituerer andre maskiner, hvilket 

indebærer, at den heller ikke bygger på den invariante skillelinje mellem reglen 

(programmet) og det regulerede (data) der karakteriserer formelle sprog. 

Mens det for andre mekaniske teknologier og de fleste redskaber har været 

afgørende at undgå eller minimere materialets tilbagevirkning på maskinens 

indretning og virkemåde - eller i nogle tilfælde - at definere invariante fysiske 

grænser for en sådan tilbagevirkning - er computerens symbolske egenskaber 

funderet i den stadige interferens mellem materiale og maskine. 

Man har undertiden hævdet, at denne egenskab ikke er speciel for computeren og 

bl.a. henvist til den informationelle feed-backprocedure, der bruges i fysiske 

termostater. Sammenligningen er glimrende, fordi den kan bidrage til at præcisere 

forskellen. Mens den informationelle feed-back i en termostat forudsætter, at den 

samme fysiske tilstand - eksempelvis temparaturen - altid har den samme 

informationelle betydning og mekaniske virkning, er computeren tværtimod ka-

rakteriseret ved, at den samme fysiske tilstand - i det elektroniske kredsløb - kan 

have skiftende informationel betydning og forbindes med skiftende mekaniske virk-

ninger. Mens termostaten er bestemt ved det invariante og afsluttede videnskorpus, 

der er implementeret en gang for alle, er computeren bestemt ved et variabelt og 

uafsluttet videnskorpus, fordi der ikke er nogen invariant grænse for interferensen 
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mellem den viden, der indgår i maskinens konstruktion, og den viden, der indgår i 

anvendelsen. 

Computeren er imidlertid ikke det eneste redskab, der er karakteriseret ved denne 

form for interferens mellem redskab og materiale. Det samme gælder også for 

sproget og denne egenskab forener dermed disse to symbolske medier for almen 

vidensrepræsentation.  

 

 

Det informationelle tegnsystem 

 

Den forståelse, der her fremlægges, er langt fra ene om at fremhæve det sproglige 

og symbolske niveaus betydning. Det er tværtimod svært at finde beskrivelser af 

computeren, der slet ikke tematiserer den symbolske dimension, der i mange teorier 

fremhæves som en af de væsentligste og i nogle teorier også som den 

grundlæggende. 

Man kan skelne mellem to hovedtyper af symbolteoretisk forståelse.  

 

• For det første en meget omfattende og indtil de seneste år næsten enerådende 

hovedgruppe af teorier, der alle indbyrdes forskelle til trods bygger på den fælles 

antagelse, at man kan ignorere relationen til programmøren og brugeren i 

beskrivelsen af de symbolske egenskaber og derved se maskinen som et au-

tonomt, sprogligt »subjekt«. Kernen i denne litteratur er dannet omkring den 

klassiske AI-forskning's symbolteoretiske grundtese,3 men omfatter også teorier, 

der enten overfører sprogteoretiske begreber, der er udviklet til beskrivelse af 

andre sproglige medier (det være sig almene eller formelle sprog i beskrivelsen af 

computeren) eller modsat: opfatter begreber, der er udviklet til beskrivelse af 

computationelle processer som almene sprogteoretiske begreber. Disse teorier 

antager implicit eller eksplicit, at den informationelle notation bygger på formelle 

notationsprincipper.  

 

                                           
3 A physical symbol system consists of a set of entities, called symbols, which are physical patterns that can occur as 

components of another type of entity called an expression (or symbolstructure). Thus a symbol structure is composed 

of a number of instances (or tokens) of symbols related in some physical way. Besides ... the system also contains a 

collection of processes that operate on expressions to produce other expressions. Newell & Simon, (1976) 1989: 112-

113. Denne symboldefinition diskuteres nærmere i kapitlerne 5, 9 og 11. 
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• For det andet en nyere og noget mindre omfattende gruppe af teorier, der er fælles 

om at se den sproglige dimension i relationen mellem bruger og maski-

ne/program. Denne indfaldsvinkel fastholdes også her, men ud fra det synspunkt, 

at der endnu ikke er givet en tilfredsstillende beskrivelse, først og fremmest fordi 

man har været tilbøjelig til at identificere det sproglige niveau som interfaceni-

veauet, mens man har sat den symbolske udtryksform og de »underliggende« 

systemprocesser i parentes.  

 

Trods betydelige forskelle mellem de teorier, der indgår i disse hovedgrupper har 

de to væsentlige og fælles begrænsninger. 

Den ene er, at de alle går ud fra, at det symbolske niveau kan beskrives uaf-

hængigt af den fysiske realisation. Selv om flere teorier henviser til den fysiske di-

mensions centrale betydning, bliver denne betydning udelukkende betragtet som en 

nødvendig forudsætning, der antages at være udtømmende forklaret med den 

newton'ske mekaniks begreber.    

Den anden begrænsning er manglen på sprogteoretisk analyse af de algoritmiske 

strukturer, idet man enten antager alle sproglige strukturer selv har algoritmisk 

karakter eller undlader at inddrage de algoritmiske strukturer i den sprogteoretiske 

beskrivelse.  

 

Heroverfor argumenteres der i det følgende for: 

 

• At den mekaniske udførelse af den symbolske proces i en computer bygger på en 

ny form for interferens mellem mekaniske og symbolske processer tilvejebragt 

gennem den fysisk definerede, mekanisk virksomme informationelle notation.  

 

• At den informationelle notationsform udgør et selvstændigt notationssystem, der 

både er beslægtet med og forskelligt fra de notationssystemer, der anvendes i talte 

og skrevne almensprog og formelle sprog.  

• At den informationelle notation danner grundlag for en informationel tegnfunk-

tion, der kan etableres i relation til en flerhed af semantiske regimer og som både 

omfatter system og interface, idet den også er forudsætning denne distinktion. 
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Ved det informationelle tegnsystem forstås det samlede og for alle computationelle 

processer fælles udtrykssystem, der omfatter fire niveauer: 

 

• Tegnmanifestationens fysisk-mekaniske struktur og dynamik,  

• Den informationelle notationsform,  

• Den algoritmiske organisation og  

• Den symbolske organisations semantiske niveauer.  

 

Som hele udgør dette tegnsystem, hævdes et, et nyt repræsentationsteknologisk po-

tentiale og denne synsvinkel er også lagt til grund for bogens komposition. Da der 

også på hvert enkelt af disse niveauer er tale om innovationer, der overskrider de 

konceptualiseringer, hvori de først blev artikuleret, giver det anledning til en mere 

fritstående og selvstændig behandling af de enkelte niveauer. 

 

 

Bogens opbygning, indhold og kilder 

 

I sit overordnede forløb bevæger fremstillingen sig fra en indledende karakteristik 

af den forskydning, der er er sket i informationsbegrebet betydning i løbet af dette 

århundrede (kap. 1), over en beskrivelse af udviklingen af den mekaniske teori om 

lokale, finitte systemer i den mekaniske fysik (kap. 2-3) og i den matematiske logik 

(kap. 4-5), til beskrivelsen af det informationelle tegnsystems fysiske, 

informationelle, algoritmiske og semantiske niveauer (kap. 6-9). I bogens 

næstsidste kapitel (kap. 9) bliver denne beskrivelse samtidig profileret i forhold til 

nyere, semiotisk funderede beskrivelser af computeren, dels en amerikansk - 

Peirce-inspireret - dels en europæisk - Hjelmslev-inspireret - beskrivelse, nemlig 

James H. Fetzer (1990) og Peter Bøgh Andersen (1990). I bogens sidste kapitel, 

epilogen, gøres der endelig rede for nogle af de mere generelle symbol- og 

bevidsthedsteoretiske overvejelser, der har haft betydning for den her fremlagte 

bog. 

Mens det indledende kapitel næppe behøver yderligere forklaring, skal der her 

gives en kort omtale af indhold i og kildegrundlag for de følgende.  

Det er almindeligt akcepteret, at efterkrigstidens forskellige informationsteorier 

har rødder tilbage til den fysiske teori og i særlig grad til den tysk-østrigske fysiker 
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Ludwig Boltzmann's statistiske formulering af termodynamikken i slutningen af 

forrige århundrede. Man har imidlertid i fortolkningen af denne forbindelse ofte 

nøjedes med et ganske summarisk resume af Boltzmann's arbejde, hvor vægten er 

blevet lagt på Boltzmann's matematisk-statistiske bestemmelse af entropibegrebet 

som et mål for graden af »uorden« i et afgrænset fysisk system. De mange 

referencer til, men få redegørelser for Boltzmann's overvejelser har i sig selv 

motiveret en mere ekstensiv behandling. Denne behandling gav imidlertid 

anledning til at fremdrage et andet spor, der har været overset i de informations-

teoretiske diskussioner, nemlig opbruddet i de fysiske teorier om mekaniske 

processer, der er et hovedtema i Boltzmann's teoretiske og filosofiske overvejelser 

over den mekaniske teori. Selv om Boltzmann ikke har haft nogen direkte indfly-

delse på den omtolkning af den mekaniske teori, der er indeholdt i Alan Turing's 

teori om den universelle computer, (der behandles i kapitel 5) foregreb han ikke 

desto mindre en lang række af de spørgsmål, der rejser sig i denne forbindelse, 

ligesom han etablerede en teoretisk model for beskrivelse af lokalt afgrænsede, 

finitte systemer baseret på den arbitrære underinddelings metode.   

I de følgende kapitler (3-4) gives en mere oversigtsmæssig skildring af en række 

andre udviklingslinjer frem til Turing's teori om den universelle computer, der 

indtager en selvfølgelig plads i enhver diskussion af computerens teorihistorie. 

Når jeg her fastholder Turing's centrale betydning, sker det i forlængelse af hans 

almindeligt anerkendte betydning for den teoretiske beskrivelse af computeren, men 

med særlig vægt på hans bidrag til nytolkning af den mekaniske teori, af den 

informationelle notationsform og anvendelsen af algoritmiske procedurer til 

mekanisk sammenkædning af indbyrdes adskilte fysisk-mekaniske enkeltskridt, idet 

hans bidrag på disse tre punkter bliver centrale i beskrivelsen af det informationelle 

tegnsystems fysiske og algoritmiske niveauer. Den her anlagte synsvinkel giver an-

ledning til en delvis omtolkning af Turing's teori, idet der dels lægges vægt på træk, 

han ikke selv tillagde samme vægt, og dels drages konklusioner, han næppe kunne 

forestille sig. Det gælder først og fremmest forståelsen af den for den mekaniske 

udførelse nødvendige notationsform.    

Denne genlæsning af Turing kan naturligvis diskuteres. Men valget af Turing's 

teori som udgangspunkt for beskrivelse af det informationelle tegnsystems fysisk 

grundlag kan også diskuteres, både fordi »Turing-maskinen« ikke er underlagt den 

samme finitte betingelse som gælder faktiske fysiske computere, fordi Turing langt 
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fra udnyttede de egenskaber, der knytter sig til adskillelsen mellem program og 

kontrolenhed, fordi han ikke arbejdede med - den langt senere udviklede - random 

access til hukommelsen, fordi han arbejdede med billedet af en traditionel, fysisk-

mekanisk maskine, og fordi han forudsatte at alle symboler var sanseligt identifi-

cerbare. Analysen af Turing's arbejde giver imidlertid flere vigtige resultater, 

heriblandt 

 

• at han med forståelsen af den mekaniske procedure som en lokal determination 

mellem to og kun to skridt, lagde grunden til en radikal opløsning af den fysisk-

mekanisk maskine i dens mindste, »atomare« bestanddele. 

 

• at han med beskrivelsen af hvordan et formelt udtryk kunne (og skulle) kon-

verteres til en mekanisk virksom notationsform lagde grunden til det informa-

tionelle notationssystem, omend han ikke bemærkede de afgørende skel mellem 

formel og informationel notation. 

 

• at han fandt det syntaktiske middel - nemlig den algoritmiske organisation - der 

både kunne benyttes til at organisere den fysiske mekanik og den mekaniske 

håndtering af semantiske værdier. Mens Turing mente, at den algoritmiske 

organisation selv måtte være styret af en afsluttet, matematisk eller logisk se-

mantik, har den senere udvikling imidlertid vist, at den algoritmiske organisation 

i en »Turing-maskine« er åben for en mangfoldighed af semantiske regimer, det 

være sig matematiske, logiske, sproglige eller billedlige.   

 

• at hans teori, skønt både han og mange efter ham har opfattet det som en teori om 

en universel automat, ikke desto mindre indeholder en mere omfattende beskri-

velse af computere, idet den automatiske funktion alene er knyttet til udførelsen 

af en vis - omfattende, men ikke altomfattende - klasse af beregningsopgaver. 

Stillet overfor andre opgaver, betegner Turing den samme maskine som en valg-

maskine. Om man vil bruge denne term eller ej, angiver den under alle omstæn-

digheder en mere omfattende funktionalitet. 

 

Det bliver i senere kapitler hævdet, at valgfriheden er afgørende for forståelsen af 

det, der her beskrives som computerens multisemantiske potentiale.  
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Turing's beskrivelse af computeren mangler imidlertid mindst to væsentlige træk. 

Det ene er beskrivelsen af de egenskaber, der knytter sig til adskillelsen mellem 

program og kontrolenhed. Denne adskillelse blev første gang eksplicit tematiseret 

af John von Neumann og Herman Goldstine i 1945 og indebærer, at et hvilket som 

helst led i et program selv kan blive genstand for bearbejdning, ligesom et hvilket 

som helst dataelement kan blive udnytte i en programfunktion. At et program kun 

kan udføres ved at optræde som data bliver dog først klart formuleret sidst i 1950-

erne af John McCarthy, idet han beskriver et program som en liste af instruktioner 

og udformer programmeringssproget LISP på dette grundlag. Temaet bliver her be-

handlet i sammenhæng med den mere generelle udvikling af den algoritmiske hånd-

teringskompetence, der beskrives som overgang til anden-ordens håndtering eller 

algoritmisk håndtering af algoritmer. 

Det andet træk, der mangler i Turing's teori, er den teoretiske - af sansningen uaf-

hængige - fysiske definition af maskinens notationssystem. Selv om Turing faktisk 

berører dette problem i en fodnote - og gør det klart, at den maskinelle »læsning« 

udelukkende beror på definitionen af symbolernes fysiske udtryk - gør han sig 

ingen forestillinger om muligheden for helt at ignorere hensynet til sanselig gen-

kendelse og muligheden for at udnytte en fuldstændig arbitrær definition af fysiske 

værdier, ligesom han som nævnt heller ikke noterede nogen kvalitetsforskel mellem 

formel og informationel notation. 

Den sanseuafhængigt definerede notation er derimod kendt fra den tekniske ver-

den, hvor man gennem et halvt århundrede havde arbejdet med usynlig informa-

tionstransport i medier som telefon, radio og fjernsyn. Det er da også ingeniøren 

Claude Shannon fra Bell Telephone Laboratories, der formulerer den første teori 

om usynlige informationelle entiteter, defineret alene ud fra matematisk-fysiske 

kriterier. Shannon's teori har også på andre måder haft stor indflydelse både på 

senere informations- og computerteori, men bruges i nærværende sammenhæng i-

sær som primær kilde til beskrivelse af det informationelle notationssystem.  

Mens denne forståelse af Shannon's informationbegreb som en teoretisk de-

finition af et - nyt - informationelt notationssystem på den ene side bryder med 

Shannon's egen mere generelle forståelse af informationsbegrebet, blotlægger den 

på den anden side et centralt træk ved det informationelle tegnsystem, idet den 

fysiske definition af notationens udtryksenheder, frigør udtryksformen fra kravet 

om sanselig genkendelse. Denne forståelse adskiller sig endelig også fra en række - 
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ikke mindst - sprogvidenskabelige kritikker af Shannon's asemantiske 

informationsbegreb, idet begrebet, betragtet som bidrag til konstruktionen af et nyt 

notationssystem, her fastholdes som en sprogteoretisk og operationelt overordentlig 

nyttig gevinst. 

Den forskel, der markeres i forhold til en række sprogteoretiske fortolkninger og 

kritikker af Shannon's informationsteori, har sat præg på den efterfølgende del af 

fremstillingen, fordi den rejser flere spørgsmål omkring det sprogteoretiske grund-

lag for beskrivelsen af informationelle tegn. Det gælder bl.a. i forhold til 

Hjelmslev's distinktion mellem begreberne udtrykssubstans og udtryksform og 

udtrykssubstansens relation til tegnfunktionen og i forhold til Umberto Eco's 

distinktion mellem »signals« og »signs«. 

Fra et sprogvidenskabeligt synspunkt ville det måske være rigtigst at fastholde et 

etableret teoretisk grundlag, så langt det overhovedet kunne strækkes, og dermed 

lægge vægt på at fastholde eller justere de enkelte begreber i streng relation til det 

samlede begrebslige inventarium. Med det her givne udgangspunkt er det imidlertid 

mere nærliggende at se forholdet mellem det informationelle tegnsystem og sprog-

teorien som et kontrapunktisk forhold, hvor de begreber, der kan anvendes til be-

skrivelse af det informationelle tegnsystem, på den ene side har sprogteoretisk rod, 

men på den anden side får deres betydning fastlagt i relativ frihed herfra for at 

undgå, at det, der er nyt, drukner i gamle betydninger. Til gengæld inddrages der en 

del sprogteoretisk materiale som kildemateriale. 

De problemer, der melder sig for en sprogteoretisk beskrivelse af computeren, 

lader sig næppe samle i nogen generel form, da de ikke blot beror på computerens 

egenskaber, men også på det sprogteoretiske udgangspunkt, der vælges. Den eneste 

farbare vej har derfor været at inddrage det sprogteoretiske materiale ud fra dets 

relevans i forhold til de temaer, der har interesse for beskrivelsen af det informatio-

nelle tegnsystem.  

Disse kilder (primært Ferdinand Saussure, 1916, Louis Hjelmslev, 1943,  Um-

berto Eco, 1968 og 1976 og Eric A. Havelock, 1982) er ikke valgt for at sikre en 

sprogvidenskabelig repræsentativitet, men fordi de er fundet egnede til at belyse 

forskellige aspekter af forholdet mellem de almene sproglige udtryksmedier, talen 

og skriften og det informationelle tegnsystem. 

Det sprogteoretiske materiale bliver primært inddraget som led i en komparativ 

analyse af forskellige former for anvendelse af notationssystemer (tale- og 
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skriftsprog, formelle sprog) og forholdet mellem de forskellige notationssystemer 

bliver beskrevet som et forhold mellem forskellige former anvendelse af redundans. 

Ved redundans forstås i bred forstand den klangbund, der muliggør distinktive 

udtryk. I musikteorien anvendes begrebet således blandt andet om genkommende 

mønstre, der varieres, og det fremgår heraf samtidig, at klangbunden selv er en del 

af det manifesterede musikalske udtryk, der kan udsondres fra den fysiske bag-

grundsstøj. Mens begrebet således på den ene side defineres ved afgrænsningen 

mellem den musiske symbolicitet fra andre fysiske lydudtryk, er det på den anden 

side defineret ved afgrænsningen af de »mere« distinktive fra de »mindre« 

distinktive musiske symboler. 

De to definitioner bider på en måde hinanden i halen, fordi den musiske sym-

bolicitet selv manifesteres i distinktive musiske symboler. En given musisk sekvens 

kan da også i én forbindelse høre til den redundante klangbund for andre distinkte 

musikalske udtryk, mens den i en anden forbindelse selv fremtræder som et sådant 

distinkt udtryk. I kraft af denne struktur kan et givet element i et udtrykssystem 

derfor også på engang optræde som redundant og distinktivt. 

Selv om - eller netop fordi - det ikke er muligt at definere redundansbegrebet som 

et begreb med et invariant indhold, kan det gøre god fyldest i beskrivelsen af alle 

symbolske udtryksformer. Da redundansbegrebet imidlertid betragtes som et 

nøglebegreb til beskrivelse af strukturelle forskelle mellem udtrykssystemer bliver 

der også givet en mere præcis teoretisk definition, hvorefter der ved redundans 

forstås gentagelige mønstre, strukturer eller systemer, der  

 

• er karakteriseret ved muligheden for valgbar variation i mønstrenes betydnings-

styrke og/eller betydningsindhold, samt 

 

• tillader - eller beror på - valgbare, meningsbærende anvendelser af mønsteraf-

vigelse og mønstervariation. 

 

Redundansbegrebet anvendes her som et alternativ til begrebet om sprogbygninger, 

fordi alle symbolske systemer er karakteriseret ved, at det underliggende 

regelsystem både udskiller det symbolske system som et distinkt system i relation 

til den fysiske baggrundsstøj og samtidig indgår som distinkt del af det manifeste 
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udtryk både relativt til og som del af det specifikke udtryk, der i sproglige sammen-

hænge beskrives som den specifikke sprogbrug. 

På det teoretiske niveau har det vigtigste formål med anvendelsen af redun-

dansbegrebet til afløsning af begrebet om sprogbygning eller sprogsystem været at 

opløse den konceptuelle skillelinje mellem begrebet om sprogbygning og 

sprogbrug, der har haft aksiomatisk status i en store del af sprogvidenskaben i det 

20. århundrede. Denne opløsning er først og fremmest motiveret af det forhold, at 

sprogets regelstruktur selv kan være genstand for semantisk motiverede forandrin-

ger, der ikke kun er bestemt af den etablerede regelstruktur men også forholdet til 

det ikke-sproglige. 

Man kan muligvis hævde, at dette tab i begrebslig præcision, der nødvendigvis 

forplanter sig til andre begreber, er udtryk for et mere præcist billede af forholdet 

mellem sprogregler og sprogbrug, men i hvert fald tillader redundansbegrebet en 

klarere tematisering af relationen mellem de symbolske udtryks forskellige 

niveauer, fra det fysiske, over notationen til de syntaktiske og semantiske, idet det 

gennemgående spørgsmål på alle disse niveauer er spørgsmålet om, hvordan man i 

et givet symbolsk sprog tilvejebringer udtryksdistinktivitet, dels relativt til det 

underliggende niveau, dels relativt til andre distinkte udtryk på samme niveau. 

Da det primære formål har været karakteristikken af det informationelle tegn-

system, er vægten lagt på en komparativ beskrivelse af strukturelle forskelle til 

andre symbolske redundansstrukturer på notationsformernes niveau. Det har 

således ikke været tanken at indfri behovet for en mere udtømmende analyse af de 

enkelte symbolsprogs redundansstruktur. 

Det overordnede resultat af denne analyse er, at de forskellige symbolske ud-

tryksmedier, talt og skrevet sprog, billedlig og numeriske repræsentation er karak-

teriseret ved forskelle i redundansstruktur på alle niveauer, i den fysiske arti-

kulation, i notationssystemet, på de «syntaktiske« og semantiske niveauer. 

Selv om der er betydelige forskelle mellem det talte og skrevne sprogs redun-

dansstrukturer, har de imidlertid et vigtigt fælles træk, der både adskiller disse 

symbolske udtryksmedier fra billedlige og formelle, idet de mindste udtryksenheder 

i disse sprog oftest optræder som redundante og distinktive udtryk samtidigt. Denne 

dobbelthed er nøje forbundet med det forhold, at de mindste udtryksenheder, der 

også er de mindste semantiske variationsmekanismer, er mindre end de mindste 

indholdsenheder. 
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Heroverfor er billedlige og formelle udtryk karakeriseret ved fraværet af spe-

cifikke, redundante udtryksmanifestationer. 

For billedets vedkommende beskrives dette fravær som en følge af, at der ikke 

eksisterer en fast, billedlig notationsstruktur i form af et afgrænset udtryksinven-

tarium af mindsteenheder, idet billeddannelse beror på formdannelse gennem et 

ubestemmeligt stort antal mulige farvevariationer. 

For de formelle udtryks vedkommende beskrives fraværet derimod som resultatet 

af en semantisk operation: Det formelle udtryk beror på deklarationen af præ-

skriptive regler eller værdier, der fastlægger invariante, semantisk distinktive vær-

dier for hvert enkelt udtryksenhed. Det formelle udtryk har en fast notationsstruktur 

og et vilkårligt antal udtryksenheder, der hver især kræver en specifik deklaration 

som medlem af notationssystemet, og det formelle udtryks mindsteenheder kan ikke 

samtidigt optræde som redundant og distinktivt. Den præskriptive deklaration 

tillader derved den tilsigtede elimination af den sproglige redundansstruktur og træ-

der selv i stedet for den sproglige redundans som betydningsstabilisator. 

Redundansbegrebets betydning i den informationelle notation blev første gang 

demonstreret i Shannon's teoretiske analyse af den fysiske informationstransport, 

idet den fysiske definition af informationelle entiteter både omfatter en definition af 

den informationelle entitet relativt til det fysiske medie og relativt til andre infor-

mationelle entiteter.  

Shannon holdt sig imidlertid til en analyse af redundansen på notationsniveau 

med det resultat, at han nok kunne definere et fysisk mål for informationelle en-

titeter i form af faste, genkommende fysiske signaler, der forekom med en be-

regnelig, statistisk sandsynlighed, men ikke skelne distinkte, meningsbærende 

fysiske notationsformer fra forekomsten af støj i samme fysiske form.  

Selv om det var tanken at formulere en asemantisk teori, forudsatte Shannon - til-

syneladende uafvidende - at denne distinktion blev udført ad semantisk vej.  

Han overså dermed, at det semantiske niveau ikke blot har betydning for udval-

get af distinktive notationselementer, men også for redundanstrukturen, der betin-

ger den semantiske distinktivitet. Shannon's redundansbegreb kan derfor  ikke 

anvendes i analysen af de syntaktiske og semantiske strukturer, der karakteriserer 

forskellige udnyttelser af et givet notationssystem. Han anviser ikke desto mindre 

en metode, hvomed den informationelle notations semantiske legitimitet kan sikres 

ved tilføje det informationelle udtryk en ekstra kodning, der er uafhængig af (og 
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uden forstyrrende virkning på) meddelelsens semantiske indhold. Shannon omtaler 

derfor denne procedure som et middel til at sikre meddelelsens indhold ved at øge 

udtryksredundansen.  

Shannon's analyse viser således ikke blot at redundansfunktionen spiller en 

central rolle for det informationelle notationssystems stabilitet - til forskel fra den 

formelle notation, men også at der er tale om en redundansfunktion, der er 

væsensforskellig fra de sproglige redundansfunktioner, idet den informationelle re-

dundans på den ene side kan bestemmes uafhængigt af det semantiske regime, 

hvori meddelelsen foreligger, og på den anden side skal udtrykkes som en selv-

stændig sekvens af notationsenheder, der tilføjes den givne meddelelse. Der er 

således også kun tale om redundans i forhold til meddelelsens meningsindhold og 

ikke i forhold til notationssystemet. Denne anvendelse af en formel semantik som 

redundansfunktion er unik for den informationelle notation. Da den formelle 

kodning, der tilføjes, netop ikke forandrer meddelelsens mening, viser Shannon's 

analyse samtidig, at den formelle procedures betydning kan være en - variabel til 

det betydningssvage grænsende - funktion af andre semantiske regimer. 

 

Mens den mekaniske udførelse af den algoritmiske procedure forudsætter den in-

formationelle notation, er den algoritmiske procedure selv forudsætning for den 

samtidige, mekaniske og symbolske udnyttelse af den informationelle notation. Det 

er denne relation mellem informationel notation og algoritmisk syntaks, der ad-

skiller computeren fra andre dynamiske medier som telefonen, radioen og fjernsy-

net, og giver maskinen dens unikke symbolske egenskaber. Implementeret i denne 

maskine får algoritmen imidlertid samtidig nye egenskaber, fordi det bliver muligt 

at arbejde systematisk med algoritmisk håndtering af algoritmer. 

Beskrivelsen af den algoritmiske syntaks omfatter derfor dels en generel beskri-

velse af den dynamiske og arbitrære 2. ordens håndtering af algoritmer, dels en 

beskrivelse af den algoritmiske strukturs afhængighedsforhold til almen sproglig 

artikulation.  

Når termen algoritmisk 2. ordenshåndtering her anvendes istedet for den ofte 

anvendte beskrivelse af et - eller flere - højere niveauer af algoritmisk kompleksitet, 

skyldes det især tre forhold.  

For det første peger termen direkte på det nye kvalitative moment, der knytter sig 

til det selvreferentielle aspekt: det algoritmiske udtryk håndteres ved hjælp af et - 



29 

 

andet - algoritmisk udtryk, mens kompleksitetsbegrebet primært giver associationer 

af en mere indviklet algoritmisk håndtering af noget ikke-algoritmisk. 

For det andet peger termen, omend kun indirekte, på en underliggende for-

bindelse til den mere omfattende idehistoriske udvikling, ofte omtalt som »den 

lingvistiske vending«, der karakteriseres ved indoptagelsen af den sproglige repræ-

sentation i en række videnskabers objektfelt. Denne forbindelse bliver taget op i 

den afsluttende epilog. 

For det tredie er termen »2. ordens håndtering« et mere præcist udtryk for den 

dynamiske procedure, som den realiseres i computeren, idet ethvert skridt her er 

bestemt som en relation mellem to led. Selv om hvert af disse led er relateret til et 

multiplum af algoritmiske strukturer, kan der på hvert enkelt trin kun være tale om 

en relation, hvor ét led fra én informationel sekvens træder i relation til ét led fra en 

anden. 

Selv om denne definition af den algoritmiske 2. ordensdynamik ikke er udtøm-

mende, giver den mulighed for at udpege to invariante træk, der adskiller den fra 

den algoritmiske 1. ordens procedure. 

 

• Mens den algoritmiske første-ordens procedure bliver karakteriseret ved den 

ubrudte eksekutionsmulighed, bliver den algoritmiske 2. ordens procedure karak-

teriseret ved muligheden for en arbitrær, algoritmisk formidlet afbrydelse. Da en 

sådan afbrydelse tillader en valgfri fortsættelse kan den algoritmiske 2. ordens 

procedure beskrives som semantisk åben, syntaktisk struktur. Der bliver i kapitel 

9 argumenteret for at denne åbenhed, der danner grundlaget for et multiseman-

tiske potentiale, ikke blot omfatter forskellige formelle semantiske regimer, mens 

også uformelle, for så vidt de kan artikuleres i et notationssystem med et et finit 

antal udtrykselementer.    

 

• Mens den ubrudte eksekution af 1. ordens procedurer er baseret på en fastlagt se-

kventielt fremadskridende regularitet, hvor et givet element enten er bestemt af de 

forudgående skridt i den algoritmiske procedure eller af forud fastlagte regler og 

definitioner, er det enkelte element i en computationel algoritme udelukkende 

defineret ved det samlede systems samtidige tilstand. I den udstrækning tidligere 

tilstande ikke er slettet tillader den synkrone struktur derfor en vilkårlig 
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udnyttelse af tidligere tilstande. De tidligere tilstande udøver derfor ingen 

determination på de senere. 

 

Da den synkrone struktur også indeholder alle regler kan enhver regel blive gen-

stand for en semantisk motiveret modifikation, forandring eller suspension. Den 

synkrone struktur kan imidlertid kun håndteres gennem en diakront organiseret 

proces, der er underlagt kravet om den skridtvise overgang, der bestemmes ved 

relationen mellem det samlede systems aktuelle tilstand og den næste binære 

notationsenhed. 

Man kan derfor hævde, at det informationelle tegnsystem på det syntaktiske ni-

veau både er karakteriseret ved en synkron og diakron redundansstruktur. Den 

synkrone redundanstruktur udgøres af det samlede system undtaget den  notation, 

der definerer det på ethvert tidspunkt givne næste skridt. Da denne notation kan be-

stå i et nyt input, omfatter den diakrone »syntaks« heller ikke kun den indre 

computationelle struktur, men også den valgte inputstruktur. I den diakrone struktur 

optræder den synkrone struktur derfor heller ikke som en gængs syntaktisk struktur, 

men snarere som en - komplekst opbygget - singulær notationsenhed, der kan 

underkastes en anden, komplekst organiseret inputstruktur, der igen kan være 

udtryk for forskellige semantiske regimer eller formål, idet inputstrukturen ikke 

blot tillader formelt afsluttede - kalkulatoriske eller logiske - regimer, men også 

uformelle. I det diakrone forløb udgøres den mindste udtryksenhed (og mindste 

semantiske variationsmekanisme) af det samlede systems aktuelle tilstand + den 

næste notationsenhed. 

I forlængelse af denne beskrivelse hævdes det endelig, at det informationelle 

tegnsystems semantiske restriktioner alene er indeholdt i kravet om, at et givet se-

mantisk udtryk foreligger i et notationssystem med et endeligt, fastlagt antal 

udtryksenheder.  

Til denne generelle restriktion kommer dog også en teknologihistorisk, idet der 

ligger en semantisk restriktion i relationen mellem den fysiske procestid og den 

menneskelige opfattelsestid, fordi forskellige semantiske artikulationsformer kræ-

ver forskellig grad af opløsning og genopbygning for at blive repræsenteret i et en-

deligt, udtrykssystem. Det er således ikke tilstrækkeligt, at man kan underinddele et 

billede i informationelle entiteter. En billedsemantisk organisation forudsætter 

også, at maskinen kan arbejde tilstrækkeligt hurtigt til at transponere den serielle 
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repræsentation i en for os samtidig, visuelt genkendelig form. Da den fysiske 

procestid ikke er bundet af den menneskelige opfattelsestid, er denne restriktion 

relativ til den teknologiske kompetence og ikke til den menneskelige opfattelsestid. 

Det informationelle tegnsystem kan derfor ikke blot underkastes alle de seman-

tiske regimer, der i forvejen betjener sig af faste notationssystemer, men også - 

gennem passende underinddeling af udtryksformen - semantiske regimer, der ikke 

gør. Det er således karakteriseret ved, at ikke blot notationssystemet, men også den 

syntaktiske struktur har et multisemantisk potentiale. 

Det er, hævdes det endelig, den syntaktiske strukturs multisemantiske potentia-

ler, der adskiller computeren fra andre maskiner og udtryksmedier og giver den sin 

vidtrækkende civilisatoriske betydning, ligesom denne struktur samtidig garanterer, 

at mediet altid bevarer den samme form for uforudsigelighed, der gælder talen, 

skriften, regne- og billedkunsten. Selv om man kan beskrive disse mediers 

egenskaber og beskrive visse restriktioner for de vidensformer, der udtrykkes deri, 

er det ikke muligt at forudsige det vidensindhold, der bliver udtrykt. Til forskel fra 

andre mekaniske medier, kan det for computerens vedkommende imidlertid også 

slås fast, at der ikke her er nogen invariant grænse mellem den viden, der indgår i 

mediets funktionelle arkitektur og den viden, der kan udtrykkes. 

At det kun er fantasien, der sætter grænser, betyder blot, at også denne maskine 

er underlagt den menneskelige begrænsning, der i dette tilfælde består i kravet om, 

at det semantiske indhold skal udtrykkes i et fastlagt notationssystem. 

 

I bogens næstsidste kapitel profileres den her givne beskrivelse af det informatio-

nelle tegnsystem overfor to forskellige forsøg på at beskrive de computationelle 

processer på semiotisk grundlag, nemlig James H. Fetzer's beskrivelse af den com-

putationelle proces som en formel symbolproces, karakteriseret ved fraværet af 

referent- og interpretant-funktionerne i Peirce's tegnbegreb, og Peter Bøgh 

Andersen's teori om computerbaserede tegn. 

I forhold til Fetzer's teori, der er formuleret i et opgør med den klassiske AI-

koncept, bliver den centrale indvending, at han med sin med sin akcept af Newell 

og Simon's symboldefinition som adækvat definition af de computationelle 

processer (men ikke af semiotiske) i realiteten udelukker en tegnteoretisk forståelse 

af computermediet. 
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Hvor Fetzer's teori er formuleret i et opgør med de bevidsthedsteoretiske ele-

menter i den klassiske AI-koncept, men ikke med ideen om computeren som en 

autonom symbolmaskine, er Bøgh Andersen's teori formuleret som bidrag til 

udvikling af nye anvendelsesmuligheder, baseret på en tegnteoretisk analyse, idet 

han tager udgangspunkt i interaktionen mellem programmøren, maskinen og dens 

bruger. Selv om det sidstnævnte arbejde har været en vigtig inspiration for nærvæ-

rende arbejde, bliver vægten dog lagt på på forskelle og afvigelser. 

I forhold til den her anlagte beskrivelse ligger den vigtigste divergens i afgræns-

ningen til de underliggende systemprocesser, idet Bøgh Andersen antager, at det 

computerbaserede tegn kan beskrives på interface-niveau, mens de underliggende 

processer betragtes som udtrykssubstans eller som tegnkandidater, en bruger kan 

benytte i en tegnproduktion. 

Ud fra den her fremlagte beskrivelse af det informationelle tegnsystem er det 

mest problematiske træk, at den sproglige dimension begrænses til den visuelt ud-

trykte del af det informationelle tegnsystem. Mens denne akcentuering bidrager til 

udviklingen af de visuelt udtrykte semantiske potentialer, sætter den samtidig en 

grænse for udnyttelsen af den ikke-visuelt udtrykte del af de informationelle tegn. 

Den teoretiske kritik af denne distinktion bliver begrundet i det forhold, at 

grænselinien mellem »system« og »interface« selv fremkommer som resultat af et 

tegnarbejde, der kan udføres og forandres af enhver tilstrækkelig kompetent bruger. 

Kritikken motiverer således ikke blot forsøget på at beskrive det informationelle 

tegnsystem som hele, den skærper også spørgsmålet om, hvad der kan anses for 

relevante brugskompetencer, hvad der skal betragtes som relevant indhold i et al-

ment informationelt curriculum og hvad der indgår i forskellige, fagligt spe-

cialiserede curricula? Med disse spørgsmål, en epilog og et engelsk resume er 

arbejdstiden gået og bogen slut.  

 

 

Den tværfaglige forsknings legitimation 

 

Mange års erfaring med tværfaglig forskning og undervisning har ofte efterladt et 

ejendommeligt og ikke ganske modsigelsesfrit indtryk, hvor det inspirerende går 

hånd i hånd med det frustrerende. Dette følgeskab fremkommer desværre med en 

stadig mere uimodsigelig sikkerhed som resultat af det, der motiverer tværfaglighe-
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den, nemlig arbejdet med emner, der »tilhører« flere fagvidenskabers genstandsom-

råder.  

De samme erfaringer fortæller også, at denne ambivalens ikke blot er et ople-

velses- (og overlevelses-) problem for den, der arbejder tværfagligt, det gør sig 

også gældende i receptionen og i den institutionelle placering af dette arbejde. 

Da tværfaglig forskning efter sin definition - relativt til en universelt dækkende 

fagstruktur - berører mindst to fagområder, er det ikke svært at diagnosticere det 

grundlæggende og genkommende dilemma, nemlig spørgsmålet om man på en og 

samme tid kan indfri to forskellige fags standarder? 

Sådan som problemet har meldt sig i det her foreliggende og i - min og andres - 

tidligere tværfaglige forskning, kan man sige, det består i en uafsluttelig konfron-

tation med spørgsmålet om, hvordan man kan bevæge sig på tværs af faggrænser 

uden at geråde i strid med de begrebsdannelser, der tjener som enkeltfaglige demar-

kationslinjer? 

Hvis man vil beskrive receptionsproblemet, som det melder sig fra et enkelt-

fagligt udgangspunkt, kan man sige, det består i en utilstrækkelig opfyldelse af det 

berørte fags kriterier for faglige begrebsudvikling. 

Der er således god grund til at hævde, at den tværfaglige forskning har et særligt 

- og noget prekært - legitimationsproblem. 

Vanskeligheden er veldokumenteret. Der findes talrige eksempler på tværfaglig 

forskning, hvor man fra de berørte fag, fremfører omfattende kritik af denne 

berøring, mens man ofte stiller sig mere velvilligt overfor den del af indholdet, der 

berører andre fag.  

Man kan således ofte afvise et tværfagligt arbejdes relevans og kvalitet indenfor 

eget fagområde, men anbefale det for dets relevans og kvalitet i kraft af dets udsyn 

til andre fagområder. Dette dilemma har sin skarpeste form på det begrebslige 

niveau, og resultater bliver som oftest, at det samlede antal ønsker om begrebslig 

tilpasning til givne fagtraditioner bliver nogenlunde præcis så stort som antallet af 

anvendte begreber i det pågældende arbejde. 

Denne kritik er, forekommer det mig, altid relevant og problemet må nød-

vendigvis stå centralt i den tværfaglige forskning.  

Spørgsmålet er imidlertid om denne relevans også altid kan hævdes som bedøm-

melseskriterium? Eller sagt på en anden måde, kan man på forhånd tage for givet, at 
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den tværfaglige forsknings legitimationsproblem altid kan og skal løses indenfor 

rammerne af de berørte enkeltfags respektive legitimationskriterier? 

Personligt ville jeg ikke turde påstå, at man kunne være så sikker, at man kunne 

besvare dette spørgsmål med et generelt ja, og må derfor hævde, at det må besvares 

med et nej. For at begrunde dette nej er det strengt taget tilstrækkeligt at give et 

enkelt eksempel. Men da formålet samtidig er at klargøre de legitimationskriterier, 

der hævdes for nærværende arbejde, er der behov for at give argumentet en mere 

generel form, hvor spørgsmålet ikke blot drejer sig om at finde eksempler på 

tværfaglig forskning, der allerede anses for legitim i kraft af bestemte resultater, 

men om den tværfaglig forskningsprocedures egen legitimitet relativt til faglige 

procedurers legitimitet »forud« for bedømmelsen af resultatet. 

Der findes flere former for tværfaglighed, hvoraf mange kan udøves uden at 

møde dette legitimationsproblem.  

Hvis vi med udgangspunkt i den klassiske universitetstanke forstår det faglige 

som en velmotiveret, men ikke nødvendigvis uforanderlig, fraktionering af det 

universitære hele, kan vi opstille mindst tre modeller for en tværfaglighed, der alle 

er forenelige med dette udgangspunkt.  

 

• Man kan knytte tværfagligheden til et fælles epistemologisk grundlag for flere 

eller alle fag. (Tværfaglighed som en metafaglig enhed i det forskellige). 

 

• Man kan knytte tværfagligheden til udveksling af metodiske erfaringer, afprøve 

metoder fra et fag på et andet fagområde. (Tværfaglighed som metodisk lån, 

ekspansion, gavegivning eller varebytte mellem enkeltfag). 

 

• Eller man kan knytte tværfagligheden til forbindelsen af resultater fra under-

søgelsen af genstandsområder, der hører hjemme i hvert sit faglige domæne. 

(Tværfaglighed som komplementaritet mellem - eller addition af - fagviden-

skabelige undersøgelsesresultater). 

 

idet de tre grundformer også tillader visse kombinationer. Disse former for tvær-

faglighed, der kan beskrives som vidensudveksling - det være sig af metoder eller 

resultater - mellem fagene, har da også alle en lang og anerkendt tradition bag sig, 

selv om termen tværfaglighed er af forholdsvis ny dato. 
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Det er altså god grund til at mene, at en sådan model ikke behøver at afgive den 

her omtalte, ambivalente erfaring. Hvis det er rigtigt, er det også nærliggende at 

bruge denne model som middel til at diagnosticere erfaringen som en afvigelse fra 

de antagelser, der er indeholdt i modellen. 

Der kan i hvert fald nævnes to afvigelser, der ikke uden videre lader sig beskrive 

indenfor denne model. Den ene afvigelse gør sig gældende i tilfælde, hvor et givet 

fænomen indgår i flere fags respektive genstandsområder. Den anden afvigelse gør 

sig gældende i tilfælde, hvor en videnskabelig disciplin eller et fag indgår som 

betydende del af materialet i et andet fags genstandsområde. Begge disse forhold 

gør sig eksempelvis gældende for det fænomen, der er emnet for denne bog. 

Nu kan man jo ud fra den klassiske faglighedsmodel udmærket anlægge den fo-

restilling, at forskellige fag hver især kan bidrage til at belyse et og samme fæ-

nomen på indbyrdes forskellige, men forenelige måder, således at man ved at lægge 

disse bidrag sammen får et bredt billede af fænomenet i alle dets forskellige 

aspekter. Man kan ikke på forhånd udelukke muligheden for, at de mange enkelt-

faglige tilgange tilsammen kan give et konsistent helhedsbillede. Den berøring 

mellem fagene, der fremkaldes af genstandsområdets tilhør til flere fag, rejser 

således ikke automatisk vanskeligheder for den enkeltfagligt forankrede forskning.  

Det fremgår imidlertid også, at denne mulighed heller ikke på forhånd kan tages 

for givet, idet den helt og holdent betinget af undersøgelsernes indhold og 

resultater. Hvis disse ikke lader sig sammenføje i et konsistent billede af fæno-

menet, mangler modellen stadig den afgørende legitimation.  

Det betyder ikke, at man af den grund kan afvise at en sådan legitimation kunne 

tilvejebringes gennem nye, reviderede, men stadigt fagligt afgrænsede tilgange, 

men det betyder, at selve afgrænsningen og opdelingen mellem de forskellige en-

keltfaglige tilgange indgår som del af forskningsobjektet, når det drejer sig om be-

skrivelsen af et fælles genstandsområde.  

Dette forhold implicerer, at den monofaglige tilgangs afgrænsning fra andre fag 

ikke foreligger som et givet grundlag. Relationen mellem faglige tilgange er 

hverken sikret af klarlagte vertikale (hierarkiske) eller horisontale (viftefordelte) 

faglige demarkationslinjer. Der er således ikke nogen mulighed for at hævde, at 

resultater fra et fag ikke kan have væsentlige implikationer for andre fags 

konceptualisering -  og afgrænsning  - af deres andel af genstandsområdet. Hvis den 

faglige segmentering af området ikke kan tages for givet, kan man heller ikke fast-
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holde det ene eller andet - endsige flere samtidige - enkeltfaglige domskriterier som 

aprioriske kriterier. Selv om man i en forstand må hævde, at faglighed altid går 

forud for tværfaglighed, gælder det samtidig, at forholdet til genstandsområdet går 

forud for den faglige segmentering af dette område. Man skal, som det er 

formuleret af Hans Fink (1986), ikke forveksle genstandsområdet med det, en given 

videnskab siger derom.4 

De enkelte fag må ikke blot se sig selv relativt til de andre, de må også alle se sig 

relativt til det fælles endnu ikke kortlagte eller sikkert segmenterede område.  

Denne indbyrdes relativitet mellem de forskellige enkeltfaglige tilgange viser for 

det første, at den enkeltfaglige tilgang selv forudsætter et tværfagligt domskri-

terium. Man kan ikke afgøre den enkeltfaglige segmenterings validitet uafhængigt 

af andre fags resultater. 

Det fremgår heraf, at det faglige domskriterium ikke blot er undergivet den usik-

kerhed, der knytter sig til, at dommen gælder det endnu ikke fuldt belyste, det 

indeholder også en indirekte stillingtagen til de belysninger, der udgår fra andre 

fag, der ikke hører til eget kompetenceområde. Det faglige domskriterium er i en 

række forbindelser kun et navn på en - mere eller mindre kvalificeret - tværfagligt 

funderet domspraksis. 

Man kan derfor præcisere det enkeltfaglige legitimationskrav til især at være et 

krav om domsmandsret i tolkningen af, hvad der kan anses for legitime hhv. il-

legitime berøringer af de grænselinjer, der etableret omkring den enkeltfaglige 

praksis. Disse grænselinjer kan imidlertid kun drages som grænser mellem flere 

forskellige fags segmenteringer af et og samme fænomen. 

Da det tværfaglige element, der er indeholdt i genstandsområdet, således dukker 

frem igen i det kun tilsyneladende faglige domskriterium, ligger der her et le-

gitimationsgrundlag for tværfaglig forskning, der ikke er bundet af den 

enkeltfaglige segmentering og de dertil knyttede domskriterier, idet den nu kan 

placeres som et bidrag til at udforske det tværfaglige tomrum (eller måske blot 

mellemrum) mellem genstandsområde og domskriterium ad andre veje end de en-

keltfaglige.  

                                           
4 Fink, 1986: 45. Hos Fink fremføres argumentet som led i forsvaret for et naturbegreb (naturen med stort N) der er 

mere omfattende end enhver specifik beskrivelse, bl.a. fordi naturen også omfatter den beskrivende bevidsthed. Som 

det vil fremgå i de følgende kapitler, har denne kontinuitetsfilosofiske naturbetragtning, som jeg tilslutter mig, flere in-

teressante symbolteoretiske implikationer. 
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Denne mulighed for gyldig legitimation foreligger, men om det er en tilstræk-

kelig legitimation, og om den tværfaglige forskning iøvrigt har en karakter af 

nødvendighed, er ikke afgjort, ligesom det almene legitimationsgrundlag heller ikke 

giver kvalitetskriterier til vurderingen af konkret tværfaglig forskning. Det er et 

problem af to grunde, dels fordi den tværfaglige forskning derfor finder sted på 

forventet, men ikke specielt forventelig enkelt-faglig velvilje, dels fordi manglen på 

konventioner vanskeliggør en stabilisering af en tværfaglig forskningspraksis. 

 

At tværfaglig forskning ikke blot kan, men i nogle tilfælde bør udfoldes uafhængigt 

af de etaberede enkeltfaglige legitimationskriterier, fremgår måske endnu 

tydeligere, når man ser på de tilfælde, hvor en videnskabelig disciplin eller et fag 

indgår som betydende del af materialet i et andet fags genstandsområde. Et 

indlysende eksempel her er udforskningen af teknologier, der i en eller anden 

betydende udstrækning bygger på videnskabelig viden. 

At der her er et særligt problem fremgår på en måde indirekte af det forhold, at 

der endnu ikke er etableret et selvstændigt videnskabeligt fag omkring udforskning 

af artefakter, der bygger på en betydelig anvendelse af videnskabelig viden. Det er 

påfaldende, både fordi denne form for artefakter så afgjort præger billedet i vor 

egen kultur, og fordi vi har en lang række videnskaber, der er dannet omkring ud-

forskningen af alle mulige andre former menneskelige artefakter. Således findes der 

særskilte fag, der beskæftiger sig med maleriet, skulpturen, musikken, teatret og lit-

teraturen, og fag, der beskæftiger sig med fremmede kulturers teknologier. 

Det er ikke sådan, at der slet ikke har været forsket i de - mere eller mindre - vi-

denskabeligt baserede teknologier, men denne forskning er blevet segmenteret in-

denfor rammerne af en fagdeling, hvor man har skelnet mellem en naturvi-

denskabeligt-teknisk, en sociologisk-økonomisk og en historisk beskrivelse, hvor 

man synes at have tilstræbt den største mulige indbyrdes ikke-berøring, mens en 

mere formanalytisk tilgang, der også må gå tværs af denne segmentering, glimrer 

ved et næsten fuldstændigt fravær.   

Det er fristende at forklare dette fravær med henvisning til de æstetiske viden-

skabers stærke forkærlighed for beskæftigelse med mere arkaiske formfrem-

bringelser. Når man ser på den æstetisk fagkreds præges billedet således af fag, der 

er dannet omkring studiet af håndværksmæssigt baserede fremstillingsformer. Det 
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samme gælder af gode grunde også for studiet af mange fremmede kulturers 

frembringelser. 

På den anden side er billedet så massivt, at man dårligt kan nøjes med at se det 

som udtryk for en lidt lemfældig forglemmelse af en hel klasse af meget synlige 

artefakter. Det synes derfor værd at overveje, om der ikke netop her er tale om et 

manifest, udækket forskningsområde, hvor forskningen har holdt sig tilbage, fordi 

den involverer andre fag på en sådan måde, at den ikke kan gennemføres, hvis den 

på forhånd er bundet af de berørte fags legitimationskriterier? 

Når det gælder teknologiforståelsen, har det artefaktiske, formskabende og der-

med også intentionelle moment under alle omstændigheder spillet en begrænset 

rolle i de enkeltfaglige tilgange. Det ses derimod noget tydeligere i filosofiske og 

civilisationshistoriske metareflektioner, hvilket illustrerer, hvordan den faglige 

segmentering i afgrænsede genstandsområder også beror på en fælles-faglig 

udskillelse af det selvrefleksive moment - det videnskabelige subjekt - fra objekt-

feltet. 

Hvis en sådan forskydning af det artefaktiske og intentionelle - selvrefleksive - 

moment til det meta-faglige niveau er en konstitutiv del af den moderne viden-

skabshistories fagdelinger, er det ikke mærkeligt, at denne fagdeling ikke har givet 

de videnskabeligt baserede teknologier en selvstændig plads, der kunne modsvare 

deres centrale betydning i kulturen. Men det er så heller ikke længere mærkeligt - 

eller vanskeligt - at hævde, at der kan gives en solid legitimation for et sådant fag, 

der altså næppe kan regnes for et fag i klassisk forstand, og at dette fag nødven-

digvis må opfatte det videnskabelige subjekts intentionelle og formdannende virk-

somhed som del af det »empiriske« genstandsfelt. 

Der er ikke hermed givet mere specifikke legitimationskriterier for forskning, der 

har anden videnskabelig forskning som del af sit genstandsområde, men kun 

argumenteret for, at der findes legitime, tværfaglig forskningsområder, der ikke kan 

underlægges de berørte fags legitimationskriterier. 

Den egentlig vanskelighed ligger imidlertid i, at denne uafhængig af de berørte 

fags legitimationskriterier, også forudsætter en vis forstyrrelse af disse. 

Forklaringen er, at den tværfaglige forskning, der har andre fag som del af sit om-

råde, må tage sit udgangspunkt i de berørte fags begrebsdannelser uden at være 

bundet af de respektive fags begrebslige organisation.  
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Mens den tværfaglige forskning generelt er blevet akcepteret i den udstrækning, 

den har kunnet beskrives indenfor rammerne af en fredelig sameksistens mellem 

enkeltfag, som en slags brobyggeri mellem fagene, er der altså her fremført det 

synspunkt, at der også er grund til at legitimere tværfaglig forskning, der står frit i 

forhold til de berørte fags segmentering af genstandsområdet, både for så vidt angår 

segmenteringen af grænser mellem forskellige fag og for såvidt angår seg-

menteringen af grænselinjen mellem subjekt og objekt.  

Der er ikke alene grund til at hæfte sig ved forskellen mellem broen og de land-

skaber, den forbinder, der er også grund til - hvis brobyggeriet er meningsfuldt - at 

regne med, at disse landskaber selv bliver forandret af de ændrede trafikale mu-

ligheder. 

Det er rimeligt at antage, at det provisoriske element i en sådan tværfaglig forsk-

ning er større eller mere radikalt end i enkeltfaglig bundet forskning. Det er 

rimeligt, fordi enhver tværfaglig bestræbelse må tage sit udgangspunkt i fagligt 

etablerede begreber. I heldige tilfælde lader nye træk sig let isolere og navngive i 

overensstemmelse og konsistens med det etablerede begrebsapparat, i andre, 

mindre heldige, men ikke mindre interessante tilfælde, lader nye træk sig kun 

omtale gennem en begrebsanvendelse, der medfører betydningsforskydninger, der 

set fra udgangspunktet fremtræder som begrebsforvirring. Mens det på den ene side 

er en risiko, der ikke skal undervurderes, kan det på den anden side også være en 

betingelse for at undgå, at de nye betydninger drukner i de gamle begreber. 

Denne betingelse kan, hævdes det her, med rette gøres gældende på en række 

forskningsområder, heriblandt det, der er emnet for denne bog. 

Tanken er naturligvis ikke med dette argument at legitimere enhver form for 

begrebsforvirring eller immunisere den begrebsforvirring, der forekommer i det 

følgende mod kritik, men derimod den, at kritikken af den ene forvirring må 

indeholde en anden for ikke at tabe de nye træk af syne. 

 

 

Det tværfaglige grundlag, emne og metode - skridt for skridt. 

 

Det tværfaglige grundlag for nærværende afhandling omfatter dels det valgte 

kildemateriale, der omfatter materiale fra fysik, matematik, logik, informationsteori, 

psykologi og sprogvidenskab, dels det metodiske grundlag, hvor den systematiske 
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struktur dels er opbygget omkring et teorihistorisk forløb, dels omkring en sprog-

videnskabeligt inspireret klassifikation af genstandsområdet, mens de mere detalje-

rede analyser af kildematerialet er baseret på tekstanalytiske metoder, der - som jeg 

selv - har rod i litteraturvidenskaben. Følgelig har også forholdet mellem 

genstandsområde og metode en tværfaglig dimension. 

Den forståelse af computerteknologien, der fremlægges, kunne være begrundet 

og udarbejdet på flere måder. Valget er her faldet på en beskrivelse, der er koncen-

treret omkring analysen af den informationelle notation og tegnfunktion. Som følge 

heraf er to andre, nærliggende indfaldsvinkler blevet nedtonet. Det gælder dels den 

historiske indfaldsvinkel, hvor man eksempelvis kunne indkredse den nye skrift-

teknologi i forhold til ældre, og dels den sociologisk orienterede indfaldsvinkel, der 

knyttter sig til teorierne om et postindustrielt, informations- og videnssamfund, ba-

seret på det, Daniel Bell har kaldt »intellektuelle teknologier« og »viden som stra-

tegisk resosurce».5  

Denne prioritering er foretaget, fordi det viste sig svært at finde en beskrivelse af 

computerteknologien, der kunne danne grundlag for mere omfattende 

kulturhistoriske eller sociologiske behandlinger. 

Valget af kilder til en sådan analyse lader sig imidlertid også diskutere. Når der 

her er lagt vægt på analyse af teoretiske kilder frem for en mere gængs 

teknologianalyse, er det dels grundet i, at computerteknologien er en udpræget te-

oretisk bestemt teknologi, og dels i at en beskrivelse af det teoretiske materiale 

afgiver et mere omfattende billede af dens potentiale end analysen af specifikke an-

vendelser, idet computeren netop har et sæt universelle egenskaber, der ikke kan 

manifesteres fuldt ud i en specifik anvendelse. 

Valget af de enkelte kilder er først og fremmest motiveret af deres relevans for 

beskrivelsen af det informationelle tegnsystem i den angivne segmentering (det 

fysiske, informationelle, algoritmiske og semantiske niveau). Dette kriterium 

motiverer behandlingen af Alan Turing's og Claude Shannon's teorier som kilder til 

belysning af det mekaniske og algoritmiske, hhv. informationelle niveau. Det sam-

me kriterium har også motiveret den ekstensive diskussion af Louis Hjelmslev's 

sprogteori, der trods sin samtidighed med de øvrige primærkilder ikke ser ud til at 

                                           
5 Bell, 1973. 
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have nogen særlig betydning for den computerteknologiske udvikling - før hans 

teori fornylig blev taget op af Peter Bøgh Andersen.   

Når vægten endelig er lagt på de tidlige kilder skyldes det, at det især er disse 

kilder, der handler om den grundlæggende konstruktion, mens senere teorier pri-

mært har haft den mere raffinerede og differentierede videreudvikling for øje. 

Valget af kilder rummer en enkelt vanskelighed, der kan kræve en bemærkning, 

nemligt den, at ingen af de valgte kilder synes at have haft det formål for øje, de her 

tilskrives, nemlig at være bidrag til en skriftteknologisk revolution, der både 

omfatter etableringen af et nyt tegnsystem og et nyt medie for repræsentation af 

andre tegnsystemer. 

I det benyttede materiale er Claude Shannon's matematiske kommunikations-

teori, det nærmeste, man kommer dette formål. Alle denne teoris fortjenster ufortalt, 

er dens tilsigtede bidrag på dette punkt af temmelig traditionel og til dels tvivlsom 

karakter. Den af andre grunde opsigtsvækkende ide om en angiveligt asemantisk, 

fysisk håndtering af informationelle symboler, er nemlig som ide ganske parallel 

med den fysiske håndtering af alfabetiske bogstavtyper, der udgjorde kernen i Gu-

tenberg's praksis, hvorimod Shannon slet ikke hæftede sig ved den centrale forskel, 

der lå i udviklingen af et ikke-sanseligt defineret notationssystem. 

Denne spænding mellem kildematerialet og den her anlagte fortolkning lader sig 

i nogen grad forstå i lyset af den historiske afstand, der også omfatter den senere 

computerteknologiske udvikling. Da denne udvikling på mange måder rækker ud 

over de præmisser, der var udgangspunktet, er der ikke noget mærkeligt i, at ef-

tertiden må se historien i andre termer, end de hvori den blev skabt. Men det rejser 

naturligvis spørgsmålet om fra hvilket sted og med hvilken ret, man legitimt kan gå 

bag om ryggen på dem, der skrev en anden historie end den, de selv forestillede sig. 

Der findes i human- og samfundsvidenskaberne en række metoder udviklet til 

dette for disse videnskaber nødvendige formål. Når jeg i så høj grad her har valgt 

en tekstanalytisk metode, der nok må siges at være en af de mindre økonomiske 

beskrivelsesmetoder, er det begrundet i tre forhold. Det ene er, at denne 

valgmulighed forelå grundet min egen faglige baggrund. Dertil kommer for det 

andet, at den tekstanalytiske metode til gengæld for den ringe beskrivelsesøkonomi 

tillader den enkelte kilde at afgive mange betydningsaftryk i fortolkningen. Den 

tredje grund er, at metoden forbinder en tekstkritisk, symptomal læsning med en høj 

grad af sensivitet overfor forskellige kildeteksters respektive egenart. Den 
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tekstanalytiske metode lægger til forskel fra mere sociologiske og naturvidenska-

belige metoder mere vægt på de ubestemte potentialer, og på det stadige 

udvekslingsforhold mellem det ydre og indre, formerne og deres substantielle re-

ferenter eller stoffet og dets former. 

Værdien heraf beror dog i sidste ende alene på karakteren af det fænomen, der 

beskrives og den her valgte fremgangsmådes værdi er derfor i sidste instans 

forbundet med spørgsmålet om den informationelle notation er væsensforskellig fra 

formelle notationsformer, som det hævdes her, eller om den kan forstås i den 

formelle notations billede, som det hidtil er sket.  

Mens bogen som helhed således ikke refererer til et bestemt fagligt kilde- eller 

metodegrundlag, har det været tanken, at tage hvert enkelt skridt med en bestemt 

metodisk standard, anvendt på et specifikt og identificerbart genstandsfelt. At en 

sådan skridtvis procedure gennem veldefinerede enkeltskridt kan danne grundlag 

for en konsistent metode blev første gang bevist af Turing, der udførte beviset på 

formelle kriterier. 

I nærværende forsøg på at afprøve metoden som grundlag for tværfaglig forsk-

ning bliver selve formdannelsen imidlertid også inddraget i genstandsfeltet. Hvis 

den formelle betragtning således kan lægge op til en forståelse af forholdet mellem 

det faglige og tværfaglige som en analogi til forholdet mellem den klassiske 

mekanik og Turing-mekanikken, giver den her anlagte betragtning også anledning 

til nogle kontinuitetsfilosofiske overvejelser over forholdet mellem form og 

substans, der tages op i bogens epilog. 

Den tværfaglige forskning kan ikke stå alene, men den kan heller ikke bindes til 

det ene eller andet enkeltfags metoder eller domskriterier. Dens påståede resultater 

er nødvendigvis underkastet mange fags kritik, men den fælles standard er 

referencen til det ikke fuldt kortlagte genstandsområde snarere end de enkelte fags 

traditioner. 
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1. Informationsbegrebet ved første blik 
 

 

1.1 En succes 

 

Informationsbegrebet har, hvad angår udbredelse, haft en bemærkelsesværdig 

succes i tiden efter anden verdenskrig. Det er svært at pege på noget andet begreb, 

der har formået at brede sig i videnskaberne og i samfunds- og teknologiforståelsen 

med samme hastighed. Og der er næppe noget andet begreb, der har fået en så 

vidtstrakt anvendelse, siden man i slutningen af forrige århundrede indskrænkede 

brugen af gudsbegrebet.  

Denne succes modsvares på ingen måde i nogen tilsvarende afklaring af be-

grebets betydning. For der er næppe heller noget andet begreb, der har fået så man-

ge forskellige opgaver at løse og blevet tildelt så mange forskellige betydninger. 

I den offentlige debat diskuterer man »informationssamfundet« på linje med og i 

front mod begreber som industri- og landbrugssamfund, idet man betoner informa-

tionsbearbejdningens voksende betydning i samfundets økonomi og arbejdsdeling. 

Information opfattes her som en (ny) ressource for samfundets udvikling af samme 

fundamentale karakter som stof og energi. Adgang til og anvendelse af information 

anses som centrale konkurrenceparametre.  

Bag diskussionen ligger imidlertid en række forskellige informationsbegreber, 

hvis indbyrdes forhold er uafklaret. Således anvendes begrebet både i en meget bred 

betydning, nærmest lig med viden af enhver art, i en noget mere afgrænset be-

tydning omfattende den institutionaliserede vidensbearbejdning, der indgår i de na-

tionaløkonomiske regnskaber, eller endnu mere afgrænset som en bestemt vare en 

virksomhed kan levere i form af »know how« eller specialviden. Endelig bruges det 

også i en mere speciel betydning, omfattende meget strukturerede, og/eller 

kvantificerbare vidensformer, der menes forbundet med computeriseringen af sam-

fundet. 

Tilsvarende uklarheder går igen, når man taler om informationsteknologi, der i 

nogle tilfælde anvendes om enhver teknologi, vi bruger til at kommunikere og 

formidle viden, uanset hvordan teknologien selv er indrettet, mens begrebet i andre 

tilfælde anvendes specielt om teknologier, der har informationsprocessering som en 

indbygget funktionel egenskab, uanset om denne teknologi bruges til at kommuni-

kere og formidle viden i samfundet. 

 I den første betydning dækker termen både blyanter, signalflag, trykte og elek-

troniske medier, mens der i den anden betydning specielt sigtes til computeren, og 
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eventuelt visse molekylære bioteknologier og beskrivelser af biologisk in-

formationsprocessering. Det formålsorienterede og det funktionelle afgrænsnings-

kriterium udpeger altså ikke blot to sider af samme sag, men to forskellige hori-

sonter, der kun i visse tilfælde har indbyrdes berøring. 

Til forvirringen bidrager også den uklarhed, der udgår fra brugen af informa-

tionsbegrebet om forskellige arbejdsfunktioner. På alle større virksomheder og in-

stitutioner har man i dag ansat informationsmedarbejdere, og man publicerer små 

eller større informationsbreve. En informationsmedarbejder kan arbejde med 

kommunikation mellem en virksomhed eller institution og samfundet som en del af 

virksomhedens markedsføring og/eller serviceydelser. Her dækker begrebet ikke 

slet og ret det, at formidle en almen eller faglig viden om et eller andet emne eller 

med et eller andet bestemt medie, men derimod at man varetager informationsop-

gaver ud fra en veldefineret økonomisk eller politisk interesse, hvad enten der sigtes 

på direkte markedsføring af produkter eller mere alment på pleje af virksomhedens 

offentlige ansigt. 

Så godt som alle disse anvendelser af informationsbegrebet er af ganske ny dato. 

I mange tilfælde er der tale om en sprogbrug, der først er slået igennem i 1980-erne 

og langt de fleste anvendelser har deres oprindelse indenfor de seneste 30-40 år. 

Men det er ikke kun i erhvervslivets strategier, i teknologidebatten og i den of-

fentlige debat af samfundsudviklingens lange linjer, begrebet breder sig. Informa-

tionsbegrebet er også blevet et nøglebegreb i en lang række videnskaber. Det være 

sig i veletablerede fag som fysik, matematik, datalogi, biologi, psykologi, sociologi, 

etnografi, lingvistik og i nyere tværfaglige forskningsretninger som semiotik, cog-

nitive science - og informationsvidenskab, der både eksisterer som en matematisk 

disciplin, som biblioteksvidenskab og som tværfaglig forskning i computationelle 

processers brug og betydning. 

 Det kunne være nærliggende at vende sig til videnskaben for at finde en eller an-

den mere fast og fælles, mindste betydningskerne bag de mange forskellige nuance-

rede betydninger. Men heller ikke videnskaben kan bidrage til en fastlægge en 

invariant betydningskerne. 

Ikke fordi der mangler forslag, men fordi der arbejdes med en lang række, ind-

byrdes modstridende opfattelser. Det kan beklages, men det er snarere, viser det sig, 

udtryk for, at vi her står ved et af de problemfelter, der i særlig grad interesserer vor 

tid.6  

                                           
6 Hans Siggaard Jensen, 1989 beskriver tre logiske typer, et propositionelt objektivt, et propositionelt subjektivt og et 

non-propositionelt objektivt. Emmeche 1990 gennemgår en bred vifte af af informationsteorier og viser, trods titlen på 

bogen, Det biologiske informationsbegreb, at de i hvert fald ikke kan sammenfattes i færre logiske typer. Hvis 

informationsbegrebet blev indført for at forklare noget, er det istedet selv blevet mere forklaringskrævende.  
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Mens det ikke er muligt at give en klar definition af begrebets mindste betyd-

ningskerne, kan man istedet foretage en lidt mere vag indkredsning af et informa-

tionsteoretisk paradigme, der her vil blive brugt om den tankestruktur, der i særlig 

grad bragte informationsbegrebet ind på den videnskabelige og teknologiske dags-

orden.  

Paradigmebegrebet har siden Thomas Kuhn's (1962) The Structure of Scientific 

Revolutions været genstand for en løbende debat, der udover forsøg på at præcisere, 

hvad der kan forstås ved et paradigme, har haft sit tyngdepunkt i spørgsmålet om 

den videnskabelige videns validitet. Selv om denne debat har gjort det tydeligt, at 

det er mere end vanskeligt at formulere et præcist begreb om videnskabelige 

paradigmer, har det omvendt ikke været muligt blot at undvære dette - eller et andet 

mere generelt - begreb om relativt afgrænsede traditions- eller skoledannelser 

indenfor videnskaben. Det tjener imidlertid næppe noget formål at give 

paradigmebegrebet en præcis, generel definition, eftersom forskellige skoler ofte 

adskiller sig i selve fortolkningen af det paradigmatiske. Tilbage er da kun at lade 

begrebet få sine betydninger klarlagt gennem brugen uden at søge nogen større præ-

cision end den, der giver sig af forståelsesmæssige behov. 

Alle disse vanskeligheder melder sig også meget tydeligt i den forestilling om et 

informationsteoretisk paradigme, der bruges i det følgende, og det er derfor 

hensigtsmæssigt kort at omtale, hvad der menes hermed og omfattes heraf.  

Det kan næppe understreges klart nok, at der ikke menes et sæt af teorier, der 

besidder en speciel stærk indbyrdes konsistens, hvorfra man kan afgrænse alle andre 

teorier. De teorier, der er samlet under dette begreb, dækker - både i henseende til 

afgrænsing af stofgrundlag, metodologiske principper, definition af grundbegreber 

og hvad der ellers indgår i en videnskabelige skoledannelser - meget forskellige, og 

ofte indbyrdes modstridende eller ikke kompatible momenter. Nogle af de 

omfattede teorier er således dannet i direkte indbyrdes opposition, andre synes både 

metodisk og i relation genstandsområde at mangle enhver forbindelse. Man kan 

måske endda sige, at det informationsteoretiske paradigme rummer flere dimen-

sionsforskelle end de fysiske paradigmer, der stod i centrum i Kuhn's arbejde, fordi 

informationsteorierne ikke som fysikken eller andre distinkte fagvidenskaber kan 

levere noget, der minder om et fælles begreb om et afgrænset fagligt 

genstandsområde, der udskiller området fra andre fag. 

Det informationsteoretiske paradigme omfatter både teorier, der kan beskrives 

som varianter indenfor eksisterende fag, f. eks. den psykologiske cognitions-

forskning, der har mentale processer som genstandsområde, eller de biologiske 

informationsteorier om molekylærbiologske processer og om økosystemer, og 

teorier, der snarere er dannet på forestillingen om informationelle processer 
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uafhængigt af et bestemt genstandsomåde som for eksempel Claude Shannon's ma-

tematiske kommunikationsteori. Man kan også i alle grupper finde strømninger, der 

i deres selvforståelse gør krav på eller i praksis efterstræber en metavidenskabelig 

status. 

Den metavidenskabelige fordring er ikke ganske uforståelig, eftersom informa-

tionsbegrebet nødvendigvis - på en eller anden måde - rører ved bevidstheds- og vi-

densbegrebet, der således bliver en del af enhver informationsteoris genstandsområ-

de. Denne berøring er også tilstede i de fysiske eller biologiske informationsteorier, 

selv om vidensbegrebet her i nogle tilfælde kun indgår som et ydre af-

grænsningpunkt.  

Dermed synes måske enhver teori indskrevet som kandidat til medlemskab af det 

informationsteoretiske paradigmes teorikreds. Overfor dette problem, kan jeg kun 

foreslå tre mulige generelle afgrænsningskriterier, mens al yderligere indgrænsning 

i det følgende vil blive foretaget med specifikke begrundelser.  

Det ene er et negativt: det informationsteoretiske paradigme omfatter kun teorier, 

der på væsentlig måde lader sig kontrastere energi- eller drift-teoretiske paradigmer. 

Det andet er et positivt: det informationsteoretiske paradigme omfatter kun teo-

rier, der anlægger en processuel forståelse af informationsbegrebet. 

Det tredje kriterium er både positivt og negativt. Det informationsteoretiske pa-

radigme omfatter kun teorier, der beskriver informationelle processer i tid og rum, 

hvorved det kun omfatter teorier, der på væsentlig måde lader sig kontrastere den 

klassiske, cartesianske dualisme mellem det bevidste og den udstrakte materielle 

verden.  

De to første kriterier er oftest eksplicit udtalt og allerede nøje forbundne i disse 

teorier. Sammenhængen mellem kriterierne giver sig da også af, at proces-

perspektivet er et ekstraktum fra det energiteoretiske udgangspunkt, mens 

informationsbegrebet træder ind på energibegrebets plads. Selve transformationen 

forløber imidlertid forskelligt både betinget af de bestemte tolkninger af de ener-

giteorier, der tages afsæt fra, og betinget af de fagområder, det drejer sig om. Det 

generelle spor har således ikke blot eet fælles udgangspunkt, men mange. Nogle går 

fra Darwin's biologiske energibegreber (drift som kilde til såvel individ- som arts-

motiveret adfærd), nogle fra Freud's psykologiske energi- eller driftsbegreber, nogle 

fra fysikkens tre store energiteoretiske paradigmer, termodynamikken, relativitets-

teorierne og kvantemekanikken og andre igen fra sansefysiologiske og perceptions-

psykologiske energiparadigmer. 

Mens forholdet til de energiteoretiske paradigmer således kan beskrives ved den 

klare adskillelse mellem det dynamiske procesperspektiv, der overtages, og den 

fysiske stofligheds betydning, der forkastes - eller reduceres til passivt substrat - er 



47 

 

forholdet til det cartesianske paradigme mere ejendommeligt. Mens man på den ene 

side følger Descartes i den forstand, at man beskriver informationsprocesserne på 

den måde, Descartes ville beskrive den ydre, udstrakte verden, bryder man på den 

anden side med Descartes af selvsamme grund, idet man med beskrivelsen af 

informationsprocessen som et rumligt udstrakt system flytter den hos Descartes 

nødvendigvis udenforstående bevidsthed ind i den udstrakte verden. 

 Da midlet til denne beskrivelse blev fundet i ekstraheringen af det demateriali-

serede procesbegreb fra energiteorierne, bliver resultatet imidlertid, at man geneta-

blerer den cartesianske dualisme mellem bevidsthed og legemlighed, idet le-

gemligheden som hele sættes udenfor det betragtede rum. På denne måde forsvinder 

begrebet om det mentale subjekt og det legemlige objekt i en formel - ofte 

matematisk - transcendens. Forholdet til den cartesianske tradition er således ikke 

karakteriseret ved et opgør med dens dualisme, men derimod ved et opgør med 

denne dualismes udmøntning i polariseringen mellem et immaterielt, uudstrakt sub-

jekt og et materielt, udstrakt objekt. Forholdet til det cartesianske paradigme 

kommer til prægnant udtryk i Gregory Bateson's slagordsagtige definition af 

information som en forskel, [uanset af hvilken art] der gør forskel [uanset af hvilken 

art], hvor der i det cartesianske paradigme var et subjekt, der gjorde forskellen, og et 

stof, hvori der blev gjort forskel. Det cartesianske element, der bevares, er 

bestemmelsen af stoffet ved dets form. 

  Når jeg har valgt disse tre afgrænsningskriterier, skyldes det ikke blot manglen 

på talent til at finde andre, men også, at de tilsammen indikerer to problemstillinger, 

der her vil blive brugt som indfaldsvinkel til en kritik af det, der anses for at være 

de informationsteoretiske paradigmers misere. Den ene knytter sig til erobringen af 

det informationelle procesperspektiv på energiforståelsens bekostning. Den anden 

til den neocartesianske fastlæggelse af skellet mellem det materielle og 

immaterielle, idet man erstatter den cartesianske skillelinje mellem subjekt og 

objekt med en psykofysisk parallellisme og antager at hvert niveau udgør et 

selvprocesserende system, med indbyrdes velafgrænsede relationer. I det 

informationsteoretiske paradigme bliver verden således konciperet som et sæt af 

indbyrdes velafgrænsede, hver især finitte rum. På det symbol- og 

bevidsthedsteoretiske område bliver konsekvensen af denne neocartesianisme, at 

man beskriver den mentale proces som om den har en veldefineret begyndelse og 

udstrækning og identificerer de fysiske og informationelle former. Man udelader 

spørgsmålet om, hvordan det går til, at en given - fysisk - form kan være 

information uden at være det altid.  

Denne misere er identisk med selve den informationsteoretiske gevinst: for-

muleringen af den enten eksplicitte eller implicitte ide om et nyt tilsyneladende 
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grænseløst - immaterielt og udstrakt - beskrivelsesperspektiv. Denne grænseløshed 

er baseret på suspensionen af referencen til verdens fysiske legemlighed, der her 

indbefatter de dimensioner, der sædvanligvis beskrives under energi- og 

driftsbegrebet, til gengæld opløses verden i en mængde af velafgrænsede, finitte og 

støjfri systemer. 

 Selv om der i denne frigørelse fra det »materielle bånd« også ligger et potentiale 

for overskridelse af for-domme, elimineres dog samtidig også et referentielt felt af 

principiel betydning for den menneskelige tænknings selvkorrektion.  

Hvis man fastholder et rent informationsteoretisk beskrivelsesperspektiv bliver 

resultatet, at videnskaben selv fastholdes i en uendelig epistemologisk løkke, hvor 

kun det teknologiske anvendelsespotentiale får opbrydende og innovativ betydning. 

Kritikken af gevinsten går således ikke på, at det informationsteoretiske perspektiv 

skulle være en - forkastelig - illusion, den går tværtimod på, at det informationsteo-

retiske perspektiv - netop fordi det er en beskrivelsesteoretisk mulighed med meget 

stor rækkevidde - kommer til kort i forståelsen og håndteringen af sine egne 

implikationer.  

Hvis vi i lyset af moderne epistemologi godtager, at videnskabelige paradigmer 

har et grundlæggende paradoksalt træk, er det for de informationsteoretiske 

paradigmers vedkommende indeholdt i det forhold, at den abstrakte fornuft her gør 

sig til sin egen genstand ved at se denne genstands legemlighed som et passivt og 

betydningstomt substrat. 

 

1.2 En historie 

 

Informationsbegrebets historie er ældre end de anvendelser, der her er omtalt. I 

Danmark kan begrebet spores tilbage til oplysningstiden, hvor det blev anvendt 

mere eller mindre synonymt for viden eller kundskab, som begreb for den viden, der 

skal til for at kunne noget.  

 

Et Menneske uden Information (ved) ikke...hvad Syd og Nord er, langt mindre, at 

det er varmere udi et Land end udi et andet. 

 

hedder det hos Ludvig Holberg, der som en af de første anvender begrebet i 

dansk sprog i begyndelsen af 1700-tallet.7 I Barselsstuen oplyses vi om en mand, 

                                           
7 ODS, Bd. 9: 567f. Holberg (1728) 2. udg. bd. 2: 57. 
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der har informeret (en) Kone udi Musikken og ordet kunne en tid lang bruges om 

det at undervise andre, især ved privatundervisning.8 

I dette spor ses begrebets slægtskab med vidensbegrebet, et slægtskab, der går 

tilbage til det latinske 'informatio', der kan betyde 'fremstilling' eller 'forklaring', 

'forestilling eller begreb'. Det tilsvarende verbum 'informo' betyder 'danner', 

'organiserer', og brugtes også om 'at danne sig en forestilling' eller ved i 

undervisning at give form til elevens forestillinger. Det dækker således på det 

cognitive område processer, der svarer til det at give form, skabe, danne eller 

kreere.9 

Det, der kun er form, er ikke information. Begrebet giver form til forestillingen 

om at give form og har - både i den latinske brug og i oplysningstidens - et mere 

eller mindre udnyttet, aktivt betydningsaspekt, der indikerer et subjekt, eller en 

skaber, der giver form til noget og/eller giver noget, der er blevet formet, til nogen. 

I middelalderlatinen udvides begrebets betydningsfelt. En grundbetydning er 

stadig at give et materiale form, men det kan nu også omfatte det at disponere et 

mentalt materiale, at arrangere, komponere eller beskrive en tekst, at give en ting 

dens væsentlige kvalitet eller karakter, undertiden bruges det ligefrem i betydningen 

guddommelig eller menneskelig besjæling.10 

Det bevarer imidlertid også her en klar forbindelse med vidensbegrebet. Infor-

mation er udtryk for noget væsentligt og sandt.11 

Mens mange af de middelalderlatinske betydningsvarianter genfindes i engelsk-

sprogede tekster tilbage til 1300-tallet, er brugen af begrebet som nævnt først 

dokumenteret på dansk omkring år 1700, hvor det platoniske formaspekt ikke 

                                           
8 Barselsstuen, 1723 akt IV, scene 9. ODS giver en række yderligere eksempler på begrebets forekomst i Holberg's 

forfatterskab. Det anføres også, at det er registreret i Mathias Moth's (1647-1719) store - og første - danske ordbog, der 

iflg. Moth selv blev påbegyndt i 1680. Ordbogen er aldrig udgivet, men findes i originalmanuskript på Det Kgl. 

Bibliotek i København. Da Moth døde i 1719 kan man formode, at hans optegnelser dokumenterer, at begrebet var ud-

bredt før Holberg, selv om hverken Moth eller ODS anfører andre skriftlige belæg. Det har i hvert fald været anvendt 

før Holberg. Tillægsbindet til OÆDS, V: 530 daterer formen Informere til 1693 og Informering til 1702, begge steder 

om at undervise. Hos Moth findes formerne: Informator (en hovmester, en lærer, videnskab), Informàts (lære, tugt), 

Informere (at forkyndige, lære, undervise). Der anføres dels latinsk og dels fransk oprindelse. ODS anfører, at begrebet 

i forbindelse med vidensformidling især brugtes om privat undervisning og at en »hovmester« i ældre tid var en 

overordnet tilsynsførende, der således kunne have et oplæringsansvar i huset. 
9 Jensen og Goldschmidt (1886): 345. 
10 OED, 1971, Vol 1: 1431 f. 
11 En undtagelse synes at kunne findes i det engelske - og muligvis andre landes - retsvæsen, hvor der med informa-

tioner først og fremmest sigtes til det materiale, der kan fremskaffes og fremlægges af en anklager, før en domslig 

vurdering af disse informationers validitet har fundet sted. Jfr. OED,1: 1432. 
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længere er et vigtigt betydningselement, og hvor også det aktivt-skabende aspekt er 

vigende.  

Begrebet er hos Holberg - i oplysningstidens ånd - især brugt om viden med et 

vist objektivt præg. Information er viden om noget bestemt - eller noget be-

stemmeligt - som man får formidlet gennem en lærer. Det formgivende aspekt er 

ikke knyttet til videnstilblivelsen, men til den formende eller dannende virkning en 

given viden har for den, der informeres. Information er en god ting, nødvendig for 

at orientere sig i verden. Hos Holberg sigtes der til almen eller faglig viden, en 

kundskab, snarere end til den i dansk noget senere betydning af information som 

pålidelig viden om noget nyt, der er sket - til forskel fra tvivlsomme rygter. En 

betydning, der for eksempel er brugt i navnet på dagbladet Information, der blev 

grundlagt som et illegalt oplysningsblad under besættelsen for at formidle trovær-

dige nyheder til forskel fra den tysk-censurerede presses nyhedsmeddelelser og ga-

dens rygtestrømme. 

I et lidt videre perspektiv kan man se denne nyere betydning som et symptom på, 

at den omgivende verdens betydning er vokset. Man har nu ikke blot brug for at 

vide noget om nord og syd, et fag og en tradition, men også for løbende at vide, 

hvad der sker af nyt udenfor den umiddelbare omverden, hvori man selv lever. 

Informationsbegrebet har således en ganske broget betydningshistorie, tydeligvis 

følsomt overfor forskellige epokers forskellige ideer, og særlig følsomt overfor 

skiftende betoninger af forskellige aspekter af vidensbegrebet.  

Denne nære forbindelse med - skift i opfattelsen af - vidensbegrebet gør sig også 

gældende i begrebets nyeste betydningshistorie, men denne rummer samtidig 

fremkomsten af et betydningsindhold, der anfægter forbindelsen mellem begreberne 

information og viden. 

Selv om den generelle betydning, information som pålidelig/sand viden også har 

været afsættet for den nyeste brug af informationsbegrebet, er det ikke denne 

betydning, der danner grundlaget for begrebets nye succes.  

Det er måske kun et tilfælde, at den moderne brug af informationsbegrebet i vi-

denskaberne har sin oprindelse i en forestilling om 'manglende information', der 

blev introduceret af den tyske fysiker Ludwig Boltzmann i slutningen af forrige 

århundrede. Men det er i hvert fald et yderst symptomatisk tilfælde.  

Begrebet anvendes, som det vil fremgå af de følgende kapitler, nemlig ikke 

mindst til at udfylde en tom plads i den givne meningssammenhæng, og det ville 

være lige så rigtigt og meningsfuldt at opfatte begrebet information som en hen-

visning til den viden, man i den givne sammenhæng ser bort fra eller ikke har. Det 

betyder ikke, at begrebet er overflødigt, men at det udpeger en endnu ikke udfyldt, 
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tom plads. En funktion, der på mange måder ligner den, der tilkom gudsbegrebet i 

de klassiske videnskaber.12  

Informationsbegrebet indgår da også som et af de centrale begreber i den vi-

denskabelige bearbejdning af den klassiske sandhedsepistemologis sammenbrud. En 

bearbejdning, hvor vidensbegrebet taber sin aksiomatiske status, hvor der ikke 

længere kan gives nogen transcendental begrundelse for den menneskelige er-

kendelses gyldighed, og hvor vidensfrembringelsen selv er blevet en del af forsk-

ningens objekt, mens den før var dens forudsatte formål.  

I denne epistemologiske transformation, der har været under udvikling i vi-

denskaberne gennem det sidste århundrede, bliver informationsbegrebet separeret 

fra vidensbegrebet. Informationsprocesseringens forhold til vidensindholdet bliver 

emnet for udforskning, mens informationsbegrebet ser ud til at træde ind på 

bevidsthedsbegrebets plads, dels ved siden af begreberne om materie, energi og liv i 

den stratifikation af naturen, der ligger til grund for den videnskabelige fagdeling, 

dels istedet. 

                                           
12 Emmeche, 1990 strejfer det samme, idet han påpeger, at begrebet indenfor biologien dels viser sig i forbindelse med 

forsøgene på at give funktionalistiske beskrivelser af de intentionelle, formålsrettede træk i de levende organismer, der 

altid har stået i vejen for en mekanistisk biologi, ligesom han bemærker, at begrebet ud over de mange mere specifikke 

funktioner også fremkommer i forbindelse med biologiens grundlagsspørgsmål: hvad er liv og hvordan forklares livets 

oprindelse? Emmeche, 127.  
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2. Fysisk information og informationens fysik 
 

 

2.1 Manglende Information - den termodynamiske dæmon 

 

De moderne informationsteorier er, når de udpeger deres afsæt, fælles om at 

pege på et varmt hjørne af fysikken i sidste del af forrige århundrede, nærmere 

bestemt den statistiske termodynamik, der blev introduceret af den østrigske fysi-

ker Ludwig Boltzmann i 1872.13  

Trods mange henvisninger er de fleste dog mere end sparsommelige, ofte be-

grænset til blot at referere Warren Weawer's bemærkning om  

 

Boltzmann's observation in some of his work on statistical physics (1894) that 

entropy is related to »missing information« inasmuch as it is related to the num-

ber of alternatives which remain possible to a physical system after all the ma-

croscopically observable information concerning it has been recorded.14 

 

Et lakonisk, men rigtigt spor. Den informationsteoretiske tænkning tager sit 

udgangspunkt i overvejelser over, hvordan man kan kalkulere det ubestemte ved 

at beskrive ubestemthed som en mængde af et endeligt antal, alternative, endnu 

ikke afgjorte muligheder. Jagten på den således indkredsede, manglende in-

formation blev både indenfor fysikken og i de senere informationsteorier et 

centralt tema. 

Hvad der imidlertid mangler, og hvad der mere nøjagtigt her tager sin begyn-

delse, er derimod omstridt. Striden drejer sig ikke blot om lokaliseringen af en 

bestemt mangel på viden, men også om tolkningen af de epistemologiske impli-

kationer. Dette er også baggrunden for, at et og samme problem både har givet 

anledning til flere forskellige fortolkninger indenfor den fysiske videnskab og 

dannet afsæt for det informationsteoretiske paradigme. Det er det sidste spor, der 

er centralt i denne sammenhæng, men det kan ikke følges uden sideblik til fy-

sikken, fordi det informationsteoretiske paradigme ikke blot overtager et me-

kanisk-fysisk paradigme herfra, men også vil beskrive såvel bevidsthedens fysi-

ske realisation som dens indhold hermed.  

Der vil i dette kapitel blive givet en redegørelse for Boltzmann's bidrag til 

denne transformation, idet hans egen beskæftigelse med det, der manglede i fy-

                                           
13 Boltzmann, 1872. Både Kronig, Clausius og Maxwell havde foregrebet den statistiske betragtningsmåde i ter-

modynamisk sammenhæng i 1850-erne, men det var Boltzmann, der først formulerede et præcist matematisk 

grundlag. Jfr. P. & T. Ehrenfest (1912) 1959: 1-2, Prigogine, 1983: 405, Cohen & Thirring, 1983: V. 
14 Warren Weawer, (1949) 1969: 3. Trods en vis indsats er det ikke lykkedes at verificere termen »manglende in-

formation« hos Boltzmann. 
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sikken, ikke blot lagde grunden til den statistiske termodynamik, men også til 

den formulering af det mekaniske paradigme, der danner afsæt for det informa-

tionsteoretiske paradigme. Da Boltzmann's teoretiske overvejelser gik i samme 

retning, giver hans arbejde samtidig mulighed for at tematisere en række af de 

epistemologiske problemer, der knytter sig til denne fornyede, men ikke enestå-

ende, bestræbelse på at hævde et og samme mekaniske paradigme som paradig-

me for beskrivelse af fysiske processer, af bevidsthedens fysiske realisation og af 

bevidsthedens indhold. 

 

Boltzmann's arbejde som fysiker tog sit udgangspunkt i den termodynamiske 

teori, som den var formuleret i midten af forrige århundrede. I følge termodyna-

mikkens første lov var energien i verden konstant, og i følge den anden lov - 

loven om stigende entropi - var naturen underlagt en irreversibel udviklingslov, 

der gradvis ville føre til den såkaldte varmedød, hvor alle energiforskelle var ud-

lignet.15 

Teorien kunne imidlertid kun bekræftes på et makrofysisk niveau med be-

stemmelse af temperatur- og tryktilstande; man var ikke i stand til at gøre rede 

for et termodynamisk systems mikrofysiske orden. Her havde man tværtimod fra 

eksperimentelle forsøg med spektralanalyser fået vidnesbyrd om en meget kom-

pliceret mikrofysisk struktur, der ikke lod sig beskrive ud fra de gængse teo-

retiske antagelser. 

Det var James Clerk Maxwell, der havde formuleret problemet. Selv om fysi-

kerne ikke var i stand til iagttage de mikrofysiske processer, så kunne man, no-

terede Maxwell, forestille sig en ideal iagttager, en »dæmon« med så raffinerede, 

men fuldt ud menneskelige og videnskabeligt beskrivelige iagttagelsesmidler, at 

denne til forskel fra fysikerne kunne iagttage hvert enkelt molekyle, der 

bevægede sig i et lukket fysisk system. Han påviste dernæst, hvorledes en sådan 

dæmon kunne arbejde som en slags evighedsmaskine, idet den kunne flytte ener-

gi fra et koldere til et varmere sted uden at yde noget arbejde og dermed un-

dergrave termodynamikkens anden lov - om energiens degradation. Den under-

                                           
15 Begrebet entropi (»forvandlingsindhold« græsk: en og tropein) blev formuleret i 1865 af Rudolf Clausius no-

genlunde samtidig med energibegrebet, (»arbejdsindhold« græsk: en og ergon). Begge begreber dannes som led i 

erkendelsen af sammenhængen mellem de materielle naturkræfter: mekanisk, elektrisk, magnetisk kraft og varme. 

Entropi defineres som en formindskelse af den tilgængelige energi, idet den degraderer til utilgængelig (varme-

)energi. Forholdet mellem de forskellige energiformer bliver beskrevet som et forhold mellem højere og lavere or-

ganiserede energiformer. Tanken blev først formuleret af Carnot, der anlagde et nytteprincip ud fra kriteriet 

tilgængelighed eller utilgængelighed, men bliver gradvist omformuleret til en distinktion mellem energiformer af 

forskellig rang og kvalitet af Lord Kelvin - alias William Thomson - og Clausius. Mekanisk energi kan forvandles 

til varmeenergi, mens varmeenergi ikke fuldt kan forvandles til mekanisk energi, der har en højere rangorden. Det 

samme har elektricitet, mens kemisk energi (f.eks. forbrænding) placeres på et mellemliggende trin. Den første 

formulering af entropiloven som varmedød skyldes fysikeren Helmholtz i 1854.  
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graver derimod ikke loven om energiens konstans, der er således ikke tale om en 

evighedsmaskine, der kan frembringe energi udaf intet.16  

Den hypotetiske dæmons talenter rejste ikke blot spørgsmålet om den mikro-

fysiske orden, men også spørgsmålet om, hvordan et mikrofysisk system, der be-

står af en meget stor mængde molekyler, der bevæger sig i indbyrdes ukoordi-

nerede baner og ustandselig kolliderer med hinanden, alligevel på det iagttageli-

ge, makrofysiske plan udviser en adfærd med uforandrede, konstante egenska-

ber?  

 

Die Wärmebewegungen der Moleküle sind höchst wahrscheinlich so be-

schaffen, daß nicht immer eine große Gruppe benachbarter Moleküle denselben 

Bewegungszustand hat, sondern daß unbeschadet fortwährender gegenseitiger 

Beeinflussung doch jedes Molekül selbständig seinen eigenen Weg geht, gewis-

sermaßen als selbständig handelndes Individuum auftritt. Man könnte da 

meinen, daß diese Selbständigkeit ihrer Bestandteile sofort in den aüßeren 

Eigenschaften der Körper zutage treten müßte, daß etwa in einer horizontalen 

Metallstange bald das rechte, bald das linke Ende von selbst heißer werden 

müßte, je nachdem gerade an der einen oder anderen Stelle die Moleküle 

lebhaftere Schwingungen ausführen würden; daß in einem Gase, wenn gerade 

die Bewegungen sehr vieler Moleküle gegen einen bestimmten Punkt gerichtet 

wird, dort plötzlich eine größere Dichte auftreten müßte. Hiervon bemerken wir 

nun nichts, und daß wir dies niemals bemerken, daran ist nichts anderes schuld 

als das sogenannte Gesetz der großen Zahlen.17 

 

I en anden, nyere formulering lyder spørgsmålet, hvordan et system, bestående 

af partikler, der adlyder mekaniske love, der er invariante i forhold til tidens ret-

ning, ikke desto mindre udvikler sig i en bestemt retning?18 

Det var Boltzmann's tese, at man måtte forlade traditionelle fysiske beskri-

velsesmetoder og istedet anvende statistiske metoder til at beregne sandsynlighe-

den for, at et molekylært system befandt sig i den ene eller anden af dets mulige 

tilstande, og dernæst forklare, hvorfor et system ikke kunne foretage en bevægel-

                                           
16 Maxwell illustrerer sit argument med et forslag til et eksperiment: Udgangspunktet er den eksperimentelle erfa-

ring, at luftmolekyler i en lukket beholder med ensartet temperatur bevæger sig med uens hastigheder. Beholderen 

opdeles i to dele, A og B, med en adskillelse, hvori der et lille hul, og man antager, at der findes en iagttager (dæ-

monen), der kan se molekylerne og åbne og lukke for hullet. Hvis denne iagttager åbner og lukker for hullet såle-

des, at de hurtigere molekyler får lov at passere fra A til B og de langsommere molekyler fra B til A, vil tempera-

turen i B vokse, mens den aftager i A. Han har flyttet energi fra et koldere til et varmere sted uden at levere noget 

arbejde i strid med termodynamikkens anden lov om entropiens irreversible vækst (idet hans egne operationer ikke 

ses som del af systemet). Maxwell, (1871) 1970: 308-309. Jfr. Goldmann, 1983: 122 ff. og Klein, 1973: 74-77. 
17 Boltzmann, (1886) 1905: 32-34. Citatet p. 33-34. 
18 S. R. Groot, Boltzmann, 1974: 3. 
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se fra en sandsynlig tilstand til en anden lige så sandsynlig tilstand, men kun til 

en mere sandsynlig. 

 Boltzmann gik ud fra, at der til enhver makrofysisk tilstand svarer et bestemt 

antal forskellige kombinationsmuligheder (tænkte mikrofysiske tilstande). Han 

beskriver dermed en given makrofysisk tilstand som et afsluttet - rumligt - sy-

stem, der underdeles i et - vilkårligt - antal mindre »faserum«, således at man 

kunne beskrive den mikrofysiske (molekylære) tilstand ved molekylernes forde-

ling i disse faserum.  

I det mikrofysiske system er den mest usandsynlige tilstand den, der er kende-

tegnet ved den højeste grad af orden. Denne tilstand svarer til den situation, hvor 

alle molekyler er koncentreret i et enkelt faserum. Entropien er her nul, og an-

tallet af kombinationsmuligheder antager mindsteværdien 1.19 Den mest sand-

synlige tilstand er modsat kendetegnet ved en maksimal uorden, energien er 

degraderet til varmeenergi, molekylerne er »spredt over hele systemet«, og an-

tallet af kombinationsmuligheder antager her den for et givet system maksimale 

værdi, der beror på antallet af molekyler i systemet.  

Boltzmann giver således afkald på en klassisk, fuldt deterministisk forudsi-

gelse. Men, hævder han, entropien kan betragtes som proportional med selve an-

tallet af mulige kombinatoriske tilstande, udtrykt i formlen  

 

S = k logW  

hvor S er entropien, k er en matematisk konstant (senere betegnet som Boltz-

mann's konstant) og W er den termodynamiske sandsynlighed, der udtrykker det 

mulige antal molekylære kombinationer der har samme makrofysiske egenskaber 

(samme fordelingssstruktur).20  

Med denne beskrivelse af systemet »som om« det består af en meget stor 

mængde selvstændige partikler, der hver især opfører sig individuelt efter meka-

nistiske principper, havde Boltzmann angivet en metode til at forudsige syste-

mets samlede tilstand med præcis den statistiske nøjagtighed, man ønskede, selv 

om man ikke kunne beskrive den enkelte partikels adfærd.   

                                           
19 Det springende punkt er her, at denne beskrivelse ikke lægger vægt på spørgsmålet om, hvor molekylerne er 

samlet i rummet - i hvilket af de tænkte faserum - men kun på den kombinatoriske eller strukturelle fordeling af 

molekylerne relativt til faserummene. Det er også forudsat, at molekylerne bevæger sig i diskrete og fuldstændige 

overgange mellem tilstande, således at hver enkelt partikel på ethvert tidspunkt befinder sig i et bestemt faserum.  
20 Den her anførte - endelige - notation skyldes Max Planck. Den termodynamiske sandsynlighed beregnes som 

molekylernes mulige fordeling i en tre-dimensional geometrisk model af et givet system, der tænkes opdelt i celler, 

hvori et givet antal molekyler kan være placeret. I den usandsynlige tilstand er alle molekylerne samlet i én celle, 

(dermed er der kun en tilstandsmulighed). I den mest sandsynlige tilstand er de ligeligt fordelt i alle celler (hvad 

der kan være tilfældet på det for systemet maksimale antal måder). Jfr. Witt Hansen, 1985: 49-50. Flamm, 1983: 

265. 
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Systemet var kendetegnet ved voksende molekylær uorden (ligelig fordeling 

af molekylerne over hele systemet) eller »fremadskridende glemsel af enhver op-

rindelig asymmetri«,21 og det opførte sig, trods det molekylære kaos, i overens-

stemmelse med loven om voksende entropi. 

Dermed mente Boltzmann, at den manglende informations problem indenfor 

termodynamikken var løst. Den statistiske og sandsynlighedsteoretiske beskri-

velse af det termodynamiske systems tilstand var en fuldstændig, eksakt beskri-

velse, der samtidig kunne forene entropiloven med en klassisk, mekanistisk og 

deterministisk bevægelsesteori.  

Midlet hertil var en ny metode,  hvor en - atomistisk - mængde af partikler 

blev beskrevet i relation til et endeligt, afgrænset fysisk rum, der blev opdelt i 

mindre enheder og omfattede alle de mulige rumlige positioner. Selve ideen om 

det finitte rum var formentlig ganske nærliggende, idet den afbilleder de behol-

dere, man havde til at opbevare forskellige luftarter. Den rent formelle eller ar-

bitrære underinddeling af rummet ligner på samme måde en simpel henføring til 

det tredimensionale rumlige koordinatsystem. Men den indeholder ikke desto 

mindre et brud med den klassiske mekaniks ide om ét - infinit - sammenhængen-

de mekanisk univers. Dette brud fremkommer idet Boltzmann opgiver tanken om 

at beskrive de enkelte molekylers individuelle tilstande til fordel for en beskri-

velse af det samlede systems sandsynlige fordelingstilstande relativt til en formel 

gitterstruktur i et afsluttet rum med et endeligt antal positionsmuligheder. 

Med dette brud bliver den analytiske underinddelings metode til en fuldstæn-

dig arbitrær metode, idet den analytiske findeling ikke længere er et middel til 

opløse et fænomen i dets bestanddele, men derimod et middel til at strukturere et 

formelt henføringssystem for beskrivelse af - statistiske egenskaber - ved fæno-

mener, uafhængigt af individuelle variationer. 

Men denne løsning havde en pris. Den statistisk-mekaniske beskrivelse af det 

molekylære »kaos« kunne ikke opfattes som en fænomenologisk beskrivelse af 

den molekylære natur. Med Boltzmann's svar på den information, der manglede 

om de enkelte partikler, åbnedes porten for en anden mangel på information af 

mere fundamental epistemologisk karakter. Nemlig den mangel på information, 

der melder sig i form af en differens mellem en deterministisk fysisk beskrivelse 

og en statistisk, sandsynlighedsteoretisk beskrivelse. 

Der var især to forhold, der - uanset fortolkningen - var vanskelige at håndtere 

ud fra det klassiske newtonske paradigme, hvor man beskrev kraft som en - selv 

immateriel - funktion af diskrete partiklers masse og hastighed (eller afstand). 

Det ene var opdagelsen og beskrivelsen af de mange forskellige energiformer. 

Man kunne ikke forene de newtonske bevægelseslove, der beskrev partiklers 

møde som kollisioner, med de eksperimentelle belæg for bølgeinterferenser og 

                                           
21 Witt Hansen, 1985: 50. 
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transformationer mellem energiformerne. Det andet var overgangen fra beskri-

velse af fysisk synlige eller sanselige fænomener til beskrivelse af fysiske mikro-

processer, der ikke kunne gøres til genstand for direkte, sanselig iagttagelse, men 

kun studeres indirekte gennem makrofysisk registrerbare virkninger. 

Begge disse problemer var almindeligt anerkendte, striden stod - og står sta-

dig - om implikationerne. Det mest nærliggende - og dengang mest udbredte - 

udgangspunkt ville være en reformulering af fysikken på et bølgeteoretisk 

grundlag, fordi den termodynamiske teori udpegede energien som det grundlæg-

gende - eller overordnede - ordensprincip i naturen. Men Boltzmann gik med 

udgangspunkt i sin egen vellykkede statistiske beskrivelse af det mikrofysiske 

system på atomistisk grundlag en anden vej. 

Hans løsning på det specifikke beskrivelsesproblem måtte derfor fremkalde 

en generel omtolkning af den videnskabelige epistemologi, og han vendte sig i 

1880-erne i stigende grad fra arbejdet med formuleringen af det matematisk-

fysiske grundlag for termodynamikken til  spørgsmål, der angik den fysiske vi-

denskabs epistemologi. Med denne vending trådte han åbenbart ud af fysikkens 

historie for en meget lang periode. Der refereres sjældent til disse overvejelser, 

og når det sker, behandles de som udtryk for en mere udadvendt og for fysikken 

mindre relevant, personlig og filosofisk interesse.22 Om det også var grunden til, 

at han forsvandt ud af sit eget liv, lader sig næppe afgøre, men en vis bitterhed i 

hans seneste arbejder antyder en sådan forbindelse. Boltzmann begik selvmord i 

1906.23 

 

 

                                           
22 En stor del af disse senere arbejder blev samlet og udgivet med den ikke ganske træffende titel Populäre 

Schriften, 1905. Ifølge Klein, 1973 skyldtes Boltzmann's vanskeligheder med at blive forstået dog også, at han 

flere gange - og uden at gøre rede for det - omtolkede sin position. Men Boltzmann havde også det problem, at 

mange fysikere hurtigt holdt op med at læse det, han skrev, fordi de fandt ham overdrevent omstændelig og halv-

metafysisk. Det gjaldt blandet andre Maxwell, selv om han beskæftigede sig med de samme spørgsmål. 
23 Flamm 1973: 13 og 1983: 274.  
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2.2 Informationens pris - Boltzmann's dilemma 

 

Hvis Boltzmann havde problemer med at vinde fortjent gehør for sine teore-

tiske overvejelser, havde han det ikke mindre, fordi han ikke kunne forlige sig 

selv med en manglende løsning af et problem, der - stadig uløst - skulle blive et 

omdrejningspunkt i det 20. århundredes fysik, nemlig forholdet mellem den bøl-

ge- og partikelteoretiske beskrivelse af naturen, der både melder sig som det cen-

trale problem i beskrivelsen af den uorganiske, mikrofysiske natur og i beskrivel-

sen af forholdet mellem det mikrofysiske og makrofysiske niveau.24 

Boltzmann tog i sit forsøg på at løse dette problem udgangspunkt i den vel-

lykkede statistiske beskrivelse af molekylære systemer. Denne beskrivelse var 

selv baseret på klassiske, atomistiske præmisser, der imidlertid nu måtte formu-

leres som en statistisk og sandsynlighedsteoretisk beskrivelse. De mekanistiske 

procedurer, der indgik i beskrivelsen kunne derfor ikke opfattes som belæg for, 

at disse mekanismer eksisterede i den beskrevne natur: 

 

If the molecules and atoms of the old theory [Newton's] were not to be con-

ceived of as exact mathematical points in the abstract sense, then their true na-

ture and form must be regarded as absolutely unknown, and their groupings and 

motions, required by theory, looked upon as simply a process having more or 

less resemblance to the workings of nature, and representing more or less exact-

ly certain aspects incidental to them. With this in mind, Maxwell propounded 

certain physical theories which were purely mechanical so far as they proceeded 

from a conception of purely mechanical processes. But he explicitly stated that 

he did not believe in the existence in nature of mechanical agents so constituted, 

and that he regarded them merely as means by which phenomena could be re-

produced, bearing a certain similarity to those actually existing ... Maxwell 

himself and his followers, [skriver Boltzmann videre ikke mindst med tanke på 

sig selv] devised many kinematic models, designed to afford a representation of 

the mechanical construction of the ether as a whole as well as of the separate 

mechanisms at work in it: these resemble the old wawe-machines, so far as they 

represent the movements of a purely hypothetical mechanism. But while it was 

formerly believed that it was allowable to assume with a great show of probabi-

lity the actual existence of such mechanisms in nature, yet nowadays philo-

                                           
24 Problemet var allerede manifesteret i divergensen mellem Newton's og Huygen's opfattelse af lyset som hhv. 

partikel- eller bølgefænomen. Det blev imidlertid mere påtrængende, fordi man tydeligvis ikke var kommet nær-

mere nogen afklaring på trods af den forøgede viden. Det var ikke længere nok »blot« at skelne mellem det, man 

vidste, og det, man endnu ikke vidste. Problemet lå nu i forholdet mellem de (aner-)kendte lovmæssigheder. 
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sophers postulate no more than a partial resemblance between the phenomena 

visible in such mechanisms and those which appear in nature.25 

 

Ved at opfatte den matematisk-fysiske, mekanistiske teori som en mental 

model, der altid og principielt kun udtrykte en approximation, en tilnærmelsesvis 

repræsentation, bearing a certain similarity faldt en række gamle spørgsmål 

ifølge Boltzmann bort ganske af sig selv.  

Når vi ved, at både materielle »punkter« og »kræfter« blot er mentale billeder, 

behøver man ikke længere spekulere over, hvordan der kan udgå en kraft fra et 

punkt, der blot er en mental konstruktion, eller hvordan punkter kan forene sig 

og få udstrækning. Da det samtidig var muligt at forfine beskrivelsen af punkter 

og kræfter mit beliebiger Annäherung til et billede af den udstrakte verden, 

kunne denne omtolkning skildres som en praktisk udvidelse - snarere end som et 

teoretisk tab - af erkendelsesmuligheder. På samme måde med den gamle strid 

om forholdet mellem materie og energi. Ved at opfatte de teoretiske begreber 

som rent mentale billeder kunne man undgå at falde tilbage i gamle metafysiske 

debatter ob die Materie oder Energie das existierende sei.26  

Tilsvarende hedder det i en anden artikel:  

 

Alle unsere Vorstellungen und Begriffe sind ja nur innere Gedankenbilder, 

wenn ausgesprochen Lautkombinationen. Die Aufgabe unseres Denkens ist es 

nun, dieselben so zu gebrauchen und zu forbinden, daß wir mit ihrer Hilfe alle-

zeit mit größter Leichtigkeit die richtigen Handlungen treffen und auch andere 

zu richtigen Handlungen anleiten. Die Metaphysik hat sich da dem nüchternsten 

praktischten Standpunkte angeschlossen, die Extreme berühren sich. Die begriff-

lichen Zeichen, welche wir bilden, haben also nur eine Existenz in uns, die 

äußern Erscheinungen können wir nicht mit dem Maße unserer Vorstellungen 

messen. Wir können also formell derartige Fragen aufwerfen, ob bloß die Ma-

terie existiert und die Kraft eine Eigenschaft derselben ist oder ob letztere von 

der Materie unabhängig existiert oder ob umgekehrt die Materie eine Erzeugnis 

der Kraft ist; aber es haben alle diese Fragen gar keine Bedeutung, da alle diese 

Begriffe nur Gedankenbilder sind, welche den zweck haben, die Erscheinungen 

richtig darzustellen.27 

 

Teorien gav således plads til at bevare den newton'ske beskrivelsesmodel ved 

at opfatte begreberne om såvel energi og materie som mentale billeder, der prin-

                                           
25 L. Boltzmann, (1902) 1974: 217-218.  
26 L. Boltzmann, (1899a) 1905: 216, 219. 
27 L. Boltzmann, (1899b) 1905: 257-258. 
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cipielt kun kunne give et tilnærmelsesvist, approximativt udtryk for visse træk 

ved naturens indretning. 

Selve forestillingen om den matematiske fysiks mentale billedkarakter minder 

stærkt om Descartes' bevidsthedsteori, men med den forskel, at det matematiske 

billede nu opfattes som en hypotetisk approximation, hvis legitimitet beroede på 

dens hensigtsmæssighed. Den matematiske konsistens var ikke længere et sikkert 

grundlag for korrespondens mellem begrebet og det begrebne.  

Det kan her indskydes, at Descartes opfattede denne korrespondens som en 

guddommeligt givet og afsikret overensstemmelse. Boltzmann var da også fuldt 

ud opmærksom på den naturvidenskabelige epistemologis religiøse fundament, 

men søgte - tilsyneladende i forlængelse af Ludwig Feuerbach's religionskritik - 

at eliminere dets betydning ved at pege på det antropocentriske grundlag for en-

hver bestemmelse af gudsbegrebets implikationer for den menneskelige erken-

delse: 

 

Hierher gehört auch die Frage nach der Existenz Gottes. Gewiß ist es richtig, 

daß nur ein Wahnsinniger die Existenz Gottes leugnet, aber ebenso richtig ist es, 

daß alle unsere Vorstellungen von Gott nur unzureichende Antropomorphismen 

sind, daß also das von uns als Gott vorgestellte in dieser Weise, wie wir es uns 

vorstellen, nicht existiert. Wenn daher der eine sagt, ich bin von der Existenz 

Gottes überzeugt, der andre, ich glaube nicht an Gott, so denken sich vielleicht 

beide dabei, ohne es zu ahnen, genau dasselbe. Wir dürfen nicht fragen, ob Gott 

existiert, bevor wir uns darunter etwas Bestimmtes vorstellen können, sondern 

vielmehr, durch welche Vorstellungen wir uns dem obersten, alles in sich fas-

senden Begriffe nähern können.28 

 

Mellem sandheden og den mentale repræsentation - den menneskelige 

bevidsthed - er der ikke nogen direkte forbindelse, men der eksisterer en 

mulighed for en stadig tilnærmelse baseret på den stadig mere forfinede og 

komplekse modelbygning og den eksperimentelle erfaring af »facts«. 

Dette gjaldt både for den newtonske klassiske mekanik og den statistiske ter-

modynamik, og Boltzmann stillede sig emfatisk som en af tidens få fortalere for 

en klassisk atomistisk og mekanistisk fysisk teori, men omtolket som en hen-

sigtsmæssig mental model, der ikke foreløbig kunne opgives. Det hører dog sam-

tidig med, at han ofte understreger, at det er meget muligt, at man en gang i 

fremtiden må forkaste - eller radikalt omforme - den mekanistiske model. På-

standen er kun, at der ikke endnu fandtes noget grundlag for at gøre det.   

 

 

                                           
28 L. Boltzmann (1897b) 1905: 187. 
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2.3 Tegnet og det betegnede 

 

Det diskuteres stadig, hvorvidt Boltzmann repræsenterede en realistisk/materi-

alistisk naturteori eller foretog et brud med ideen om en mimetisk-realistisk kor-

respondens mellem beskrivelsen og det beskrevne.29 Nogen afgørelse på denne 

diskussion kan næppe findes, fordi han udtrykker sig i begge retninger. Man ta-

ger næppe fejl ved at antage, at han har sit oprindelige udgangspunkt i en realis-

tisk tradition, men det er lige så klart, at han i sine reflektioner går ind for at be-

vare den atomistiske beskrivelsesmodel, selv om den ikke længere kan begrun-

des som realistisk teori. Det er dette skisma, der er kernen i hans teoretiske ar-

bejde, og det tvinger ham i stigende grad til at erstatte valget mellem to forskel-

lige teoretiske naturopfattelser med en overgang fra en klassisk ide om direkte 

repræsentation (mimetisk spejling eller cartesiansk korrespondens) i forholdet 

mellem verden og den videnskabelige beskrivelse til en ny ide om den approxi-

mative tilnærmelse som en principiel og uomgængelig epistemologisk be-

tingelse. 

 

 ... daß es nicht unsere Aufgabe sein kann, eine absolut richtige Theorie, son-

dern vielmehr ein möglichst einfaches, die Erscheinung möglichst gut darstel-

lendes Abbild zu finden. Es ist sogar die Möglichkeit zweier ganz verschiedener 

Theorien denkbar, die beide gleich einfach sind und mit den Erscheinungen 

gleich gut stimmen, die also, obwohl total verschieden, beide gleich richtig 

sind.30 

 

Boltzmann er endda på vej til at forlade selve ideen om analogisk repræsenta-

tion til fordel for en tegnteoretisk beskrivelse, hvor de videnskabelige begreber 

opfattes som et selvstændigt tegnsystem, (hvor man bør tilstræbe den størst 

mulige matematiske determinisme) der ikke repræsenterer, men viser hen til et 

andet - naturligt - system. 

 

(Hertz) bringt ... den Physikern so recht klar zum Bewußtsein, was wohl die 

Philosophen schon längst ausgesprochen hatten, daß keine Theorie etwas Ob-

jektives, mit der Natur wirklich sich Deckendes sein kann, daß vielmehr jede nur 

ein geistiges Bild der Erscheinungen ist, das sich zu diesen verhält, wie das 

Zeichen zum Bezeichneten.31 

 

                                           
29 De to synspunkter er udtrykt i hhv. Broda's og Klein's bidrag i Cohen & Thirring, 1973. 
30 L. Boltzmann, (1899a) 1905: 216. 
31 Ibid: 215-216. 
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Han havde dog højst en anelse om, at der var meget kviksand i det stof, han 

her havde fat i. Selv om han eksempelvis i indledningen til sine forelæsninger 

over mekanikkens principper omhyggeligt retter sig selv og foreslår tegnbe-

grebet frem for begrebet om mentale billeder, går han ikke nærmere ind på de 

tegnteoretiske implikationer. 

 

Nobody surely ever doubted what Hertz emphasizes ... namely that our 

thoughts are mere pictures of objects (or better, signs for them), which at most 

have some sort of affinity with them but never coincide with them but are related 

to them as letters to spoken sounds or written notes to musical sounds.32 

 

At forholdet mellem tegnet og det betegnede langt fra at være givet tværtimod 

skulle blive det 20. århundredes hovedtema stod ham ikke klart. Han var af tilbø-

jelighed realist og synes, trods betoningen af den mentale repræsentations billed-

lighed, at opfatte den billedlige og sproglige repræsentations karakter som en al-

lerede afklaret og indlysende sag.  

Sammenligningen med forholdet mellem talt lyd og skrevet bogstav var dog 

ikke blot ment som en pædagogisk henvisning til et formodet velkendt forhold 

fra et andet erfaringsområde. Det var direkte udtryk for grundtanken i hans op-

fattelse af enhver teoretisk og specielt den matematisk-fysiske tænknings karak-

ter af mental konstruktion. Når han ikke - som Charles Peirce, ligeledes foran-

lediget af termodynamikken - tog skridtet til en almen tegnteori, beroede det på, 

at han havde en anden opfattelse af, hvordan man kunne komme omkring det 

svælg, der åbnede sig mellem tegnet og det betegnede. Det mentale billede, der 

viste hen til den fysiske natur var nemlig ikke kun et tegn, det var også selv fy-

sisk manifesteret i tid og rum. 

 

 

                                           
32 L. Boltzmann, (1897a), 1974: 225. 
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2.4  Tankens fysik 

 

Det ser ud til, at denne ide voksede frem af hans overvejelser omkring de meka-

nistiske principper, der ikke blot eksisterede som begrebslige, mentale billeder, 

men i form af selvstændige mekaniske apparater. Boltzmann opfattede disse ap-

parater - maskiner, instrumenter og teknologiske artefakter i almindelighed - som 

fysiske realisationer af vore mentale forestillinger, der således ikke blot - som for 

Descartes - omfatter de indre forestillinger, men også de fysiske modeller og red-

skaber, vi omgiver os med og benytter os af: 

 

When therefore we endeavour to assist our conceptions of space by figures, by 

the methods of descriptive geometry, and by various thread and object models; 

our topography by plans, charts and globes; and our mechanical and physical 

ideas by kinematic models - we are simply extending and continuing the prin-

ciple by means of which we comprehend objects in thought and represent them 

in language or writing. In presicely the same way the microscope or telescope 

forms a continuation and multiplication of the lenses of the eye; and the note-

book represents an external expansion of the same process which the memory 

brings about by purely internal means.33 

 

Det er bemærkelsesværdigt, fordi Boltzmann her giver udtryk for, at der ikke 

går nogen vej fra den »store maskine«, naturen, til de små, uden om den menne-

skelige bevidsthed og tegndannende kompetence. Det forklarer også hvorfor et 

universelt mekanisk paradigme må betragte bevidstheden som funktion af den 

»store maskine« for at tillade eksistensen af de små, mens et »lokalt« mekanisk 

paradigme for velafgrænsede finitte rum, både giver plads til en afgrænset be-

vidsthed og en afgrænset maskine. Til gengæld giver denne opfattelse ikke noget 

svar på spørgsmålet om hvordan et finit mekanisk system kan frembringe en 

forlængelse af sig selv, der samtidig er et selvstændigt, afsluttet system? 

Boltzmann fastholder imidlertid den mekanistiske tanke og ville da heller ikke 

selv betegne det som en tegnteoretisk teknologiforståelse. Han opfattede snarere 

muligheden for at eksternalisere de mentale billeder som eksperimentelle be-

kræftelser af de mentale billeders nyttighed, og - hvad der havde nok så vidtræk-

kende perspektiv - som et udtryk for, at der bag distinktionen mellem begrebet 

og det begrebne dog eksisterede en kontinuitet. Den teknologiske realisation af 

de mentale forestillinger var en slags bekræftelse af disse forestillingers gyldig-

hed. At de kendte mekaniske teknologier iøvrigt ikke besad nogen påfaldende 

lighed med andre synlige fænomener i omverdenen, fremkaldte ingen nærmere 

overvejelse. 

                                           
33 L. Boltzmann, (1902) 1974: 214. Min fremhævelse. 
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Med opfattelsen af modeller og mekaniske apparater som implementeret be-

vidsthed overskrider Boltzmann den cartesianske sondring mellem det indre, der 

ikke har udstrækning, og det ydre, der har, nøje i tråd med hans gentagne be-

toninger af, at der bag de tilsyneladende spring i naturen findes graduelle eller 

kontinuerte overgange, »Die Natur kennt also auch hier keinen Sprung«.34 Dette 

er, siger han, gang på gang bekræftet eksperimentelt både indenfor fysikken og 

kemien. Nu rejser sig imidlertid også spørgsmålet, om det samme gælder i for-

holdet mellem fysik, biologi og bevidsthed? 

Descartes ide om at den menneskelige bevidsthed, skønt selv tilhørende den 

endelige verden, dog svæver frit over denne verdens udstrakthed, var ikke blot 

blevet anfægtet af Thomas Hobbes i 1600-tallet, men også tidligt i 1800-tallet. 

For Hobbes var tænkningen simpelthen et mekanisk system som alle andre fæno-

mener i verden og Hobbes så derfor ikke noget problem i forholdet mellem tan-

kens fysiske realisation og dens indhold. Dette tema rejses derimod i 1800-tallets 

kritik, hvor både Goethe, den romantiske filosofi og naturvidenskabeligt oriente-

rede sansefysiologier og fysikere som Müller og Helmholtz søger at beskrive 

sanseperceptionens fysik.35 Boltzmann går imidlertid, inspireret af Darwin's bio-

logiske udviklingsteori, et betragteligt skridt videre og hævder til forskel fra 

Müller og Helmholtz, at ikke blot sansningen, men også bevidstheden og tanke-

processen selv kan forstås som en fysisk proces: 

 

Die innige Verknüpfung des Psychischen mit dem Physischen endlich ist uns 

erfahrungsmäßig gegeben. Vermöge derselben ist es höchst wahrscheinlich, daß 

jedem psychischen Vorgange ein materieller Vorgang in Gehirne entspricht, d.h. 

eindeutig zugeordnet ist, und daß die letzteren insgesamt echte materielle 

Vorgänge, d. h. durch dieselben Bilder und Gesetze darstellbar sind, wie die 

Vorgänge in der unbelebten Natur. Dann müßten aber den zur Darstellung der 

Gehirnvorgänge dienenden Bildern auch alle psychischen Vorgänge vorherge-

sagt werden können. Es müßten also alle psychischen Vorgänge aus den Bildern, 

welche zur Darstellung der unbelebten Natur dienen, ohne Änderung der dort 

geltenden Gesetze vorausgesagt werden können ...  

Alle diese Umstände machen es im höchsten Grade wahrscheinlich, daß ein 

Weltbild (das objektive) möglich ist, in welchen die Vorgänge in der unbelebten 

Natur nicht nur die gleiche, sondern sogar eine viel umfangreichere Rolle spiel-

en, als die psychischen, in welchem sich die letzteren zu den ersteren nur wie 

spezielle Fälle zum allgemeinen verhalten. Wir werden zwar nicht bestrebt sein 

die Wahrheit oder Falschheit des einen oder anderen Weltbildes zu beweisen, 

                                           
34 L. Boltzmann, (1886) 1905: 47. 
35 Jfr. Jonathan Crary, 1988. 
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wohl aber nach der Zweckmäßigkeit des einen oder anderen zu diesem oder je-

nem Zwecke fragen, während wir beide nebeneinander bestehen lassen ... 

Das Gehirn betrachten wir als den Apparat, das Organ zur herstellung der 

Weltbilder, welches sich wegen der großen Nützlichkeit dieser Weltbilder für die 

Erhaltung der Art entsprechend der Darwinschen Theorie beim Menschen 

geradeso zur besondern Vollkommenheit herausbildete, wie bei der Giraffe der 

Hals, beim Storch der Schnabel zu ungewöhnlicher Länge. Mittels der Bilder, 

durch welche wir uns die Materie dargestellt haben (ob hierzu die Bilder der 

heutigen [Atomistik] oder andere als die besten bewähren, ist dabei 

gleichgültig) suchen wir uns jetzt die materiellen Vorgänge im Gehirne darzu-

stellen und dadurch zugleich zu einer besseren Anschauung der psychischen zu 

gelangen, sowie zu einer Darstellung des Mechanismus welcher sich im 

Menschenkopfe entwickelt hat und die Darstellung so komplizierter und 

zutreffender Bilder ermöglicht.36 

 

Forestillingen om teknologien som eksternaliseret materialisation af mentale 

billeder er således nøje forbundet med ideen om, at de mentale processer ikke 

blot selv er fysisk materialiseret, men at de også kan beskrives med fysikkens 

mentale repræsentationsmodeller. Når han vovede sådanne overvejelser, 

grundede det sig ikke mindst på, at den termodynamiske beskrivelse af fysiske 

systemer havde nået en ny trinhøjere kompleksitet, der bedre tillod forestillinger 

om komplekse eller hierarkiske, fysiske systemer, hvor de højere niveauer besad 

andre - mere velordnede - egenskaber, end de underliggende simplere systemer. 

Konsekvensen af disse forestillinger er naturligvis, at de også omfatter biologi-

ske fænomener, og at det derfor principielt er muligt at konstruere artificielle or-

ganismer, indbefattet organismer, der tænker som mennesket.  

 

Wir wollen uns eine Maschine37 als möglich denken, die so wie unser Körper 

aussieht und sich auch so verhält, und bewegt. In ihrem Inneren soll ein Be-

standteil sein, welcher durch die Wirkung des Lichtes, des Schalles usw. mittelst 

Organen, die genau wie unsere Sinnesorgane und die damit verknüpften Nerven 

gebaut sind, Eindrücke empfängt. Dieser Bestandteil soll die weitere Fähigkeit 

haben, Bilder dieser Eindrücke zu bewahren und durch Vermittling dieser Bilder 

Nervenfasern so anzuregen, daß sie Bewegungen erzeugen, die ganz den Beweg-

ungen unseres Körpers gleichen. Unbewußte Reflexbewegungen wären dann 

                                           
36 L. Boltzmann, (1897b) 1905: 178-179. Atomistik er her sat ind for den tyske udgaves automistik, der må være 

en trykfejl. 
37 Boltzmann tilføjer her i en note, at det - naturligvis - ikke er en forudsætning, at den eksisterende mekaniske te-

oris love er tilstrækkelige til at beskrive den, da vi ikke ved om disse love er tilstrækkelige til at beskrive den ikke-

levende natur. 
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natürlich solche, deren Innervationen nicht so tief ins Zentralorgan eindringen, 

daß daselbst Erinnerungsbilder entstehen. Man sagt, es sei a priori klar, daß 

sich diese Machine zwar äußerlich wie ein Mensch verhält, aber nichts 

empfinden würde. Sie würde die verbrannte Hand zwar ebenso rasch 

zurückziehen wie wir, aber dabei keinen Schmerz empfinden... 

So zwingend solche Urteile für den Befangenen sind, so wenig beweisen sie. 

In der oben fingierten Maschine würde jede Empfindung als etwas Besonderes 

existieren. Ähnliche Empfindungen hätten vieles, unähnliche weniger gemein. 

Ihre zeitlicher Verlauf wäre der durch die Erfahrung gegebene. Freilich wäre 

keine Empfindung etwas einfaches, jede wäre identisch mit einem komplizierten 

materiellen Vorgange; allein für denjenigen, der den Bau der Maschine nicht 

kennt, wären die Empfindungen wieder nicht durch Länge und Maße meßbar, er 

würde sie durch räumliche und mechanische Bilder ebensowenig darstellen kön-

nen, als wir unsere Empfindungen. Mehr aber ist uns durch die Erfahrung nicht 

gegeben. Es wäre also durch unsere Maschine alles realisiert, was uns er-

fahrungsmäßig vom Psychischen gegeben ist. Alles übrige denken wir uns, wie 

mir scheint, willkürlich selbst dazu. Unsere Maschine würde geradeso gut wie 

jeder Mensch sagen, sie sei sich jeder Existenz bewußt (d. h. sie habe Gedanken-

bilder für die Tatsache ihrer Existenz). Niemand könnte beweisen, daß sie sich 

ihrer selbst weniger bewußt wäre als ein Mensch. Ja, man könnte das Bewußt-

sein gar nicht irgendwie so definieren, daß es dieser Maschine weniger zukäme 

als dem Menschen.38 

 

Med denne - hypotetiske - forestilling om en rekonstruktion af mennesket ba-

seret på den fysiske naturs komplekse love foregreb Boltzmann ikke blot det 20. 

århundredes teoretiske og praktiske arbejde på at konstruere intelligente maski-

ner, han formulerede også tre centrale kriterier for dette projekt. For det første, at 

det måtte realiseres ud fra de begreber, vi bruger i beskrivelsen af den fysiske 

natur, fordi alle mentale og biologiske fænomener har en grundlæggende fysisk 

realisation. For det andet at en sådan rekonstruktion nødvendigvis måtte omfatte 

en rekonstruktion af det menneskelige sanseapparat, fordi sansningen og den 

eksperimentelle erfaring er kundskabens og tænkningens betingelse, og for det 

tredje, at projektets mulighed helt og holdent beror på definitionen af be-

vidstheden.  

Den pointe, Boltzmann ser, er imidlertid også den, at der aldrig kan gives 

definitive argumenter imod denne mulighed, fordi et hvert definitivt argument 

ville have en så specificeret definition af bevidstheden, at bevidstheden kunne 

rekonstrueres ved hjælp af den selvsamme, testbare specifikation. Man kan al-

drig sige aldrig. Det er, som det vil fremgå i kapitel 5, nøjagtig den samme be-

                                           
38 Ibid: 183-184. 
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tragtning, Alan Turing bruger som argument for ideen om at opfatte den moder-

ne computer som en tænkende maskine. 

Om det er muligt at fremstille en sådan kopi vil i sidste ende altid været et 

trosspørgsmål, men man kan godt både diskutere formålet med og grundlaget for 

at gøre det. Boltzmann's fysiske menneske-maskine forudsætter, at vi er i stand 

til at rekonstruere de menneskelige organer ud fra deres mikrofysiske be-

standdele og funktioner. Vi har imidlertid ikke blot ikke denne viden, men heller 

ikke midlerne til at håndtere den fornødne vidensmængde. Vi ved derimod, at vi 

kun kan få disse midler, hvis det er muligt at foretage en eller anden - for eksem-

pel matematisk - sammenfatning af den fornødne viden. Dette strider mod to af 

Boltzmann's centrale præmisser. For det første kunne den matematiske sammen-

fatning kun være en approximation, der udtrykte visse, begrænsede aspekter af 

det beskrevne. For det andet er selve tanken om en matematisk sammenfatning 

uforenelig med hans krav om en nøjagtig korrespondens mellem tanken og dens 

fysiske manifestation. Den matematiske sammenfatning kan ikke have samme 

udstrækning som det ikke sammenfattede udtryk. 

 Betingelsen for en realisering af Boltzmann's projekt er altså, at hans forud-

sætning, den utvetydige korrespondens mellem tankens fysiske realisation og 

dens mentale betydning, ikke er gyldig. Projeket opløser sig i et paradoks, det er 

kun muligt, hvis det ikke er muligt, og det beror på, at Boltzmann i sin fuldendte 

ringslutningskæde tilsidesætter sit eget udgangspunkt: den mentale repræsen-

tation er selv i den strengeste, matematiske sammenfatning kun en ap-

proximation, der principielt ikke kan gengive alle relevante fysiske egenskaber. 

Denne opfattelse af approximationen er uforenelig med en deterministisk teori. 

Det paradoksale ved Boltzmann's projekt var i sidste ende knyttet til selve 

forsøget på at undgå den truende indeterminisme i de fysiske teorier ved hjælp af 

en determininistisk bevidsthedsteori. Selv om man opgiver den fysikalistiske re-

striktion, forekommer tanken om en deterministisk bevidsthedsteori svært for-

enelig med forestillingen om, at tænkningen har et indhold. Tanken ville, da den 

kun kunne henvise til sine egne forud kendte, determinerede forudsætninger, 

intet kunne frembringe. Forudsigelse reduceres til den blotte, betydningstomme 

udtalelse. Et tegn, der kun kan henvise til sine egne forudsætninger - eller i 

Boltzmann's tilfælde: dets fysiske manifestation - er ikke tegn på noget over-

hovedet. 

Boltzmann's paradoks kan imidlertid ikke blot bortforklares som resultat af en 

nu overstået tankebrist. Det må snarere opfattes som en af de tidligere formu-

leringer af et epistemologisk spændingsfelt, der har bevaret sin paradoksalitet i 

det 20. århundrede. Bag paradokset ligger samtidig en udvidelse af det vi-

denskabelige reflektionsfelt, som endnu langt fra er gennemarbejdet. Det gælder 

både hans forestilling om en tankens fysik, ideen om en artificiel rekonstruktion 
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af biologiske og mentale systemer, den præliminære tegnteoretiske forståelse af 

teknologiske artefakter. Det gælder også hans udkast til en dynamisk økologi. 
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2.5 Termodynamisk biologi? 

 

Boltzmann byggede ideen om sit hypotetiske maskin-menneske på to centrale 

teoretiske forudsætninger. Den ene var fysikkens nye, mere komplekse billede af 

den fysiske - specielt den mikrofysiske - natur og specielt den termodynamiske 

udviklingsteori. Den anden er Darwin's biologiske udviklingsteori. I denne 

krydsning frisættes også ideen om den biologiske udvikling som funktion i og af 

den termodynamiske. 

Grundtanken er, at biologiske organismer i termodynamisk perspektiv kan be-

skrives som højtorganiserede fysiske systemer. Når denne i det kosmiske per-

spektiv meget usandsynlige tilstand faktisk eksisterer, og tilmed ifølge den dar-

winistiske teori endda er under stadig udvikling mod stadig højere organisations-

former, kan det dels forklares ud fra den antagelse, at det samlede univers er 

meget stort og derfor kan rumme lokale højere organisererede systemer, dels ud 

fra den antagelse, at der indenfor sådanne lokalt eksisterende systemer foregår en 

stadig degradering af energi. I denne proces frisættes den energi, der udgør de 

biologiske organismers livsbetingelse: 

 

Der allgemeine Daseinskampf der Lebenswesen ist daher nicht ein Kampf um 

die Grundstoffe - die Grundstoffe aller Organismen sind in Luft, Wasser und 

Erdboden im Überflüsse vorhanden - auch nicht um Energie, welche in Form 

von Wärme leider unverwandelbar in jedem Körper reichlich enthalten ist, son-

dern ein Kampf um die Entropie, welche durch den Übergang der Energie von 

der heißen Sonne zur kalten Erde disponibel wird. Diesen Übergang möglichst 

auszunutzen, breiten die Pflanzen die unermeßliche Fläche ihrer Blätter aus und 

zwingen die Sonnenenergie in noch unforschter Weise, ehe sie auf das Tempera-

turniveau der Erdoberfläche herabsinkt, chemische Synthesen auszuführen, von 

denen man in unseren Laboratorien noch keine Ahnung hat. Die Produkte dieser 

chemischen Küche bilden das Kampobjekt für die Tierwelt.39 

Tanken om, at den menneskelige intervention i den naturlige energi-

omsætnings proces kunne have væsentlig betydning for livsbetingelserne, måtte 

rimeligt nok ligger Boltzmann temmelig fjernt. Det er mere påfaldende, at der 

skulle gå trekvart århundrede, før det entropiøkologiske spor, han her antyder 

som en mulighed, kunne påkalde sig mere omfattende videnskabelig interesse, 

især fordi fysikken selv i løbet af dette århundrede har frembragt en dramatisk 

udvidelse af det tekniske energifrigørelsespotentiale.  

Selv uden denne udvikling, der både omfatter en kvantitativ ekspansion af det 

19. århundredes makrofysiske energifrigørelsesteknikker og en kvalitativ udvi-

delse med det 20. århundredes mikrofysiske, ville Boltzmann's teori dog langt fra 

                                           
39 L. Boltzmann (1886) 1905: 40. 
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være tilstrækkelig, og præmisserne er også tvivlsomme. Det utilstrækkelige 

ligger blandt andet i den rent fysikalistiske tilgang. Den universelle varmedød er 

irrelevant sammenlignet med de - langt snævrere - biologiske grænsebetingelser, 

der hverken indgår i Darwin's eller Boltzmann's forestillingskreds. De tvivl-

somme præmisser ligger i udviklingstanken. 

Udviklingstanken omgiver sig - både hos Darwin og Boltzmann - med to u-

klarheder. Den ene er den manglende mulighed for at udpege eller definere be-

stemte naturlige begyndelsesbetingelser. Den anden er den manglende redegørel-

se for, hvorledes en celle eller en mere kompleks organisme danner sig som en 

biologisk entitet, og hvordan denne type fysiske tilstande igen kan frembringe 

mentale fænomener. Darwin antager eksempelvis, at der har været en oprindelig 

guddommelig skabelse af nogle få biologiske arter, mens Boltzmann mener, det 

er nok at antage, at meget komplekse fysiske mikroprocesser kan reduplicere sig 

selv: 

 

Wir machen die Hypothese, es hätten sich Atomkomplexe entwickelt, die im 

Stande waren, sich durch Bildung gleichartiger um sich herum zu vermehren. 

Von den so entstandenen größeren Massen waren jene am lebensfähigsten, die 

sich durch Teilung zu vervielfältigen vermochten, dann jene, denen eine Tendenz 

innewohnte, sich nach Stellen günstiger Lebensbedingungen hin zu bewegen.40 

 

Det er den samme ide om en allerede eksisterende mekanistisk realiseret 

»drift« eller »intentionalitet«, d.v.s den kraft, der motiverer et kompleks af 

atomer til at reproducere sig selv som et hele, der er forudsat i Boltzmann's 

hypotese om bevidsthedens - intentionalitetens - opkomst: 

 

Die Empfindlichkeit führte zur Entwicklung von Empfindungsnerven, die Be-

weglichkeit zu Bewegungsnerven; Empfindungen, an welche sich durch Verer-

bung die fortwährende mächtig zwingende Meldung an die Zentralstelle knüpft, 

sie zu fliehen, nennen wir Schmerzen. Ganz rohe Zeichen für äußere Gegenstän-

de blieben im Individuum zurück, sie entwickelten sich zu komplizierten Zeichen 

für verwickelte Verhältnisse, nach Bedürfnis wohl auch zu ganz rohen wirk-

lichen inneren Nachahmungen des Äußeren, wie der Algebraiker die Größen mit 

beliebigen Buchstaben bezeichnen kann, aber mit Vorliebe die Anfangsbuchsta-

ben entsprechender Wörter wählt. Ist für das Individuum selbst ein entwickeltes 

derartiges Erinnerungszeichen vorhanden, so definieren wir dies als Bewußt-

sein.41 

 

                                           
40 Ibid: 49. 
41 Ibid: 49. 
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Den manglende mulighed for at bestemme begyndelsesbetingelserne im-

plicerer imidlertid ikke blot, hvad Boltzmann er helt bevidst om, at teorien er 

hypotetisk, men også, at hypotesen tager sit udgangspunkt i at det - biologiske 

eller cognitive - fænomen, den vil forklare som resultat af en fysisk udvikling, 

allerede må eksistere før denne udvikling finder sted. Darwin forudsætter eksi-

stensen af gudskabte biologiske celler og simple organismer både som individer 

og arter, mens Boltzmann forudsætter, at molekylære systemer af en vis fysisk 

kompleksitet får de egenskaber, vi betegner som biologiske og mentale, herunder 

en formålsorienteret selvstyring. Det eneste spørgsmål hypotesen ikke forklarer, 

er det, der motiverede den, nemlig hvad der kan få et mekanistisk fysisk system 

til at frembringe biologiske og mentale egenskaber, der bl.a. gør systemet i stand 

til at »flygte« fra eller undgå det, vi kalder »smerte«?   

Den indvending rammer ikke blot Darwin's og Boltzmann's forsøg på refor-

mulering og udvidelse af en deterministisk teori om naturen. Den blotlægger og-

så den svaghed, der melder sig for enhver deterministisk teori i det uundgåelige 

møde med bevidstheden, ikke fordi der kan rettes en eller anden specifik kritik 

mod determinismen, men fordi enhver deterministisk teori om bevidstheden er 

en selvmodsigelse. Hvis bevidstheden er determineret af fysiske eller medfødte, 

nedarvede eller muterede, biologiske processer har det ikke mening at tale om 

menneskelig erkendelse af verdens indretning, fordi intet udsagn da kan stå i 

forhold til noget andet, det er udelukkende en passiv funktion, der står i rapport 

til det fysiske eller biologiske system, hvori det er realiseret på et bestemt - 

allerede forsvundet - tidspunkt et bestemt sted.  

Haugeland retter en lignende kritik mod Thomas Hobbes' og David Hume's fi-

losofiske modeller af tankens mekaniske struktur, idet han påpeger, at de på hver 

deres måde ender med netop ikke at kunne gøre rede for de træk, der gør tænk-

ningen til tænkning til forskel fra mekaniske processer, der ikke er det.42 

Haugeland kalder det »the paradox of mechanical reason«, men mener tilsyne-

ladende, at det enten er eller meget snart vil kunne løses. 

 

                                           
42 Haugeland, (1985) 1987: 23-44. Ifølge Haugeland er problemet for Hobbes, der opfatter bevidstheden som del 

af - den partikulære - verden, at han for at forklare tankeprocessens mekanik, må skelne mellem de enkelte tanke-

enheder (parceller) og de bevægelseslove, der regulerer bevægelsen. Disse er imidlertid selv af tankemæssig 

karakter (regneregler) og deres virke skal derfor også forklares, hvilket igen kræver en bagvedliggende motor, hvis 

virke skal forklares, således at man ender i en uendelig regres eller med en uforklaret antagelse af en indre homun-

culus, der sætter systemet i bevægelse. Hume prøver derfor, siger Haugeland, at undgå Hobbes' problem ved at 

nægte, at tænkningen refererer til den omgivende verden. Han ser »blot« tankens mekanik som en analogi til den 

mekaniske fysik, og ser således bort fra spørgsmålet om, hvad der skiller dette mekaniske system fra andre 

mekaniske systemer, men besvarer derfor lige så lidt spørgsmålet om, hvad der giver denne mekanik det  

tankemæssige indhold. Hvor Hobbes står med en homunculus, står Hume med ingenting. 
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Perhaps the idea of automatic symbol manipulation is at last the key to un-

locking the mind ... 

 

hedder det i hans konklusion, men han medgiver dog, at der også kan tænkes 

en anden mulighed 

 

Perhaps the programmable computer is as shallow an analogy as the 

trainable pigeon - the conditional branch as psychologically sterile as the the 

conditioned reflex ... after thirty years, the hard questions remain open.43 

 

Når Haugeland, der ærligt vedstår sit had til hvad han kalder skepticismen's 

»intellektuelle anæmi«, finder sig nødsaget til selv at drage en så skeptiscistisk 

konklusionen, er det velbegrundet. Man kan ikke redde en bevidsthedsteoretisk 

determinisme ved at udskifte den mekaniske motor med en formel automat med 

nok så mange indbygggede betingelsessætninger, eftersom den formelle proce-

dure til forskel fra den menneskelige bevidsthed ikke kan beskrive den formelle 

procedures regelstruktur eller fortolke den formelle procedures betydning. 

Den cognitive tomhed, der manifesterer sig som logisk ringslutning - selv et 

automatisk kredsløb - gør samtidig deterministiske bevidsthedsteorier immune 

for kritik. 

 Det er i Boltzmann's tilfælde måske lidt mere paradoksalt end i mange andre, 

både fordi han i så høj grad rettede sin fysiske forskning netop mod de spørgs-

mål, der i særlig grad underminerede de klassiske deterministiske antagelser in-

denfor naturvidenskaben, og fordi han filosofisk så stærkt understregede tankens 

- også den naturvidenskabelige erkendelses - frihed og fejlbarlighed.  

Boltzmann lægger stor vægt på at understrege, at ikke bare sanserne, men og-

så den menneskelige tænkning er fejlbarlig, men hævder, at også dette lader sig 

forklare på mekanistiske præmisser ud fra Darwin's udviklingsteori.44 Det gælder 

endda både fejlbarligheden og overvindelsen af dens begrænsning. Tanken synes 

at være, at denne udvikling også på tænkningens område har den lykkelige logik, 

at det bedst egnede sejrer. Der er i en mekanisk teori imidlertid ikke plads til 

noget kriterium for egnethed. Darwin's teori har imidlertid også det problem, at 

den kun er retrospektiv, den afleder forhistorien af den senere udvikling, der selv 

kun kan forklares ud fra en endnu senere udvikling. Da den således ikke rummer 

nogen indikativer for fremtid, giver den heller ingen midler til at afgøre, hvad 

der er gyldigt i nutid. 

                                           
43 Haugeland, (1985) 1987: 253-254. 
44 Boltzmann opfattede simpelthen Darwin's teori som en - udtømmende - mekanistisk teori, selv om Darwin's ud-

viklingslogik både er fyldt med intentionelle, driftsstyrede (individuelle som såvel som artsmæssige) kræfter og 

forudsætter guddommelig skabelse.   
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Det er ikke let at se, hvordan man kan forene ideen om bevidsthed som en u-

tvetydig funktion af fysiske lovmæssigheder med forestillingen om rigtige og 

forkerte videnskabelige teorier. Men det er især påfaldende, fordi Boltzmann i 

forlængelse af Maxwell så stærkt betoner den matematiske fysiks karakter af 

mentale billeder, der i bedste fald kan repræsentere en approximation til bestem-

te, selektive træk i den fysiske verden. Det var frem for alt her, Boltzmann så en 

mangel på information af mere fundamental og uomgængelig karakter end den 

mangel på information, der drejer sig om antallet af alternative, mikrofysiske til-

standsmuligheder. 
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2.6 Matematikken som approximativ model 

 

Boltzmann giver flere begrundelser for dette skisma. En grund lå i den fysiske 

teori. Selv om det var lykkedes at formulere en række mekanistiske modeller af 

fysiske energiprocesser stod det klart, at disse modeller måtte fortolkes som kon-

ceptuelle analogier, de udtrykte ikke naturens faktiske »indre struktur«.45 Man 

kunne udtrykke såvel love for interferens som kollision i mekanistiske modeller, 

men ikke føje dem sammen i et teoretisk hele. Det ramte i første omgang måske 

kun energiopfattelsen, men i anden omgang ramte det også den realistiske op-

fattelse af den mekanistiske partikelteori. Den modelteoretiske opfattelse var en 

konsekvens af den termodynamiske beskrivelse. 

En anden grund lå i selve opfattelsen af den matematiske repræsentation. Pa-

radoksalt nok fremgår denne begrænsning af den matematiske beskrivelses suc-

ces. Det viste sig nemlig, at det var muligt at beskrive mange helt forskellige 

fysiske processer med de samme matematiske formler: 

 

It often happens, that a series of natural processes - such as motion in liquids, 

internal frictions of gases, and the conduction of heat and electricity in metals - 

may be expressed by the same differential equations; and it is frequently 

possible to follow by means of measurements one of the processes in question - 

e.g. the conduction of electricity just mentioned. If then there be shown in a 

model a particular case of electrical conduction in which the same conditions at 

the boundary hold as in a problem of the internal friction of gases, we are able 

by measuring the electrical conduction in the model to determine at once the 

numerical data which obtain for the analogous case of internal friction.46 

 

Den senere fysik har i vid udstrækning bekræftet, at denne type anvendelighed 

i høj grad også gælder netop for de ligninger, der især har sikret erindringen om 

Boltzmann i fysikkens historie.47 Men gevinsten beror på, at de matematiske pro-

cedurer netop ikke har nogen reference til det, der udgør forskellen mellem de 

fysiske systemer. Det samme matematiske udtryk kan kun beskrive forskellige 

fysiske processer, fordi det ikke beskriver alle væsentlige fysiske aspekter af 

nogen enkelt proces. Der knytter sig da også til hver enkelt, specifik anvendelse 

                                           
45 Paul Feyerabend drager en direkte parallel mellem Boltzmann's og Maxwell's forståelse af form-analogier og 

Bohrs opfattelse af bølge- og partikelbegrebernes 'billedlighed'. Feyerabend 1981, I: 12 (med note 29). Mere over-

raskende er det måske, at også Einstein trods sin fundamentale determinisme gav udtryk for dyb skepsis over den 

applicerede matematiks »nøjagtighed«. The differences between pure and applied mathematics are very great, 

indeed. skriver James H. Fetzer og tilføjer: As Einstein remarked, insofar as the laws of mathematics refer to 

reality, they are not certain, and insofar they are certain, they do not refer to reality. Fetzer 1990: 259.  
46 L. Boltzmann, (1902) 1974: 220. 
47 Jfr. Cohen og Thirring, 1973 og Groot i Boltzmann, 1974.  
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en udførlig udredning af specifikke konditioner for anvendelsen. Her udtrykte 

Maxwell sig iøvrigt mere distinkt, idet han - mere end Boltzmann - understrege-

de, at de analogier, der byggede på matematisk ækvivalens mellem forskellige 

fysiske forhold, var specifikke, og at enhver udvidet generalisering af denne æk-

vivalens måtte bero på eksperimentelle belæg led for led.48 Valget af hvilke 

matematiske udtryk, der udtrykker generelle naturlove ligger udenfor den mate-

matiske beskrivelses egen rækkevidde. 

Anvendelse af de samme matematiske udtryk i beskrivelsen af forskellige fy-

siske processer peger således ikke på at disse forskellige processer kan subsume-

res under en overordnet lovmæssighed. Denne multiapplikation er kun mulig, 

fordi der faktisk er tale om forskelligartede fysiske processer, der under visse 

konditioner kan betragtes under samme reduktive synsvinkel. En generalisation 

af den matematiske beskrivelse måtte omvendt repræsentere de fysiske forskelle. 

Dette gør sig ikke blot gældende i de tilfælde, hvor det er kvalitetsforskellige 

fysiske fænomener, men også når det drejer sig om rent kvantitative variationer: 

 

... a mere alteration in dimensions is often sufficient to cause a material al-

teration in the action, since various capabilities depend in various ways on the 

linear dimensions. Thus the weight varies as the cube of the linear dimensions, 

the surface of any single part and the phenomena that depend on such surfaces 

are proportionate to the square, while other effects - such as friction, expansion 

and condition of heat etc. vary according to other laws.49 

 

Den matematiske præcision er for Boltzmann hverken et sikkert eller tilstræk-

keligt grundlag for den fysiske viden. De matematiske formler er snarere fremra-

gende håndteringsskemaer, fordi de er uafhængige både af de begrebslige fore-

stillinger, hvorfra de er udledt, og af de specifikke fysiske processer, der hånd-

teres med disse modeller og med de kalkulatoriske muligheder, der kan knyttes 

hertil.50  

Boltzmann's overvejelser over den matematiske beskrivelses approximative 

karakter ligger - den præliminære og ikke gennemarbejdede form til trods - ikke 

fjernt fra nyere matematisk forståelse af matematiske idealisationers arbitrære, 

                                           
48 Maxwell skelnede iflg. Feyerabend matematiske formler fra fysiske hypoteser og fra form-analogier. Han 

mente, de matematiske formler mangler heuristisk potentiale. De kan hjælpe til at spore konsekvensen af givne 

love, men på bekostning af fænomenernes »synlighed« og »kontext« (connections). Hypoteserne gør nytte som 

ledetråde, de holder det fysiske emne for øje, men blænder også, fordi de er generalisationer udtrykt i et 

begrebsligt, teoretisk medium. Begrebet om form-analogierne tjener til at understrege behovet for at teste alle hy-

potesernes bestanddele led for led. Feyerabend 1981, I:12.  
49 L. Boltzmann (1902) 1974: 220. 
50 Jfr. Boltzmann (1897c) 1905: 158-162 og (1890) 1905: 80. 
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symbolske karakter, og man kan også deri se en ansats til tematisering af de epi-

stemologiske problemer i matematikkens applikation i fysikken.  

 

 

2.7 Sammenfatning 

 

Der er her naturligvis ikke tale om en samlet vurdering af Boltzmann's indsats 

og betydning i fysikkens eller informationsteoriernes historie, men udelukkende 

om en indkredsning af de problemstillinger der indgik i Boltzmann's egne teo-

retiske reflektioner over termodynamikken og dens implikationer. 

Det mest slående er den konsekvens, hvormed Boltzmann formulerede de epi-

stemologiske spørgsmål, der knyttede sig til den fysiske viden. Det er ikke blot 

Boltzmann's stadigt diskuterede, specifikke resultater og svar, men også den me-

todiske procedure og problemformuleringernes spændvidde, der har bevaret ak-

tualitet. 

Når man som Warren Weawer hævder, at Boltzmann, var den første, der pege-

de på en bestembar relation mellem manglende information og fysisk entropi, 

kan man derfor også tilføje, at han dermed ikke blot lagde grunden til opfattelsen 

af det ubestemte som en mængde af alternative muligheder, der kunne kalkuleres 

med statistiske sandsynligbetragtninger.51 Han lagde også med det formelle, vil-

kårligt variable og finitte henføringssystem grunden til en ny mekanistisk beskri-

velsesmodel, ligesom han rejste mange af de epistemologiske problemer, der 

fulgte med denne metode, omend ikke alle.  

Det var Boltzmann's ærinde at forklare, hvordan et tilsyneladende kaotisk mi-

krofysisk system kunne udvise en samordnet adfærd på makrofysisk niveau. Med 

den statistiske beskrivelse måtte han imidlertid afstå fra beskrivelse af de enkelte 

partikler, og dermed efterlod han i realiteten også det fysiske hovedspørgsmål, 

forholdet mellem den mikro- og makrofysiske orden uløst. Samtidig rejste hans 

løsning et nyt spørgsmål, nemlig om den statistiske beskrivelses epistemologiske 

status. Boltzmann søgte at besvare dette spørgsmål ad flere veje. For det første 

ved at hævde, at den statistiske beskrivelse var nøjagtig så eksakt og 

deterministisk som en klassisk atomistisk beskrivelse, men prisen var så, at ingen 

af dem kunne anses for at være fænomenologiske. Han akcepterede fortsat den 

matematiske beskrivelse som eksplikativt gyldig, men fastholdt samtidig, at den 

kun kunne være approximativ. Hermed gav han imidlertid blot det epistemo-

logiske problem en ny form, nemlig som et generelt iagttagelses- og beskrivel-

sesproblem. 

Det var som svar herpå, han formulerede sit udkast til en tankens fysik. Selv 

om han formulerede denne forestilling ud fra en deterministisk og fysikalistisk 

                                           
51 Warren Weawer (1949) 1969. Jfr. nærmere diskussion i kapitel 6. 
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tankegang og derfor igen løb ind i det deterministiske beskrivelsesproblem i 

form af indbyrdes modstridende præmisser, banede han alligevel vejen for den 

videnskabelige anvendelse af den filosofiske ide om bevidstheden som et struk-

tureret og processerende system, der siden skulle give anledning til markante, 

teorihistoriske nydannelser. 

Hvad han således søgte at få til at hænge sammen kan sammenfattes i seks te-

maer, der hver har fået central betydning som diskussionsfelt i det 20 århund-

rede, men sjældent i samme samlede form: 

 

• Forholdet mellem mikro- og makrofysiske niveauer. 

• Iagttagelsesproblemet i deterministiske teorier. 

• Den matematiske repræsentations status som et skisma mellem den approxima-

tive karakter og den eksplikative gyldighed. 

• Ideen om det formelle, vilkårligt variable, finitte henføringssystem for beskri-

velse af mekaniske processer. 

• Forholdet mellem information, energi og entropi. 

• Forholdet mellem bevidsthedens fysiske og mentale orden. 

 

I det spor, der blev udpeget af Warren Weawer, består forbindelsen mellem 

termodynamikken og informationsteorien først og fremmest i sammenhængen 

mellem begreberne entropi og information. Denne forbindelse er dog langt fra så 

enkel, som Weawer syntes at forudsætte, og den implicerede allerede for Boltz-

mann en række mere vidtgående overvejelser om den fysiske videnskabs episte-

mologi og mulighederne for at lægge fysiske beskrivelser til grund for beskrivel-

se af biologiske og mentale processers indhold såvel som disse processers fysi-

ske realisation. 

Selv om både Boltzmann og Weawer mente, at den manglende informations 

problem var løst, havde de helt forskellige opfattelser af både problemet og løs-

ningen. For Boltzmann drejede det sig om at finde et matematisk udtryk for en 

(usynlig) fysisk proces, der ikke kunne beskrives på fuldstændig, fænomenolo-

gisk vis. Han søgte efter en metode til at ekstrahere viden om, hvordan sådanne 

fysisk ubestemte mikroprocesser kunne optræde som et fysisk hele med veldefi-

nerede fysiske egenskaber, og mente at have fundet den med den statistiske og 

sandsynlighedsteoretiske beskrivelse. 

For Weawer, der tolkede Claude Shannon's matematiske informationsteori, 

drejede det sig derimod om at definere et generelt, matematisk mål for fore-

komsthyppigheden af fysisk veldefinerede informationelle entiteter. Her var det 

heller ikke vidensekstraktion, men stabil videnstransport, der var problemet.  

 Både Shannon og Weawer synes at opfatte den matematiske informationsteori 

som en generalisation af Boltzmann's termodynamiske entropibestemmelse, idet 
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Shannon »blot« eliminerede den fysiske konstant, (Boltzmann's konstant, der of-

test skrives k) der indgik i hans formel. Det var imidlertid netop denne konstant, 

der indeholdt forbindelsen til entropibegrebet. Den - for de to teorier fælles - ma-

tematiske formel har ikke noget med entropibegrebet at gøre, men er udeluk-

kende et - relativt - mål for en statistisk (u-)sandsynlighed, hvis beregnings-

mæssige udfald, iøvrigt beror på og varierer fuldstændig afhængig af det valgte 

applikationsområde. Det matematiske mål har ikke selv noget indhold.52 

Hvor den »manglende information« i termodynamikken drejer sig om mang-

lende muligheder for at fastlægge et fysisk systems begyndelsesbetingelser - og 

dermed manglende mulighed for at forudsige de enkelte molekylers »individuel-

le« bevægelser - er den matematiske teori udelukkende interesseret i fysisk vel-

definerede størrelser. Disse størrelser handler imidlertid ikke om naturens ind-

retning, men om - fysisk definerede - symbolbærende former. Spørgsmålet om 

fysisk-fænomenologisk præcision, og spørgsmålet om, hvad der er gyldig viden, 

indgår ikke i den matematiske informationsteoris eksplicitte genstandsområde. 

Den vej, der går fra Boltzmann's til Shannons teori, går således over en dyb 

kløft, der både drejer sig om den manglende information og den fysiske viden-

skabs iagttagelsesproblem. Når Shannon ikke gik ind på disse spørgsmål har det 

først og fremmest sin forklaring i, at hans egen vej tilbage til Boltzmann gik over 

den ungarnske fysiker Leo Szilard, der sidst i 1920-erne havde fremlagt en 

teoretisk analyse, der skulle kunne forklare, hvordan man kunne opretholde de 

termodynamiske grundsætninger, hvis man medregnede den energi, der blev til 

at overføre information fra systemet til iagttageren. 

Szilard fremsatte teorien med en - diskutabel - påstand om, at den indeholdt en 

løsning det beskrivelsesteoretiske problem. Men den indeholdt også et mere præ-

cist - og snævert - defineret begreb om fysisk bestemt information, idet infor-

mation bestemmes et fysisk fænomens målbare - eller beregnelige - værdi.  

Da informationsbegrebet med denne definition bliver synonym for et fysisk 

fænomen, får det ingen plads som et selvstændigt begreb indenfor fysikken, men 

definitionen indeholder til gengæld det konceptuelle grundlag for beskrivelsen af 

fysiske og informationelle systemer som parallelle mekaniske systemer, idet den 

binder de fysiske og informationelle entiteter sammen som de to sider af samme 

mønt. 

Da Szilard's teori dermed bliver et vigtigt led i det mekaniske paradigmes 

transformation fra fysisk til et fysik funderet informationelt paradigme, bliver 

den taget op i kapitel 3, mens Shannon's teori behandles mere indgående, men 

først i kapitel 6, idet de mellemliggende kapitler handler om den - samtidige - 

symboltereotiske udvikling frem mod den informationsteoretiske symbiose af 

mekanisk og symbolsk tænkning.   

                                           
52 Jfr. Donald McKay, 1983: 489. 
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 Inden dette skal behandlingen af Boltzmann dog afrundes med et sideblik på  

et par af de andre spor, der i løbet af dette århundrede har sikret Boltzmann en 

fortsat - og i de sidste 25 år endda voksende - opmærksomhed både inden- og 

udenfor fysikken. 

Mens den engelske fysiker J. D. Bernal i sin store videnskabshistorie fra 

1950-erne,53 fuldstændig forbigik Boltzmann, er der i dag udbredt enighed om 

tilskrive ham æren for at have introduceret den statistisk-mekaniske beskrivelse i 

fysikkens historie. Den statistiske termodynamik har dog siden fulgte et andet 

spor, anlagt næsten samtidigt og uafhængigt af Boltzmann af den amerikanske 

fysiker J. W. Gibbs, der istedet for at beskrive ét system med mange interageren-

de molekyler, beskrev en mængde af sådanne systemer med hele systemet som 

entitet.54   

Men Boltzmann tilskrives også blivende betydning for sine to mere specifikke 

bidrag til den termodynamiske teori, nemlig hans beskrivelse af entropibegrebet 

som et matematisk veldefineret mål for et molekylært systems uorden eller sand-

synlige tilstand, og hans formulering af den såkaldte Boltzmann-ligning, et mate-

matisk udtryk for ligevægtsbetingelser i et system, der består af et stort antal par-

tikler.55 Til begge disse mere blivende resultater hører der bestemte matematiske 

ligninger, der siden har fundet  - stadig finder - mange nye anvendelsesmulighe-

der. Shannon's teori er et eksempel på en sådan. 

Der er næppe tvivl om, at disse - noget sent anerkendte - resultater vil sikre 

Boltzmann en mere synlig plads i fysikkens historie, men rehabiliteringen er 

mindre interessant end den diskussion og uenighed, der har meldt sig i diskus-

sionen af disse resultaters implikationer, der både angår opfattelsen af den termo-

dynamiske irreversibilitet og forholdet mellem mekanistiske og statistiske be-

skrivelsesmetoder. Den termodynamiske entropisætning står også stadig til dis-

kussion på det grundlag Boltzmann formulerede, da han viste, hvordan den ma-

krofysiske irreversibilitet kunne fremkomme som - et statistisk - resultat af en 

mekanistisk (og dermed reversibel) beskrivelse af molekylære processer. 

Boltzmann sammenfattede, siger Ilja Prigogine, dermed tre beskrivelsesfor-

mer, der var opstået hver for sig, nemlig den dynamiske beskrivelse baseret på 

mekanikkens love, den sandsynlighedsteoretiske og den termodynamiske beskri-

velse.56 Men den sammenfatning, der for Boltzmann var svaret på et problem, 

blev langt snarere selv det nye spørgsmål. 

                                           
53 J. D. Bernal, (1954) 1978. 
54 Jfr. P. & T. Ehrenfest (1912) 1959, der indeholder en udførlig gennemgang af Boltzmann's og Gibb's arbejder, 

John von Neumann (1932) 1955: 360. 
55 Den her givne formulering resumerer S. R. de Groot's karakteristik i Boltzmann, 1974: IX-X. I E.D.G. Cohen & 

W. Thirring, 1973 fremhæver redaktørerne i indledningen, at man med Boltzmann-ligningen fik det første præcise, 

matematiske grundlag for en diskussion af ligevægtsbetingelser overhovedet.  
56 Prigogine, 1973: 407. 
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 Boltzmann's indflydelse spores ikke blot i den statistiske mekanik i fysikken 

og i Shannon og Weawer's matematiske kommunikationsteori, men også i Ilja 

Prigogine's egen termodynamiske teori, der er et nyt forsøg på at overvinde kon-

flikten mellem mekanikkens reversible tidssymmetri og den termodynamiske tids 

asymmetri.  

Ifølge Prigogine er det med begrebet om dissipative strukturer muligt at elimi-

nere det stokastiske, sandsynlighedsteoretiske element i Boltzmann's teori.57 Den 

termodynamiske entropi, irreversibiliteten forklares her på et kausal-dynamisk, 

mekanistisk grundlag, der angiveligt indeholder et asymmetrisk tidsbegreb. Den 

mekaniske reversibilitet er herefter et grænsetilfælde.  

 Den mest vidtgående aktualisering af Boltzmann's arbejde findes dog udenfor 

fysikkens og informationsteoriernes domæne - i en stort anlagt afhandling, Filo-

sofi (1985) af filosoffen Johs. Witt-Hansen. Her skildres Boltzmann's statistiske 

termodynamik som et radikalt brud med den klassiske dynamik, idet den statis-

tiske betragtning - anvendt som forklarende princip - indebærer en ny opfattelse 

af ordensbegrebet. Denne opfattelse er, siger Witt-Hansen, kendetegnet ved en 

forståelse af orden som et kombinatorisk fænomen, der kan beskrives ud fra sta-

tistisk sandsynlighed, mens den klassiske newton'ske mekanik byggede på en 

kausal deterministisk ordenstanke, hvor ethvert fænomen kan lokaliseres i en 

veldefineret tids-rumlig sammenhæng.  

Witt-Hansen ser i overensstemmelse med Boltzmann den termodynamiske te-

ori som en ny teori om universets udvikling og indretning, der gør det muligt at 

forestille sig en brobygning mellem fysikken og biologien, idet den fysiske teori, 

der forudsiger en udvikling i retning af universel termodynamisk ligevægt, 

samtidig også forudsiger muligheden for lokalt eksisterende systemer af en høje-

re organisationsgrad. Når blot man antager, at det kosmiske univers er tilstræk-

keligt stort, er det ikke bare muligt at forene denne teori med den eksisterende 

verdens komplekse orden, det er også, skrev Boltzmann, muligt at forestille sig 

opkomsten af lige så - eller mere - komplekse lokale systemer i en fjern fremtid 

uden at komme i strid med den termodynamiske entropisætning.58 Om noget 

bevis var der dog langt fra tale, for Boltzmann drejer det sig i den sammenhæng 

udelukkende om at forsvare muligheden for en sådan senere »realistisk« eller 

»naturalistisk« forklaring. 

Witt-Hansen opfatter imidlertid også Boltzmann's statistiske beskrivelse af det 

termodynamiske irreversibilitetsprincip - i dag ofte kaldt »tidens pil« efter Ar-

                                           
57 Prigogine, 1973: 443-445. Prigogines teori er også statistisk, idet de molekylære processer beskrives som »en-

sembler« og ikke som singulære molekylers bevægelse. Den fænomenologiske eller realistiske tolkning af det sta-

tistiske grundlag står heller ikke uanfægtet. Jfr. Torben Smith Sørensen, der bl.a. anfører, at man ikke kan komme 

uden om den nedre kvantemekaniske beskrivelsesgrænse. Sørensen, 1987: 48. 
58 L. Boltzmann (1894) 1974: 209. 
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thur Eddington59 - som et første og prototypisk eksempel på det, han kalder den 

matematiske generalisationsprocedure eller logisk funderet udvidelse af begrebs-

rammer. Heri ser han et generelt princip for løsning af videnskabelige afmagts-

postulater. I Boltzmann's tilfælde et afmagtspostulat, der gjaldt muligheden for 

klassisk, mekanisk beskrivelse. 

Selv om Witt-Hansen refererer direkte til Prigogine som forudsætning, drager 

han ikke blot en anden - mindre begrebsrealistisk -  konklusion, han ser også det 

banebrydende i Boltzmann's indsats et helt andet sted, nemlig i hans betydning 

for udviklingen af den matematiske generalisationsprocedure, der i følge Witt-

Hansen udgør det eneste stabile grundlag for den videnskabelig erkendelse, der i 

dag er ved at blive »frugtbargjort i biologi, sociologi og fremtidsforskning«.60 

At han derved samtidig anlægger en langt mindre kritisk tolkning af Boltz-

mann, end man ellers finder i den nutidige diskussion, rammer ikke nødven-

digvis hans argumentation for at betragte den matematiske generalisationsproce-

dure som det bedste metodologiske svar på det generelle videnskabelige af-

magtspostulat, men det antyder dog et problem. Boltzmann's statistiske forkla-

ring af den termodynamiske irreversibilitet er senere forkastet som utilstræk-

kelig, den statistiske beskrivelses status står stadig til diskussion, og den termo-

dynamiske entropilov kan ikke anses for endegyldigt bevist. Witt-Hansen glider 

da også selv - som Boltzmann - fra rent epistemologiske til ontologiske begrun-

delser, bl.a. ved at lægge meget stor vægt på begrebet om naturkonstanter.  

 Stillet sammen viser disse teorier først og fremmest, at heller ikke den nyere 

forskning har ført til nogen afsluttet vurdering hverken af Boltzmann's resultater 

eller af hans egne fortolkninger. Boltzmann's aktualitet ligger ikke i de svar han 

gav, men i de spørgsmål, han rejste. Det er disse spørgsmåls rækkevidde og ka-

rakter, der giver forklaringen på, at han selv i stigende grad bevægede sig fra de 

fagtekniske til de epistemologiske og teoretiske problemer. 

                                           
59 Arthur Eddington (1928) 1930. 
60 Johs. Witt-Hansen, 1985: 44-52. Witt-Hansen's teori udspringer af en diskussion af termodynamikken, der blev 

intensiveret indenfor fysikken og i feltet mellem fysik og biologi, bl. a. i kraft af mange fysikere, der især efter an-

den verdenskrig har begivet sig ind på biologiens område. Jfr. S. B. Dev, 1990. Flamm, 1983 mener, at kunne på-

vise en direkte forbindelseslinje fra Boltzmann til kvantefysikeren Erwin Schrödinger, der i 1943 udgav sin 

berømte What is Life? der bl.a. inspirerede til udviklingen af den informationsteoretiske molekylærbiologi. 
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3. Manglende information som fysisk iagttagelsesproblem 
 

 

3.1 Information som funktion af energi 

 

Når man ser på det spændingsfelt, der indgår i Boltzmann's reflektioner over 

termodynamikken, kan man ikke undre sig over, at han senere er blevet vurderet 

meget forskelligt, at han ikke har dannet skole, eller at hans arbejde først er 

blevet genstand for en mere samlet betragtning indenfor de sidste 20 år. Det er 

mere bemærkelsesværdigt, at der ikke er kommet nogen afklaring hverken i for-

tolkningen af, hvad han selv mente, eller af svarene på de spørgsmål, han disku-

terede.  

Det er den manglende information og den rette fortolkning, der stadig spøger. 

Boltzmann mente, at den statistiske beskrivelse af det molekylære kaos udgjorde 

en fuldt tilstrækkelig beskrivelse, fordi den tillod, at man med stor matematisk 

præcision kunne forudsige systemets samlede adfærd, selv om man ikke vidste 

meget om det »molekylære kaos«, ikke engang om det var molekylært. Be-

greberne om molekyler og atomer var indtil Boltzmann's seneste leveår tvivl-

somme begreber af udpræget spekulativ karakter. 

Med atomteoriens gennembrud fulgte imidlertid også et behov for at forudsige 

den enkelte partikels adfærd i det molekylære system.61 Selv om Boltzmann's te-

ori kunne gøre sin nytte som beskrivelse af hvordan det mikrofysiske system 

kunne virke på det makrofysiske niveau, var den ikke tilstrækkelig til at beskrive 

- og manipulere - det mikrofysiske system selv. Den statistiske beskrivelse måtte 

justeres på en sådan måde, at den kunne blive fænomenologisk præcis. Bag dette 

lå også Maxwell's dæmon på lur. Hvis Boltzmann's mekanistiske beskrivelse af 

den molekylære uorden var udtømmende, ville det på det mikrofysiske niveau 

stadig være muligt for dæmonen at konstruere en evighedsmaskine, hvilket igen 

ville implicere, at man måtte forkaste termodynamikkens anden lov. Da 

atomteorien samtidig gjorde det umuligt blot at forlade den mekanistiske beskri-

velse, måtte der findes en måde at forklare, hvorfor Maxwell's dæmon alligevel 

ikke kunne realisere utopien om gratis arbejde.  

Et sådant svar blev første gang givet i 1928 af den ungarske fysiker Leo Szi-

lard, der hævdede, at man kunne opretholde den termodynamiske grundsætning, 

hvis man medregnede den energi, der blev brugt til at overføre information fra 

systemet til iagttageren. Den energi, der medgik til at overføre information om 

                                           
61 Senere fulgte også et behov for at beskrive termodynamiske systemer med en højere tæthed. Boltzmann, der ar-

bejdede med luftarter, havde forudsat, at de enkelte molekyler kunne bevæge sig frit med relativt lange tids-

perioder mellem kollisionerne, og at kollisionerne foregik »øjeblikkeligt« som kollisioner mellem to molekyler »ad 

gangen«. 
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systemet, ville nemlig kompensere for den forøgelse af systemets organisation, 

der skulle kunne opnås ved dæmonens virksomhed.62 

 Man kunne således ifølge Szilard løse den mekaniske fysiks iagttagelsespro-

blem ved at betragte iagttagelsesprocessen som en fysisk proces. Hvor iagttagel-

sesproblemet før var en trussel mod begrebet om et mekanisk-deterministisk 

system, blev det nu istedet en del af dette begrebs fundament. Iagttagelsen indgik 

på en fuldt deterministisk vis i det iøvrigt velafgrænsede system. 

Selv om Szilard både anvender informationsbegrebet og taler om et fysisk sy-

stem, der besidder en art »erindring«, idet en given information fra systemet også 

rummer information om tidligere tilstande,63 var konklusionen den, at begre-

berne om information og erindring ikke havde noget selvstændigt indhold. 

Spørgsmålet om det overhovedet har mening at arbejde med ideen om et lokalt, 

lukket fysisk system hører en senere tid til.64 Men spørgsmålet om forholdet mel-

lem iagttageren og det iagttagne gjorde ikke.  

Selv om Szilard forudsatte, at dette problem var løst for så vidt det drejede sig 

om iagttagelse ved hjælp af mekaniske instrumenter, der tillod en fuldstændig 

iagttagelse af alle ønskede, kvantificerbare forhold, byggede hans argumentation 

på to tvivlsomme forudsætninger. For det første forudsatte teorien, at der var tale 

om en simpel mekanisk energioverførsel fra et objekt til - et passivt - iagt-

tagelsesmiddel. Det vil sige klassiske betingelser, der eksempelvis ikke kan 

opfyldes indenfor kvantefysikken. For det andet forudsatte teorien, at man kan 

beskrive anvendelsen af et mekanisk måleapparat som en fysisk-mekanisk pro-

ces. Måleapparatet kan imidlertid kun måle noget, hvis det indeholder en sym-

bolsk defineret målestok, der fastlægger apparatets fysiske følsomhed. Måleap-

                                           
62 Dvs den energi, der var nødvendig for at dæmonen kunne vide, hvornår den skulle udføre sine operationer, sva-

rende til den lysenergi, der skal overføres fra systemet til iagttageren for at gøre iagttagelse mulig, hvad enten det 

er energi til det menneskelige sanseapparat eller til et fysisk måleapparat. 
63 ...so behält der Parameter y zunächst seinem Wert 1 unverändert bei, so dass sich das »Molekül« vermöge des 

Parameters y während des ganzen späteren Prozesses daran »erinnert«, dass x ursprünglich in das 

hervorgehobene Intervall fiel. Szilard, 1929: 848. Påstanden er, at den ene parameter (x) kan måles indirekte 

gennem den anden, fordi de er »uløseligt« koblet sammen med en målelig entropifrembringelse. Szilard taler 

senere i artiklen om en med erindring behæftet kobling - uden anførselstegn. Goldmann afviser Szilard's fænome-

nologisk-deterministiske fortolkning (uden at nævne den), idet han med kvantemekaniske argumenter hævder, at 

den af Szilard forudsatte præmis, at systemet indeholder erindring om tidligere tilstande, ikke kan opretholdes. The 

generally held opinion now is that the demon cannot work; to see the fast and slow molecules arriving he would 

have to receive light from them, and, by the precepts of quantum mechanics, bouncing a photon of light off a 

molecule alters its velocity, so the demon could no longer tell if it was fast or slow. Goldmann, 1983: 123.  
64 Sandheden er at isolerede systemer ikke findes på det mikroskopiske niveau. Virkningen af de svage udefra-

kommende forstyrrelser vil være den, at de nydannede hastighedskorrelationer hele tiden ødelægges, og de fine 

fasevæsketråde tværes ud som af et stort viskelæder, skriver termodynamikeren Torben Smith Sørensen, men nu i 

en kritik af Ilja Prigogine. Sørensen 1987: 50. Boltzmann havde iøvrigt også mere spekulativt påpeget, at der ikke 

kunne sættes et skarpt skel mellem et lokalt system og det samlede kosmiske system. 
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paratet skal da heller ikke kun modtage signaler. Det skal også aflæses, da det ik-

ke kan aflæse sig selv. 

Beskrivelsen af den fysisk formidlede informationsoverførsel måtte derfor, 

hævdede den ungarnsk fødte kvantefysiker og matematiker John von Neumann, 

principielt også kunne følge energiprocessen gennem det menneskelige sanseap-

parat:  

 

First, it is inherently entirely correct that the measurement or the related pro-

cess of the subjective perception is a new entity relative to the physical environ-

ment and is not reducible to the latter. Indeed, subjective perception leads us 

into the intellectual inner life of the individual, which is extra-observational by 

its very nature (since it must be taken for granted by any conceivable obser-

vation or experiment) ... Nevertheless, it is a fundamental requirement of the sci-

entific viewpoint - the socalled principle of the psycho-physical parallelism - 

that it must be possible so to describe the extra-physical process of the 

subjective perception, as if it were in reality in the physical world - i.e., to assign 

to its parts equivalent physical processes in the objective environment, in ordi-

nary space.65 

 

von Neumann forestillede sig, at man ved en temperaturmåling derfor i prin-

cippet først skulle foretage målingen, dernæst redegøre for kviksølvsøjlens op-

varmning, udvidelse og den resulterende længde, som iagttageren registrerede, 

og dernæst ved at tage lysrefleksionen i betragtning, måle lysmængden, der ram-

te øjet, brydningen i øjelinsen og beskrive dannelsen af billedet på nethinden. 

Var den fysiologiske viden ikke så begrænset ville det også være muligt at spore 

de kemiske reaktioner, der producerer billedindtrykket i hjernen. 

Pointen var imidlertid ikke, at man ad denne vej skulle nå et sted, hvor man 

kunne substituere begrebet om en iagttager med en beskrivelse af iagttagelses-

processens fysisk-lovmæssige forløb. Pointen var, at vi med disse muligheder for 

at beskrive de forskellige bestanddele af processen fik muligheden for frit at fast-

lægge flere forskellige afgrænsninger mellem iagttager og system. Han søgte 

derfor at løse problemet med et matematisk bevis for, at man ved valg af flere 

forskellige afgrænsninger kunne nå frem til de samme resultater.66 

Selv om både Szilard og von Neumann lagde afgørende vægt på kravet om en 

fænomenologisk gyldig beskrivelse var deres bevisførelse af matematisk-logisk 

                                           
65 John von Neumann, (1932) 1955: 418-419. von Neumann, der senere fik en central betydning i udviklingen af 

den amerikanske computerteknologi, blev født i Budapest i 1903. Studerede i Berlin, Zürich og Budapest. Ansat 

ved universiteterne i Berlin hhv. Hamburg 1927-1930, derefter ved Princeton University og senere amerikansk 

statsborger. 
66 Ibid: 420-445. 
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og teoretisk karakter. Deres svar på det iagttagelsesproblem, Maxwell og Boltz-

mann havde efterladt, forudsatte, at man antog, at den matematiske beskrivelse 

kunne opfattes som en fænomenologisk gyldig repræsentation, i von Neumann's 

tilfælde støttet på ideen om den psyko-fysiske parallellisme, der fremstillede re-

præsentationskravet som opfyldt, hvis man principielt kunne tage højde for, at 

den menneskelige iagttagelses fysiske dimension.  

Det er imidlertid ikke så let. Iagttagelsesproblemet var kommet for at blive. 

 

 

3.2 Iagttagelsesproblemet i det 20. århundredes fysik 

 

Det er utvivlsomt irreversibiliteten, der har domineret billedet af termodynamik-

ken i det 20. århundrede, ikke mindst udenfor fysikken, men fortolkningen af 

irreversibiliteten er ikke det eneste epistemologiske problem, der rejses.  

Således er det endnu ikke lykkedes, at forbinde termodynamikkens irreversibi-

litet med den kvantemekaniske fysik, hvori man opretholder en beskrivelse 

relateret til klassiske reversibilitetsantagelser, men med et samtidig afkald på 

ideen om en fuldstændig beskrivelse, forstået som samtidig beskrivelse af sub-

atomare partiklers hastighed og position.  

De to teorier er imidlertid også fælles om at placere iagttagelsesproblemet som 

et centralt problem, og de deler dette fællesskab  med periodens tredje, nye ener-

giteoretiske paradigme, relativitetsteorierne, der iøvrigt som det eneste af disse 

paradigmer - og i historien foreløbig vist også det sidste - kan tilskrives en enkelt 

person, Albert Einstein. 

Der er naturligvis ikke noget nyt eller mærkeligt i, at disse teorier også be-

skæftiger sig med iagttagelsesproblemet, det gør alle teorier, der sigter på at nå 

frem til generaliserede udsagn. Det bemærkelsesværdige er snarere, at den fysi-

ske udforskning af de mikrofysiske energiprocesser gav anledning til at behandle 

iagttagelsesproblemet på tre meget forskellige - og endnu ikke forenede måder.  

Alle tre teorier er fælles om - som noget nyt i fysikken - at betragte iagttagel-

sessituationen som en integreret bestanddel af det eller de fænomener, der iagt-

tages, og alle tre teorier identificerer iagttageren med de fysiske måleapparater 

uden »subjektivistiske« implikationer, idet iagttageren anskues som en lige så 

»ren« fysisk kategori som fænomenerne. Relativitetsteorien og kvantefysikken 

forudsætter også den samme - synonyme - relation mellem information og ener-

gi, der blev formuleret i termodynanikken, idet man begge steder behandler iagt-

tagelsesproblemet som et spørgsmål, der udelukkende drejer sig om tilegnelse af 

viden om energiprocessen mellem iagttagelsesmidler og system. Men der slutter 



86 

 

overensstemmelsen, og informationsbegrebet dukker kun op indenfor termody-

namikken.67 

Einstein havde ikke behov for et informationsbegreb, men kunne holde sig til 

en omtolkning og udvidelse af energibegrebet, fordi han fastholdt den klassiske 

repræsentationsteoris antagelse, at en fuldstændig fysisk beskrivelse af et system 

er mulig. I kvantemekanikken var begrebet også udelukket, fordi man her fast-

holdt, at det principielt ikke var muligt at få andet at vide om systemet, end det, 

der kunne opnås gennem målinger af de energitilstande, det var muligt at måle.   

Selv om iagttagelsesproblemet således behandles som et rent fysisk energimå-

lingsproblem i alle tre teorier, indgår den fysiske iagttager (der også synonymt 

omtales som den eksperimentelle forsøgsopstilling eller iagttagelsesituationen) 

på tre helt forskellige måder.  

I termodynamikken forstås iagttageren som en modtager, hvortil systemet 

afgiver en vis energi, på en måde, der kan beskrives på sædvanlig deterministisk 

vis. Det termodynamiske system, hvorfra energien afgives, må imidlertid beskri-

ves på statistisk vis, og systemet er kendetegnet ved en ikke-klassisk irrever-

sibilitet. 

I relativitetsteorierne forstås iagttageren som et fysisk legeme med en bestem-

bar hastighed og position, der må tages i betragtning i dens forhold til hastighed 

og position af de iagttagne fænomener. Her er det ikke iagttagelsesprocessen, 

men iagttageren, der indgår i det fysiske system, der beskrives ud fra en klassisk 

deterministisk repræsentationsteori. 

I kvantemekanikken indgår iagttageren derimod i så væsentlig udveksling 

med det, der iagttages, at det anses for udelukket at tale om iagttagelse af et fæ-

nomen, der eksisterer uafhængigt af iagttagelsen, ligesom det anses for udeluk-

ket at foretage en samlet beskrivelse af iagttagelsesituationens indvirken på de 

iagttagne omgivelser. I kvantemekanikken kan iagttageren ikke længere reduce-

res til en passiv eller velafgrænselig modtager. Den kvantemekaniske teori anta-

                                           
67 Den kvantemekaniske formulering af iagttagelsesproblemet »vanskeligheden ved at skelne mellem subjekt og 

objekt« (Niels Bohr) er ofte blevet beskrevet som utilfredsstillende på grund af de »subjektivistiske 

implikationer«. Men hvis der er subjektivistiske elementer hos Bohr ligger de ikke i hans opfattelse af 

iagttagelsesituationen (hvor problemet drejer sig om at gøre rede for de mikrofysiske processer/fænomener, der er 

uløseligt knyttet til iagttagelsen). De ligger snarere i hans stadige betoning af den fundamentale vidensgrænse og 

de videnskabelige teoriers foreløbige karakter. Jfr. Paul Feyerabend, 1981, 1: kap. 16-17. Den grænse, der forsvin-

der, siger Feyerabend med belæg i Bohr's formuleringer og som kritik af Karl Popper's positivistiske kritik af 

Bohr's subjektivisme, er ikke mellem observatøren og »verden« men mellem de atomare fænomener og de fysiske 

observationsmidler: There is no 'ghost' to be exorcized from quantum mechanics. Feyerabend, 1981,1: 280. Det 

kan der imidlertid meget let komme alligevel. Når der ikke er et spøgelse, skyldes det i flg. Feyerabend, at den 

udefinerbare grænse mellem subjekt og objekt ikke involverer iagttagerens bevidsthed, men kun iagttagelsens fysi-

sk-sanselige side. I mellemtiden er det imidlertid også blevet vanskeligere, at tale om en veldefineret grænse 

mellem cognitive, sansemæssige og fysiske processer. Den psyko-fysiske parallellisme kan ikke gøre rede for 

interaktioner mellem psykiske og fysiske processer. 
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ger videre, at der eksisterer en nedre grænse for de videnskabelige begrebers gyl-

dighed, og gør dermed forholdet mellem beskrivelsessproget og det beskrevne til 

et kronisk, principielt uløseligt epistemologisk problem.68 

Det problem, der motiverer anvendelsen af informationsbegrebet, indgår altså 

som et væsentligt fortolkningstema i alle tre teorier, men de anskuer problem-

stillingen ud fra forskellige epistemologier. En divergens, der i første omgang 

kan begrundes i, at der var tale om beskrivelser af forskellige aspekter og ni-

veauer af den fysiske natur.  

Vi får herved en forklaring på, hvorfor informationsbegrebet forblev et rudi-

mentært begreb i fysikken, selv om det iagttagelsesproblem, der lå bag, blev 

centralt både i relativitetsteorierne og i kvantefysiken. Og vi får også en lige så 

klar tilkendegivelse af, at informationsbegrebets anvendelse indenfor den fysiske 

teoriverden forudsætter en ikke-deterministisk teori. 

Men da relativitetsteorien og kvantemekanikken eliminerer informationsbe-

grebet - og den truende indeterminisme - på to indbyrdes modstridende måder,  

giver de tilsammen grund til at fastholde, at det problem, der foranledigede an-

vendelsen af informationsbegrebet fortsat består. Den generelle gyldighed af de-

res respektive løsninger af iagttagelsesproblemet må derfor også stadig drages i 

tvivl.69  

Informationsbegrebet forsvandt igen fra fysikkens historie, men iagttagelses-

problemet bestod i den fysiske teori. Der stod det så godt, at det fik lov at blive 

stående, da man siden tog det fysisk definerede informationsbegreb op i infor-

mationsteoretisk sammenhæng.  

 

 

3.3 Energi og information 

 

Uanset den forklaringsværdi man tillægger den matematiske bevisførelse, lå 

der i Szilard's brug af informationsbegrebet en ny akcentuering. Selv om Boltz-

mann havde peget på en forbindelse mellem det fysiske system og muligheden 

                                           
68 Kvantemekanikkens antagelse af en sådan nedre grænse er defineret af den manglende mulighed for samtidig 

bestemmelse af energimængde og position og funderet i den subatomare naturs uiagttagelighed. Iagttagelse hviler 

på brug af traditionelle måleapparater, der beror på »klassiske« antagelser. Beskrivelsesgrænsen angiver, at 

fysikkens begreber om partikler og energi ikke kan appliceres på den subatomare natur. Det udtrykkes i det 

såkaldte »billedforbud«. Denne antagelse er således ikke identisk med den begrebsgrænse, Boltzmann berører med 

sit begreb om den matematiske beskrivelses approximative karakter, der på den ene side var et generelt træk ved 

enhver matematisk applikation, men på den anden side et træk, hvis betydning kunne reduceres til det 

forsvindende gennem en stadig mere forfinet »tilnærmelse«. 
69 Det synes også at skabe problemer for den matematiske generalisations procedures egnethed til at løse episte-

mologiske problemer. Witt-Hansen beskriver både Einstein's og Bohr's teorier som realisationer af denne 

procedure, hvilket implicerer at opfyldelsen af dens kriterier selv på to så nært beslægtede områder meget vel kan 

have modstrid som produkt. 
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for at få information om systemet, og trods hans forsøg på at skitsere en generel 

fysikalistisk bevidsthedsteori, knyttede han ingen forbindelse mellem bestemte 

fysiske og informationelle entiteter. Der var ikke her tale om et brud med mere 

traditionelle opfattelser af information som begreb for almen - f.eks. fysisk rele-

vant - viden. Hos Szilard antydes begyndelsen til et sådant brud både i den for-

stand, at der her kun tales om information som et målt udtryk for en energimæng-

de, og i den forstand, at der sigtes til en beskrivelse af informationsoverførsler 

som fysiske processer, underlagt - og derfor kalkulerbare ud fra - fysikkens love. 

Det forudsatte imidlertid samtidig en mere eksplicit tematisering af iagttagelses-

problemet, der hos Boltzmann blev beskrevet som et alment epistemologisk pro-

blem knyttet til den mentale billedddannelse som det erkendelsesmæssige vilkår.  

Szilard's fremhævelse af iagttagerens betydning for iagttagelsen er langt skar-

pere end Boltzmann's, hvad der ikke kan undre, eftersom denne problemstilling i 

mellemtiden var trådt frem i fysikkens forgrund. Der er hos Szilard tale om en 

voksende præcisering vundet på bekostning af en betragtelig indsnævring af 

informationsbegrebet.  

Det drejer sig nemlig her udelukkende om den information om et fysisk sy-

stems energitilstand, der er indeholdt i systemet i form af energi. Spørgsmålet 

var, hvor vidt denne information kunne måles. Dermed forudsættes på den ene 

side, at den energi, der afgives som information ud af systemet, er den eneste 

energiudveksling mellem systemet og omverdenen, og på den anden side, at den 

efterspurgte information om systemets tilstand er en udtømmende information 

om systemet. Informationsbegrebet bestemmes altså kun ved de parametre, der 

indgår i den givne måling af fysiske energiprocesser. 

Når man antog, at en bestemt energiafgivelse er synonym med en bestemt in-

formation skyldes det, at man eftersøgte information om den afgivne energi og 

det system, den afgives fra, men denne antagelse indebærer samtidig en ind-

skrænkning i betragtningen af informationsbegrebet, idet man udelukker enhver 

betragtning af information, der ikke er information om den fysiske enhed, der 

bærer informationen. Informationsbegrebet er således blot energibegrebets anden 

side, begrebet om det, vi kan få at vide om energien ved at måle den. Når infor-

mation forstås som information om en energimængde, kan den derfor også måles 

og behandles som energi.  

Hvis begrebet information defineres som en cognitiv spejlrepræsentation af 

den energi, der transporterer informationen, er der heller nogen indlysende grund 

til overhovedet at indføre et informationsbegreb som et selvstændigt begreb i 

fysikken.70  

                                           
70 Hvor vidt en mere omfattende fysisk informationsteori er mulig eller meningsfuld kan diskuteres. Men da vi på 

den ene side ved, at de samme informationer kan have forskellig fysisk repræsentation, og at samme fysiske ener-

gimængde kan overføre forskellige informationsmængder såvel som information med forskelligt indhold, er det 
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Med denne definition har et fysisk informationsbegreb kun selvstændigt ind-

hold, hvis man - som det var tilfældet i termodynamikken efter Maxwell - står 

med et iagttagelsesproblem, der angår selve muligheden for at opretholde en de-

terministisk forståelse af begrebet om den fysiske natur, hvilket i en anden belys-

ning betyder, at anvendelsen af informationsbegrebet var et indikativ for en 

epistemologisk konflikt i forhold til klassisk fysisk teori. 

Begrebets berettigelse (eller meningen med dets anvendelse) lå i, at det ud-

trykte dette repræsentationsproblem i diskursen. I svaret på dette problem søgte 

man derfor ikke at udvide fysikken ved at indføre et nyt grundbegreb. Man til-

stræbte tværtimod at gøre begrebet overflødigt ved at reducere dets mulige ind-

hold på en sådan måde, at det kunne udtrykkes ved at fastlægge et fysisk ener-

gimål. Beskrivelsesproblemet skulle løses ved at lade informationsbegrebet for-

svinde. Det var således et begreb, der på en gang dækkede over og holdt en plads 

åben for et problem, der handler om at fastlægge et bånd mellem en bestemt 

fysisk form og en bestemt mening. I den forstand er den umidelbart paradoksale 

forestilling om »manglende information« snarere en pleonasme. Begrebet 

information havde kun mening som begreb om noget, der manglede.  

Det fysiske informationsbegreb bliver således dannet i en spænding mellem 

det, der motiverer begrebet: det fysisk såvel som vidensmæssigt ubestemmelige, 

og det, der definerer begrebet: den bestemte fysiske form. Det er derfor ikke 

overraskende, at denne dobbelthed går igen i Shannon's teori. Det overraskende 

ligger snarere i den måde Shannon udnytter denne dobbelthed til at beskrive en 

informationel proces uden hensyn til den viden, der er indeholdt. Mens Shannon 

dermed bevarer Szilard's ækvivalens mellem den fysiske og informationelle en-

titet, frigør han samtidig det fysisk definerede informationsbegreb fra den re-

striktion, der lå i Szilards forestilling om, at informationens indhold var et ud-

sagn om den egens fysiske værdi. Det er således først med Shannon's ingeniør-

mæssige betragtning, det fysiske definerede informationsbegreb foreligger i en 

almen form i den forstand, at det ikke er defineret ved et bestemmeligt videns-

indhold.  

  

Selv om Maxwell's dæmon er en fænomenal iagttager, der kan se de enkelte 

molekylers bevægelser i et lukket molekylært system, kan dæmonen ikke samti-

dig se sig selv, og termodynamikken introducerede ikke blot en ny model for en 

fysisk determinisme, den rejste også i kimform to andre epistemologiske proble-

mer, der anfægter den samme determinisme. Det var ikke blot første gang fysik-

kens tid fik retning, det var også første gang informationsbegrebet blev beskrevet 

som et begreb, der kan bestemmes ved den fysiske form, og første gang iagtta-

                                                                                                                                     
klart, at en teori baseret på synonymitet mellem energi og information i bedste fald kun omhandler et grænsetil-

fælde.  
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gelsessituationen blev inddraget som integreret del af genstandsfeltet med ideen 

om den udenforstående ideale iagttagers fald til følge.   

Selv om den fysiske tilgang til beskrivelse af informationsbegrebet baseres på 

et meget snævert og specifikt begreb, der udelukkende drejede sig om en ganske 

bestemt slags information (om fysisk energi), der i betydning ligger fjernt fra det 

ældre, almene begreb om information (som bestemmelig viden, der kan være om 

hvad som helst), antydede det fysiske informationsbegreb samtidig en helt ny 

almen dimension, gældende ethvert informationsbegreb, nemlig den, at al infor-

mation er realiseret i et fysisk udtryk. I den fysiske informationsteori beskæf-

tigede man sig med det specielle tilfælde, hvor informationen var det vidnesbyrd 

energien gav om sig selv. Energien så at sige bar informationen. Man opretholdt 

den klassiske dualistiske antagelse af, at der bestod en klar sondring mellem in-

formation og energi, baseret på tilliden til, at der eksisterer en veletableret repræ-

sentationsorden, ofte udtrykt i forestillingen om den psyko-fysiske parallellisme. 

I det øjeblik man ikke længere kan antage, at relationen mellem mening og fy-

sisk udtryk er et fast, simpelt repræsentationsforhold, bringer man den dualisti-

ske konceptualisering af forholdet mellem ånd og materie på bane som genstand 

for udforskning af en sammenhæng på et sted, hvor vi i tanken forudsætter et 

skel. 

Med termodynamikken trådte den moderne europæiske fysik derfor et skridt 

nærmede en mere dybtgående anfægtelse af ideen om en fuldt ud kausal eller lo-

gisk ordnet og beskrivelig natur.71 

Kernen i denne problemstilling er spørgsmålet om iagttagelsessituationens im-

plikationer for vores forståelse af vidensrepræsentationens karakter og vilkår. 

Hertil hører spørgsmål om a) den epistemologiske organisation af subjekt-ob-

jektforholdet, eller erkendelsens forhold til det erkendte, b) ideen om at afgræn-

sede systemer kan karakteriseres ud fra en dem selv iboende, indre struktureren-

de orden og c) muligheden for en fuldstændig beskrivelse af såvel lokalt afgræn-

sede systemer som den kosmologisk-universelle verdens »system« og d) spørgs-

målet om den sproglige repræsentations strukturerende betydning for opfattelsen 

af forholdet mellem viden og verden og e) spørgsmålet om relationer mellem den 

menneskelige cognitions indhold og dens fysiske realisationsformer. 

Alle disse spørgsmål rækker langt ud over den fysiske informationsteori, der 

bidrog til at bringe problemstillingen fra filosofien over i fagvidenskaberne, men 

ikke til at løse den. 

                                           
71 Jfr. også Peder Voetmann Christiansen (1988), der anfører, at man må betragte termodynamikkens erkendelse 

af måleprocedurens betydning for måleresultatet som forudsætning for den kvantemekaniske indeterminisme, idet 

han henviser til Charles Peirce's kritik af »Neccessaritanismen«, der bl.a. foranlediget af termodynamikken, blev 

formuleret i Charles S. Peirce (1892). 
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Det er her en tese, at denne fastlæggelse af informationsbegrebets betydnings-

potentiale som indikator for et determinismeproblem forbundet med opdagelsen 

af visse vidensgrænser i den termodynamiske fysik i slutningen af forrige år-

hundrede, er prototypisk for den senere, langt mere omfattende anvendelse af be-

grebet, idet tematiseringen af det epistemologiske dilemma mellem form og me-

ning frigøres fra den snævre binding til forholdet mellem energi og information 

og genformuleres på en lang række andre forskningsområder. Det er, lyder syns-

punktet, erkendelsen af en sådan grundlæggende forstyrrelse i betydningsbalan-

cen, der ligger bag informationsteoriernes gennembrud. 

Mens de foregående kapitler har fulgt det spor, der går hertil fra den meka-

niske fysik, vendes blikket i de to næste kapitler mod de symbolteoretiske spor. 
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4. Logikkens sprog og sprogets logik  
 

 

4.1 Sandheden i sætningen 

 

Med opfindelsen af regnekunsten, der ikke kan dateres, blev det klart, at der 

kan indgå mekaniske procedurer i den menneskelige tænkning. Med opfindelsen 

af regnebrættet for ca. 5000 år siden, blandt andet kendt fra det gamle Babylo-

nien, nu Irak, blev det også klart, at vi er i stand til med fordel at implementere 

sådanne mekaniske tankeprocedurer i fysiske redskaber - uden dog, at man af 

den grund har fundet anledning til at omtale disse eller andre mekaniske appara-

ter som tænkende.  

Grunden kan være filosofisk-religiøs, den menneskelige tænkning har været 

forstået i det evigt-åndelige lys og således hævet over den endelige verden. Men 

den kan også være praktisk og erfaringsbetinget. Man har i hele denne historie 

håndteret de mekaniske procedurer ved hjælp af andre, ikke-mekaniske tankefor-

mer - hvad enten de blev udført i hovedet, med hånden eller ved hjælp af red-

skaber. 

Det er fortsat tilfældet. Forud for enhver mekanisk procedure eller kalkulation 

går en analytisk udredning, der i det mindste omfatter en definition af kalkulatio-

nens bestanddele og en konstruktion af de relationer, hvori den mekaniske 

forbindelse mellem bestanddelene skal bestå. Efter en mekanisk procedure følger 

ligeledes en ikke-mekanisk håndtering af resultatet. 

Overfor denne massive historiske erfaring synes der kun at være en beskeden 

plads til tanken om, at al menneskelig tænkning skulle være mekanisk-kalkulato-

risk. Ikke desto mindre blev netop denne tanke et hovedtema i en ganske væ-

sentlig del af det 20. århundredes videnskab og filosofi. 

Dens gennembrud grunder sig på en ejendommelig dobbelt måde i den mate-

matiske fysik. På den ene side udgår herfra tanken om, at man kan betragte den 

menneskelige bevidsthed som et - kompliceret - fysisk system, at enhver forestil-

ling altså har en fysisk realisation, der følgelig burde kunne gøres til genstand 

for beskrivelse med fysikkens beskrivelsesapparat. På den anden side udgår der 

herfra samtidig en manifest destabilisering af den mekaniske naturbeskrivelse. 

Den matematiske fysik taber det ontologiske fundament, mens spørgsmålet om 

sandhed forvandles fra et spørgsmål om naturens til sprogets orden. 

Umiddelbart synes disse to træk at tale mod hinanden, og de giver ikke i sig 

selv nogen begrundelse for at betragte sproget - og bag dette tænkningen - som 
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en mekanisk kalkulationsprocedure. De kunne imidlertid give anledning til en 

dialektisk bestræbelse på at løse modsigelsen ved at formulere den på et trinhø-

jere niveau.  

Det fysiske beskrivelsesproblem havde meldt sig som en ny uklarhed omkring 

applikationen af matematiske formler i beskrivelsen af de fysiske fænomener. At 

forkaste den matematiske beskrivelse af fysiske processer kunne naturligvis ikke 

komme på tale. Det var derimod muligt at forestille sig, at man måske ikke blot 

kunne løse den matematiske fysiks problem, men alle erkendelsesteoretiske pro-

blemer ved at formulere et mere omfattende og selvstændigt matematisk logisk 

sprog.  

Med denne tanke tog filosoffer og matematikere som Charles S. Peirce, 

Gottlob Frege, Bertrand Russell, David Hilbert, de logiske positivister og den 

unge Ludwig Wittgenstein fat i en tråd, der tidligere var taget op af Leibniz, men 

hvis rødder fortaber sig i den arabiske matematik og middelalderens alkymi. 

Selv om både den tyske orientalist Wilhelm Schickard og den franske mate-

matiker og filosof Blaise Pascal var før Leibniz med deres regnemaskiner, var 

Leibniz den første, der i regnemaskinen så grundformen til en tænkende maski-

ne. Hans egen computer kunne ganske vist kun arbejde med de fire regnearter, 

men der lå i hans filosofi en forestilling om, at den menneskelige bevidsthed var 

forprogrammeret - som et urværk - og at det måtte være muligt, at formulere 

dette »ur«s logik i et sprog, der besad den matematiske beskrivelses sikkerhed.72 

Leibniz forestillede sig, at man med en sådan reduktion af logikken til mate-

matik kunne løse alle tænkelige problemer, fra beviset af Guds eksistens og ver-

dens indretning til afklaringen af enhver moralsk tvist. Det beroede dog på den 

paradoksale forudsætning, at alle disse og andre forhold i forvejen var afgjort, i-

det Leibniz antog, at der bestod en af Gud på forhånd nøje afstemt samtidighed 

mellem et ydre fysisk verdensur og et indre bevidsthedsur. Hvis man således fø-

ler smerte, når man skærer sig i fingeren, skyldes det ikke nogen kausal forbin-

delse mellem den ydre begivenhed og den indre oplevelse, men derimod den 

guddommeligt indstiftede synkronisering af de to urværker, der styrer hver sit 

domæne. Der var i Leibniz' tanke ingen anden forbindelse mellem det ydre og in-

dre end denne forudgivne synkronisering.  

Helt frit opfundet var tanken dog heller ikke. Leibniz anfører selv den spanske 

mystiker Ramon Lull, også omtalt som Doctor Illuminatus, som den, der først så-

                                           
72 Jfr. Bolter, 1984: 143 og Davis, 1988: 150. Leibniz var en af de første europæiske filosoffer, der tog total-sy-

stemet op til overvejelse. Det gav, mente han bl.a., et nærmest eksemplarisk gudsbevis, da man her havde et 

system, hvor den almægtige ene kunne skabe alt ud af intet. Augarten, 1984: 34. Tanken om at bruge total-syste-

met til en regnemaskine skulle angiveligt have strejfet ham, men det havde næppe dengang været realisabelt. 

Total-systemet er ikke blot så godt som uhåndterligt uden meget komplekse mekaniske eller elektroniske hjæl-

pemidler; brugen som notation i en universel regnemaskine kræver - som det senere vil fremgå - også et koncep-

tuelt brud med opfattelsen af den binære form som talsystem med faste relationer mellem talværdi og regneregler.  
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ede ideen om en universel algebra. Det var - længe før nogen havde tænkt på 

Rene Descartes - Doctor Illuminatus' mål, at frigøre filosofien fra teologien, 

fordi fornuften skulle begrundes i tvivl og ikke i tro, og han byggede til det for-

mål et apparat - Ars Magna - bestående af en række koncentriske cirkler, hvortil 

der var tilordnet en række ord og ideer efter en nærmere angivet orden. Man 

kunne så, ved at arrangere disse ord på forskellige måder, danne spørgsmål, 

hvorved der fremkom en række andre ord, der angiveligt skulle udtrykke en 

mere præcis afgrænsning af problemets logiske karakter.73 

Den logik - af Descartes respektløst betegnet som den lulliske kunst74 - der 

angiveligt var udtænkt som den tvivlende fornufts værn imod troens illusioner, 

havde således som automatisk logik samtidig den egenskab, at man kunne blive 

befriet fra en væsentlig del af det besværlige tankearbejde. I det perspektiv 

tegner billedet af den fuldkomne forædling af tanken sig som tænkningens op-

hør. 

Hvordan end arvegodset gøres op, er der - for os i hvert fald - én umiddelbart 

påfaldende forskel mellem Doctor Illuminatus' og Leibniz' ideer og den ma-

tematiske logik, der får et gennembrud omkring det 20. århundredes begyndelse. 

Det, der før var emnet for kuriøse alkymistiske og filosofiske ekskurser bliver - 

ombrudt i den matematiske fysiks prisme - et drejepunkt for en teknisk-vi-

denskabelig revolution, der siden anden verdenskrig har taget karakter af en per-

manent revolution.  

Betragtet som forandring i den videnskabsutopiske tænknings historie drejer 

det sig ikke blot om et spring fra utopi til virkeliggørelse, men også om et kon-

ceptuelt omslag. Mens den utopiske drøm har ældgamle rødder, antager den ny 

skikkelse, der især kommer til udtryk som nye, strengere krav til bevisførelsen. 

Resultatet heraf blev ikke blot, at drømmen gik tabt, men også den første teoreti-

ske beskrivelse af en universel regnemaskine. 

 

 

4.2 Tegnenes logik og tegnenes liv 

 

Forsøgene på at konstruere et fuldstændigt, matematisk-logisk sprog udgjorde 

kun ét af de nye symbolteoretiske projekter, der danner sig omkring århundred-

skiftet. I samme periode fremsættes tanken om en generel semiologi af Ferdi-

nand Saussure, der samtidig lægger grunden til den strukturalistiske sprogteori, 

og tanken om en generel semiotik af Charles S. Peirce. 

                                           
73 Cohen, 1966: 33. 
74 »Ved nærmere Undersøgelse opdagede jeg, for Logikens Vedkommende, at dens Syllogismer og Størsteparten 

af dens andre regler tjener mere til at forklare for andre, Ting man allerede ved eller endog, som ved den Lulliske 

Kunst, at tale uden dybere Forståelse om Ting, man ikke Ved.« Descartes (1637) 1937: 21. 
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Alle tre projekter har en generel symbolteoretisk ambition, men adskiller sig 

stærkt indbyrdes. Det matematisk-logiske projekt skiller sig ud dels ved sit ud-

prægede konstruktive og innovative sigte, dels ved den ejendommelighed, at det 

knapt nok interesserer sig for sproget som genstandsområde. Det egentlige emne 

er logikken, der også lægges til grund for betragtningen af almen sproget i den 

udstrækning, det overhovedet bliver taget op, som det sker hos Rudolf Carnap. 

Det samme gælder måske også for Peirce, der dog ikke opfatter sit udkast til en 

tegnteoretisk relationslogik som en konstruktion af et nyt sprog, men snarere 

som et al symbolsk virksomhed iboende ordensprincip.  

Hvor den matematiske logik fik afgørende betydning som forudsætning for de 

senere informationsteorier har Saussure's og Peirce's teorier først fået betydning i 

den senere informationteoretiske udvikling. Da de imidlertid formuleres i den 

samme videnskabshistoriske sammenhæng som den matematiske logik og også 

spiller en rolle for nærværende beskrivelse af såvel informationsteorien som 

computerteknologien, er det hensigtsmæssigt at indkredse de forskellige til-

gangsvinkler lidt nærmere.  

 

I Peirce's generelle erkendelsesmodel afløses den klassiske subjekt-objekt-figur 

af det såkaldte triadiske tegnbegreb. Den etablerede forståelse af et tegn som et 

udtryk, der står for noget andet, erstattes af en forståelse af tegnet som en treled-

det relation mellem førsteheden »signalet« som det foreligger, andetheden 

signalets relation til et fænomen og tredjeheden, interpretanten, der definerer 

forbindelsen mellem signalet og fænomenet. Da interpretanten udgøres af alle de 

forestillinger, der indgår i opfattelsen af tegnet, ligner det en kolossal brokkasse 

med et fuldstændig vilkårligt indhold. Men ikke for Peirce, der hævder, at man 

kan definere alle de mulige logiske relationer mellem de tre tegnaspekter, der 

kun tilsammen udgør det, Peirce betegner som »ægte tegn«. Bag det ligger igen 

den tese, at alle tegnrelationer lader sig beskrive som mere eller mindre 

komplekse kombinationer af treheder. Til det ægte tegns overordnede trehed 

svarer derfor også en trehed af muligheder for hvert af leddene. Der er tre mulige 

signal-relationer (betegnet som legitegn, sintegn og qualitegn), tre mulige refe-

rencerelationer til objekter (ikonisk, indeksikalsk og symbolsk) og tre mulige 

interpretantrelationer (rhema, decitegn og argutegn).75  

Da det her blot drejer sig om at repræsentere den overordnede tegnmodel, er 

det ikke hensigtsmæssigt at løbe den skolastiske risiko, der tilbyder sig for en 

                                           
75 Både hos Peirce og senere anvendes skiftende terminologi i omtalen af den såkaldte tegntrikotomis enkelte 

dele. Her benyttes terminologien fra en række manuskriptfragmenter, trykt i Peirce: Collected Papers bd. 2. Frag-

menterne er samlet af Justus Buchler under titlen Logic as Semiotic: The Theory of Signs, og optrykt i hans udvalg 

af Peirce-tekster i Buchler, 1940: 98-119. Jfr. også Gorlée, 1990, der beskriver den terminologiske og betydnings-

mæssige udvikling i Peirce's opfattelse af monadiske og dyadiske (»uægte«)  tegn, der bl.a. omfatter biologiske og 

kropslige tegn og mentale tegn, hvor tredjeheden mangler. 
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nærmere udredning af de enkelte kategorier. Det er foreløbigt tilstrækkeligt at 

notere den nye epistemologiske betoning af interpretantfunktionen, der kan op-

fattes som en genspejling - og forsøg på løsning - af fysikkens iagttagelsespro-

blem. Fortolkningen af tegnet indgår i definitionen af begrebet iagttagelse. De 

for Peirce fundamentale tegnteoretiske elementer fik iøvrigt først betydning 

langt senere. 

Med Peirce's interesse for tegnenes logiske relationer kan det ikke undre, at 

han - af Cohen karakteriseret som en reinkarnation af Dr. Illuminatus - også inte-

resserede sig for ideen om den logiske, tænkende maskine. 

 

The secret of all reasoning machines is after all very simple. It is that 

whatever relation among the objects reasoned about is destined to be the hinge 

of a ratiocination, that the same general relation must be capable of being 

introduced between certain parts of the machine.76 

 

Peirce forstod - som alle forgængere - den logiske maskine som en mimetisk 

rekonstruktion af den logiske tankes struktur, men nærede på den anden side in-

gen illusioner om, at man derved kunne reproducere den menneskelige tænkning 

som sådan. Enhver logisk maskine lider, skrev han, af en dobbelt impotens: Den 

mangler for det første originalitet, initiativ, evne til at formulere sine problemer 

og frembringe sit eget input og evne til at vælge mellem to mulige procedurer. 

Dernæst lider den som mekanisk maskine af en principiel endelighed (absolute 

limitations). Dette gælder, tilføjer Peirce, ganske vist også bevidstheden, men på 

en anden måde, der illustreres med vores evne til at fortsætte og udvikle 

algoritmiske beregninger i det uendelige. Gödel brugte iøvrigt, som det fremgår i 

næste afsnit, et ganske tilsvarende ræsonnement i argumentation for den 

formelle beskrivelses ufuldstændighed.  

Som følge af disse begrænsninger, der var relateret til den analogiske maski-

ne, lå pointen ikke i muligheden for at erstatte menneskelig tænkning, men i mu-

ligheden for at befri os fra det mere kedelige rutinearbejde, og især i muligheden 

for at få ny viden om logisk tænkning ved at studere sådanne maskiner. 

Spørgsmålet var, hvor stor del af tænkningen en sådan maskine kunne udføre?77 

Ifølge Peirce har den mekaniske procedure dog samtidig en egenskab, der gør, 

at den ikke blot kan opfattes som en simpel, repetitiv procedure. Når en ma-

skines forskellige dele interagerer, opstår der også relationer, der ikke nødven-

digvis har været tilsigtet eller forudset. Disse relationer opfatter Peirce som »ræ-

sonnementer«, der udtrykker en lovmæssighed, der således bliver formuleret af 

maskinen. Argumentet gælder ikke kun den logiske maskine, hvor lovmæssighe-

                                           
76 Peirce, 1887: 168. Cohens karakteristik er givet i Cohen 1966: 112. 
77 Peirce, 1887: 169 og 165. 
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derne er af logisk karakter, men, siger Peirce, også mange fysiske maskiner, hvor 

interaktionen udtrykker fysiske eller kemiske love: 

 

In this point of view, too, every machine is a reasoning machine, in so much 

as there are certain relations between its parts, which relations involve other re-

lations that were not expressly intended. A piece of apparatus for performing a 

physical or chemical experiment is also a reasoning machine, with this differen-

ce, that it does not depend on the laws of the human mind, but on the objective 

reason embodied in the laws of nature.78 

 

I mere snæver sprogvidenskabelig forstand udlægges de nye tegnteoretiske 

spor imidlertid snarere med Ferdinand Saussure's udkast til en strukturalistisk 

tegnteori, der trods det generelle sigte på en almen teori om »tegnenes liv i sam-

fundet« var bygget omkring udforskningen af de lingvistiske tegn med definitio-

nen af tegnet som en - arbitrær - enhed af udtryksform og indhold: »Det språk-

liga tecknet förener inte en sak och et namn utan ett begrepp och en ljudföre-

ställning.«79 Denne definition af tegnbegrebet indeholder hele grundlaget for 

Saussures sprogteori: Ligegyldigt hvordan man betragter et lingvistisk fænomen, 

rummer det altid to sider. Der eksisterer således ikke blot et uløseligt - men 

varierbart - bånd mellem udtrykkets form og indhold, men også mellem artikula-

tion og akustik, mellem den akustisk-artikulatoriske enhed og betydningen, 

mellem det fysiologiske og mentale, mellem sprogets individuelle og sociale 

side, mellem sproget som historisk strøm og som en på et givet tidspunkt eksi-

sterende institution, og mellem den på et givet tidspunkt invariante sprogbyg-

ning og sprogbrugen.80 Da sprogbrugen således på den ene side opfattes som den 

eneste manifestation af den invariante sprogbygning, og samtidig på den anden 

side også som den eneste manifestation af den meningsgivede variation, bliver 

de forskellige fortolkninger af mødet mellem bygningen og meningen en vigtig 

sprogteoretisk skillelinje. 

Hvor Peirce indførte en interpretant som en art brobygger mellem udtrykket, 

signalet, og meningen, anskuede Saussure tegnrelationen som en serie af enheder 

mellem de to sider. Begge teorier implicerede, at ethvert studie af betydnings- og 

meningsdannelsen måtte funderes i studiet af det sproglige udtryk for betyd-

ningsdannelsen. De to teorier adskiller sig imidlertid, fordi de forholder sig til 

det sproglige udtryk på to forskellige - og vanskeligt forenelige - måder. Hvor 

den Saussure' ske teori retter opmærksomheden mod den specifikt sproglige 

tegnfunktion, søgte Peirce - som påpeget af Linda Gorlée - at formulere en uni-

                                           
78 Peirce, 1887: 168. 
79 Saussure (1916) 1970: 93.  
80 Her refereret efter  Saussure (1916) 1970: 31. 
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versel symbolsk logik ud fra den antagelse, at man kan identificere tankeindhol-

det med de symbolske udtryk.   

 

Logic needs no distinction between the symbol and the thought; for every 

thought is a symbol and the laws of logic are true of all symbols.81 

 

For Peirce bliver den sproglige udtryksform derfor blot en i sig selv mindre 

betydende manifestation af en bagvedliggende, universel tegnrelationslogik, 

mens Saussure opfattede lingvistikken som en første begyndelse og bidrag til en 

generel tegnteori - en semiologi - omfattende forskellige tegnsystemer, hvis re-

spektive pladser i den menneskelige erkendelse så sidenhen måtte bestemmes af 

psykologien.82  

Dertil må psykologen imidlertid selv have både en teori om tegnene og et 

tegnsystem at udtrykke bestemmelsen i. Al forsigtighed til trods åbnede også 

Saussure - med sit udkast til en præcisering af det sproglige som specifikt viden-

skabeligt genstandsfelt - for erkendelsen af tegnsystemernes centrale plads i epi-

stemologien. Afgrænsningen af begrebet om det sproglige som et fænomen med 

sin egen særskilte form anbringer samtidig denne form som vilkår for den men-

neskelige erkendelse af det ikke-sproglige. 

Saussure formulerede sin teori i et opbrud fra det 19. århundredes komparative 

sprogopfattelse, fordi man ikke havde »klargjort studieobjektets natur« og derfor 

ikke havde kunnet udvikle en systematisk metode. Men definitionen af sprog 

som et forråd af lydforestillinger, tegn, der udgøres af en forbindelse mellem 

udtryk og indhold, er ikke blot et nyt, forbedret fundament for den samme 

sprogvidenskab, det bliver også afsættet en metodologisk polarisering, der i sin 

generelle form udmøntes i sondringen mellem en synkron og diakron sprogbe-

skrivelse, der dækker hver deres synsvinkel med tegnbegrebet som den eneste 

forbindelse. 

For Saussure er distinktionen primært en metodologisk distinktion, nødvendig 

for at kunne foretage mere præcise beskrivelser, og valget af synsvinkel er prin-

cipielt kun et spørgsmål om, hvad man er interesseret i. Studerer man et lang-

somt forandrende sprog er det de synkrone træk, der falder i øjnene, forandres 

sproget hurtigt er en diakron betragtning ikke blot mere nærliggende, det er også 

væsentligt vanskeligere at udsondre genstandsområdet for en synkron beskri-

velse: 

 

Av två språk som finns sida om sida vid en given period kan det ene utvecklas 

mycket och det andra næsten inte alls; studiet blir följaktligen diakroniskt i 

                                           
81 Peirce (1865, Writings. 1.166) her citeret efter Gorlée, 1990: 72.  
82 Saussure (1916) 1970: 40. 
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förste fallet og synkroniskt i det andra. Ett absolut tilstånd definieras av från-

varon av förandringer...83 

 

Det viser dog blot, hvor vanskeligt det er at operere med den særskilte synkro-

ne beskrivelse. Saussure understøtter da også distinktionen ved at allokere det 

diakrone og synkrone perspektiv til to forskellige sproglige domæner. Det syn-

krone forankres primært i grammatikken, mens det diakrone forankres i fonolo-

gien.84 I den senere strukturalistiske fortolkning har man som hovedregel helt 

opgivet det diakrone perspektiv eller betragtet det som en mindre afgørende, 

modificerende faktor. 

Saussure lagde selv op til denne konsekvens, idet han antog, at diakrone for-

andringer - eksempelvis lydforskydninger - primært rammer enkelte elementer i 

sprogsystemet. Selv om sådanne forandringer utvivlsomt påvirkede hele syste-

met, bestod der ikke nogen »indre« forbindelse mellem de partielle, diakrone 

forandringer og det samlede system. De to aspekter kunne ikke studeres samti-

digt, og sproget måtte primært opfattes som et system med vægt på den synkrone 

forbindelse mellem sprogets bestanddele. 

Det centrale, stadig uløste problem på begge sider af denne polaritet viser sig 

imidlertid at være det samme, nemlig forholdet mellem sproget som bygnings-

system og den manifesterede sprogbrug. Det synkrone sprogsystem skal ikke 

blot udskilles fra den fonologiske udtryksvariations diakrone tidsakse, det skal 

også udskilles fra den semantiske variation, der manifesteres i den samme sprog-

brug som sprogsystemet. Semantisk variation  lader sig ikke - som fonologisk 

variation - beskrive som partikulært afgrænset variation af et enkelt led i sprog-

systemet. Semantisk variation manifesteres ikke blot som individuel variation, 

men udtrykkes også som genre- og stil-træk, og det er vanskeligt at se, hvad der 

skulle kunne hindre semantisk variation i at gøre sig gældende på det niveau, 

Saussure vil afgrænse som sprogsystem eller sprogbygning. Der mangler med 

andre ord et grundlag for begrebet om et invariant sprogsystem. 

Saussure medgiver da også, at det diakrone perspektiv ikke kan reduceres til 

fonologiske eller andre for den synkrone beskrivelse underordnede forandringer. 

 

Sedan fonetiken eliminerats finns något kvar som verkar rättfärdiga föreställ-

ningen om en »grammatikkens historia« och här ligger den verkliga svårighe-

                                           
83 Saussure (1916) 1970: 132. 
84 Saussure (1916) 1970: 131, 165-174. Det hører med, at Saussure samtidig udvidede og omtolkede gramma-

tikken ved at tilføje leksikologien til morfologien og syntaksen, og ved at beskrive disse - indbyrdes overgribende 

- aspekter ud fra en, mener han, mere grundlæggende distinktion mellem syntagmatiske og associative 'solidarite-

ter'. Syntagmatiske solidariteter angår relationer til de omgivende tegn i talekæden. Associative solidariteter angår 

relationen til andre mulige kandidater til samme plads.  
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ten. Den oundgängliga distinktionen mellan diakroni og synkroni skulle kräva 

detaljerade förklaringar, som faller utom ramen för denna kurs.85 

En sådan mere detaljeret forklaring er endnu ikke fremkommet, og man kan 

derfor spørge om ikke den uafgjorthed i forholdet mellem sprogsystem og 

sprogbrug, der ser ud til at gælde alle de sprog, der undertiden omtales som na-

turlige sprog, er en - måske tilmed meget central - egenskab, der samtidig ad-

skiller disse sprog fra matematiske, algoritmiske og logiske sprog? 

Dette spørgsmål vil blive taget op til yderligere diskussion i kapitel 6-9, hvor 

det hævdes, at begrebet om en invariant sprogbygning ikke kan have gyldighed 

for sprog, der tillader semantisk variation af det benyttede notationssystems 

mindste udtryksenheder, idet en sådan semantisk variation i så fald også kan om-

fatte etablerede bygningsregler. 

 

Forholdet mellem den diakrone og synkrone beskrivelse indgik hverken som 

problem i den matematiske logik eller i Peirce's semiotik, og Saussure knytter 

selv problemstillingen til de videnskaber, der som lingvistikken, psykologien og 

økonomien beskæftiger sig med mange samtidigt realiserede, forskellige 'vær-

dier', der tilsammen udgør systemet på et givet trin, og spørgsmål om forskellige 

værdiers varians over tid.86 

De tre tegnteorier var på flere måder indbyrdes stærkt forskellige. Mens man i 

den matematisk-logiske sprogteori er optaget af relationen mellem den ma-

tematiske og logiske repræsentation, der hver især opfattes som to veletablerede 

og konsistente symbolsystemer, der i en eller anden forening kan udgøre det 

almene tegnteoretiske grundlag, indeholder Peirce's teori et udkast til en ny tegn-

teoretisk logik, mens Saussure sætter sig det i denne sammenhæng - men ellers 

ikke - mere beskedne mål, at indkredse et nyt udgangspunkt for en senere almen 

tegnteori. 

Selv om de opstod uafhængigt af hinanden og er indbyrdes uforenelige i deres 

oprindelige form, var retningen dog den samme: Man søgte at beskrive sproget 

som et selvstændigt system med immanente love, der enten var uafhængige af 

eller ligefrem styrede den semantiske reference til det beskrevne. Tegnproduk-

tionen blev set som resultat af de tegnrelationer, sprogsystemet indeholdt. Se-

mantikken betragtes enten som invariant i forhold til sprogsystemet eller som 

funktion af sprogbrug og sprogsystem.  

Deri ligger et implicit og - som det vil blive hævdet i et senere kapitel - også 

tvivlsomt postulat: nemlig at sprogets semantiske dimension er fuldstændigt ma-

                                           
85 Saussure (1916) 1970:177. 
86 Saussure (1916) 1970: 107-115. Med værdibegrebet sigter Saussure til fænomener, der er bestemt i en dobbelt-

hed mellem »saker af olika ordning«, som tegnrelationen udtryk/indhold i sprogvidenskaben og relationen arbejde-

løn i økonomien. 
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nifesteret i det symbolske udtrykssystem - helt indeholdt eller udtrykt i sprog-

brugen og omsluttet af sprogsystemet, der omvendt postuleres at være utilgæn-

geligt for semantisk motiveret variation. Det fælles mål var således at beskrive et 

selvstændigt, afsluttet regelsystem for meningsartikulation. 

 Saussure's teori blev formuleret på baggrund af den historiske sprogbeskri-

velses prævidenskabelige grundlag, hvor man nok havde betragtet sproget som 

form, men set formen som ydre vehikel for meningsartikulation. Heroverfor 

hævder Saussure, at tanken, før den udtrykkes i sprogets distinktioner, må for-

stås som en amorf masse »kaotisk i sin natur«. Det semantiske indhold kan der-

for kun eksistere gennem de sproglige oppositioner, hvilket igen indebærer, at 

det semantiske niveau er allokeret til de enkelte tegn.87 

For Peirce og den formelle, matematisk-logiske sprogbeskrivelse var baggrun-

den en destabilisering af den mekanistiske naturbeskrivelses repræsentationelle 

gyldighed. 

Man stod tilsyneladende med to lige ubehagelige alternativer. Hvis man ville 

opretholde en systematisk eller mekanistisk beskrivelsesmåde, måtte man akcep-

tere tabet af referentiel gyldighed. Hvis man ville opretholde kravet om referen-

tiel gyldighed, måtte man opgive den systematiske eller mekanistiske beskrivel-

sesmåde. 

Det 20. århundredes sprogvidenskabelige hovedstrømninger danner sig såle-

des som en frigørelse fra en forståelse af sprogets nedsænkethed i historiens og 

naturens forudsatte meningsfylde. Sprogvidenskaben blev så at sige indhentet af 

Hume's filosofiske kritik af erkendelsen, det semantiske bånd til den omtalte ver-

den blev brudt. 

Når den sikre korrespondens mellem begrebet og det begrebne ikke længere 

er givet, træder begrebsliggørelsen, den sproglige repræsentation frem både som 

et særskilt problemfelt, og som stedet, hvor spørgsmålet om sandheden har sin 

afgørelse. Med ontologiens forvandling til epistemologi bliver sprogets referen-

ce til verden udenfor sproget flettet ind i sprogets reference til sig selv. Referen-

tialiteten eksisterer ikke længere som en forudsat eller selvfølgelig mulighed, 

den bliver nu istedet genstand for sprogteoretisk reflektion, mens sproget 

samtidig træder klarere frem som selvstændigt formsystem.  

Trods de indbyrdes divergenser,  der igen vil dukke op i senere kapitler, re-

præsenterer de tilsammen et første markant - endnu kun teoretisk - udtryk for en 

sækularisering af videnskabens forhold til sproget. Denne sækularisering har 

træk fælles med ældre, nominalistiske antagelser, der ligeledes har betvivlet, at 

sproget refererer til en orden udenfor sproget, men den adskiller sig ved den ob-

jektiverende selvstændiggørelse af sproget som et fænomen, der kan beskrives. 

                                           
87 Saussure (1916) 1970: 143ff. 
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Mens Saussure tager sigte på en systematisk beskrivelse af de almindelige 

sprogs mekanismer, sætter de logiske og matematiske sprogbeskrivelser sig for 

at besvare den tabte referentialitet med formuleringen af et nyt, formelt og kon-

sistent symbolsprog. Dermed fik selve ideen om et abstrakte og formelt defineret 

symbolsystem for alvor fæste i videnskaben. 

 

 

4.3 Den mekaniske beslutningsprocedures problem 

 

Man kunne tro, at logisk orienterede filosoffer ville være de første til at betvivle 

ideen om en mekanisk logik, der gør logikeren overflødig, berøver hans hidti-

dige anstrengelser enhver auratisk forbindelse med mere ophøjede åndelige 

sysler og anbringer den filosofiske logik i civilisationens forhistoriske arkiv for 

veloverståede, nu overflødiggjorte sysler. Sådan forholder det sig dog langt fra. 

Ingen andre har fremført ideen om - endsige søgt at udvikle - en mekanisk logik 

med samme uegennyttige ildhu og ihærdighed, som man finder i den logiske fi-

losofis tradition. Det mest ambitiøse og stærkeste udtryk for denne bestræbelse 

findes tilmed just på det tidspunkt, hvor det mekanistiske paradigme, der har sin 

baggrund i fysikken, her for alvor var kommet i vanskeligheder.  

Der er næppe tvivl om, at man i høj grad var inspireret af den spekulative dri-

stighed, der i sin tid havde ført til den succesrige formulering af den matematiske 

fysiks grundlag. Galilei's »mål, hvad der kan måles«, Descartes' analytiske 

geometri og formulering af matematikken som den kritiske, skeptiske fornufts 

våben mod uvidenhed og Newton's langt hen vellykkede applikation af et for-

holdsvis simpelt aksiomsystem til beskrivelse af universet var i sig selv udtryk 

for, at man kunne udvikle generelle erkendelsesmåder, der måtte gå langt forud 

for spørgsmål om empirisk evidens.88 I det perspektiv måtte den mekaniske 

fysiks problemer betragtes, og det centrale tema for den filosofiske logik blev 

derfor selve forholdet mellem logik og matematik. Det overordnede mål blev 

formuleringen af en bevis-teori, d.v.s. et generelt, formelt bevis for, at det var 

muligt at afgøre om en procedure udført i et formelt, symbolsk logisk sprog var 

korrekt eller ukorrekt. 

 Det meta-matematiske program blev - af David Hilbert - udmøntet i en række 

præcist formulerede spørgsmål, fremlagt på to internationale matematiker-

kongresser i 1928 og 1930. Blandt spørgsmålene var der især tre, der kom til at 

optage sindene: Kan matematikken betragtes som komplet i den forstand, at et-

hvert matematisk udsagn enten kan bevises eller afkræftes? Kan matematikken 

betragtes som konsistent, i den forstand, at en gyldig operationsfølge aldrig fører 

                                           
88 Også empirismen forudsatte (og udviklede sig på grundlag af) et sådan teoretisk-konstruktivt epistemologisk 

grundlag, nødvendiggjort af, at man måtte trænge bag den umiddelbare erfarings fordomsfuldhed.   
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til forkerte udsagn (som for eksempel at man aldrig ad aritmetisk vej risikerer at 

komme til resultater som 2 + 2 = 5)? Og kan matematikken betragtes som af-

gørlig eller bevisbar, d.v.s. eksisterer der en finit metode, der i princippet kan 

anvendes på enhver antagelse med garanti for en korrekt afgørelse om antagel-

sens sandhed? Det sidste spørgsmål er det såkaldte Entscheidungsproblem.89 

Hilbert selv var overbevist om, at alle disse spørgsmål kunne besvares på en 

sådan måde, at man dermed kunne erklære, at man havde bevist, at den matema-

tiske logik var et fuldstændigt, komplet og konsistent beskrivelsessprog. På kon-

gressen i 1930 sluttede han sit indlæg med at erklære at (der) ein unlösbares 

Problem überhaupt nicht gibt.90 

Det var dog langt fra alle, der delte Hilbert's optimistiske forventninger til den 

formelle matematiske beskrivelse. Således havde matematikeren E. L. Post al-

lerede tidligt i 20-erne været på sporet af formelle problemer, der ikke kunne 

afgøres med nogen finit metode. Andre - som John von Neumann - havde - lige-

ledes i 1920-erne - argumenteret for, at man ikke blot ikke kendte et bevis for, at 

alle matematiske problemer i princippet havde en finit løsning, der var heller 

ikke nogen som helst grund til at tro, at det kunne findes. Tværtimod, manglen 

på et sådant bevis var matematikkens eksistensberettigelse som tænkning: 

 

... die Unentscheidbarkeit ist sogar die Conditio sine qua non dafür, daß es 

überhaupt einen Sinn habe, mit den heutigen heuristischen Methoden Matematik 

zu treiben. An dem Tage, an dem die Unentscheidbarkeit aufhörte, würde die 

Mathematik im heutigen Sinne aufhören zu existieren; an ihre Stelle würde eine 

absolut mechanische Vorschrift treten, mit deren Hilfe jedermann von jeder ge-

gebene Aussage entscheiden könnte, ob diese beweisen werden kann oder 

nicht.91 

 

Endnu før Hilbert havde nået at fremlægge sit samlede program på kongressen 

i 1930 havde de to første af de tre omtalte spørgsmål fundet et lige så overra-

skende som klart svar. 

 Matematikeren Kurt Gödel fremlagde nemlig her, dagen før Hilberts indlæg, 

et af det 20. århundredes mest skelsættende matematiske beviser, Gödel's teo-

rem, der kort fortalt går ud på, at aritmetikken enten er inkonsistent eller 

ufuldstændig, idet han påviste, at der findes »relativt simple« aritmetiske sæt, der 

                                           
89 Jfr. Hodges 1983: 90-92.  
90 Citeret efter Robin Gandy, 1988: 63. 
91 Von Neumann 1961: 265-266. Her citeret efter Robin Gandy, 1988: 66. 
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indeholder mindst én antagelse, hvis gyldighed ikke kan afgøres indenfor det 

givne formelle systems præmisser.92 

Beviset blev skelsættende af flere grunde. Først og fremmest fordi det afgjor-

de den mere spekulative diskussion af den formelle beskrivelses mulige fuld-

stændighed med et formelt argument. Men dernæst især fordi implikationerne 

endnu langt fra er afgjort. Ubestridt er vist kun to ting. For det første, at beviset 

fjernede grunden under Hilbert's ambition: at formulere et strengt formelt 

kriterium for afgørelse af sandhed vedrørende afgrænsede, formelle systemer. 

Gödel beviste, at det ikke er muligt, end ikke under den stærkt reduktive forud-

sætning, at det drejede sig om formelle systemer med veldefinerede begyndelses-

betingelser og operationsmåder. Derudover synes der også at være enighed om, 

at enhver udlægning af beviset vil have generelle implikationer for forståelsen af 

formelle, symbolske systemers egenskaber.  

Med Gödel's bevis kulminerede tanken om en ren matematisk-logisk episte-

mologi og positivismen tabte sit filosofiske grundlag. Man havde i stedet for en 

generel sandhedsfunktion fået et formelt bevis for, at der eksisterede et beskri-

velses- og afgørlighedsproblem, der ikke kunne løses indenfor den formelle be-

skrivelses rammer. Den formelle beskrivelses afmagtsproblem var dybest set, 

skrev Gödel, grundet i, at en formel bevisførelse pr. definition måtte kunne udfø-

res som et endeligt antal operationer, mens ethvert formelt system imidlertid kan 

danne grundlag for en uendelig mængde af stadig trinhøjere udtryk. 

The true reason for the incompleteness which attaches to all formal systems 

of mathematics lies ... in the fact that the formation of higher and higher types 

can be continued into the transfinite ... while, in every formal system, only count-

ably many are available.93 

 

Mens Gödel med sin konklusion lukkede en dør, åbnede han med sin metode, 

den formelle betragtning af formelle systemer, en anden.  

Denne fremgangsmåde var for så vidt allerede udviklet i de forskellige forsøg 

på at forbinde den matematiske og logiske beskrivelse. Man havde dog her for-

udsat, at der bestod en logisk relation: at matematikken er logik (Frege-Russel) 

eller at matematiske problemer kunne behandles i en metamatematisk logik 

(Hilbert). Metoden var i begge tilfælde deduktiv, man ville nå frem til det mate-

matiske udtryk ved analytisk reduktion. Gödel gik en anden vej, idet han sim-

pelthen nummerede de enkelte sætninger i et formelt system: »we now set up a 

one-to-one correspondence of natural numbers to the primitive symbols of the 

                                           
92 Hodges, 1983: 91 ff. Gandy 1988: 68. Gödel's bevis blev trykt i 1931 og udvidet i 1935. Her citeres efter gen-

optryk i Davis 1965. 
93 Gödel (1931) 1965: 28-29. 
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system...«94 for derefter at behandle bevisproceduren på talteoretisk grundlag. 

Gödel viste således, hvordan man med en simpel og arbitrær kodnings- eller 

adresseringsprocedure - »Gödel-numbering« - kunne behandle et logisk-sym-

bolsk system i et numerisk, hvor det første system kun var repræsenteret ved en 

adresse. Bevisførelsen var som hele overordentligt kompliceret, men selve kod-

ningsproceduren var nærmest hårrejsende enkel. 

Det metodiske princip, den arbitrære omkodning, indeholder i det mindste i 

kimform en række formelle beskrivelsesprocedurer, der siden har fundet vidt-

strakt anvendelse. I nærværende sammenhæng er det især interessant, at metoden 

indeholder en generel model for algoritmisk håndtering af formelle procedurer, 

heriblandt også andre algoritmer - håndtering af anden orden - og at den udnytter 

»scanning« som kodningsprocedure.95  

Metoden har dog - endnu? - ikke kunnet frigøres fra den begrænsning, der 

blev det første resultat af dens anvendelse. Der kan ikke formuleres en generel, 

formel bevisprocedure for en formel beskrivelses fuldstændighed. 

 På denne måde indgår Gödel's teorem i det 20. århundres matematiske logik 

på samme paradoksale måde som kvantefysikken i det 20. århundredes fysik, 

som en beskrivelsesmåde, der udvider det beskrivelsesmetodiske potentiale ved 

at indskrænke beskrivelsens gyldighed. 

Gödel besvarede imidlertid med sit teorem kun de to første af Hilbert's spørgs-

mål. Det tredje stod tilbage. Gödel havde indført en distinktion mellem formelt 

korrekte, bevisbare og ikke-bevisbare sætninger, og fremlagt en ny bevisførel-

sesmetode, der udvidede anvendelsesområdet for formelle beviser, beroende på 

udførelsen af et endeligt antal formelle skridt-for-skridt operationer med fuldt 

deterministiske regneregler. Men han havde kun påvist, at ethvert kendt formelt 

system var ufuldstændigt, fordi det måtte indeholde mindst én sætning, der ikke 

kunne bevises indenfor systemets egne rammer. Han havde ikke afkræftet, at der 

kunne eksistere en generel, finit metode til at afgøre om en vilkårlig matematisk 

sætning kunne bevises eller ej. Men også dette problem - Hilbert's  Ent-

scheidungsproblem - nærmede sig nu en afgørelse. 

Hvis det skulle være muligt at bekræfte Hilberts tese, måtte man antage, at en-

hver logisk procedure skulle kunne udføres ad matematisk-algoritmisk vej ved 

hjælp af mekaniske procedurer. »Det er velkendt« skrev Gödel således i 1931  

 

                                           
94 Ibid: 13. 
95 Ved scanning forstås her, at et fænomen repræsenteres (søges, behandles) via et arbitrært symbol - som et gar-

derobenummer repræsenterer en frakke. Scanningsbegrebet, der har bredt sig sammen med informationsbegrebet, 

er diskuteret i Finnemann, 1989: 163-172 og 1991: 170-172. 
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... that the development of mathematics in the direction of greater presicion 

has led to the formalization of extensive mathematical domains, in the sense that 

proofs can be carried out according to a few mechanical rules.96 

 

Men, viste det sig, en bekræftelse af Hilbert's tese krævede ikke blot, at man 

beskrev en mekanisk bevisprocedure, det skulle også vises, at denne procedure 

kunne udføres med et finit antal operationer. Man måtte kunne afgøre, hvornår 

det var muligt at sige, at der aldrig ville komme en afgørelse. Det krævede igen 

en præcis definition af, hvad man kunne forstå ved en finit mekanisk bevisproce-

dure.  

I midten af trediverne fremkom ikke mindre end tre forskellige forslag til en 

sådan præcis definition. Det lod sig hurtigt eftervise, at de tre beviser var ækvi-

valente selv om de var gennemført på forskellig måde, og at de implicerede, at 

det ikke var muligt at formulere en generel metode til at afgøre om en vilkårlig 

sætning kunne bevises. En af disse definitioner skilte sig dog ud, idet den var 

formuleret på et arbitrært, talteoretisk grundlag.  

Det var med denne talteoretiske definition af en finit mekanisk procedure - 

udviklet i forsøget på at besvare Hilbert's tredje spørgsmål - den da 24-årige en-

gelske matematiker Alan M. Turing i 1936 leverede den første, teoretiske formu-

lering af den »universelle« computers  principper.97 

                                           
96 Gödel (1931) 1965: 5. 
97 De tre definitioner er Church-Kleene's, Gödel-Herbrand's og Alan Turing's. Jfr. Kleene, 1988: 34-36, Gandy 

1988: 69-88 og andre bidrag i Herken 1988. Tidssammenfaldet har givet anledning til mange overvejelser over de 

mulige direkte og indirekte inspirationslinjer. Det står dog nogenlunde fast, at Turing formulerede sit bevis uden 

kendskab til de andre. Turing kom sidst, hans artikel blev kun offentliggjort fordi hans metode var så forskellig fra 

Church's.   
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5. Den universelle computer 
 

 

5.1 A finite mechanical procedure - Turing's definition 

 

Turing fremsatte sit svar på Hilbert's Entscheidungs-problem i artiklen On 

Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem i 

1936.98 Svaret var negativt. Det kunne bevises, at der ikke kan findes en generel 

beregningsprocedure, der kan afgøre om et vilkårligt veldefineret talteoretisk el-

ler formelt, logisk problem kan løses med et finit antal operationer. 

Det var ganske vist allerede en månedgammel nyhed, idet Alonzo Church kort 

forinden havde publiceret et lignende bevis. Turing's bevis var imidlertid udfor-

met på en anden måde og rummede to originale resultater.  

Det ene var, at Turing's definition af finitte, formelle procedurer - til forskel 

fra Church/Kleene's og Gödel/Herbrand's - ikke beroede på et specifikt sæt af 

formelle aksiomer. Dermed havde, fastslog Alonzo Church i 1937, Turing's defi-

nition, 

 

... the advantage of making the identification with effectiveness in the 

ordinary (not explicitly defined) sense evident immediately - i. e. without the 

necessity of proving preliminary theorems.99 

 

Church opfattede derfor sin egen tese som en teoretisk definition, der blev be-

vist af Turing's analyse. Det var angiveligt også denne uafhængighed af bestemte 

formelle aksiomer, der senere overbeviste Gödel om, at både hans egen og 

Church's definitioner ikke blot var heuristiske teoremer.100 Ihvert fald betonede 

han nogle år senere, at Turing's definition havde en særskilt epistemologisk 

værdi. 

 

With this concept, one has for the first time succeded in giving an absolute de-

finition of an interesting epistemological notion, i.e. one not depending on the 

formalism chosen.101 

 

Denne teoretiske gevinst og vurderingen af dens betydning hører først og 

fremmest hjemme indenfor den matematiske logik.102 

                                           
98 Turing, (1936) 1965: 115-154. 
99 Her cit. efter Gandy, 1988: 85. 
100 Feferman, 1988: 117f. 
101 Kurt Gödel, (1946) 1965: 84. 
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Det andet hovedresultat i Turing's artikel var indeholdt i det redskab, han ud-

viklede til at nå det teoretiske resultat. Dette redskab udgøres af beskrivelsen af 

det, han selv betegnede som »the universal computing machine«, senere ofte om-

talt som en Turing-maskine. Nøglen hertil lå også i hans definition af den finitte, 

formelle procedure, idet han viste, at enhver sådan procedure kunne opløses i en 

serie af skridtvise operationer, der kunne udføres ad mekanisk vej.  

Turing's beskrivelse af denne mekanik - hans bevisværktøj - var også af teore-

tisk karakter, og han opfattede selv de to resultater som indbyrdes nøje forbund-

ne, ligesom man også i den senere litteratur har været tilbøjelig til kun at be-

tragte Turing-maskinen ud fra den matematiske-logiske problemstilling, der var 

udgangspunktet.  

 Selv om redskabet blev udviklet som led i en matematisk-logisk bevisførelse, 

har det imidlertid en selvstændig karakter, der lader sig beskrive uafhængigt af 

den matematisk-logiske problemstilling og dens fortolkning.  

En sådan beskrivelse kan ikke blot bidrage til at give et mere nuanceret bil-

lede af computerens egenskaber, den kan også at vise, at Turing's og senere ma-

tematisk-logiske beskrivelser af computeren indeholder restriktioner, der ikke er 

betinget af redskabets egenskaber, men derimod af den matematisk-logiske for-

tolkning, der følgelig kun kan opfattes som et særtilfælde af en mere generel be-

skrivelse. 

Denne påstand indebærer på den ene side, at matematisk-logiske fortolkninger 

betragtes som en gyldige beskrivelser af visse afgrænsede klasser af computatio-

nelle processer, idet disse klasser dels er defineret af de valgte formalismer og 

gyldigheden af det intentionelle indhold, der motiverer disse valg. På den anden 

side implicerer tesen, at de computationelle processer, der kan udføres på en Tu-

ring-maskine, lader sig definere ud fra et andet sæt - af mindre restriktive - krite-

rier. 

De matematisk-logiske beskrivelser af Turing-maskinen vil således blive op-

fattet som beskrivelser af en klasse dedikerede maskiner, kendetegnet ved at den 

computationelle, mekaniske procedure bliver underlagt en afsluttet, formel - ma-

tematisk eller logisk - semantik.  

                                                                                                                                     
102 Jfr. Michael J. Beeson, 1988: 194-198. Der synes at være enighed om, at Turing's resultat er i overensstem-

melse med Church's tese: at effektivt kalkulerbare funktioner er generelt rekursive. Tesen omtales undertiden som 

Church's undertiden som Church-Turing's tese. Jfr. Kleene, 1988. Haugeland, (1985) 1987 antager de to analyser 

er ækvivalente. Church mente som nævnt, at tesen var blevet bevist af Turing's analyse, men dens status er fortsat 

omdiskuteret. Gandy indvender således, at det ikke kan udelukkes, at man i fremtiden vil kunne formulere ikke-re-

kursive matematisk-logiske algoritmer og beviser, og at tesen kan derfor ikke anses for at være bevist. Gandy, 

1988: 78-79. Gandy understreger samtidig, at Turing's analyse også indeholder en anden, uafhængig tese, sædvan-

ligvis kaldet Turing's teorem: Enhver kalkulerbar funktion (i Church's forstand) der kan udføres af et menneske, 

kan også udføres på en maskine. 
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Med denne indfaldsvinkel bliver det ikke alene muligt at vise, at Turing selv 

fortolkede den maskine, han beskrev, ud fra teoretiske præmisser, der lader sig 

opløse som følge af denne maskines egne egenskaber, det lader sig også vise, at 

alle computationelle procedurer må forstås relativt til symbolske processer, der 

ikke kan udføres af en Turing-maskine, og at dette ikke indskrænker, men ud-

vider det symbolske anvendelsespotentiale. 

Det afgørende punkt i denne argumentation ligger i påstanden om, at den me-

kaniske procedure, som den udføres i en Turing-maskine, på den ene side tillader 

realiseringen af alle de formelle procedurer, der er omfattet af Turing's definition 

af formelle, mekaniske procedurer, mens denne definition af formelle procedurer 

på den anden side ikke kan opfattes som en udtømmende definition af den 

mekaniske procedure, der udføres i Turing-maskinen. Det vil således blive vist, 

at en formel procedure kun kan udføres i en Turingmaskine, hvis det foreligger i 

en symbolsk notationsform, der er forskellig fra den formelle notation, og at de 

betingelser, der skal være opfyldt for at udføre en formel procedure i en Turing-

maskine, samtidig indebærer, at det symbolske udtryk kan behandles uafhængigt 

af en formel semantik.  

Argumentationen for dette synspunkt omfatter dels en beskrivelse af de to for-

skellige koncepter af den mekaniske procedure, der er indeholdt i Turing's teori, 

dels en nøjere undersøgelse af forholdet mellem de fysiske og symbolske forløb. 

Analysen der følger i afsnit 5.2-5.4 vil munde ud i tre forbundne konklusioner, 

nemlig at: 

 

• At en Turing-maskine kan kun bruges som regnemaskine (eller til at udføre en 

formel procedure) fordi den ikke selv er underlagt de restriktioner, der er in-

deholdt i regnereglerne (eller i den formelle procedure). 

 

• At det epokegørende spring fra den automatiske regnemaskine til den univer-

selle computer sker i og med konstruktionen af det, der vil blive beskrevet som 

det informationelle notationssystem, der er principielt forskelligt fra formelle 

notationssystemer.  

 

• at dette notationssystem, der gør det muligt at bruge en Turing-maskine til at 

simulere en automatisk regnemaskine, samtidig gør det muligt at anvende den-

ne maskine til at simulere en mangfoldighed af såvel formelle som uformelle 

symbolske udtryk som en mangfoldighed af ikke-symbolske processer og fæ-

nomener. 

 

Som det vil fremgå af analysen, er Turing-maskinens unikke egenskaber fun-

deret i en ny form for udveksling mellem fysisk-mekaniske og symbolske proce-

durer. Da Turing fandt grundlaget for denne konstruktion i en række bevidst-
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hedsteoretiske antagelser, der også har spillet en central rolle i senere fortolknin-

ger, vil de blive behandlet mere udførligt i kapitel 5.5-5.8. 

 

 

5.2 ... and other mechanical procedures ... 

 

Turing-maskinen er i sin grundform en ganske simpel model for udførelsen af 

mekaniske regneprocedurer. Den bærende tanke er, at enhver sådan beregning 

består i gennemløbet af et eller andet muligvis stort, men for en given opgave en-

deligt, antal af ganske få og hver især enkle operationer. Kravet til en sådan ma-

skine kan specificeres i følgende punkter: 

 

• Den skal udføre sine operationer skridt for skridt.  

• Den skal kunne modtage instruktioner i form af symboler på en strimmel, ind-

delt i en række af adskilte felter, hvor et givet felt kan rumme ét symbol (eller 

være blankt). Denne strimmel skal i princippet være uendelig, men den vil på 

ethvert tidspunkt kun indeholde et endeligt antal symboler. Hvert symbol skal 

have en fysisk veldefineret form, idet det skal kunne fremkalde en fysisk-

mekanisk virkning. 

• Den skal kunne »scanne« felterne på strimlen et for et, enten ved at rykke frem 

eller tilbage, men altid kun ét trin af gangen.  

• En scanning skal kunne resultere i - ligeledes ganske få - forskellige effekter 

enten på strimlen eller på maskinens tilstand: 

* Den skal kunne skrive symboler på blanke felter, slette et indlæst symbol, la-

de det stå eller ændre det.  

* Den skal kunne rykke strimlen frem eller tilbage til næste felt. 

* Den skal kunne forandre maskinens »figuration«.  

• Hertil kommer endelig, at maskinen - ikke strimlen - skal kunne beskrives med 

et finit antal distinkte tilstande, og at hver enkelt tilstand, »maskinfiguratio-

nen«, skal være adresserbar.103   

 

Beskrivelsen kan komprimeres, idet enhver Turing-maskine kan beskrives 

som et finit sæt af sekvenser, der hver især har formen: 

MBN  

idet formen udtrykker, at en maskine, der befinder sig i en given figuration, 

M, hvor der står  i det aktuelt scannede felt, vil erstatte dette  med et , 

                                           
103 Jfr. Kleene, 1988: 23 og Gandy, 1988: 81 for let varierede specifikationer af Turing-maskinens operationelle 

struktur. Turing indfører undervejs af praktiske grunde flere operationelle mekanismer, blandt andet en opdeling 

af strimlen, således at hvert andet felt forbeholdes sletbare hjæpetegn, der benyttes under operationerne. 
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bevæge strimlen, markeret med B, et skridt til venstre, højre eller blive på stedet 

og forandre sin figuration til N.104 

Da maskinens adfærd på denne måde er determineret af maskinens aktuelle 

tilstand (maskin-figurationen) og det aktuelt scannede symbol, er denne specifi-

kation tilstrækkelig til at beskrive det samlede systems (konfigurationens) ad-

færd på ethvert givet tidspunkt.   

Med dette inventarium viser Turing dernæst, hvordan man for en række com-

putable sekvenser kan opstille en tabel, der angiver den fornødne konfiguration i 

en standardform, således at beregningen kan udføres alene ved hjælp af de 

operationer, tabellen angiver. Da man kan lade maskinen starte med at læse en 

beskrivelse af standardformen for en given computabel sekvens, ligger der her 

en ny mulighed, siden omtalt som Turing's tese eller teorem: 

 

It is possible to invent a single machine which can be used to compute any 

computable sequence.105 

 

Tanken er således ikke blot, at enhver - mulig - regneprocedure kan udføres 

mekanisk, men at det med passende programmering kan gøres på én og samme 

maskine »the universal computing machine«.106 

Set fra Turing's - og den matematiske logiks - synspunkt er denne beskrivelse 

af maskinen udtømmende. Resten drejede sig om at gøre rede for dens anvendel-

sesmuligheder, der for Turing's vedkommende primært drejede sig om to spørgs-

mål. Det ene var spørgsmålet om hvilke beregningsopgaver en sådan maskine 

kunne udføre? Det andet var det meta-teoretiske spørgsmål om, hvordan den teo-

retiske model kunne udnyttes til at afklare Hilbert's Entscheidungsproblem og 

eventuelt andre metateoretiske problemer i den matematiske logik? 

Ingen af disse spørgsmål gav anledning til at betragte maskinens fysiske funk-

tionsmåde som et centralt element i forståelsen af maskinens grundform. Det har 

i den senere litteratur da også ofte været hævdet, at den rent formelle definition 

af maskinen blandt sine fortjenester netop havde, at den ikke var bestemt af 

specifikke fysiske egenskaber. Det medgives dog som regel, at en fysisk reali-

sation indeholder visse restriktioner, heriblandt den, der ligger i forskellen på 

Turing's infinitte strimmel og den finitte kapacitet, der karakteriserer en hvilken 

                                           
104 Denne specifikation skyldes Martin Davis, 1988: 155, der anfører den i tre variationer - en for hver af de 3 be-

vægelsesmuligheder. Det skal noteres, at  og  kan have samme værdi, således at resultatet af operationen kan 

blive at værdien er uforandret, svarende til at der ikke skrives noget. Man kan altså ikke i denne form substituere 

og med 0 og 1. Turing benytter formen som udgangspunkt for en konvertering af programmet til 

»maskinsprog«, Turing (1936): 126-127.  
105 Turing, (1936) 1965: 127. 
106 Turing bruger termen computer om et menneske, der udfører beregninger, i overensstemmelse med den 

dengang gængse betydning. Maskinen omtales som en »computing machine«. 
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som helst virkelig maskine (rummets restriktion), og at de formelle procedurer i 

virkelige maskiner også er underkastet tidens restriktion. 

Selv om den fysiske realisation muligvis ikke spiller nogen væsentligt rolle 

for den matematisk-logiske fortolkning af computeren, spiller den ikke blot en 

central rolle for forståelsen af moderne computere, den spiller også en mere 

overset, men helt fundamental rolle for forståelsen af Turing-maskinens funktio-

nalitet.  

Det er muligt at aflæse denne betydning ud fra Turing's egen redegørelse, men 

rækkevidden heraf træder tydeligere frem, hvis man ser Turing's beskrivelse i 

mere direkte relation til begrebet om en fysisk-mekanisk proces, der før Turing 

forelå i én af to former. Enten kunne man ved en mekanisk proces forstå en 

lovmæssig, universel og deterministisk naturproces (første gang klart og generelt 

formuleret af Pierre Laplace) eller også kunne man forstå den mekaniske proces 

som en sekvens af et endeligt antal finitte fysiske operationer, der udgør et 

indbyrdes forbundet og udadtil afgrænset hele, som det eksempelvis foreligger i 

form af faktiske, fysiske maskiner.  

De to forståelser forelå som oftest mere eller mindre sammenvævede, selv om 

det medførte, at man så måtte ignorere den essentielle forskel mellem et system, 

der teoretisk set er uafbrydeligt og ikke tillader nogen form for intervention, og 

et, der både er afbrydeligt og tilvejebragt som en selektiv og konstruktiv 

udvælgelse og kombination af mekaniske processer med afgrænset og lokal 

virkning. 

Turing-maskinen indeholder dels en polarisering mellem, dels et brud med 

disse konceptualiseringer. 

I den klassiske, mekaniske naturteori opfattes determinationen mellem de en-

kelte skridt som en effekt af de generelle love, der virker i hele systemet. For-

skellen mellem to trin er en simpel funktion af en tidsvariation i et system med 

veldefinerede begyndelsesbetingelser, der fastlægger alle senere tilstande. Rela-

tionen mellem de enkelte trin i processen er bundet sammen på en sådan måde, at 

det enkelte trin kun er et gennemgangsled, hvis virkning på følgende trin er 

fastlagt i begyndelsesbetingelserne. Det enkelte skridt kan ikke selv påvirke de 

foregående og efterfølgende skridt.  

I Turing-maskinen er determinationen tydeligvis af en anden karakter, idet 

dens fysiske bevægelse alene defineres af forholdet mellem den aktuelle tilstand 

og det aktuelle symbol. Den fysiske determination er lokal og omfatter aldrig 

mere end et skridt af gangen. Der kan for hvert skridt kaldes på en ny instruks og 

overgangen til det næste trin skal specificeres for hvert enkelt skridt.107   

                                           
107 »Et skridt« omfatter 3 mekaniske trin: Læsehovedet reagerer mekanisk på det «læste« symbols fysiske form, 

denne «læsning« resulterer i en handling rettet mod denne form (den lades uændret, slettes eller ændres til en ny) 

og i en handling, der flytter strimlen.  
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Hvor man ud fra et klassisk synspunkt ofte sammenvævede beskrivelsen af et 

fysisk system med beskrivelsen af maskinen som et tilsvarende determineret sy-

stem, hvor relationen mellem de enkelte trin var bestemt af helheden, kan en 

sådan beskrivelse ikke gives af Turing-maskinen. Denne fremkommer derimod 

som resultat af, at Turing opløser den naturteoretiske forståelse af den mekaniske 

determination som et integreret hele, idet han beskriver den mekaniske proce-

dure som en skridtvis procedure i et afgrænset »fysisk« rum der ligner Boltz-

mann's finitte »maskinrum«. Turing-maskinen fremkalder således en nødvendig 

polarisering mellem den universelle, naturteoretiske forståelse af deterministi-

ske, mekaniske systemer og forståelsen af fysiske maskiner.  

Turing-maskinen kan imidlertid heller ikke beskrives indenfor de rammer, der 

udtrykkes i beskrivelsen af klassiske maskiner som en sekvens af et endeligt an-

tal, afgrænsede fysiske operationer, der udgør et indbyrdes forbundet og udadtil 

afgrænset hele. 

Selv om disse maskiner ofte bygger på en trinvist begrænset anvendelse af 

mange forskellige - fysiske -  love, beror deres funktionalitet samtidig på, at de 

forskellige mekaniske virkninger på de enkelte trin er forbundet i et repetitivt sy-

stem på en forud fastlagt og fysisk bundet måde. 

I Turing-maskinen bliver reglerne ikke blot allokeret skridt for skridt, de bli-

ver også allokeret på en anden måde, hvilket fremgår af at de - symbolske - reg-

ler, der determinerer de enkelte skridt, ikke blot kan gøres betingede - som det 

bl. a. er kendt fra termostaten - men også modificeres. Den - mekanisk virkende - 

instruks, der styrer et givet skridt, skal således enten fremkomme af tidligere 

skridt, eller via et nyt input, men kan også genfremkaldes og dermed blive 

forandret af et følgende skridt. Denne mulighed beror teknisk set på strimlens 

ejendommelige dobbeltfunktion, idet strimlen på en gang er en del af maskinen 

og det materiale, maskinen bearbejder. Som følge heraf opløses selve den grænse 

mellem maskine og materiale, der konstituerer de klassiske, fysiske maskiner. Da 

materialet ikke blot kan, men skal indeholde de regler, der styrer maskinens ope-

rationer, er der tale om en radikal udvidelse af selve begrebet maskine.  

Turing-maskinen adskiller sig således fra tidligere kendte fysiske maskiner på 

to centrale punkter. Det ene punkt er indeholdt i den skridtvise procedure, der 

begrænser den fysiske determination til en simpel relation mellem to skridt, 

hvorved den klassiske maskine opløses i dens »atomare« bestanddele. Det andet 

punkt er indeholdt i opløsningen af grænsen mellem maskine og materiale.  

De to maskiner adskiller sig altså ikke fordi reglerne, der er indbygget i den 

klassiske fysiske maskine, er hentet fra fysikken, mens reglerne i den symbolske 

maskine hentes fra matematik eller logik. De adskiller sig, fordi reglerne im-

plementeres på to forskellige måder.  

Denne forskel bliver undertiden - i forlængelse af klassisk fysisk teori - be-

skrevet som en forskel mellem mekaniske regler, der antages at være uafhængige 
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af vilje og intention overfor symbolske regler af intentionel karakter, men Tu-

ring-maskinen indebærer også, at den traditionelle forståelse af mekaniske 

reglers ikke-intentionelle karakter må opgives, fordi den anskueliggør, at enhver 

kombination af mekaniske skridt i form af en fysisk maskine, beror på en menne-

skelig, intentionel afgrænsning og regulering af mekaniske procedurer.   

 Selv om man beskriver de mekaniske regler, der anvendes i fysiske maskiner, 

som fysiske naturlove, er maskinens konstruktion og funktion baseret på en for-

målsstyret afgrænsning, der både angår afgrænsningen af maskinen som hele, 

udvælgelsen af hvilke mekaniske procedurer, der skal benyttes, hvor de skal 

benyttes, hvor længe de skal benyttes, hvordan forskellige mekaniske procedurer 

skal forbindes, og hvad man vil se bort fra som støj eller spild. Det generelle ud-

tryk for denne intentionelle betingelse kan sammenfattes i princippet om at 

enhver anvendelse af en mekanisk regel beror på en begrænsning af dens ge-

nerelle, deterministiske karakter.108 

Forskellen på de to maskiner ligger derfor først og fremmest i, at de indehol-

der to forskellige former for fysisk allokering af regler. De to forskellige former 

repræsenterer samtidig to forskellige intentioner. 

Når Turing ikke selv heftede sig ved dette forhold har det flere grunde. Den 

mest nærliggende lå i hans matematiske udgangspunkt og de matematisk-logiske 

formål, han havde for øje. Det paradoksale er imidlertid, at disse formål også 

medførte, at han faktisk var nødt til at overse netop dette aspekt, fordi hele poin-

ten i hans arbejde lå i at vise, hvordan man kunne udføre en finit og determi-

nistisk symbolsk procedure med en »almindelig« mekanisk maskine. Dermed 

havde han så at sige på forhånd afskåret sig selv fra at tematisere det moment, 

der handlede om at opløse den konceptuelle sammensmeltning af begreberne om 

mekanik og determination.  

Turing overførte tilmed den klassiske fysiske forståelse af det samlede system 

som et fuldt ud determineret system til forståelsen af computeren, og han drager 

- i en senere artikel - en direkte parallel til Laplace's formulering af den meka-

nistiske teori's ideale ambition: at forudsige alle senere tilstande ud fra en enkelt 

given tilstand, idet han bemærker, at denne ambition er nærmere virkeliggørelse 

i computeren end i den fysiske verden, hvor forsvindende små unøjagtigheder i 

udgangsbetingelserne skaber store forstyrrelser.109  

Med den fordel, der giver sig af den historiske afstand, der i denne sammen-

hæng også indeholder hele den senere computerteknologiske udvikling, virker 

Turing's opløsning af den mekaniske determination temmelig påfaldende. Men 

set i hans eget og datidens perspektiv, måtte det omvendt være nærmest umuligt 

                                           
108 Hvis man ikke vil akceptere denne begrænsning, men fastholde et naturdeterministisk synspunkt, bliver man 

modsat nødt til at inddrage den intentionelle virksomhed som element i det mekaniske system.  
109 Turing 1950: 440. Denne ligeles banebrydende artikel diskuteres nærmere i kap. 5.6-5.8. 
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at se noget formål i at formulere en så radikal opløsning af den mekanistiske te-

ori. Det kunne ikke have nogen mening, hvis det drejede sig om at bygge gængse 

maskiner, og heller ikke, hvis formålet var Turing's, hvor hele gevinsten lå i mu-

ligheden for at anvende mekanisk determination til håndtering af determinis-

tiske, symbolske udtryk.   

Den her givne beskrivelse af Turing-maskinens fysisk-mekaniske struktur rej-

ser derfor to spørgsmål. Det ene drejer sig om hvordan og hvorfor Turing faktisk 

»kom til« at opløse den klasiske konceptualisering af de mekaniske principper, 

som han selv fastholdt? Det andet drejer sig om, hvilken betydning denne 

opløsning har for forståelsen af Turing-maskinen?  

 

 

5.3 Den symbolske opløsning af den mekaniske determination 

 

Der var for Turing ingen tvivl om, at den maskine han beskrev, var karakteri-

seret ved en skridtvis procedure, hvor det næste skridt på et hvert tidspunkt var 

bestemt af relationen mellem den aktuelle tilstand og det aktuelt scannede sym-

bol, og at der var tale om en maskine, der var defineret ved en sekvens af di-

stinkte tilstande. 

Hvis han var blevet spurgt om, hvordan han ville beskrive forholdet mellem 

den symbolske og fysiske proces, ville han måske have svaret, at de fysiske-me-

kaniske processer simpelthen blev opdelt i en serie af enkeltskridt, der blev regu-

leret af en finit og deterministisk symbolsk procedure. Et sådant svar ville både 

være i overensstemmelse med den klassiske forståelse af fysisk-mekaniske pro-

cesser og opfylde det formål, der lå i at anvende maskinen til at løse finitte be-

regningsopgaver, ligesom det iøvrigt anbringer Turing-maskinen i selskab med 

andre, allerede kendte mekaniske regnemaskiner.  

En nøjere betragtning af Turing-maskinen viser imidlertid ikke blot, at der 

hverken kan eksistere en rent fysisk defineret eller rent symbolsk defineret Tu-

ring-maskine. Den viser også, at Turing-maskinen bygger på en ikke tidligere 

beskrevet form for interferens mellem det symbolske og fysiske. 

Turing-maskinen forudsætter ligesom den mekaniske regnemaskine, at den 

symbolske proces kan formuleres som en sekvens af simple, distinkte skridt, og 

at de benyttede symboler er manifesteret som fysisk distinkte enheder, der kan 

fremkalde en fysisk-mekanisk virkning.  

Regnemaskinerne har imidlertid ikke Turing-maskinens universelle egenskab, 

fordi den fysiske implementering og mekaniske effektuering af regnereglerne ik-

ke tillader, at disse regler selv bliver genstand for beregning. I regnemaskinen er 

de symbolske regler indstøbt og fæstnede i det fysiske materiale, og de enkelte 

symbolske former er forbundet med en invariant fysisk virkning. I Turing-

maskinen kan den samme - symbolske og fysiske - form anvendes med skiftende 
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mekaniske virkninger, og den anvender en og samme enkle fysiske procedure i 

alle beregninger. 

Forklaringen på denne i sig selv uanskuelige forskel kan findes ved en nærme-

re betragtning af den strimmel, hvor grænsen mellem maskine og materiale 

flyder ud og overgangen mellem det fysiske og symbolske finder sted. 

Det er dog ikke helt ligetil at se nærmere på denne strimmel, idet Turing som 

nævnt hævdede, at den måtte være infinit og dermed besidde en abstrakt, fysisk 

ikke-realisabel egenskab. Det gjorde han, fordi man ikke er i stand til at definere 

en øvre grænse for hvor mange felter, der kan være nødvendige for at konstruere 

en maskine, der skal kunne udføre alle, tænkelige finitte regneopgaver. Men han 

forudsætter så sandelig også, at strimlen er en yderst konkret og mekanisk 

virksom fysisk realitet.  

Turing forsvarede denne dualisme i konceptualiseringen af strimlen med at 

maskinen altid kun skulle gennemføre et finit antal operationer og derfor også 

kun bruge et finit antal felter på strimlen. Den infinitte strimmel angav blot, at 

antallet af nødvendige felter varierede med den givne opgave, og den dermed 

forbundne restriktion kunne derfor konverteres til teknisk krav om en strimmel 

med et passende antal felter.  

Det teoretiske paradoks havde med andre ord ingen teoretisk betydning, det 

udtrykte kun en praktisk begrænsning. 

Dette svar er naturligvis teoretisk inkonsistent, fordi det gør spørgsmålet om, 

hvilke procedurer maskinen kan beregne, uafgørligt, idet svaret bliver afhængigt 

af tekniske forhold, der ikke har noget med regneproceduren at gøre.  

Den mekaniske teori tilbyder ingen løsninger på Turing's problem, idet den 

ikke tillader, at det infinitte kan have en specifik fysisk-materiel repræsentation 

eller at specifikke, fysisk virksomme entiteter har uendelig udstrækning. Turing's 

strimmel kan ikke tænkes ud fra den klassiske mekaniske fysik og hans om-

tolkning af den mekaniske procedure ville næppe have noget formål, hvis det 

drejede sig om at bygge gængse fysiske maskiner. Gevinsten lå tværtimod i mu-

ligheden for at bygge en maskine, der kunne reguleres med mekaniske proce-

durer, der ikke var indbygget i maskinens invariante fysiske struktur.   

Han hentede da heller ikke de unikke ideer om strimlen og den skridtvist 

determinerede procedure fra den mekaniske fysik. De fremkom derimod som 

resultat en fænomenologisk analyse af en bestemt form for menneskelig symbol-

behandling, nemlig den praktiske regnekunst, som den udføres med papir og 

blyant. 

Her finder han også et andet teoretisk argument, der ganske vist ikke løser 

problemet med den infinitte strimmel, men giver det en helt ny dimension, idet 

han anvender det fysiske billede af den endelige finitte verden til at beskrive be-

vidstheden som et afsluttet, finit system, hvorefter han kan konkludere, at den 

universelle computer er istand til at udføre enhver beregning, som mennesket 
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kan udføre ad mekanisk vej. Den infinitte strimmels problem fortoner sig bag 

den menneskelige bevidstheds begrænsninger. 

Turing brugte ikke blot datidens - menneskelige - computere som en illustrativ 

analogi, men også som genstand for en mere konkret analyse af regneprocessen. 

Herfra hentede han således helt centrale forestillinger som 

 

• Ideen om den finitte hukommelse.  

• Ideen om den skridtvise procedure. 

• Kriteriet for læsbarhed, d.v.s. kravet om opløsning i simple udtryk, der kan 

genkendes »øjeblikkeligt«. 

• Kravet om det, begrænsede antal aktuelt mulige synsfelter. 

• Ideen om fuldstændig eksplicit repræsentation af beregningens indhold, der ud-

vikles ud fra den iagttagelse, at man kan afbryde en regneprocedure og ned-

fælde notater, der indeholder alle nødvendige oplysninger for en senere fort-

sættelse. 

 

Det bevidsthedsteoretiske argument spiller således en central rolle for 

Turing's udvikling og fremstilling af ideen om den universelle computer og vil 

derfor også blive taget op i afsnit 5-8. Det spiller imidlertid ingen rolle for for-

ståelsen af Turing-maskinens virkemåde, og Turing anvender da også kun sine 

hypotetiske antagelser om den menneskelige regnekapacitet som inspirationskil-

de - og slør over den umulige strimmels problem. 

Tilbage står så den virksomhed, der foregår på den fysisk-endelige del af 

strimlen. Set fra den fysiske side er der tale om to procesniveauer. For det første 

bliver strimlen som hele bevæget skridt for skridt, idet et nyt felt dermed bliver 

ført frem til læsemekanismen. Her standser denne bevægelse, mens læsemeka-

nismen reagerer - mekanisk - på den fysiske form, der er manifesteret i det givne 

felt. Denne fysiske form repræsenterer et symbol. Forskellige fysiske former 

udløser forskellige fysiske virkninger. Hver form udløser mindst to virkninger. 

Dels en virkning i forhold til den selv, (den kan blive uforandret, slettet eller 

udskiftet med en anden) dels en virkning, der bevæger strimlen, således at et nyt 

felt når frem til læsemekanismen. 

Det er klart, at samtlige disse mekaniske procedurer beror på, at de fysiske 

former, vi selv opfatter som symboler, her optræder og virker som rene fysisk-

mekaniske entiteter, og at disse symboler derfor er en del af den fysiske Turing-

maskine. Den fysiske mekanik er i sig selv uafhængig af den symbolske for-

tolkning af de fysiske former og beror udelukkende på de virkninger, der udløses 

af disse symbolers fysiske form. Om symbolet symboliserer noget udenfor 

systemet (og eventuelt hvordan) er uden betydning for maskinens funktionelle 

struktur. 
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Det er samtidig klart, at disse mekaniske dele af maskinen netop ikke kan ind-

gå i maskinens konstruktion, idet de enkelte symbolers placering på strimlen, 

deres rækkefølge og deres mekaniske virkninger på strimlen og på symbolerne 

bliver defineret af den opgave, maskinen skal udføre. Strimlen og de symboler, 

der står på strimlen, er på ethvert trin både en del af maskinen og materialet. 

Den eksplicitte og selvstændige fysiske definition af de symbolske former ud-

gør derfor det centrale element i forståelsen af Turing-maskinens egenskaber, 

idet den ikke blot betinger, at der kan allokeres en - ny - symbolsk motiveret, 

mekanisk virksom regel til hvert eneste - relevante - fysiske skridt, men også, at 

de symbolske regler, der determinerer det næste skridt, selv kan modificeres ad 

mekanisk vej, beroende på det specifikke formål. 

Da Turing-maskinens fysiske indretning er tænkt i forlængelse af den klassi-

ske maskine og adskiller sig fra de senere digitale computere, der benytter binær 

notation, er der grund til at se nærmere på det fysiske definitionskriterium - eller 

hvad man i dag kan kalde »maskinsprogets form«. 

Den fysiske symboldefinition udgjorde ikke i sig selv nogen teoretisk nyhed, 

denne form for definition havde været kendt længe, bl. a. fra anvendelsen af 

morsealfabetet til telegrafiske formål. Den fysiske definition interesserede da 

heller ikke Turing synderligt. Han strejfer problemet i en fodnote, hvor han be-

mærker, at man kan beskrive symbolet som et - målbart - sæt af punkter, svaren-

de til blækkets form indenfor hvert felt og derved definere de nødvendige kriteri-

er, der gør maskinen i stand til at skelne de enkelte symboler indbyrdes.110 

Denne definition angav ikke blot en generel, teoretisk løsning af det mekaniske 

læseproblem for nogle få udvalgte symboler. Den tillod, at man anvendte et 

næsten vilkårligt stort antal symboler med den ene restriktion, at det skulle være 

et endeligt antal, fordi forskellen mellem symbolerne nærmer sig nul i takt med 

stigende antal.  

Turing har formentlig opfattet den topologiske definition som en mekanisk 

ækvivalent til den menneskelige sansegenkendelse. Der er i hvert fald ingen tegn 

på, at han hæftede sig ved den pointe, der ligger i at denne definition både gør 

symbolet mekanisk virksomt og uafhængigt af den menneskelige sansning.  

Under alle omstændigheder lå hans interesse et andet sted. Den teoretiske de-

finition tjente blot til at begrunde, at man ikke behøvede at bekymre sig synder-

ligt om den symbolske notations form og mekaniske funktioner. 

Dermed overså Turing også den - uhyre centrale - pointe der lå i, at maskinen 

kun reagerer på symbolets fysiske form, der er helt uafhængig af den symbolske 

procedure, mens han selv forstod og definerede de samme symboler ud fra deres 

funktionelle betydning i den symbolske procedure.  

                                           
110 Turing (1936) 1965: 135 (fodnote). 
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Teoretisk set er forholdet mellem disse to definitioner simpelt. Mens den 

funktionelle definition af et symbol forbinder et fysisk udtryk med en referentiel 

betydning - som regel- eller dataværdi sådan som det gælder for alle formelle 

notationssystemer - har det fysisk definerede symbol ingen syntaktisk eller se-

mantisk reference. Det er kun defineret ved sin i tid og rum fysisk, distinkte 

form. Det står ikke for noget og kan derfor stå for alt. Heraf fremgår også, at det 

er muligt at udtrykke et hvilket som helst semantisk symbolsæt i et rent fysisk 

defineret sæt, blot det første foreligger udtrykt i distinkte notationsenheder. 

 Selv om Turing overså denne teoretiske pointe, kunne han ikke undgå at ud-

føre konverteringen fra funktionelt definerede til fysisk definerede symbolse-

kvenser, eftersom en sådan konvertering til »maskinsprog« er betingelsen for 

den mekaniske, skridtvise udførelse og dermed Turing-maskinens conditio sine 

qua non. I de konkrete procedure-eksempler benytter han selv en temmelig vil-

kårlig notation. I nogle tilfælde anvender han det binære talsystem's to symboler 

(0-1) som notation for talsystemet (og kun til det), bogstaverne L (left), R (right), 

N (none) for bevægelsesregler, P (print) for en skriveoperation, E (erase) for en 

sletteoperation samt et antal hjælpetegn til adressering og andre hjæl-

pefunktioner. I andre bliver både talværdierne og funktioner udtrykt ved bog-

staver - altsammen i overensstemmelse med principperne for formel notation. 

Mængden og arten af tegn afledes direkte af, hvad der er nødvendigt for den giv-

ne beregningsprocedure - symbolerne er funktionelt definerede. Da de samme 

symboler og funktioner også kan beskrives fysisk kan de implementeres i en ma-

skine. 

Denne maskine er imidlertid ikke en Turing-maskine, men en regnemaskine, 

da den arbejder med et antal forud fastlagte funktioner, knyttet til den enkelte 

fysiske udtryksenhed. Den universelle maskine kræver, at denne formelle nota-

tion konverteres til en fysisk defineret - informationel - notation. Turing beteg-

ner det som en standardbeskrivelse, der i sin form er helt uafhængig af regnereg-

lerne og de enkelte symbolers betydning. 

Turing beskriver denne konvertering med udgangspunkt i den før nævnte be-

skrivelse af finitte beregningsprocedurer som en liste over det samlede antal ope-

rationer af formen MBN, idet hver af disse forsynes med et nummer, der an-

giver rækkefølgen, således at den samlede liste består af et sæt i formen 

 

MijkBNm  

 

hvortil kommer et skilletegn mellem de enkelte sekvenser.111 

For at gøre maskinen i stand til at identificere en given figuration (sekvens nr 

i) konverteres udtrykket nu til en ny form. Maskinfigurationen (før = M og N) 

                                           
111 Hos Turing gives udtrykket i formen qiSjSkRqm, hvor R (right) kan erstattes af L(left) eller N(none). Jfr. 5.2 
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repræsenteres ved bogstavet D, mens figurationens nummer i listen (i) 

repræsenteres ved at lade et andet bogstav, A, optræde i antal gange. 

Det aktuelle symbol defineres tilsvarende dels ved samme bogstav, D, dels 

ved et nummer (j) der repræsenteres tilsvarende ved at at lade et bogstav C op-

træde (j) gange. Der skelnes mellem (i) og (j) fordi symbolet i et givet felt kan 

skifte under proceduren. Kombinationen DA...A angiver således den aktuelle fi-

guration, mens det følgende DC...C angiver det aktuelt scannede symbol, der 

igen efterfølges af en ny sekvens DC...C, der angiver den nye symbolværdi i det 

aktuelle felt.  

Derefter følger et af symbolerne for den næste bevægelse (L,R,N) og endelig 

en ny DA...A sekvens, der indeholder adressen på den næste figuration, der skal 

fremkaldes. For at skelne mellem de to forskellige funktioner,  der varetages af 

DA...A sekvenser (der dels markerer en figurations begyndelse, dels angiver den 

næste aktuelle figuration) anføres et skilletegn til venstre for det første og til 

højre for det andet DA...D.  

Derved fremkommer en entydig og seriel repræsentation, der kan udføres me-

kanisk skridt for skridt, i form af en lang liste med ganske få forskellige 

bogstaver (A, C, D, L, R, N) samt skilletegnet, der angiver hver ny figurations 

begyndelse. Som eksempel anfører han standardformen  

 

DADDCRDAA;DAADDRDAAA;DAAADDCCRDAAAA;DAAAADDRDA

; 

 

der vil frembringe udtrykket 0 1 0 1 som beregningsresultat. 

 

Ved at konvertere bogstaverne til tal efter en fast kode (1 for A, 2 for C...7 for 

skilletegnet) fremkommer et tilsvarende beskrivelsesnummer, der indeholder en 

entydig beskrivelse af de maskinfigurationer, der kan udføre en given bereg-

ningsopgave.  

Turing's pointe med denne beskrivelse er at vise, at en given regneprocedure 

altid vil kunne udtrykkes i (mindst) én sådan standardform med et tilhørende en-

tydigt beskrivelsesnummer, der omvendt altid kun vil korrespondere med én 

bestemt regneprocedure: 

 

To each computable sequence there corresponds at least one description 

number, while to no description number does there correspond more than one 

computable sequence.112 

 

                                           
112 Turing, (1936) 1965: 127 
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Det er nu en sandhed, der må modificeres, fordi den forudsætter, at man også 

aflæser denne sekvens som en regneprocedure. Det bånd, der forbinder standard-

formen eller beskrivelsesnummeret med en bestemt regneprocedure findes ikke i 

maskinen, men kun i hovedet på den, der fortolker procedurens symbolske 

forløb. Selv om beskrivelsesnummeret fastlægger alle maskinens bevægelser, er 

der ikke noget i vejen for, at en given sekvens eller den samlede procedure kan 

finde anvendelse til andre formål, idet der kan knyttes en flerhed af meninger til 

det samme udtryk, ligesom det også er muligt at forandre udtrykkets mening ved 

at forandre en række eller blot et enkelt led i udtrykket. Standardformen kan med 

andre ord benyttes som en - selv variabel - udtryksform for et variabelt indhold. 

Dette gælder i princippet for alle notationssystemer. Standardformen indeholder 

imidlertid en variationsfrihed, der ikke findes i formelle notationssystemer, fordi 

den enkelte notationsenhed i standardformen ikke længere har et bestemt 

semantisk indhold. Her er den enkelte notationsenheds betydning udelukkende 

bestemt gennem den samlede sekvens, mens en formel notation forudsætter, at 

den enkelte notationsenhed er forbundet med en bestemt semantisk (regel- eller 

data-) værdi.  

Den skridtvise, mekaniske operation på fysisk definerede symboler betyder, at 

maskinen kan benyttes til alle formål, der kan udtrykkes i et sådant fysisk defi-

neret notationssystem, ganske uafhængigt af den syntaktiske og semantiske or-

den, der giver udtrykket mening. Den kan derfor også benyttes til det formål, 

Turing havde for øje, nemlig at udføre alle de regneprocedurer, der kan løses 

med et finit antal skridt, idet man, som hans straks efter viser, »blot« skal kon-

vertere en given regneprocedure til standardformen og forsyne maskinen med en 

strimmel, der indeholder denne standardbeskrivelse.113 

Turing's notation er tydeligt præget af den stiltiende forudsætning, at de en-

kelte symboler både har en mekanisk-fysisk virkning i maskinen og en funktio-

nel betydning i det symbolske udtryk, den viser også, hvordan konverteringen til 

standardformen gradvis frigør de enkelte notationsenheder fra en bestemt funk-

tionel betydning, idet den funktionelle betydning bliver knyttet til en sekvens af 

- et begrænset antal, men hyppigt genanvendte - notationsenheder. 

Turing forbigår imidlertid det springende punkt i konverteringen af den deter-

ministiske symbolprocedure til den mekanisk udførlige form, idet han aflæser de 

to former som ækvivalente. Hele pointen ligger imidlertid i, at de netop ikke er 

ækvivalente. I samme øjeblik en given procedure foreligger i standardformen 

eller som beskrivelsesnummer, foreligger den i en form, der gør hvert enkelt 

symbol tilgængeligt for manipulation uden hensyn til den overordnede, sym-

bolske determinationsprocedure, hvoraf det er afledt. Den enkelte notations-

enhed er semantisk tom og dermed også semantisk åben. Maskinen tillader der-

                                           
113 Turing (1936) 1965: 126ff.  
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med en symbolbehandling, der fuldstændig mangler den determination, der de-

finerer regneproceduren.  

Karakteren af dette spring, der vil blive uddybet i kapitel 7-8, fremtræder 

meget klart i forskellen mellem anvendelsen af den binære notation som et talsy-

stem og som et generelt - informationelt - notationssystem:  

I det binære talsystem har begge notationsenheder altid en bestemt talværdi, 

bestemt af deres plads i udtrykket. Optræder den samme enhed på en anden 

plads, får det en dertil svarende forudbestemt anden talværdi. Alle talsystemer 

forudsætter et sæt af generelle og invariante regler for tilskrivning af værdi til 

hver enkelt notation, ligesom formel notation generelt forudsætter, at de enkelte 

notationsenheder er forbundet med en bestemt værdi, der enten er en dataværdi 

eller en regelværdi. Regel- og dataværdier bliver således udtrykt ved hvert sit 

sæt af distinkte notationsenheder (eller opstillingsregler) og enhver forandring af 

en enkelt notationsenhed er forbundet med en - af den nye notations semantiske 

værdi - bestemt forandring af det samlede udtryks indhold. 

Antallet af talnotationsenheder i det binære talsystem er to, men da der også 

skal anvendes et - vilkårligt - antal regelnotationer, kan den binære notation kun 

anvendes i forbindelse med et mere omfattende notationssystem, hvor man prin-

cipielt kan indføre nye notationsenheder under den ene betingelse, at hver enkelt 

notationsenhed er forbundet med bestemt indholdsværdi. I formelle notations-

systemer er der således heller ingen bestemt, invariant grænse for antallet af 

notationsenheder. 

 Talsystemer er som alle matematiske og formelle notationssystemer baseret 

på eksplicitte og entydige deklarationer af de enkelte notationsenheders ind-

holdsværdier og disse værdier er igen bestemt i forhold til et overordnet regelsæt 

for semantisk variation indenfor det givne formelle system. Dette gælder også 

formelle udtryk, der tillader den enkelt notation variable værdier, idet der også 

her er tale om veldefinerede formelle regler for værdivariationen.  

Ingen af disse vilkår gælder anvendelsen af binær notation som informationel 

notation. Her er der tværtimod tale om et notationssystem bestående af semantisk 

tomme notationsenheder uden generelle regler for hvilke værdier, der kan 

tilskrives de enkelte notationsenheder. Der kan heller ikke skelnes mellem sær-

skilte regel- og data-notationer. De samme to enheder skal både repræsentere de-

le af tal, dele af regneregler eller logiske relationer, dele af data og dele af regler 

indenfor samme sekvens. De skal i nogle tilfælde optræde som dele af en adresse 

i systemet, i andre som dele af en procedure for frembringelsen af et output. De 

optræder med andre ord med skiftende værdier i samme sekvens og disse 

værdier er aldrig bundet til den enkelt notationsenhed, men kun til den givne 

sekvens som hele. Der optræder således ingen særskilte regelnotationer, og der 

kan heller ikke indføres nye notationsenheder under en given procedure. Regel 

og data skal tværtimod udtrykkes i samme notationssystem og reglen kan kun 
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effektueres gennem en sekvens af enkeltskridt, der udføres på notations-

enhedernes niveau, hvilket betyder at reglen kun kan effektueres ved at blive be-

handlet som alle andre data.  

Det fremgår heraf også, at begrebet data ikke er et dækkende begreb for den 

operationelt virksomme notationsenhed, hvis man derved implicerer, at der be-

står en ækvivalens mellem den mindste udtryksenhed og mindste indholdsværdi.  

Mens en sådan ækvivalens er grundlaget for formel notation, er informationel 

notation defineret ved ikke-ækvivalens, hvilket - som det vil fremgå i kapitel 7 - 

er en egenskab den informationelle notation deler med almensproglig notation. I 

disse notationsformer er den mindste udtryksenhed en semantisk varia-

tionsmekanisme, der er mindre end den mindste indholdsværdi.  

Selv om en forandring af en enkelt bit kan kan have semantiske effekter, kan 

disse heller ikke karakteriseres ved at tolke binariteten som et alternativ mellem 

de to semantiske indholdsværdier, ja eller et nej. Den enkelte bit er en udtryksen-

hed, der er mindre end den mindste indholdsværdi, idet den mindste indholds-

værdi (for eksempel en talværdi) altid kræver en sekvens af bits. Mens reglerne i 

et formelt system altid er defineret udenfor systemet, skal reglerne selv være 

eksplicit indeholdt i et informationelt udtryk, og de kan kun virke som regel, 

hvis de selv fremkommer som virkning gennem en række skridtvise, mekaniske 

trin. 

Forskellen understreges endelig ved, at det ikke er tallets fysiske notations-

form, men dets talværdi, der bestemmer virkningen i regneprocessen, hvorimod 

den binære notation alene virker i kraft af notationens fysiske form, ganske 

uanset om hele sekvensen er tænkt som en logisk værdi, som en regelstruktur 

eller som talværdi. 

Denne opløsning af den symbolske determination i en sekvens af hver især 

betydningsløse og manipulerbare »atomer« - dvs konverteringen til en notation 

baseret på et forud fastlagt antal, fysisk definerede, mekanisk virksomme, se-

mantisk tomme notationsenheder - rammer således ikke blot det eksplicit formu-

lerede symbolske udtryk. Den fysisk-mekaniske udførelse forudsætter også, at 

regne-reglerne konverteres til denne - ekspliciterede og opløste - form, hvor de 

indgår på linje med de beregnede værdiers udtryksformer og som en del af den 

samlede beregningsprocedure. 

I maskinen er de symbolske regler ikke blot substitueret med mekaniske reg-

ler. De symbolske regler indgår tværtimod i udtrykket og de kan underkastes me-

kanisk manipulation. Denne kan igen være styret af andre semantiske formål, 

end de formål, der var udgangspunktet. 

Den manglende ækvivalens mellem den deterministiske symbol-procedure og 

den fysisk-mekaniske procedure giver ikke blot mulighed for at udnytte Turing-

maskinen til formål, der lå fjernt fra hans opmærksomhed. Den er også be-

tingelsen for Turing-maskinens universalitet. Når maskinen kan udføre alle fi-
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nitte regneprocedurer, beror det på, at maskinens operationer ikke selv er under-

lagt de symbolske regneregler. Disse regler skal tværtimod opløses i sekvenser 

af adskilte enkeltoperationer. 

Den indre spænding mellem den symbolsk funktionelle værdi-definition og 

den fysisk-mekaniske form-definition viser sig hos Turing kun som en betydelig 

vilkårlighed i valget af de fysiske notationsformer, men selve konverterings-

proceduren viser, at Turing gradvis blev ført frem imod en helt gennemført ad-

skillelse af den funktionelle, symbolske definition fra den fysiske. Den fuldstæn-

dige overgang fra et symbolsprog baseret på faste bånd mellem den symbolske 

forms fysiske og symbolske værdier til et arbitrært, fysisk defineret notationssy-

stem, med semantisk tomme notationsenheder sker dog først senere med intro-

duktionen af den binære notation, der behandles i kapitel 6.   

Det betyder ikke, at den fysiske definition ikke er central i Turing-maskinen, 

men kun at den ikke er et teoretisk problem for Turing's formål.  

Gandy formoder, at Turing afstod fra at foreslå en ren binær notation af hens-

yn til læseren.114 Det er muligt, men der er ingen tegn på, at Turing i 1936 

faktisk kunne forestille sig en sådan fuldstændig binær repræsentation. Det ville 

i givet fald da heller ikke blot have kompliceret fremstillingen, men også have 

givet problemer i beskrivelsen af maskinen, fordi han i så fald også skulle spe-

cificere, hvordan den skulle holde regnskab med, hvad der var tal, hvad der var 

regneregler, hvad der var bevægelsesregler, istedet for at holde sig til den intui-

tive fordel, der lå i at bruge et mere tilfældigt udvalg af letgennemskuelige sym-

boler, hvor den fysiske form stadig var direkte forbundet med funktionelle, 

symbolske værdier. Den binære notationsform medfører ikke blot en kraftig 

forøgelse af antallet af nødvendige felter, den medfører også en fuldstændig 

overgang fra et symbolsprog baseret på funktionelle forbindelser mellem den 

symbolske forms fysiske og symbolske værdi. Denne overgang bliver ikke eks-

plicit beskrevet af Turing, men den ligger der som en implicit, ikke koncep-

tualiseret forudsætning. 

Der er i det hele taget ikke noget, der tyder på, at Turing havde noget klart be-

greb om, at hans maskine byggede på en systematisk adskillelse mellem defini-

tionerne af symbolets fysiske og symbolske værdi. Han så derimod pointen i den 

fysiske definition af symbolet i, at den korresponderede med de symbolske vær-

dier, idet målet var at indordne den mekaniske determination under en symbolsk. 

For ham omfattede det fysiske aspekt kun selve betingelsen for den mekaniske 

dynamik, og denne betingelse bestod alene i den restriktion, at man måtte 

begrænse sig til at anvende et finit antal distinkte symboler.  

Da maskinen skal kunne genkende symbolerne, kan valget af fysiske symbol-

værdier dog ikke løsrives fra maskinens konstruktion. I den moderne computer, 

                                           
114 Gandy, 1988: 90 note 38. 
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der arbejder med et binært »maskinsprog«, sikres koblingen ved at repræsentere 

alle symbolske udtryk i en binær og fysisk defineret form. Antallet af tilladte 

symboler er her begrænset til to, til gengæld har disse symboler ikke længere no-

gen funktionel, symbolsk betydning. Værdierne (0-1) optræder - samlet i sekven-

ser - som de eneste mulige manifestationer af såvel talværdier, regneregler og 

strukturelle skilletegn. Herved bliver det klart, at computerens funktionalitet 

udelukkende beror på, at inputtet foreligger i fysisk defineret form. 

Denne form kræver til gengæld en langt mere kompliceret fysisk mekanisme, 

fordi den binære udtryksform ikke er tilstrækkelig til at muliggøre en entydig 

mekanisk aflæsning af udtrykkets funktionelle og symbolske værdi. En sådan 

aflæsning kan kun foregå ved at lægge strukturer (i form af algoritmisk bundne 

sekvenser, jfr. kapitel 7-8) ned over den lange, ubrudte serier af binært varierede 

fysiske symbolmanifestationer. 

Selv om nogle af disse strukturer kan repræsenteres i maskinens fysiske op-

bygning, er maskinen begrænset til selv at operere på den mekaniske fysiks præ-

misser. Til gengæld medfører Turing's analyse, at disse præmisser kan reduceres 

til en eneste restriktion, nemlig den, at materialet kan repræsenteres i en serie af 

diskrete, fysisk definerede entiteter. 

Den binære notation er ikke en nødvendig betingelse, blot antallet er forud 

fastlagt. Den afdækker derimod et forhold, som Turing ikke gjorde sig klart, idet 

den binære notation viser, at man ikke blot kan adskille den fysiske fra den 

symbolske definition (og at de to definitioner kan indgå i en indbyrdes variabel 

relation), den viser også klarere end Turing's standardform, at maskinen alene 

opererer på notationens fysiske form ganske uafhængigt af den betydning, man 

tillægger disse former.  

Turing-maskinen og den digitale computer har ikke brug for og indeholder ik-

ke de strukturer, der giver den fysiske notation symbolsk mening. Den mekani-

ske, skridtvise aflæsning viser, maskinens operationer er uafhængige af disse 

strukturer, og at der ikke er ækvivalens mellem den fysiske og symbolske læse-

procedure. 

Denne forskel fremgår også, når man ser på det, Turing betegner som maski-

nens hukommelse. Denne hukommelse omfatter i princippet en uendelig mæng-

de af felter, men det er dog kun de benyttede felter, der har praktisk betydning. 

Her er der imidlertid også en bemærkelsesværdig forskel, idet den samlede 

hukommelse, hvis indhold kan beskrives og beregnes ud fra den symbolske 

beskrivelse, ikke kan være indeholdt i Turing-maskinen, fordi den hele tiden 

udsletter eller forandrer nogle af symbolerne og tager stadig flere nye beskrevne 

felter i anvendelse.  

Ganske vist kan systemets hukommelse på et hvert givet tidspunkt beskrives 

ved maskinens (d.v.s. strimlens) samlede tilstand relativt til den aktuelle tilstand 

på et givet trin i processen, men denne definition indeholder ikke al den eksiste-
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rende og slettede information, der har været eller vil komme på strimlens andre 

felter. Der eksisterer således ikke nogen finit repræsentation af hele systemets 

samlede hukommelse. Systemets deterministiske karakter er kun lokal.115 Da der 

indgår slettede og rettede symboler er determinationen samtidig irreversibel. 

Pointen er naturligvis, at maskinen ikke har brug for en sådan hukommelse, 

blot de nødvendige instrukser er tilstede på det tidspunkt, de skal benyttes. Hvad 

dette krav indebærer, kan imidlertid kun fastlægges gennem en symbolsk læs-

ning, det kan ikke afgøres gennem læsning i den - mekaniske - form, maskinen 

er bundet til.   

* * * 

 

Selv om Turing fastholdt en traditionel forståelse af mekanisk determination, 

er det klart, at en Turing-maskine ikke kan beskrives som en klassisk fysisk ma-

skine, hvor skridt-for-skridt operationerne er en følge af maskinens fysiske form 

og finder sted i en stadig repetition af finitte cirkulære sekvenser. Det er ganske 

vist teoretisk muligt at beskrive maskinens fysiske operationer skridt for skridt, 

men skridtfølgen er ikke forud fastlagt, ikke repetitiv og ikke entydigt bundet af 

maskinens fysiske indretning. Maskinens fysiske proces - antallet af skridt og re-

lationen mellem de enkelte trin - beror på og variererer med den stillede opgave. 

Nøglen til maskinen ligger i strimlens dobbeltkarakter, som samtidig del af 

maskinen og materialet, og som udvekslingssted mellem den fysisk-formelle, 

mekaniske og den funktionelle, syntaktisk-semantiske symbolprocedure. 

Turing overså simpelthen, at den mekaniske determination blev opløst, fordi 

han betragtede den skridtvise procedure som funktion af en symbolsk determine-

ret procedure. Han fastholdt denne forståelse, selv om han faktisk beviste, at en-

hver finit, deterministisk procedure kunne opløses i sekvenser, hvor al determi-

nation er begrænset til skridtvise og symbolsk regulerbare, mekaniske operatio-

ner. 

Maskinen er symbolsk, men det er en symbolsk maskine, og det er ikke muligt 

at beskrive maskinens egenskaber uden at inddrage nogle af de fysiske egen-

skaber i beskrivelsen af dens symbolske operationer. 

Det grundlæggende fysiske krav til maskinen er kravet om distinkte fysiske 

tilstande, men det omfatter også kravet om fysisk definition af symbolerne med 

den umiddelbart paradoksale konsekvens, at symbolets forhold til det materielle 

substrat, hvori det udtrykkes, bliver løsnet og åbent for mekanisk manipulation, 

ligesom den fysiske definition gør det muligt at give den samme form skiftende 

funktionel værdi ad mekanisk vej.  

I en hver given tilstand er forholdet mellem et givet felt og det symbol, det 

indeholder, bundet og fast, men båndet er kun lokalt. Det næste trin kan bestå i 

                                           
115 Jfr. Kleene, 1988: 30. Turing, (1936) 1965: 118.  



127 

 

en forandring af det givne - invariante felts - symbolske indhold eller i en foran-

dring af feltets og dermed også det på dette tidspunkt invariante symbols plads. 

Selve relationen mellem felt og symbol er variabel, hvad enten den faktisk 

varieres eller ej. Denne funktionelle egenskab er kun mulig, fordi feltet og sym-

bolet udgør to adskilte fysiske niveauer, der ikke indgår i en fysisk bundet deter-

mination, selv om symbolet kun kan eksistere fysisk manifesteret i et felt. 

Forbindelsen er underlagt en symbolsk reguleringsforskrift, der gør det muligt at 

bruge et symbol på en given plads til at forandre sig selv til et andet.   

 Den fysiske realisationsform er forudsætningen for de formelle procedurers 

udførelse og - som det mest ikke-trivielle - for den mulige opløsning af de faste 

bånd mellem den fysiske realisation, den symbolske form og formens værdi. Det, 

der adskiller computeren fra den klassiske maskine, er således ikke blot, at 

computeren ikke er bundet til den repetitive grundstruktur, men også, at den ikke 

er bundet til samme invariante relation mellem fysisk form og mekanisk virkning 

og mellem fysisk form og symbolsk værdi.  

Man kan derfor konkludere, at Turing-maskinen fra en fysisk betragtning er 

en indeterministisk, mekanisk maskine og at den fysiske mekanik er kendetegnet 

ved en dobbeltbestemthed. Den mekaniske proces reguleres samtidigt af den fy-

siske og symbolske struktur. Det er kun muligt, fordi den fysisk set kan opføre 

sig indeterministisk. Kunne den ikke det, ville det ikke være muligt at lade dens 

adfærd regulere gennem løbende, nye input. Det samlede systems kausale dyna-

mik kan derfor også kun beskrives som en additiv ophobning af lokalt afgrænse-

de kausale skridt, hvis rækkefølge og regler iøvrigt er en funktion af den stillede 

beregningsopgave, der ikke indgår i maskinens definition.  

Tager man opgaven med i definitionen af maskinen er den ikke længere uni-

versel. Udelader man istedet helt det symbolske niveau er det slet ikke nogen 

maskine, men blot et dårligt varmeapparat. Det, der gør Turing-maskinen til en 

maskine, gør den samtidig til en symbolsk maskine, nemlig den fysiske defini-

tion af de former, der kan optræde som symbolske notationsformer, idet denne 

definition - og kun den - gør det muligt at forbinde de symbolske og mekaniske 

procedurer i den ustandselige sammensmeltning og udveksling mellem maskine 

og materiale, der opløser den mekaniske determination ad mekanisk vej. 

Det er også denne definition, som Turing beskedent placerer i en fodnote, der 

gør maskinen universel, idet den netop er uafhængig af symbolernes syntaktiske 

og semantiske værdier og derfor åben for alle symbolske værdier med den ene 

restriktion, der ligger i kravet om finit repræsentation i fysisk distinkte udtryk.  

Den her givne beskrivelse af Turing-maskinen og de implikationer, der er in-

deholdt, vil blive taget op til nærmere analyse i følgende afsnit og kapitler og 

skal her kun sammenfattes i nogle få punkter. 
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• Maskinen arbejder skridtvis og al determination er lokal determination mellem 

to skridt. 

• Der kan og skal defineres en notationel instruks for hvert skridt. Disse in-

strukser bliver fastlagt af den opgave, maskinen skal udføre, men de skal re-

præsenteres i udtrykket som singulært manifesterede, valgbare og mekanisk 

virksomme notationsenheder. 

• Maskinens symboler skal defineres uafhængigt af det problem, der skal be-

handles.  

• Den fysiske definition af symbolerne skal fastlægge materialisationens form, 

men ikke dens substans eller lokalisering, relativt til andre symboler.  

• Maskinens fysiske organisation kræver mindst to adskilte fysiske systemer/ni-

veauer: en strimmel, struktureret i felter - eller en ækvivalent hertil - og et sæt 

af deklarede, fysisk manifesterede symbolværdier.   

• Et symbol skal kunne fremkalde sin egen forvandling til et andet ad mekanisk 

vej.  

 

Spørgsmålet er nu, hvad disse egenskaber betyder for forståelsen af den uni-

verselle maskines symbolske egenskaber. 

 

 

 5.4 Den mekaniske opløsning af den symbolske determination 

 

Turing's teoretiske beskrivelse af den mekaniske procedure som en skridtvis 

procedure, hvor den fysiske determination er begrænset til relationen mellem to 

skridt, repræsenterer, sammen med hans beskrivelse af hvordan de enkelte skridt 

kunne forbindes i symbolsk determinerede sekvenser, en vidtrækkende teoretisk 

innovation i den mekaniske teori. 

Der var andre, der var på vej i samme retning. Således byggede den tyske in-

geniør Konrad Zuse, sin første automatiske regnemaskine (med hukommelse, 

kontrolenhed og en hulstrimmel som inputmedium) i årene fra 1936-1938, mens 

den amerikanske ingeniør Claude Shannon i 1938 publicerede en afhandling, 

hvor han anvendte George Boole's logiske algebra til beskrive og organisere 

fysiske relæsystemer som logiske funktioner.116  

Turing's beskrivelse indeholdt imidlertid en langt mere radikal innovation, ef-

tersom han ikke blot beskrev, hvordan man kunne konstruere en automatisk 

regnemaskine eller et logisk styret relæsystem, men også hvordan alle finitte, 

formelle procedurer kunne udføres på en og samme maskine. Dermed tog han 

det første - og fundamentale - teoretiske skridt, der førte fra den automatiske reg-

nemaskine til den universelle computer. 

                                           
116 Zuse's første og senere maskiner er beskrevet i Williams, 1985: 216-224. 
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Der er næppe tvivl om, at Turing selv opfattede den universelle computer som 

en automatisk regnemaskine, og at den centrale pointe fra hans synspunkt lå i 

den talteoretiske analyse af finitte procedurer, idet denne analyse medførte en 

bragtelig udvidelse af de problemtyper, der kunne gøres til genstand for auto-

matisk beregning. Med denne i sig selv radikale overskridelse af de hidtil kendte 

grænser for det beregnelige, fører Turing ideen om den automatiske regnema-

skine frem til sin teoretiske fuldendelse.  

Det kunne han imidlertid kun gøre ved at beskrive en maskine, der ikke er en 

automatisk regnemaskine, idet den ikke er karakteriseret ved - eller bundet til - 

en automatisk regnemaskines egenskaber.  

Den universelle computer kan tværtimod kun virke, fordi den ikke er bundet 

af den symbolske determination, der karakteriserer en regnemaskine. 

Det afgørende spring, der med et slag ophæver regnemaskinens deterministi-

ske struktur, sker i det øjeblik de regneregler, der skal anvendes ikke længere er 

indbygget som invariante dele af maskinen, men derimod indeholdt i program-

met. Det er da også just på dette punkt Turing's teoretiske maskine adskiller sig 

fra Zuse's, idet Zuse's maskine arbejdede med en indbygget mekanisk kalkulator, 

mens hulstrimlen kun indeholdt selve regneopgaven. 

Så længe man opfatter disse maskiner som regnemaskiner, synes denne for-

skel kun at have rent teknisk karakter. Om regnereglerne er indbygget en gang 

for alle eller bliver indlæst på ny, hver gang man starter maskinen, gør ingen 

synderlig forskel.  

Turing's teoretiske beskrivelse viser imidlertid ikke blot, at det er fordelagtigt, 

at specificere regnereglerne sammen med opgaven frem for at bygge dem ind i 

maskinen. Den viser også, at det er nødvendigt, fordi den skridtvise mekaniske 

procedure forudsatte, at både opgaven og de regler, der skulle bruges til at løse 

den, forelå som en sekvens af skridtvise, lokalt determinerede og valgbare 

operationer. Den formelle procedure kan kun udføres, fordi den selv er blevet 

opløst i en serie af distinktive enkelt led, der »står for sig selv« som mekanisk 

virksomme, fysiske entiteter. 

Den paradoksale resultat af Turing's analyse bliver derfor, at den symbolske 

determinationsprocedure, han brugte til at opløse den mekaniske determination i 

valgbare enkeltskridt, selv må opløses i valgbare enkeltskridt, før den kan 

udføres ad mekanisk vej. Denne opløsning udgør samtidig det helt afgørende 

skillepunkt i forhold til alle tidligere forsøg på at skabe en universel regnemaski-

ne eller logisk symbolmanipulatior fra Ramon Lull over Leibniz til Charles 

Babbage. 

Det var også dette krav, der gjorde det nødvendigt at konvertere såvel opga-

ven som forskriften for dens løsning til en standardbeskrivelse. Selv om stand-

ardbeskrivelsen kan udledes af - og dermed repræsentere - en given formel pro-

cedure, er den mekaniske udførelse uafhængig af denne relation. Den mekaniske 
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udførelse forudsætter, at standardformen foreligger i en form, der er principielt 

uafhængig af dens fortolkning. Da standardbeskrivelsen er en fælles udtryksform 

for alle de mulige opgaver, må denne form nødvendigvis være uafhængig af de 

enkelte opgaver, og den kan derfor ikke beskrives som en deterministisk 

symbolstruktur.   

Den universelle computer kan kun være universel, fordi den ikke er defineret 

af den symbolske logik i den opgave, den skal udføre. Maskinens universelle 

egenskaber er tværtimod indeholdt i og bestemt af kravet om, at opgaven skal 

kunne re-præsenteres i et notationssystem, der er defineret ved notationens fy-

siske - mekanisk virksomme - form, uafhængigt af notationens symbolske be-

tydning og logiske struktur.  

Hvor den automatiske regnemaskine bygger på mekanisk udførelse af deter-

ministiske regneregler, bygger Turing-maskinen på en opløsning af den determi-

nistiske regelstruktur i adskilte mekaniske skridt.  

 Når han således gik let hen over opløsningen af den mekaniske determina-

tion, beroede det ikke kun på en manglende eller begrænset interesse for den fy-

siske realisation, det beroede også og langt mere på, at han opfattede maskinens 

fysiske indretning som - relativt simpel - funktion af den symbolske determi-

nation. Når han gik let hen over opløsningen af den symbolske determination, 

beroede det tilsvarende på, at han også opfattede denne opløsning som et rent 

funktionelt - og betydningsfrit - middel for løsningen af deterministiske regne-

opgaver. 

Den paradoksale opløsning af de deterministiske præmisser fremkom som re-

sultat af en bestræbelse, der havde det diametralt modsatte formål, nemlig en 

fuldstændig sammensmeltning af begreberne om mekanisk og symbolsk determi-

nation på talteoretisk grundlag.  

Den selvstændige, fysiske definition af symbolernes form er således ikke blot 

en teknisk deltalje, der kun angår den mekaniske udførelse, den er også afgøren-

de for maskinens symbolske egenskaber, idet den betinger 

 

• At enhver given sekvens af enkeltskridt kan udføres uafhængigt af dens sym-

bolske mening.  

 

• At en og samme sekvens principielt kan repræsentere forskellige symbolske 

værdier og/eller logiske strukturer.  

 

• At den symbolske procedure, »programmet«, der bruges til at styre den meka-

niske proces, skal være eksplicit udtrykt og konverteret til standardbeskri-

velsens form som en serie af hver især manipulerbare notationsenheder på 

linje med alle andre data. 
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Dermed foreligger det deterministiske, symbolske udtryk i en form, der ikke 

blot tillader, at den symbolske regelstrukturs determination nedbrydes i valgbare 

enkeltskridt, denne opløsning indgår tværtimod som en uomgængelig bestanddel 

af den computationelle proces. 

Turing's påstand om, at en given sekvens, der foreligger i standardformen, 

kun kan svare til een bestemt computationel proces, afspejler således primært, at 

han tolkede den universelle maskine ud fra en deterministisk, (matematisk-lo-

gisk) symbolforståelse, der ikke gav plads til at beskrive disse tre egenskaber.  

Mens den deterministiske symbolteori var en nødvendig forudsætning for at 

nå frem til ideen om - og den første beskrivelse af - den universelle computer, 

kommer den således ikke blot til kort i beskrivelsen af resultatet. Den bliver også 

undermineret, idet den mekaniske udførelse medfører, at den symbolske proce-

dure selv bliver frigjort fra begrebet determination, således at forbindelsen alene 

udtrykker et semantisk valg, der er knyttet til de specifikke opgaver og hensigter. 

Enhver finit, deterministisk symbolsk procedure kan opløses i en sekvens af 

fysisk-mekaniske enkeltskridt, der er individuelt valgbare på dette underliggende 

niveau. 

Denne problemstilling afspejler sig indirekte i Turing's formelle definition af 

den mekaniske procedurer, idet han her indførte to centrale modifikationer, der 

på hver sin måde demonstrerer, at han ikke kunne gennemføre den nødvendige 

teoretiske distinktion mellem den universelle maskine og de specifikke opgaver. 

Den ene modifikation kommer til udtryk i hans distinktion mellem det, han 

betegner som den automatiske maskine - der i hans øjne var den ægte universelle 

maskine - og det, han betegner som en valgmaskine (»the choice machine«). 

Mens den automatiske maskine angiveligt er fuldstændigt determineret af den 

givne figuration, er valgmaskinen karakteriseret ved, at der i visse tilstande er 

behov for valg foretaget af en ekstern operatør.  

 

when such machine reaches one of these ambiguous configurations, it cannot 

go on until some arbitrary choice has been made by an external operator.117 

 

I denne maskine indtræder der altså tilstande, hvor det næste skridt ikke er de-

termineret af den aktuelle konfiguration.  

Turing opfattede tydeligvis valgmaskinen som en mindre interessant og mere 

begrænset udgave af den automatiske maskine. Valgmaskinen behandles kun i 

en enkelt fodnote, hvor der nævnes et eksempel på, at en valgmaskine kan simu-

leres på den automatiske maskine. Dette eksempel handler om et fuldt ud deter-

ministisk symbolsæt, (valget angår specifikationen af aksiomerne i et formelt sy-

                                           
117 Turing (1936) 1965: 118. 
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stem) og viser derfor blot, at han udelukkende beskæftigede sig med muligheder-

ne for at håndtere fuldt ud deterministiske symbolsæt.  

Det interessante er imidlertid, at Turing's distinktion mellem den automatiske 

maskine og valgmaskinen overhovedet ikke angår den universelle computers 

egenskaber. 

Når han indfører denne distinktion skyldes det ikke, at der er tale om maski-

ner, der virker på forskellig måde, men derimod at der findes forskellige opga-

ver. De to maskiner er fuldstændig ens. Når han indførte distinktionen, beroede 

det på et teoretisk problem, knyttet til spørgsmålet om alle formelle systemer 

kunne repræsenteres i et sæt af distinkte og finitte operationer.  

For Turing lå valgmaskinens potentiale udelukkende i behovet for en ekstern 

operatørs indgriben i forbindelse med behandlingen af aksiomatiske, formelle 

systemer. Selv om han beskrev valgets nødvendighed som en følge af, at det næ-

ste skridt ikke var determineret, gik han helt selvfølgeligt ud fra, at dette valgpo-

tentiale alene havde relevans for behandlingen af - en vis gruppe af - formelle 

deterministiske symbolsystemer.  

Da denne valgmulighed ikke er knyttet til en maskine, der på nogen måde ad-

skiller sig fra den automatiske maskine, og da de mulige valg alene er begrænset 

af kravet om, at den symbolske mening skal være udtrykt i et finit notationssy-

stem, bliver det klart, at Turing kun er i stand til at definere den universelle com-

puter som en automat ved at definere maskinen ud fra en bestemt klasse af 

opgaver. Han lægger dermed et slør over de egenskaber, der gør maskinen uni-

versel, hvad enten man ser denne universalitet i dens specifikke matematiske-lo-

giske betydning eller i en mere almene symbolteoretisk.  

Turing så forskellen mellem den automatiske maskine og valgmaskinen i lyset 

af forskellige klasser af deterministiske symbolprocesser, men valgmaskinens 

potentiale rækker langt ud over denne forskel, fordi maskinen ikke selv sætter 

noget krav om, at de formelle udtryk skal repræsentere et afsluttet eller entydigt 

semantisk budskab.118 Den stiller kun krav til notationens form. Valgmaskinens 

potentiale er derfor kun begrænset af den eksterne operatørs evne til at udtrykke 

en meddelelse i et endeligt sæt af distinkte udtrykselementer. Man kan - som et 

hvert tekstbehandlingsprogram i dag viser det - således udmærket styre den 

computationelle proces med et symbolsystem, hvor der ikke eksisterer entydige 

deterministiske relationer mellem de enkelte symboler, der benyttes af den 

eksterne operatør. 

                                           
118 Turing's opfattelse af valgmaskinen er iøvrigt også for snæver, selv om man kun ser på maskinens evne til at 

simulere beregninger. Ved at tillade operatøren at give nye input tillader man også muligheden for at benytte ny 

eller uforudset information. Det kan ikke blot være vanskeligt eller umuligt, at indfri den ideale drøm om at ind-

kalkulere disse muligheder i en automatisk proces, det kan også være uhensigtsmæssigt. 
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Den automatiske Turing-maskine repræsenterer kun et særtilfælde af en mere 

universel symbolmanipulationsmaskine, den realiserer kun et begrænset spek-

trum af maskinens potentiale. Dette spektrum er karakteriseret ved, at operatøren 

lader den mekaniske procedure styre af en forskrift, der indeholder en determi-

nistisk beskrivelse af et givet problemfelt. Den automatiske maskine er med an-

dre ord en dedikeret maskine, viet til et forud afgrænset sæt af opgaver, der fast-

lægger alle maskinens operationer. I denne form nærmer den sig den klassiske 

maskine, men der består også i dette tilfælde en grundlæggende forskel, idet den 

automatiske procedures determination er symbolsk - og dermed tilgængelig for 

nye valg. 

Turing's distinktion mellem valgmaskine og automatisk maskine fremkom 

som følge af den teoretiske problemstilling, der var hans udgangspunkt, nemlig 

spørgsmålet om hvilke formelle procedurer, det er muligt at opløse i et finit an-

tal, mekaniske enkeltskridt. Det var muligt i mange tilfælde, men ikke i alle. 

Den anden centrale modifikation udsprang derimod af resultatet. Turing af-

gjorde Entscheidungs-problemet ved at bevise, at der ikke kan findes en algorit-

me, der kan afgøre om en vilkårlig formel procedure opfylder kravet om at kun-

ne nå en afslutning ved hjælp af et finit antal operationer. Med dette bevis for 

det, der senere er kaldt »stopproblemet« var det ikke bare afgjort, at der ek-

sisterer formelle procedurer, der ikke kan udføres med finitte midler. Det var 

også afgjort, at der ikke eksisterer en generel metode til at afgøre om en vil-

kårlig, given procedure har en sådan finit løsning.  

Dermed leverede Turing selv et teoretisk bevis for, at der ikke findes nogen 

mulighed for at begrænse en universel regnemaskine til at være en automatisk 

regnemaskine. 

Hvis man ikke på forhånd kan afgøre, om en given vilkårlig, formel procedure 

har en finit løsning, må en maskine, der er i stand til at udføre enhver finit reg-

neprocedure nemlig virke uafhængigt af dette kriterium. Stopbetingelsen kan 

ikke indbygges i maskinen. Det forklarer også, hvordan Turing »kom til« at 

opløse begrebet om mekanisk og symbolsk determination i valgbare beslutnin-

ger, der kan træffes skridt for skridt, i strid med sine teoretiske grundantagelser. 

Han omgik denne problemstilling ved at indføre en distinktion mellem det han 

betegnede som »cirkulære« hhv. »cirkelfrie« maskiner. Også disse maskiner er 

imidlertid fuldstændig ens, forskellen består udelukkende i karakteren af den 

stillede opgave. Hvis den kan løses med et finit antal operationer, er det en 

cirkelfri maskine, hvis den ikke kan, er det en cirkulær maskine, der enten går i 

stå, kører i ring eller fortsætter uden at afgive ny information.  

I Turing's matematisk-logiske perspektiv ville en sådan »cirkulær maskine« 

faktisk være meningsløs, men det skyldes udelukkende det matematisk-logiske 

perspektiv, idet han opfattede cirkulariteten som udtryk for, at maskinen var gået 

i stå (kørte i ring) i en beregningsproces. At en cirkulær Turing-maskine faktisk 
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kunne gøre nytte ved at simulere andre maskiner, lå helt uden for hans op-

mærksomhed og interesse. Selve termen cirkulær bruges iøvrigt - noget for-

virrende - både om de forløb, hvor maskinen kører i ring eller i det uendelige u-

den at afgive ny information, og om de forløb, hvor den går i stå og kræver nye 

input (som en variant af valgmaskinen). 

At Turing-maskinen kan simulere den klassiske maskines struktur, herunder 

regnemaskinens, gør ikke forskellen herimellem mindre. Det gør den større, idet 

muligheden for at simulere den klassiske maskine beror på en egenskab, der ikke 

er indeholdt i den klassiske maskine. Den egenskab, der gør simuleringen mulig, 

må således også betragtes som mere grundlæggende, end det fænomen, der 

simuleres, hvad enten det er en maskine, eller som i Turing's tilfælde en formel 

beregningsprocedure, der realiseres i den cirkelfrie maskine, der er karakteriseret 

ved at gennemføre en specifik procedure, hvor maskinen standser, når den har 

nået det færdige beregningsresultat.   

Turing's distinktion mellem den cirkulære og cirkelfri maskine har fortsat en 

klar berettigelse set i lyset af hans formål og i forbindelse med udførelsen af alle 

mulige former for automatiske beregningsprocedurer. Den har betydelig mate-

matisk-logisk relevans, men den er også central, fordi Turing faktisk beviser, at 

den ikke kan spille nogen rolle for konstruktionen af hans maskine. Da der ikke 

findes en generel metode til at afgøre om en beregningsopgave faktisk kan af-

sluttes, kan kravet om cirkelfrihed ikke indbygges i maskinens fysiske indret-

ning. Den fysiske indretning skal tværtimod være uafhængig af dette kriterium. 

Når Turing ser den cirkelfrie maskine som den ægte universelle computer, be-

ror det endnu en gang på hans interesse og formål, han overser imidlertid ikke 

blot, at den cirkelfrie maskinens cirkelfrihed beror på opgavens og ikke maski-

nens karakter, hvorved han berøver maskinen dens universelle egenskaber. Han 

overser også, at hans egen definition af den formelle procedure medfører, at den 

kun kan beskrives som en finit, deterministisk procedure, hvis man inddrager en 

formålsbestemt opgave i beskrivelsen. Uden et sådant valgt formål opløses 

proceduren i tilfældige, betydningstomme skridt. Turing-maskinen kan, som det 

også er påpeget af Hans Siggaard Jensen, kun fungere som en intentionel 

maskine.119  

Det adskiller den dog ikke i sig selv fra andre fysiske maskiner, da de på til-

svarende måde er kendetegnet ved, at deres finitte karakter tilvejebringes gen-

nem implementeringen af et formål. Forskellen fremkommer derimod, fordi Tu-

ring-maskinen ikke kræver, at disse formål indbygges i maskinens invariante 

struktur. Det er således ikke blot stopbetingelsen, der ikke er indbygget, begyn-

delsesbetingelserne er heller ikke.  

                                           
119 Siggaard Jensen, 1987: 58f. 
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Da maskinen heller ikke selv kan definere hverken begyndelses- eller stopbe-

tingelser, er den i sin generelle form altid en valgmaskine og aldrig en automat. 

Det nærmeste denne maskine kan komme en fuldstændig automatisk procedure 

indtræder, når den realiserer den cirkulære ring, hvor den aldrig møder nogen 

stopbetingelse.  

  

 

5.5 Written down by a machine 

 

I de foregående afsnit er Turing-maskinen blevet beskrevet med tyngdepunkt 

på den nye form for udveksling mellem fysisk-mekaniske og symbolske proce-

durer, og det er blevet vist, at den notation, Turing anvendte til at give det for-

melle udtryk en mekanisk udførlig form, ikke blot - som Turing mente - var en 

praktisk notationsteknik, men udgør et selvstændigt notationssystem med egen-

skaber, der adskiller det fra formelle notationssystemer.  

Mens Turing opfattede den nye notationsteknik som - nærmest triviel - ækvi-

valent til den formelle notation, fordi man kunne aflede den informationelle ud-

tryksform for et formelt udtryk gennem simple og entydige procedurer, benytte-

de han til gengæld nogle mindre trivielle, bevidsthedsteoretiske antagelser som 

udgangspunkt for den nye konstruktion af forholdet mellem mekaniske og sym-

bolske procedurer. Selv om Turing's universelle regnemaskine virker i kraft af 

sin mekaniske egenskaber og derfor virker ganske uafhængigt af vores forståelse 

af den menneskelige bevidstheds indretning, indgår der altså bestemte ideer 

herom i de teoretiske forudsætninger for maskinens konstruktion. Da disse 

antagelser har spillet en central rolle både i Turings's og andres senere fortolk-

ninger af maskinen, vil de blive behandlet i de følgende afsnit, før analysen af 

den informationelle notation vil blive fortsat i kapitel 6-9.120 

En ting kan dog straks fastslås. Den universelle Turing-maskine virker i hvert 

fald ikke på samme måde som Turing's bevidsthed. Hans artikel fra 1936 giver 

en glimrende dokumentation, idet den nemlig forener den stringente teoretiske 

analyse med en fremstilling, der indeholder en række sjuskefejl i detaljerne. Så-

ledes indleder Martin Davis sit genoptryk af Turing's artikel fra 1965 med en 

velment advarsel: 

 

This is a brillant paper, but the reader should be warned that many of the 

technical details are incorrect as given.121  

 

Gandy supplerer nogle år senere mere billedrigt og overbærende:  

                                           
120 Heriblandt kybernetikken, den klassiske AI-forskning og Cognitive Science-forskning. 
121  Davis, 1965: 115. 
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The approach is novel, the style refreshing in its directness and simplicity. 

The bare-hands, do-it-yourself approach does lead to clumsiness and error. But 

the way in which he uses concrete objects such as exercise books and printer's 

ink to illustrate and control the argument is typical of his insight and originality. 

122 
 

Det er kun rimeligt, at kyndige fagfæller er helt parate til at bære over med 

den slags. Det viser ikke blot, at man anser den fejlbehæftede, mekaniske udfø-

relse for en langt mindre væsentlig del af den menneskelige tænkning end origi-

nalitet, brillians, enkelhed og fantasi til at krydse adskilte forestillingskredse. 

Det viser også, at den menneskelige bevidsthed er i stand til at arbejde på en 

måde, der ville få enhver Turing-maskine til at gå i stå.  

Selv om senere bevidsthedsteoretiske analyser tager fejl, når de ignorerer eller 

undervurderer denne forskel, har de dog alligevel ret i bringe de bevidsthedste-

oretiske implikationer på dagsordenen i forbindelse med forståelsen af Turing-

maskinen. Det har de, fordi Turing's teori selv leverer et hidtil uset stærkt argu-

ment for, at der ikke findes nogen vej fra den klassiske, universelle mekanistiske 

teori om naturens indretning til maskinen udenom den menneskelige bevidsthed 

og hensigt. 

Det var således ikke noget tilfælde, at Turing selv - midt på den stærkt trafi-

kerede vej mellem matematik og fysik - måtte foretage et epistemologisk spring 

ved først bringe den mekaniske beskrivelse i anvendelse på bevidsthedsteoriens 

område. 

Det var problemet med stopbetingelsen, der nødvendiggjorde dette spring, i-

det han viste, at man ikke på forhånd kunne afgøre om en formel eller mekanisk 

procedure ville nå en afslutning. Da enhver klassisk maskine er karakteriseret 

ved, at den udgør et afgrænset og afsluttet system, var det ikke muligt at finde en 

løsning på dette stopproblem i maskinernes verden. Det var omvendt heller ikke 

muligt at aflede maskinens konstruktion direkte fra den universelle mekaniske 

teori, der ganske vist ikke forudsætter nogen stopbetingelse, men som af samme 

grund netop repræsenterer et helt uafgrænseligt og infinit system, hvad enten 

man mener, det spejler universets orden eller blot repræsenterer en mental 

forestilling. 

Et teoretisk spring var nødvendigt for at finde en praktisk mulig løsning. 

Man får et første varsel herom, da Turing nærmest en passent afslutter den 

indledende oversigt over hele artiklens indhold med definitionen af computable 

tal, som tal, der kan nedskrives af en maskine. Artiklen begynder: 

 

                                           
122 Gandy, 1988: 85. 
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The »computable« numbers may be described briefly as the real numbers 

whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the 

subject matter of this paper is ostensibly the computable numbers, it is almost 

equally easy to define and investigate computable functions of an integral 

variable or a real or computable variable, computable predicates, and so forth. 

The fundamental problems involved are, however, the same in each case, and I 

have chosen the computable numbers for explicit treatment as involving the least 

cumbrous technique. I hope shortly to give an account of the relations of the 

computable numbers, functions and so forth to one another. This will include a 

development of the theory of functions of a real variable expressed in terms of 

computable numbers. According to my definition, a number is computable if its 

decimal can be written down by a machine.123 

 

Let og elegant. Enhver ved, hvordan en maskine arbejder. Men den abrupte 

introduktion af maskinen skyldes langt fra billedets bekendthed og indlysende 

pædagogiske fordele. Hvad Turing her introducerer med begrebet om en 

maskine, er ikke den mekaniske skrivefunktion, men kravet om, at der ad 

mekanisk vej skal fremkomme et beregningsresultat i løbet af et finit antal 

procedurer, altså stopbetingelsen, der skiller den finitte og infinitte formelle 

procedure. 

Det er ikke just den første association, der afgives af forestillingen om en ma-

skine, og det er da heller ikke skrivefærdighedens fysiske, men regnefærdighe-

dens mentale mekanik, der er kilden. 

Som det er med indledningens sidste sætning, er det også med den første, 

umiddelbart endnu mere tilforladelige sætning, hvor de computable tal defineres 

som tal, der kan udregnes med finitte midler.  

Bag denne forestilling ligger to bevidsthedsteoretiske antagelser, dels en ge-

nerel teori om den menneskelige hukommelse som et finit system, dels en mere 

konkret og specifik forestilling om, hvordan mennesker kalkulerer.  

Turing synes ikke at have hæftet sig nøjere ved den ikke helt indlysende in-

troduktion af maskinen, men når det gælder de usædvanlige bevidsthedsteoreti-

ske antagelser, er han fuldstændig klar. Det er her, han tager sit udgangspunkt: 

 

We have said that the computable numbers are those whose decimals are 

calculable by finite means. This requires a rather more explicit definition. No 

real attempt will be made to justify the definitions given until we reach § 9. For 

the present I shall only say that the justification lies in the fact that the human 

memory is necessarily limited.124 

                                           
123 Turing, (1936) 1965: 116.  
124 Turing, (1936) 1965: 117. 
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Turing har således i indledningens første og sidste sætning omhyggeligt an-

bragt, men ikke udfoldet, de to forestillingskredse, hvorfra han henter ingredien-

serne til sin definition af den finitte, formelle procedure, nemlig den klassiske, 

universelle mekanik, som den formuleres af Laplace, og den menneskelige reg-

nefærdighed, som den analyseres af - Turing.  

I det indledende resume anbringer Turing af en eller anden grund de to bille-

der, det mentale og det fysisk-mekanistiske, som var det to yderpunkter, der af-

grænser artiklens rum. I fortsættelsen bliver de smeltet fuldstændig sammen: 

 

We may compare a man in the process of computing a real number to a 

machine which is only capable of a finite number of conditions.125 

 

Der er et paradoksalt punkt i denne konstruktion, idet man hverken kan aflede 

ideen om at den menneskelige bevidsthed er et endeligt afgrænset system fra den 

universelle mekanistiske teori (der forudsætter at et givet system, der er overladt 

til sig selv, kan fortsætte i det uendelige) eller fra en analyse af formelle 

regneprocedurer (idet Turing's egen analyse viste, at der eksisterede infinitte, 

formelle procedurer).  

Den klassiske maskines struktur svarer heller ikke til fungibel Turing-maski-

ne, men snarere til Turing's ikke-fungible cirkulære maskine, der kører i ring 

uden at give noget output. 

Turing forsynede da også sin maskine med en infinit strimmel og begrænsede 

anvendelsen af ideen om den finitte bevidsthed til at gælde de finitte regneproce-

durer. Den infinitte strimmel indgår ikke i Turing's bevidsthedsmodel, der 

snarere minder om Boltzmann's teoretiske model af det finitte termodynamiske 

rum, eller Hilbert's forestilling om et fuldstændigt afsluttet, formelt system. 

Paradoksalt eller ej. Ved at overføre den mekaniske teoris spændingsfyldte 

kombination af ideen om den universelle og specifikke maskine fra fysikkens til 

bevidsthedens område, fik Alan Turing den tanke, at det måtte være muligt at 

konstruere en maskine, der kunne udføre enhver finit, matematisk symbolmani-

pulation. 

Det må - resultatet taget i betragtning - siges at være en overordentlig pro-

duktiv udyttelse af den teoretisk modsigelse, men det er ikke nogen udpræget be-

kræftelse af dens bevidsthedsteoretiske relevans. Ideen om den finitte, skridtvist 

opererende bevidsthed er tværtimod den mindst plausible del af hele Turing's 

teori. Da det også er den ide, der især har givet anledning til senere bevidst-

hedsteoretisk skoledannelse i forlængelse af hans arbejder, fortjener hans 

formulering og udnyttelse af ideen en nærmere undersøgelse. 

                                           
125 Ibid: 117. 
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Turing's ide om den finitte bevidsthed tjente - ud over mulige erkendelses-

teoretiske motiver - to mere specifikke formål. Det ene var at danne grundlag for 

ideen om, at det kunne være muligt at reducere en stor del af logikken og 

matematikken til den mekaniske fysiks præmisser. Der er næppe tvivl om, at 

denne ide spillede en vejbrydende og nødvendig rolle i hans udvikling af den 

teoretiske beskrivelse, ligesom det også er klart, at han ikke selv opretholdt ide-

en i denne form, idet han forsynede sin maskine med en infinit strimmel. 

Som det vil fremgå i det følgende har Turing da heller aldrig, hverken i 1936 

eller i senere arbejder kunnet tilslutte sig den forestilling, at hans egen teoretiske 

maskine eller de senere computere arbejdede på samme måde som den 

menneskelige bevidsthed. Han tager tværtimod stadig større afstand fra tanken 

om at beskrive bevidstheden som et afsluttet system, karakteriseret ved et finit 

sæt af diskrete tilstande. 

Ikke desto mindre tjener den samme forestilling endnu et vigtigt formål i 

Turing's teori, idet han nemlig udnytter den i sin fænomenologiske analyse af 

regneproceduren. Dermed foretager han det teoretiske spring, der definitivt og 

med med fuld ret bringer den mekaniske tænkning i anvendelse på bevidstheds-

teoriens område.  

I Turing's analyse af regneproceduren udmøntes ideen om den finitte - bereg-

nende - bevidsthed i seks forskellige momenter omfattende: 

 

• Ideen om den finitte procedure/stopbetingelsen. 

• Ideen om hukommelsen som et sæt af distinkte, mekanisk forbundne tilstande. 

• Ideen om den skridtvise, lokalt determinerede procedure.  

• Ideen om den mekaniske »læse-« procedure. 

• Ideen om den mekaniske virkningsprocedure. 

• Ideen om den symbolsk programmerede mekanik. 

 

Det er i sig selv interessant, idet det netop er disse momenter, der tilsammen 

adskiller Turing-maskinen fra den klassiske maskine. Som det vil fremgå i det 

følgende, kan man også vise, at de i den udstrækning, de kan forenes med ideen 

om et afgrænset symbolsk system, er uanvendelige til beskrivelse af bevidsthe-

den, og at de omvendt er uforenelige med ideen om det afgrænsede symbolske 

system, i den udstrækning de er anvendelige til beskrivelse af bevidstheden. 

Man kan endelig også vise, at disse momenter kun kan forenes under forud-

sætning af, at der eksisterer en ikke-mekanisk styret, symbolsk kompetence, 

d.v.s. en kompetence, der er i stand til at træffe symbolske afgørelser, der ikke 

kan nås gennem et finit antal veldefinerede, mekaniske skridt. 

Det er nærliggende at begynde argumentationen for disse konklusioner ved at 

henvise til Turing's analyse af stopbetingelsen, eftersom denne analyse tager sit 
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udgangspunkt i bevidsthedens evne til at formulere, formelle symbolske proce-

durer, der ikke har en finit løsning, mens han selv beviser, der heller ikke findes 

en generel procedure, der kan afgøre om en given procedure kan løses gennem et 

finit antal skridt. Den menneskelige bevidsthed kan med andre ord frembringe 

symbolske udtryk, der ikke kan frembringes gennem en skridtvis procedure af 

den art Turing-maskinen kan præstere, idet den tværtimod ville gå i stå og ikke 

afgive noget output. 

Selv om bevidstheden altså - til forskel fra Turing-maskinen - kan indeholde 

og udtrykke en forestilling om det uendelige, er det dog ikke noget bevis for, at 

denne forestilling ikke selv er indeholdt i et finit system. Det viser imidlertid, at 

dette system i givet fald ikke kan være bundet til at arbejde med skridtvise, 

mekaniske procedurer, idet et sådant system netop ikke kan føre frem til dette 

symbolske udtryk. 

Turing løste som sagt denne modsigelse med den - tænkte - infinitte strimmel, 

men han viste samtidig, at Turing-maskinen heller ikke kan indeholde - endsige 

formulere - sine begyndelses- og stopbetingelser. Den universelle maskine er 

kun universel, fordi den virker uafhængigt af disse betingelser, der skal 

formuleres udenfor systemet. 

Trods tricket med den infinitte strimmel, mangler den universelle computer 

unægtelig en evne, der udgør en central bestanddel af den menneskelige bevidst-

heds potentiale, nemlig evnen til at formulere afgrænsede, symbolske begyn-

delses- og stopbetingelser, der ikke alene er betingelsen for anvendelsen af den 

mekaniske procedure til symbolske formål, men for al kulturel virksomhed.  

Hvor vidt denne evne findes andre steder i naturen end netop i den menne-

skelige bevidsthed, må stadig antages for uafgjort. Det er muligvis slet ikke af-

gørligt, fordi vi altid er bundet til at træffe afgørelsen ved at anvende denne i sig 

selv uforklarede evne. Mens vi således på den ene side ved, at denne bevidst-

hedsegenskab altid er på færde, når der er tale om eksistensen af afgrænsede 

systemer, er der på den anden side ikke meget, der tyder på, at den findes i syste-

mer udenfor bevidstheden. Det ser endda ud til at velafgrænsede systemer kun 

eksisterer som et mentalt frembragt bevidsthedsindhold. Det nærmeste man er 

kommet identifikationen af sådanne afgrænsede systemer udenfor menneskets 

bevidsthed, er de menneskeligt frembragte artefakter, men de er dog underlagt ti-

dens strukturopløsende tand. Da dette spørgsmål imidlertid rækker et godt 

stykke ud over den mere specifikke problemstilling og har nogle kontroversielle 

implikationer, vil det blive gemt til den afsluttende epilog, mens det her er 

tilstrækkeligt at fastslå, at den menneskelige bevidsthed besidder en konstitutiv 

egenskab, der ikke kan være indeholdt i Turing-maskinen. 

Selv om Turing-maskinen forudsætter en udenforstående skaber, der definerer 

begyndelses- og stopbetingelserne, og derfor ikke er underlagt de regler, ma-

skinen er underlagt, er det naturligvis ikke dermed givet, at denne skaber, ikke 
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også kan udføre et tankearbejde efter de regler, der gælder for en Turing-ma-

skine. Dens bevidsthedsteoretiske implikationer er med andre ord ikke afgjort.  

Det er nærliggende at se nærmere på selve regneproceduren, eftersom vi både 

kan kan udføre mange regneprocedurer med en regnemaskine, en Turing-ma-

skine og uden ydre hjælpemidler, ligesom der også er grund til at overveje den 

forbindelse mellem maskinen og bevidstheden, der er forudsætningen for, at det 

overhovedet er muligt at udnytte Turing-maskinen i den menneskelige tan-

keproces. 

Det er da også på disse punkter, Turing især udnytter de bevidsthedsteoretiske 

antagelser i mere specifikke kriterier, der især er knyttet til begrebet om hu-

kommelsen og den konkrete regneprocedure. 

Spørgsmålet er nu ikke længere om alle former for tænkning kan opløses i 

simple skridtvise sekvenser, men derimod om den menneskelige bevidsthed også 

opløser de opløselige komplekse udtryk, på samme måde, som de opløses i en 

Turing-maskine. 

Der ingen tvivl om, at Turing i hvert fald i 1936, mente, der her var et tydeligt 

slægtskab, idet han simpelthen begrunder opløsningsproceduren ved at henvise 

til den empiriske erfaring, at vi ikke kan skelne store tal, der ligner hinanden 

uden at opløse dem i mindre enheder.  

 

The differences from our point of view between the single and compound sym-

bols is that the compound symbols, if they are to lengthy, cannot be observed at 

one glance. This is in accordance with experience. We cannot tell at a glance 

whether 99999999999999 and 999999999999999 are the same.126 

 

Når man regner, arbejder man serielt og trinvist frem gennem en række diskre-

te tilstandsformer, og må derfor opløse ethvert mere komplekst symbol i en finit 

sekvens gennem underinddeling. Når overblikket ikke tabes i denne proces, kan 

det tilsvarende bero på, at de enkelte skridt bliver bestemt af relationen mellem 

den aktuelle hukommelsestilstand og det ene symbol, der iagttages på det givne 

trin: 

 

The behaviour of the computer [altså et menneske, der regner] at any moment 

is determined by the symbols which he is observing, and his »state of mind« at 

that moment. We may suppose that there is a bound B to the number of symbols 

...which the computer can observe at one moment. If he wishes to observe more, 

he must use successive observations. We will also suppose that the number of 

states of mind which need be taken into account is finite. The reasons for this 

are of the same character as those which restrict the number of symbols. If we 

                                           
126 Turing, (1936) 1965: 136. 
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admitted an infinity of states of mind, some of them will be »arbitrarily close« 

and will be confused. Again, the restriction is not one which seriously affects 

computation, since the use of more complicated states of mind can be avoided by 

writing more symbols on the tape.127 

 

At denne beskrivelse af regneproceduren faktisk kan danne grundlag for udfø-

relsen af beregningsopgaver skal ikke bestrides, og hvis man har akcepteret, at 

det, der her omtales som the »state of mind« alene omfatter de for den specifikke 

regneprocedure relevante informationer, virker det også umiddelbart som en 

ganske plausibel model for beskrivelsen af, hvordan mennesker kan regne.  

En nærmere betragtning giver imidlertid anledning til betydelig tvivl. Det er 

ikke alene usandsynligt, at beskrivelsen svarer til, hvordan vi selv almindeligvis 

udfører beregninger, det er også tvivlsomt, om vi overhovedet kan udføre ret 

mange beregninger på denne måde.  

Den centrale greb i Turing's beskrivelse af regneprocessen består i at opløse 

opgaven i dens mindste bestanddele, for så vidt en klassisk og velkendt analytisk 

procedure, der vel dårligt kunne finde et mere velanbragt anvendelsesområde. 

De kritiske punkter i denne procedure er tilsvarende velkendte. De ligger dels 

i fastlæggelsen af præmisserne, d.v.s. begyndelsesbetingelserne, dels i spørgs-

målet om, hvordan man definerer den optimale eller maksimale opløsning. Det er 

da også på disse to punkter, Turing's model af regneprocessen udskiller sig mest 

markant dels fra den menneskelige regneprocedure dels fra Turing-maskinens ar-

bejdsmåde. 

I forhold til menneskeligt udførte regneprocedurer er den mest slående forskel 

nok den, at Turing's ideale model kun kan fungere, hvis opgaven faktisk opløses 

i sine mindste udtryksbestanddele. Denne betingelse gælder ikke ultimativt for 

menneskelig beregning. Selv om vi kan opløse store tal i mindre bestanddele, 

foreligger der ikke nogen form for dokumentation for, at vi opløser disse tal i 

deres mindste udtryksbestanddele. Det er tværtimod langt mere karakteristisk, at 

vi - almindeligvis - både har svært ved at håndtere store tal og ved at opløse dem 

i de mindste udtryksenheder. Mens mange af samme - eller andre - grunde helt 

afstår fra at regne, griber andre på dette sted netop til ydre hjælpemidler som 

regnebræt, kugleramme, blyant og papir. 

Turing's analyse bidrager ligefrem til at belyse en af årsagerne, idet det 

fremgår, at den radikale opløsning af udtrykket i enkeltbestanddele, kræver en 

drastisk udvidelse af den stabile og sikre hukommelse. Ikke alene øges antallet 

af symboler, der skal huskes, de skal være anbragt på nøjagtigt definerede steder 

på en strimmel, hvor adgangsvejen til hvert felt er entydigt fastlagt som en 

mekanisk procedure, og hvor værdierne på de enkelte steder kan varieres. 

                                           
127 Turing, (1936) 1965: 136. 
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Vi kan ganske enkelt ikke selv holde styr på de simple, serielle manifesta-

tioner af det komplekse udtryk, der udgør kernen i Turing's model. Vi har ikke 

alene meget svært ved at opløse en regneopgave i dens mindste bestanddele - 

undtaget helt simple operationer med hele talværdier fra måske -100 til + 100 

eller deromkring - vi er heller ikke bundet til at gøre det.  

Turing's model viser ikke meget - om noget overhovedet - om den mentale 

regneproces. Hans model er da heller ikke en model af et menneske, der regner i 

hovedet, men et menneske, der arbejder med papir og blyant, og han udskifter 

iøvrigt straks det almindelige, kvadrerede - todimensionale - papir og titalsyste-

met med en endimensional strimmel og binær repræsentation af tallene, mens de 

øvrige symboler og regneregler slet ikke er ekspliciteret. Han regner med, vi har 

dem i hovedet. 

Hvad han viste i den henseende var, at det var muligt, at nå de samme resul-

tater på andre måder og især, at det på denne måde var muligt at lave bereg-

ninger, vi selv kun udføre med det største besvær - om overhovedet - med andre 

hjælpemidler.  

Det er da heller ikke lykkedes nogen at identificere en ækvivalent til en Tu-

ring-strimmel og en mekanisk læseenhed hverken i den menneskelige hjerne el-

ler bevidsthed. 

Den menneskelige regneprocedure nærmer sig altså Turing-modellen på det 

område af meget simple opgaver, hvor modellen har sin mindste relevans, mens 

Turing's model har sin optimale berettigelse for regneopgaver, vi ikke kan udfø-

re uden brug af ydre hjælpemidler, hvoriblandt Turing-maskinen utvivlsomt er 

den hidtil mest fuldkomne. 

Når den er det, beror det imidlertid på, at den heller ikke arbejder på den må-

de, Turing beskriver det i sin model. 

Mens Turing's regnemodel nemlig baserer sig på, at regneproceduren opløses 

i sin mindste bestanddele, er Turing-maskinen baseret på, at dette udtryk selv 

opløses i en form, hvor de enkelte symboler ikke længere har en invariant (tal-

)værdi.  

Som det er fremgået i de foregående afsnit af dette kapitel, er dette forhold nø-

je forbundet med kravet om, at både beskrivelsen af opgaven og af reglerne for 

dens udførelse skal være indeholdt i en og samme notation, der selv skal have en 

form, der er uafhængig af opgaven. Som det er også er fremgået blev dette krav 

netop opfyldt ved at udskille den fysiske definition af symbolerne fra defini-

tionen af symbolernes værdi.  

At det langt fra er nogen banal betingelse, fremgår imidlertid ikke blot af dens 

signifikante betydning for forståelsen af Turing-maskinen, men også af, at evnen 

til at foretage sådanne definitioner af symbolernes fysiske form er en unik 

menneskelig evne, hinsides enhver computationel kompetence, idet denne sidste 
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kompetence selv forudsætter et eller andet mindste antal af sådanne foregående 

definitioner.128 

Kravet om en definition af symbolets fysiske form uafhængigt af dets funktion 

og værdi kan altså betragtes som et distinktivt kriterium i opfattelsen af forholdet 

mellem Turing-maskinens processer og den menneskelige intelligens. Da den 

menneskelige intelligens omfatter evnen til at udskille afgrænsede, fysisk 

definerede symbolske former, besidder vi en mental kompetence, Turing-ma-

skinen ikke kan besidde. 

Da denne mere vidtrækkende konklusion måske går ud over Turing's stand-

punkt og ihvert fald ud over en gennemgående hovedantagelse i de senere infor-

mations- og informationelle cognitionsteorier, vil den blive uddybet i det føl-

gende afsnit. 

 

 

5.6 Turing's maskine, bevidstheden og Turing-testen 

 

Ifølge Turing's biograf, Andrew Hodges, var det især Gödel's bevis og det 

kvantemekaniske beskrivelsesproblem, der inspirerede Turing til at beskrive be-

vidstheden som et finit system, idet han opfattede begge dele som en manife-

station af, at den menneskelige bevidsthed var underlagt afgørende begrænsnin-

ger: Selv om mennesket var en levende organisme, der tilsyneladende havde en 

fri vilje, måtte det samtidig på et mere fundamentalt niveau være underlagt deter-

ministiske restriktioner. Selve bevidstheden måtte være en »maskine« omend 

meget mere kompleks end andre fysiske, kemiske eller biologiske »maskiner«.129  

Hodges opfatter således Turing's beskrivelse af den menneskelige bevidsthed 

som en abstrakt generalisation af de deterministiske begrænsninger, der er fælles 

for den mekaniske fysik, den formelle logik og den effektive kalkulations-pro-

cedure - det, Turing kalder computabilitet. 

Det er i hvert fald givet, at Turing gav den gamle drøm om at reproducere den 

menneskelige tankevirksomhed i et redskab en ny drejning ved at tage ud-

gangspunkt i tanken om bevidsthedens begrænsning, snarere end i tanken om 

dens suverænitet, og at der lå en radikal udvidelse af den mekaniske håndterings-

kompetence i hans bevis for, at man kunne reducere alle finitte logiske, formelle 

og matematiske procedurer til en ren mekanik. 

                                           
128 Adskillelsen af den fysiske definition fra definitionen af den symbolske værdi har også sprogteoretiske impli-

kationer, idet den synes vanskeligt forenelig med sprogteoriens beskrivelse af tegnrelationen som en enhed af ud-

tryk og indhold. Jfr. kapitel 7-9.  
129 Hodges, 1983: 96 ff. 
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Med denne drejning blev han den første, der kunne vise, hvordan man kan 

konstruere en maskine, der kunne udføre alle de finitte, aritmetiske og logiske 

procedurer, som mennesket kan udføre med hjernen.130   

 Hvis nu maskinen også selv kunne udføre denne reduktion, ville vi kunne 

bruge den til at befri menneskeheden for en stor civilisatorisk byrde, idet man 

uden videre kunne fjerne regnekunsten, en stor del af matematikken og logikken 

fra det nødvendige, menneskelige kompetence-repertoire og derfor også fra sko-

lernes obligatoriske pensum.  

Hvad man end mener om denne mulighed, bliver den under ingen omstæn-

digheder befordret af Turing's maskine, der tværtimod fremkalder et voksende 

behov for at øge den menneskelige kompetence til at fortolke og håndtere algo-

ritmiske procedurer. Forklaringen er naturligvis, at maskinen ikke er underlagt 

de samme begrænsninger som den menneskelige bevidsthed. 

Mens den bevidsthedsteoretiske model var en helt afgørende forudsætning for 

ideen om den universelle computer, idet den ikke blot tjente som inspiration og 

udgangspunkt, men også middel til den mere detaljerede analyse og specifikation 

af maskinen, bliver dens gyldighed som bevidsthedsteori imidlertid ikke 

underbygget af Turing's artikel. Berettigelsen af de bevidsthedstereotiske anta-

gelser angår udelukkende deres forestillingsmæssige betydning for Turing's ide-

udvikling. 

Det gælder også det element, der umiddelbart giver mest anledning til at over-

veje de bevidsthedsteoretiske implikationer, nemlig hans beskrivelse af den me-

kaniske regneprocedure. Hvis mennesker kalkulerer på samme måde som 

Turing-maskinen, har vi i denne model i det mindste et billede af en del af den 

menneskelige tænkning.  

Turing's analyse peger imidlertid nærmest i retning af den konklusion, at vi 

ikke arbejder på samme måde som denne maskine, måske undtaget meget simple 

regneopgaver, der ikke kræver en Turing maskine. 

Selv om Turing talte om den menneskelige computer og bevidsthed rummer 

hans artikel heller ikke nogen analyse af bevidstheden. Det er en analyse af mu-

ligheden for at konstruere en automatisk symbolmanipulationsmaskine, og denne 

analyses gyldighed er helt uafhængig af bevidsthedsteoretiske betragtninger, der 

inspirerede til ideen. 

Hvad Turing selv tænkte om disse spørgsmål i 1936 er uklart, men det er fuld-

stændig klart, at hans forståelse af tænkningen, indbefattende den matematiske 

tænkning, i 1939 gik i nøjagtig samme retning. Således skriver han her: 

 

Mathematical reasoning may be regarded rather schematically as the 

exercise of a combination of two faculties, which we may call intuition and 

                                           
130 Hodges, 1983: 96. 
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ingenuity. The activity of the intuition consists in making spontaneous judgments 

which are not the result of conscious trains of reasoning ... I shall not attempt to 

explain this idea of »intuition« any more explicitly. 

The exercise of ingenuity in mathematics consist in aiding the intuition 

through suitable arrangements of propositions, and perhaps geometrical figures 

or drawings.131 

 

For Turing er intuitionen og - skal man kalde det - den ordnende fornuft - de 

to typiske matematiske arbejdsredskaber. Når han bringer dem på bane, skyldes 

det dog ikke, at han mener, man kan reducere tænkningen - heller ikke den mate-

matiske tænkning - til disse to begreber, det skyldes derimod, at han er ved at 

gøre status over den logiske formalismes program. 

Hvor det in pre-Gödel times, som han skriver, havde været målet at erstatte 

alle matematikkens intuitive domme med et begrænset sæt af formelle slutnings-

regler og dermed gøre intuitionen overflødig, var man nu kommet meget langt i 

retning af det stik modsatte resultat. Det var ikke intuitionen, men den ordnende 

fornuft, man var ved at erstatte, eftersom det var den fornuftsmæssige, syste-

matiske bestræbelse, der nu i stor udstrækning lod sig reducere til en mekanisk 

procedure: 

 

We are always able to obtain from the rules of formal logic a method of enu-

merating the propositions proved by its means. We then imagine that all proofs 

take the form of a search through this enumeration for the theorem for which a 

proof is desired. In this way ingenuity is replaced by patience. In ... heuristic 

discussions, however, it is better not to make this reduction.132 

  

Der er intet her, der tyder i retning af, at Turing skulle have forvekslet Turing-

maskinens formelle procedure med den menneskelige tænknings generelle form. 

Den mekaniske symbolprocedure er en specifik tanke- (og bevis) procedure, 

udledt af den formelle logik. Turing's beskrivelse er en beskrivelse af et stærkt 

specialiseret tankemønster, der i visse sammenhænge kan træde i stedet for 

andre. Ikke blot intuitionen står uantastet tilbage, Turing markerer også - i en 

indledende fodnote - at han her helt ser bort fra that most important faculty 

which distinguishes topics of interest from others. 

 Turing anlægger her i beskrivelsen af den matematiske tænkning et - ganske 

traditionelt - bevidsthedsbegreb uden noget synligt spor af den model, han be-

tjente sig af i 1936. Det kan se ud til, at han helt har opgivet spørgsmålet om for-

holdet mellem Turing-maskinen og den menneskelige intelligens. 

                                           
131 Turing, (1939) 1965: 208-209. 
132 Turing, (1939) 1965: 209. 
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En ting har han utvivlsomt opgivet, nemlig ideen om at mennesket og ma-

skinen tænker på samme måde. Da han nogle år senere vender tilbage til spørgs-

målet med den nu klassiske artikel Computing Machinery and Intelligence,133 

indleder han med at afvise spørgsmålet, fordi det ikke er muligt at give en præcis 

definition af begreberne »intelligens« og »maskine«. Han foreslår istedet, at man 

erstatter spørgsmålet: om en maskine kan tænke? med spørgsmålet: om et men-

neske kan skelne mellem svar, det får fra en maskine, og svar fra et andet menne-

ske, idet han forudsætter, at forsøgspersonen holdes uvidende om alt undtaget 

svarenes indhold, der formidles i en neutral, teknisk form?  

Selv om Turing fremsatte sit eksperimentelle test-kriterium, fordi man ikke 

havde en klar definition af begrebet om intelligens og maskine, hviler testen selv 

på sådanne definitioner. For den menneskelige intelligens ligger den mest af-

gørende definition i antagelsen af, at man med fordel kan skelne mellem menne-

skets fysiske og intellektuelle kapacitet: 

 

The new problem has the advantage of drawing a fairly sharp line between 

the physical and the intellectual capacities of a man.134 

 

Med denne definition kan Turing motivere at forsøgspersonen anbringes i et 

andet rum uden direkte sansemæssig kontakt med forsøgsopstillingen. Turing 

medgiver også, at maskinen muligvis kan udføre noget, der må beskrives som 

tænkning, selv om det gøres på en måde, mennesket ikke gør. Sådanne begræns-

ninger er, hævder han imidlertid, kun et problem, hvis maskinen ikke lever op til 

de intelligenskrav, testen stiller. Hvis den kan passere testen, d.v.s. fremkalde 

den opfattelse hos forsøgspersonen, at han kommunikerer med et andet menne-

ske, behøver man ikke bekymre sig om disse forskelle.  

For maskinens vedkommende er de vigtigste definitioner, at den kan være 

bygget med enhver form for teknik, at konstruktørerne ikke nødvendigvis skal 

kunne beskrive dens operationsmåde, idet de skal have mulighed for at anvende 

eksperimentelle metoder, og endelig, at begrebet maskine ikke omfatter menne-

sker »born in the usual manner«. De tre kriterier kan ikke alle være fuldstændig 

opfyldt, fordi man ikke kan udelukke, at det er muligt at konstruere et individ ud 

fra en enkelt celle. Da man i det tilfælde ikke vil kunne påstå, at man har kon-

strueret en tænkende maskine, idet tankemekanismen måske allerede er in-

deholdt i cellen, tillader Turing kun digitale computere. 

Turing-testen har imidlertid ingen mening, hvis man antager, at relationen 

mellem computeren og den menneskelige tænkning er knyttet til en mere eller 

                                           
133 Turing, 1950: 433-460. 
134 Turing, 1950: 434. 
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mindre fælles funktionsmåde. Testen baseres udelukkende på resultatet, proces-

sen betragtes som en irrelevant black box. 

Der er således ingen belæg for at antage, at Turing skulle mene, man kan be-

skrive den menneskelige tænknings struktur med computationelle procestermer. 

Han mente derimod, i hvert fald i 1950, at det var muligt at forestille sig en 

maskine, der kunne frembringe de samme resultater, som mennesket kunne tæn-

ke sig til, og at det måtte tages som bevis for, at den kunne tænke »ligesom« et 

menneske.  

Da Turing-testen forudsætter, at der er nogen, der holder forsøgspersonen i 

uvidenhed om relevante oplysninger, er den først og fremmest egnet til at af-

prøve den menneskelige illusionskunst. 

 

 

 5.7 Bevidstheden i Turing's spejlkabinet    

 

Turing's ærinde med den eksperimentelle test var ikke at fremlægge en ny 

teori om den menneskelige bevidsthed eller intelligens i form af en filosofisk 

konsistent redegørelse eller som konsistent sammenfatning af et empirisk 

materiale. Hans ærinde var at stille spørgsmålet om maskiner kan tænke på en 

måde, der kunne danne grundlag for et ny forskningsprojekt eller forsknings-

program, hvor man brugte den menneskelige bevidsthed som forbillede for 

ekstraktion af ideer om mekanisk realisable former for efterligning af 

tankeprocesser.  

Han forestillede sig heller ikke, at dette program kunne føre frem til noget 

seriøst svar på spørgsmålet om maskiner kan tænke. Han mente derimod, at det i 

løbet af 50 år ville være muligt at konstruere maskiner, som - i den givne 

forsøgsopstilling - ofte ville blive forvekslet med mennesker, og at dette ville 

medføre en sådan forandring af almindelig sprogbrug, at man normalt ikke ville 

blive modsagt, hvis man omtalte maskiner som tænkende. Dette klart formule-

rede, men ofte oversete, perspektiv fortjener at blive gengivet med hans egne 

ord: 

 

I believe that in about fifty years' time it will be possible to programme com-

puters, with a storage capacity of about 109, to make them play the imitation 

game so well that an average interrogator will not have more than 70 per cent. 

chance of making the right identification after five minutes of questioning. The 

original question, »Can machines think?« I believe to be too meaningless to 

deserve discussion. Nevertheless I believe that at the end of the century the use 

of words and general educated opinion will have altered so much that one will 

be able to speak of machines thinking without expecting to be contradicted. I be-

lieve further that no useful purpose is served by concealing these beliefs. The 
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popular view that scientists proceed inexorably from well-established fact to 

well-established fact, never being influenced by any unproved conjecture, is 

quite mistaken. Provided it is made clear which are proved facts and which are 

conjectures, no harm can result. Conjectures are of great importance since they 

suggest useful lines of research.135 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at Turing helt afviser muligheden for - menings-

fuldt - at diskutere forholdet mellem computeren og den menneskelige intel-

ligens, men også at han formulerer den meget mere vage, kulturelle forventning 

om, at fremtidens computere vil bevirke, at denne distinktion simpelthen for-

svinder fra sprogbrugen. Han har således ikke fantasi til at forestille sig, at 

forsøget på at efterligne den menneskelige tænkning muligvis kunne føre til nye 

argumenter for at skelne mellem den computationelle proces og den menneskeli-

ge tænkning. Forklaringen kan være, at han ikke selv kunne drømme om at hæv-

de, at mennesker udfører tankeprocessen på samme måde som maskinen. 

Det er i hvert fald påfaldende, at Turing i den selvsamme passage leverer en 

karakteristik af den videnskabelige tænkning, der indeholder ét træk, der ikke 

kan rummes i Turing's billede af den computationelle proces. Denne sidste sva-

rer nemlig ganske nøjagtigt til den populære, men ifølge Turing forkerte, opfat-

telse af den videnskabelige proces som en systematisk skridt-for-skridt pro-

cedure.  

Turing udmønter tilmed denne forskel i et specifikt kriterium, gældende den 

menneskelige intelligens, idet han hævder, at denne omfatter evnen til at skelne 

mellem gisninger og facts. Men han formulerer ikke noget kriterium, hvormed 

man kan afgøre om computeren besidder en sådan diskriminativ kompetence, li-

gesom han heller ikke overvejer »that most important faculty which distin-

guishes topics of interest from others«, som han havde fremdraget i 1939. Testen 

handler ganske vist om evnen til at skelne, men det er ikke computerens evne, 

der testes, det er forsøgpersonens. Testens udfald viser udelukkende, hvorvidt 

denne kan afgøre, om han taler med et menneske eller en maskine.   

Det er ikke svært at se et mønster i dette billede. Den intelligens Turing gør til 

genstand, er forskellig fra den intelligens, der gør intelligensen til genstand. Det 

er hverken hans egen, den videnskabelige tænkning i bredere forstand eller 

evnen til at formulere nye tanker og stille spørgsmål, der her bliver stillet frem 

som forbillede til efterligning, det er en meget snævrere konciperet intelligens. 

Her stilles således ikke noget krav om evne til at skelne gisninger fra facts. 

Det er både klart og velbegrundet, at Turing formulerer sine forventninger til 

en udvikling, der ligger 50 år ude i fremtiden som en personlig trossag. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvad der berettiger, at en sådan tilkendegivelse ikke 

                                           
135 Turing, 1950: 442. 



150 

 

blot bliver trykt i et højt estimeret fagvidenskabeligt tidsskrift, men dernæst også 

diskuteret og senere igen placeret blandt grundlagsdokumenterne for en hel 

forskningsretning? Hvad er med andre ord forbindelsen mellem troen og det lan-

ge tidsperspektiv? 

Den mest nærliggende forbindelse ville nok - den videnskabelige kontekst 

taget i betragtning - være et velformuleret forskningsprogram, der ud fra et 

forholdsvis konsolideret eller klart teoretisk grundlag definerede en række mere 

distinkte problemkredse, der måtte løses, at tidsperperspektivet altså var 

forbundet med vurdering af problemernes karakter og forventede tidskrav til de-

res løsning. Men også her er Turing bemærkelsesværdig klar. Der findes ingen 

særlig overbevisende argumenter for projektet: 

 

The reader will have anticipated that I have no very convincing arguments of 

a positive nature to support my views. If I had I should not have taken such 

pains to point out the fallacies in contrary views.136 

 

En anden nærliggende mulighed kunne være, at forventningerne i så høj grad 

faldt sammen med tidens almindelige forventninger til videnskaben. Men heller 

ikke det er tilfældet. Ideen var banebrydende og gik på tværs af hævdvundne 

videnskabelige tankebaner. Turing anfører selv en lang række af de indvendin-

ger, der tilbød sig fra forskellige filosofiske, teologiske og videnskabelige syns-

punkter, og han berører - på mindre end 12 sider - så godt som alle de temaer, 

der siden er indgået i diskussionen. Der er især et centralt punkt, der går igen i  

Turing's svar på disse indvendinger, idet Turing's overordnede argument ikke - 

som i næsten al senere diskussion - er, at der kan findes en afgørelse på spørgs-

målet om computeren kan tænke, men derimod, at indvendingerne imod denne 

mulighed er lige så illusoriske som påstanden. 

Lokaliseringen af dette vidtåbne, uafgjorte felt udgør utvivlsomt den ene af to 

grunde til artiklens senere betydning. Hermed afstak Turing en ny forskningspo-

litisk utopi, hvor drømmen om at reproducere den menneskelige tænkeevne blev 

forbundet med et - syntes det - tilsvarende åbent teknologisk potentiale. Den 

anden grund lå i det noget mere jordnære bud på de første skridt. Turing be-

skriver i artiklens sidste del to mulige strategier, nemlig reproduktionen af den 

logisk-deduktive procedure, skakspillets logik, og reproduktionen af den menne-

skelige sanse- og lærekompetence. 

Her melder sig til gengæld alle de problemer, der blev ignoreret i Turing-te-

sten.137 Først og fremmest, at ethvert skridt, der kan tages som led i konstruktio-
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nen af en maskine, der kan opfylde Turing-testen, indeholder en specifikation af 

den menneskelige tænkning, der strider mod udgangspunktet: at der ikke kan gi-

ves en veldefineret og meningsfuld beskrivelse af begrebet intelligens versus 

begrebet maskine. Dette paradoks skyldes ikke en sjuskefejl, der let kan korrige-

res. Opgiver man det sidste postulat, stilles man overfor kravet om at eksplicitere 

begrebet intelligens, man kan så ikke længere nøjes med at påpege, at begrebet 

intelligens er uklart, og man kan derfor heller ikke lade sig nøje med Turing-

testens illusionsprøve. Opgiver man istedet det første, har man omvendt ingen 

mulighed for at udpege noget som helst skridt som skridt på vejen til en sådan 

maskine. 

Turing's forslag til strategi indeholder imidlertid ikke en - i sig selv konsistent 

- opfattelse af menneskelig intelligens, det indeholder flere indbyrdes inkom-

patible modeller, der hver især har rødder i ældre, mere traditionelle og derfor 

umiddelbart rimeligt plausible antagelser. De tre vigtigste modeller er l) 

beskrivelsen af bevidstheden som resultat af en darwinistisk udviklingsproces, 2) 

beskrivelsen af - barnets - bevidsthed som en velafgrænset og tom tavle og 3) be-

skrivelsen af bevidstheden som logisk-deduktiv symbolmaskine. 

Der indgår ikke i Turing's artikel nogen diskussion af forbindelsen mellem 

disse tre forskellige modeller. De fremkaldes hver især kun i specifikke sammen-

hænge, men det skal dog bemærkes, at Turing klart udskiller den logisk-de-

duktive procedure som genstand for et specifikt udviklingsprojekt, mens lære-

projektet opbygges omkring de to andre modeller. Denne skillelinje er siden ble-

vet fastholdt og videreudviklet i to forskellige og - især i 1980-erne - stærkt ri-

valiserende forskningsstrategier. 

Når Turing uden videre kunne sidestille de to strategier som lige rimelige og 

eksplicit afstod fra at afveje dem indbyrdes, var det ikke kun udtryk for en siden 

tabt klarhed, det var også udtryk for, at han ikke så, at de byggede på uforenelige 

præmisser. At det gælder forholdet mellem den logisk-deduktive strategi og 

læreprocesstrategien er dokumenteret i den mellemliggende udvikling. Men der 

er en tilsvarende konflikt gemt i de to modeller, Turing foreslår som afsæt for 

udviklingen af læremaskinen. Den darwinistiske model kan ikke forenes med 

billedet af den enkelte organismes bevidsthed som en tom tavle. 

Billedet af - barnets - bevidsthed som en tom tavle ved fødslen tjener i Tu-

ring's argumentation som belæg for en sondring mellem en meget simpel med-

født mekanisme, programmet, og den senere erfaring, data. Mens indlæring og 

anden erfaring antages at kunne fremkalde en mere kompleks programstruktur, 

                                                                                                                                     
137 Denne sidste del af Turing's artikel fra 1950, der iflg. Turing rummer den positive, konkrete og diskuterbare 

evidens er udeladt i genoptrykket i Hofstadter og Dennett, 1981: 53-67. Hele artiklen (pånær nogle kryds-

referencer) findes optrykt i Bannon & Pylyshyn, 1989: 85-109. 
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er det grundlæggende program givet på forhånd, det er invariant og uafhængigt 

af data.  

 

Presumably the child brain is something like a note-book as one buys it from 

the stationers. Rather little mechanism, and lots of blank sheets. ... Our hope is 

that there is so little mechanism in the child-brain that something like it can 

easily be programmed. The amount of work in the education we can assume, as 

a first approximation, to be much the same as for the human child.138 

 

Baggrunden er naturligvis, at computeren behøver et sådant veldefineret pro-

gram. Men denne distinktion mellem program og data kan ikke forenes med den 

darwinistiske udviklingsmodel, der forudsætter, at organismen og dens be-

vidsthed udvikles gennem mutationer og naturlig udvælgelse, hvilket indebærer 

at selv det mest simple »mentale« program er undergivet en variations- og ud-

viklingsbetingelse, der omfatter udefrakommende erfaringers indvirken. 

Selv om artens tid rækker langt ud over den enkelte organismes tid, eksisterer 

arten kun i form af en mængde - indbyrdes forskellige - individer. Individ og art 

eksisterer ikke som to adskilte systemer. Ideen om invariante artstræk, herunder 

et invariant, mentalt program, der kan eksistere apriori og uafhængigt af data, 

strider mod den darwinistiske antagelse af udviklingens diversifikation i stadig 

flere og højere organiserede arter. Man må nødvendigvis antage, at også det 

nyfødte barns mentale program er udviklet. Det hjælper ikke her at supplere med 

en beskrivelse af virkeligheden som realisation af potentialer, der har eksisteret 

siden tidernes morgen, for potentialet er i så fald mere omfattende end reali-

sationen, der ikke bliver mere invariant af den grund. Det genetiske potentiale 

må også selv have en udviklingshistorie, hvis man ikke vil forklare dets 

eksistens med en guddommmelig skabelse. 

Det er nærliggende her at erindre om Saussure's begrebsligt klare sondring 

mellem beskrivelse af diakrone og synkrone træk og det dermed forbundne, sta-

dig uløste teoretiske problem. De to beskrivelsesformer hviler på indbyrdes 

imkompatible afgrænsninger af det beskrevne, fordi den synkrone beskrivelse 

forudsætter en invarians af træk, der i den diakrone beskrivelse er variante. 

Turing springer over dette problem, idet han kun benytter den darwinistiske 

model som metaforisk analogi, uden at stille sig spørgsmålet om forholdet mel-

lem det biologiske og mentale. Barnets mentale program ækvivaleres med det 

biologiske arvemateriale, forskernes ændringer i programmet ækvivaleres med 

mutationer og forskernes bedømmelse af hvilke forbedringer af programmerne, 
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der skal bruges, ækvivaleres med den naturlige udvælgelse.139 Med en enkelt 

forskel: 

 

The survival of the fittest is a slow method for measuring advantages. The ex-

perimenter, by the exercise of intelligence, should be able to speed it up. Equally 

important is the fact that he is not restricted to random mutations. If he can 

trace a cause for some weakness he can probably think of the kind of mutation 

which will improve it.140 

 

Det er ikke længere den ideale iagttager, der her søger at udfylde den plads, 

der engang blev tildelt den guddommelige skaber, men det er heller ikke - som 

for Niels Bohr - deltageren, der melder sig, det er den ideale konstruktør. Det pa-

radoksale er imidlertid, at han kun kan melde sig på denne plads, fordi han sam-

tidig forudsætter, at den er og bliver tom.  

 

I do not wish to give the impression that I think there is no mystery about con-

sciousness. There is, for instance, something of a paradox connected with any 

attempt to localise it.141 

 

Det er med bevidstheden som med et løg, skriver Turing, vi kan skrælle det 

ene (mekaniske funktions-) lag af efter det andet, indtil vi muligvis ikke har 

mere i hånden,142 men han drager ikke den konklusionen, at denne tomhed er 

resultat af den analytiske findeling og at løgets fælleskab med bevidstheden 

omfatter den fælles - men indbyrdes forskellige - legemlighed.  

Til den - alt for konventionelle og problematiske - distinktion mellem den bio-

logiske og mentale proces svarer naturligvis en påfaldende letfærdig behandling 

af det menneskelige sanseapparat. Turing antager uden videre, at man kan 

erstatte sanseprocesser med indlæring gennem et symbolsk sprog. Det indebærer 

en påstand om, at det biologiske niveau ikke har selvstændig betydning for 

opfattelsen af intelligens. Det kan naturligvis diskuteres, men det rammer i givet 

fald Turing's egen brug af biologiske teorier i definitionen af den mentale 

maskine. Han hævder da også andre steder i artiklen, at det menneskelige nerve-

system ganske afgjort ikke er en digital computer, men snarere en kontinuert 

maskine. 

Den modsigelsesfulde fremstilling beror på en bagvedliggende antagelse, som 

Turing aldrig diskuterer eksplicit, nemlig den, at man kan udmønte beskrivelsen 
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af alle naturlige fænomener i matematisk-algoritmisk form. Det problem, han 

rejser med den kontinuerte nervemaskine, kan derfor reduceres til forholdet 

mellem kontinuerte og diskontinuerte matematiske funktioner. 

Turing påstår dog ikke, at den digitale computer kan give nøjagtig samme svar 

som en kontinuert beregning, han påstår kun, at den kan give et svar, der ligner 

så meget, at en forsøgsperson ikke kan afgøre, hvilken slags maskine, der har be-

regnet resultatet.143 

Det forhold, at polariteten mellem kontinuerte og diskrete procedurer går igen 

i alle videnskaber, kan imidlertid ikke bruges som argument for, at en mate-

matisk formalisering af disse funktioner udgør en slags enhedsvidenskabeligt 

fælles grundlag. Kendsgerningen er ikke blot, at relationen mellem kontinuerte 

og diskontinuerte funktioner udgør et uløst grundproblem i alle videnskaber, 

men også at problemet har forskellig form i de enkelte videnskaber. 

Man kan, men man behøver ikke, afvente den biologiske videnskabs fremti-

dige resultater. Selv om Turing's tese i sin generelle form består i et diskuterbart 

postulat om bevidsthedens ontologiske immaterialitet, kan eliminationen af de 

biologiske og sansemæssige dimensioners betydning akcepteres. Hvis de betyder 

noget, må denne betydning også manifesteres på det symbolteoretiske plan. 

Da den symbolske repræsentation samtidig er en uomgængelig betingelse for 

computationelle processer, udgør dette niveau ikke blot et nødvendigt, men også 

tilstrækkeligt grundlag for forståelsen af såvel intelligens som maskine, givet at 

vi akcepterer tanken om, at vi selv kan tænke. 

 

 

5.8 Den symbolgenerative kompetence som intelligenskriterium 

 

Der er ingen tvivl om, at den bevidsthedsmaskine, Turing modellerede i 1936 

kan indeholde en deterministisk kalkulationsmaskine. Der er heller ingen tvivl 

om, at denne maskine i kraft af sin hukommelsesfunktion, opdelingen af den me-

kaniske procedure i singulære skridt og muligheden for programmering og 

mekanisk udskiftning af mekaniske instrukser repræsenterede en maskine af ny 

type både i henseende til den mekaniske funktionalitet og anvendelsesområder. 

Selv om Turing næppe havde afgørende betydning for udviklingen af de tidlige 

computere var han den første, der gav en teoretisk beskrivelse og definition af 

denne type maskine, og denne beskrivelse fik også betragtelig indflydelse på den 

senere udvikling. 

Nogle af hans forudsigelser er også indfriet. Det ville være urimeligt ikke at 

godtage, at det i dag er muligt at bygge computere, der kan konkurrere med men-

nesker, når det drejer sig om skak, og det vil være lige så urimeligt at påstå, at 
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det ikke er muligt at bygge computere, der kan optrænes og udføre mange andre 

tankeprocedurer, der falder nøje i tråd med de perspektiver, han udstak i 1950. 

Der er ligeledes stærke indikationer for at akceptere Turing's brud med den 

cartesianske bevidsthedskonstruktion og dens mange urimelige dualistiske im-

plikationer. Vi kender ingen mentale, åndelige eller sjælelige processer, der ikke 

er legemligt realiseret i det fysisk udstrakte univers. Det gælder enhver oplevelse 

af tid- og vægtløshed, enhver sansning, enhver hallucination, enhver åbenbaring, 

ganske som det gælder enhver artikulation af gudsforestillinger, evighed, imma-

terialitet og udødelighed. 

Der er endelig tilsvarende stærke indikationer for - med Turing - ikke deraf at 

drage den følgeslutning, at den menneskelige bevidsthed og tænkning kan be-

skrives alene gennem beskrivelse af bevidstheden som et fysisk eller fysiologisk 

system. En teori om bevidstheden må indbefatte en dimension, der sigter på re-

degørelse for tankeprocessens forløb som tankeproces. 

Det spørgsmål, der imidlertid står tilbage, hvis man følger Turing frem hertil, 

er, om den menneskelige bevidsthed under disse forudsætninger kan beskrives 

som et finit system med et endeligt antal, distinkte tilstandsmuligheder, og om 

relationerne mellem disse tilstandsmuligheder kan beskrives med begrebet om en 

mekanisk procedure?  

Turing's svar på dette spørgsmål består i en sindrig kombination af to argu-

menter. På den ene side hævder han, at man ikke kan udelukke, at der består en 

grundlæggende ækvivalens mellem bevidstheden og den universelle computer, 

fordi spørgsmålet ikke kan formuleres i en meningsfuld, d.v.s. præcis form. På 

den anden side hævder han, at det efter alt at dømme er muligt at konstruere 

maskiner, der kan svare på spørgsmål på en sådan måde, at mennesker almin-

deligvis ikke vil kunne afgøre, om de får dette svar fra en maskine eller fra et 

menneske. Blandt argumenterne for dette synspunkt anfører han, at man kan gø-

re maskinen i stand til at svare forkert, og dermed øge ligheden med de men-

neskelige svar.  

Turing kan meget vel have ret både i, at det ikke er muligt at give en præcis 

beskrivelse af bevidstheden, og i, at der kan bygges maskiner, der kan bestå Tu-

ring-testen. Men han kan ikke have ret i, at disse to forhold er forenelige med 

påstanden om, at man ikke kan udelukke en ækvivalens mellem bevidstheden og 

en Turing-maskine. Han antyder det selv ved at fastholde, at det er nødvendigt at 

give konstruktørerne ret til at arbejde med ikke forud definerede eksperimentelle 

metoder, hvilket jo blot betyder, at ideen om ækvivalens er en ide om ækvivalens 

mellem to helt ubekendte størrelser.  

Turing testen kan imidlertid først udføres, når der faktisk er bygget en ma-

skine, hvilket igen forudsætter, at vi kan gøre rede for, hvordan den er bygget. 

Spørgsmålet drejer sig derfor ikke om et forhold mellem to helt ubestemte fæno-

mener, men om et et forhold mellem bevidstheden og en specifik maskine. 
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Turing begrænser da også sin argumentation til at gælde maskiner, der arbejder 

med et finit antal diskrete tilstande. Dermed udelukkes enhver ækvivalens, efter-

som det er muligt at give en præcis beskrivelse af, hvordan en sådan maskine 

virker, hvorimod det ikke er muligt at beskrive bevidstheden med samme præ-

cision. 

 Nu vil man måske indvende, at beskrivelsen af den maskine, der består Tu-

ring-testen, derfor også giver en beskrivelse af bevidstheden og dermed løser det 

oprindelige problem. Denne indvending holder ikke, eftersom Turing-testen ale-

ne tester, om man kan forveksle svarenes indhold, ikke hvordan de fremkommer. 

Det var netop fordi, det ikke var muligt at slutte fra resultatet til det forløb, der 

frembragte resultatet, Turing konstruerede testen, som han gjorde. 

Det var også derfor, han ikke forudsagde, at der vil blive bygget maskiner der 

arbejder på samme måde, som mennesket tænker, men kun, at der kunne bygges 

maskiner, der frembragte resultater, der til forveksling lignede resultatet af 

menneskelig tankevirksomhed, og at han mente, det ville få folk til at akceptere 

forestillingen om tænkende maskiner som naturlig del af sprogbrugen. 

Det største problem i Turing's konstruktion består imidlertid ikke i, at man må 

forkaste ækvivalensen mellem bevidstheden og den diskret arbejdende maskine, 

fordi vi ikke ved, hvordan bevidstheden virker, men ved, hvordan maskinen 

virker. Det største problem er, at hans egen beskrivelse af den universelle 

computer også gør det muligt, at beskrive forskellen mellem maskinen og be-

vidstheden med en ikke tidligere kendt præcision, der viser, at bevidstheden gan-

ske enkelt ikke kan fungere som en Turing-maskine. 

Mens Turing benytter ideen om den ubeskrivelige bevidsthed til at holde plad-

sen åben for tanken om, at den kan beskrives som et finit, diskret system, giver 

hans definition af den mekaniske procedure snarere mulighed for at drage den 

stik modsatte konklusion. 

Man kan med denne definition ikke blot l) udelukke enhver mulighed for, at 

bevidstheden kun kan arbejde som et diskret, mekanisk symbolsystem. Man kan 

også 2) udelukke tanken om, at der kan findes bare en eneste selv nok så lille 

eller bizar mekanisk procedure, der kan frembringe nogen som helst form for 

symbolsk virksomhed, hvis den falder inden for Turing's definition. Man kan en-

delig også med denne definition bevise, 3) at den menneskelige bevidsthed ikke 

kan være realiseret i et diskret fysisk system. 

 Det første bevis følger umiddelbart, hvis man istedet for at tage udgangs-

punkt i den mystiske bevidsthed og menneskelige illusionskunst, tager udgangs-

punkt i Turing's beskrivelse af den mekaniske procedure.  

Det fremgår af denne definition, at mennesket både kan formulere procedurer, 

der kan udføres - og fremkomme - som resultat af et finit antal, skridtvise 

operationer, og procedurer, der ikke kan udføres - og derfor heller ikke formu-

leres gennem - et finit antal skridtvise, mekaniske operationer. Forsøger man at 
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få maskinen til at udføre disse uafsluttede procedurer ad mekanisk vej, vil den 

ikke kunne afslutte processen, idet den ikke selv kan frembringe en stop-

betingelse, uafhængigt af processen. Maskinen er således både ude af stand til at 

formulere den formelle procedures begyndelses- og stopbetingelser. Disse be-

grænsninger kan ikke gøres gældende for den menneskelige bevidsthed, der 

tværtimod også har evnen til at formulere sådanne betingelser, ligesom vi er i 

stand til at arbejde med uafgjorte betingelser og til at afbryde en proces, der ikke 

har indbyggede stopbetingelser. 

 I mekaniske symbolteorier vil man forklare denne evne ved at sige, at denne 

bevidsthed så blot udgør et mere omfattende system, hvor en procedure på et 

niveau kan afbrydes af en procedure på et højere symbolsk niveau. Tager man 

bevidsthedens kapacitet i betragtning, er der da også mulighed for at forestille 

sig et uendeligt stort antal af endelige tilstande.   

 Turing's analyse giver imidlertid også mulighed for at afvise denne model 

med større sikkerhed, idet han viser, at enhver mekanisk udførelse af symbolske 

procedure beror på en fysisk definition af de enkelte symboler, der indgår i pro-

cessen. 

Denne definition kan maskinen ikke selv udføre, og den kan i det hele taget 

ikke fremkomme som resultat af en mekanisk symbolprocedure, fordi enhver så-

dan procedure bygger på en forudgående definition af de symboler, hvormed 

proceduren udføres. 

Det er indlysende, at man ikke kan forklare det fysiske symbol som resultat af 

en proces, der forudsætter, det allerede eksisterer. 

Enhver mekanisk udført symbolsk procedure beror med andre ord på en sym-

bolsk virksomhed, der ikke kan forklares ud fra en mekanistisk symbolteori. 

Den fysiske definition må derfor enten være resultat af en symbolsk proces, 

der ikke selv er bundet til at benytte diskrete symboler, eller også må den være 

frembragt af et fysisk system, der besidder en sådan symboldannende evne. Dette 

system kan i givet fald ikke være et skridtvist arbejdende, mekanisk system, for-

di et sådant system er bundet og begrænset til den forudsætning, at alle virk-

ninger kan afledes mekanisk af de givne begyndelsesbetingelser. 

Hvis systemet er defineret som mekanisk system, er det således bundet til at 

bestå af et givet sæt af fysiske entiteter og et bestemt sæt af bevægelseslove. Det 

kan ikke bevæge sig på en sådan måde, at det på et eller andet trin i processen 

bliver i stand til at udskille nogle fysiske entiter som symbolske, idet bevægel-

seslovene ikke kan forsyne de enkelte entiteter med nye kvaliteter. 

Hvis fysisk-mekaniske systemer besidder et symbolsk indhold beror det på, at 

dette er givet udenfor systemet, og hvis dette symbolske indhold optræder som 

selvstændig virkende kraft, der kan udskilles fra de givne fysiske bevægelses-

love, er systemet ikke længere mekanisk. 
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Uanset om man vil forklare evnen til at definere de distinkte symboler ud fra 

en symbolsk kompetence, der ikke selv er bundet til arbejde med distinkt sym-

boler, eller som en egenskab ved det fysiske system, hvori symbolet dannes, 

bliver resultatet, at den symboldannende virksomhed har sin rod i et system, der 

ikke selv er begrænset til at arbejde med distinkte, mekaniske skridt.  

Det er dermed fuldstændig udelukket, at en Turing-maskinen eller nogen an-

den maskine, der kun arbejder med distinkte symbolske entiteter og skridtvist 

definerede, fysiske bevægelser, selv kan besidde den symboldannende kompe-

tence. 

Da vi omvendt ved, at den menneskelige bevidsthed eksisterer i et fysisk sy-

stem, der kan frembringe fysisk definerede symboler ved at udskille visse fysiske 

former som symbolske fra andre, ikke-symbolske, fysiske former i det samme 

system, er det udelukket, at den symbolske kompetence, bevidstheden eller den 

menneskelige intelligens kan være indeholdt i et diskret, mekanisk system, 

ganske uanset dette systems uoverskuelige antal af fysiske og symbolske til-

standsmuligheder. 

Hvis man derfor vil fastholde tanken om, at bevidstheden er et endeligt, ud-

strakt system, må man opgive kravet om, at den kun kan arbejde med distinkte, 

mekaniske skridt, og hvis man omvendt vil fastholde dette krav, må man - gan-

ske som Turing tillod den infinitte strimmel - tillade, at bevidstheden er unddra-

get den fysiske verdens endelighed, mens man samtidig må indrømme denne 

transcendentale kraft evnen til stadig intervention i den fysiske verden.  

Bestræbelsen på at anvende den mekanistiske beskrivelse på den men-

neskelige bevidsthed fører således uundgåeligt til en fuldstændig opløsning af 

dennne tænknings konstitutionelle præmisser. Forklaringen er i virkeligheden 

ikke særlig overraskende, eftersom den mekaniske tænkning netop både 

forudsatte begrebet om den infinitte bevidsthed og den guddommelige skabelse 

af såvel den immaterielle kraft som de materielle partikler.  

Og hvad så, bliver der tænkt. Maskinen regner jo alligevel. 

Men heller ikke det, kan man regne med, for Turing's analyse af regneproces-

sen bekræfter blot endnu engang, at den kun kan udføres på betingelse af en 

symbolsk aktivitet, der frembringer de symbolske enheder, maskinen anvender i 

den mekaniske proces. Hans analyse viser imidlertid også, at disse processer kun 

kan udføres, hvis regnereglerne selv bliver opløst i simple skridt, der hver især er 

tilgængelige for en symbolsk intervention. I samme øjeblik reglerne foreligger i 

denne form, udgør de ikke længere et symbolsk hele. Selv ekspliciteringen af 

reglerne i en mekanisk udførlig procedure, fører således til en opløsning af deres 

deterministiske struktur, forskriften bliver i denne proces forvandlet fra en lov til 

et redigerbart materiale og maskinen har ingen mulighed for at yde noget bidrag 

til denne redigering eller vælge mellem de mulige fortolkninger af en given 

procedure.  
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Mens det er let at forklare, hvordan man kan udføre regneproceser med en ma-

skine, nemlig ved at henvise til vores bevidsthed, der både er i stand til at 

definere symbolernes fysiske og semantiske værdier, er det vanskeligere - eller 

som Turing hævdede måske ligefrem umuligt - at forklare, hvordan vi selv bliver 

i stand til at foretage disse symbolske operationer. Men det er ikke særlig van-

skeligt at se, at en mekanistisk beskrivelse af fysiske systemer, der er i stand til 

at danne symboler, bliver nødt til at beskrive denne evne som en transcendentalt 

givet, metafysisk forudsætning, hvorved hele den mekanistiske pointe går i 

opløsning.   

Selv den simpleste skridtvise symbolprocedure forudsætter en symbolsk kom-

petence, maskinen ikke kan besidde, hvorimod den menneskelige bevidsthed 

både besidder evnen til 1) at etablere symboler i sit eget fysiske system og i de 

fysiske omgivelser, 2) til at formulere begyndelses- og stopbetingelser for finitte 

procedurer, 3) håndtere uafgjorte tilstande, 4) er i stand til at formulere udtryk, 

der ikke kan fremkomme gennem et endeligt antal, simple mekaniske skridt-

følger, og 5) muligvis slet ikke arbejder og i hvert fald ikke udelukkende med et 

enkelt, afgrænset og fysisk defineret notationssystem i hjernen. 

Da Turing's maskine ikke kan beskrive sit eget fysiske system, kan den heller 

ikke selv frembringe nogen sondring mellem fysiske former, der er symbolske 

og fysiske former, der ikke er. 

Denne kompetence udgør grundbetingelsen for intelligens og må derfor nød-

vendigvis indgå i en teori om menneskelig bevidsthed og tænkning. 

Nøjagtig det samme gælder Turing-maskinens forhold til tankens indhold. 

Den kan ikke selv formulere de begreber, der skal defineres for at gøre den fun-

gibel. Hans model omfatter ikke evnen til at etablere et symbols symbolske 

betydning, ligesom enhver tilskrivning af funktionel, syntaktisk eller semantisk 

mening, beror på en menneskeligt frembragt symbolaktivitet. 

Da den symboldannende evne beror på en sondring mellem fysiske processer, 

der ikke er symbolske, relativt til fysiske processer, der optræder som symbol-

ske, er det nærliggende at opstille den tese, at den menneskelige evne til at fore-

tage sådanne distinktioner har at gøre med, at vores begrebslige kompetence ikke 

er bundet til en veldefineret relation mellem den legemlige realisation og en be-

stemt funktionel struktur. Det ser ud til, at den menneskelige hjerne - det fysiske, 

neurofysiologiske og mentale system - kun kan besidde den symbolske kom-

petence, fordi den symbolske struktur ikke falder sammen med eller er kongruent 

med den fysiske struktur. 

Det informationelle, mentale eller bevidste niveau kan imidlertid heller ikke 

fuldstændigt udsondres fra det fysisk-fysiologiske som et helt separat niveau 

med sin egen afgrænsede stabile struktur, fordi man ved bevidsthed også må 

forstå den proces, hvori definitionen af symboler som symboler finder sted. En 

sådan definition kan i mange tilfælde udledes af allerede etablerede symboler, 
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men det kan ikke gælde alle symboler. Vi må i begrebet om bevidstheden også 

inkludere det fysisk-fysiologiske »systems« evne til udkrystallisere symbolske 

former såvel som symbolsk betydning. 

Mens det for den menneskelig cognition gælder, at den finder sted i et fysisk 

system, der på en eller anden - ikke kendt - måde er blevet i stand til selv at at 

frembringe en kritisk tærskel for symboldannelse, gælder det for alle kendte fy-

siske maskiner, computeren inklusive, at de ikke af sig selv kan frembringe en 

sådan kritisk tærskel.  

Hvilken fysisk forklaring, der er nødvendig for at indføje den menneskelige 

bevidsthed i den udstrakte verden, kan næppe afgøres foreløbig, men det er van-

skeligt at se, hvordan man skulle kunne undgå begreber om ubestemte overgange 

og andre ikke-mekanistiske begreber.  

Kravet om det både formelt og fysisk veldefinerede symbol udgør den com-

putationelle, men ikke den bevidsthedsmæssige begyndelsesbetingelse. Det ud-

gør i sig selv et irreducibelt og distinktivt kriterium for sondringen mellem men-

neskelig bevidsthed, og enhver form for mekaniske kalkulationsprocedure. 

Turing var iøvrigt selv inde på tanken om at overføre begrebet om en kritisk 

tærskel fra kvantefysikken til forståelsen af bevidstheden. Mens dyrs bevidsthed 

synes at være subkritiske, skriver han, kan man måske antage, at menneskers be-

vidsthed netop rummer en særlig superkritisk tærskel, hvor visse mentale input 

fremkalder en »eksplosiv« kædereaktion i form af produktion af nye fore-

stillinger.144 

Han begrænsede sig imidlertid til at diskutere den kritiske tærskel som en ana-

logi mellem det fysiske og det bevidste plan. Han overså, at den første kritiske 

tærskel, der kendetegner den menneskelige bevidsthed, er den tærskel, der har 

gør det fysiologiske system i stand til at danne symboler af sig selv på et eller 

andet tidspunkt i udviklingshistorien. 

Selv om vi ikke kan give en udtømmende beskrivelse af bevidstheden, kan vi 

altså udmærket lokalisere den symboldannende kompetence som bevidsthedens, 

tænkningens og sprogets fælles minimumsbetingelse. 

Det er derfor ikke bare nærliggende eller nødvendigt, at forkaste Turing-te-

stens intelligenskriterium (det, der ligner noget andet, er nok det samme som det, 

det ligner). Det er også muligt at formulere et mere præcist testkriterium, idet 

man kan gøre denne - ikke selv forklarede - men evidente, fysiologiske egenskab 

til det centrale testkriterium for en videnskabeligt veldefineret anvendelse af 

termen tænkende maskine. Der kræves ingen sindrige forsøgsopstillinger for at 

udføre testen. Kravet er alene, at man bygger et fysisk aggregat, der besidder 

evnen til at udvikle en symbolgenerativ kompetence, ved hjælp af bestanddele, 

der ikke besider en sådan kompetence. 

                                           
144 Turing, 1950: 454. 



161 

 

Med dette kriterium undgår man ikke blot den upassende henvisning til en 

mere eller mindre udbredt sproglig forvirring, man kan også frigøre den teore-

tiske pointe, der ligger i forståelsen af symbolske processers immanente karakter 

fra den mekanistiske reduktionisme.  

Man kan undre sig over, at Turing ikke selv fandt dette kriterium, eftersom 

han færdedes hjemmevant på tværs af grænserne mellem det fysiske, biologiske 

og psykologiske. Forklaringen kan måske findes i den videnskabelige begrebs-

tradition, der er baseret på udviklingen af særskilt begrebsapparater for hvert 

område, der derved bliver fælles om at placere overgangen mellem områderne 

som givet forudsætning, der udgør fagets grænse til andre fag og dermed falder 

uden for det enkelte fags genstandsfelt.  

Turing betragter faktisk slet ikke bevidsthedens fysiske realisation, han an-

vender - og omtolker - derimod fysikkens mekaniske beskrivelsesmodel, fordi 

det viste sig muligt at udnytte denne model til at repræsentere en betragtelig del 

af den matematiske logik, der unægtelig har en plads i begrebet om menneskelig 

intelligens. 

En lignende - noget mere firkantet - figur går igen i Newell og Simon's 

formulering af det symbolteoretiske gundlag for tanken om kunstig intelligens, 

selv om de ligefrem betegner deres angiveligt universelle symbolteori som en te-

ori om fysiske symbolsystemer, fordi  

 

... such systems clearly obey the laws of physics - they are realizable by engi-

neered systems made of engineered components ... A physical symbolsystem con-

sists of a set of entities called symbols, which are physical patterns that can 

occur as components of another type of entity called an expression (or symbol-

structure). Thus a symbol structure is composed of a number of instances (or 

tokens) of symbols related in some physical way. Besides ... the system also 

contains a collection of processes that operate on expressions to produce other 

expressions.145 

  

Et fysisk symbolsystem er således defineret ved  

 

• Et givet sæt af symbolske entiteter, der hver især har en veldefineret finit, 

fysisk manifestation. 

• Et givet sæt af sætninger, dannet af en konstellation af sådanne entiteter, og 

• Et givet sæt af regler for hvordan en sætning kan transformeres til en anden. 

 

Newell og Simon forsøger tydeligvis at lukke hullet mellem den fysiske reali-

sation og den mekaniske teori ved at definere symbolerne som fysiske »atomer«, 

                                           
145 Newell & Simon (1976) 1989: 112-113. 
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der tilsammen danner »sætninger«, der igen kan transformeres ved hjælp af 

nogle »processer«, der tilsyneladende er hævet over det fysiske system som en 

newton'sk transcendental kraft, der regulerer de fysiske symbolpartikler. Selv om 

de - naturligvis - overvejer, hvilke egenskaber, der også er nødvendige, for at et 

sådant system kan betragtes som intelligent, gør de sig lige så lidt som Turing 

nogen ulejlighed med at forklare, hvorfor visse fysiske entiteter er symbolske, 

mens andre ikke er.  

Den quasifysiske symbolteori, der har dannet grundlag for den klassiske AI-

forskning, begynder således med at ignorere nøjagtig det moment, der afgrænser 

dens genstandsområde fra andre områder, nemlig den symbolgenerative kom-

petence, der skiller visse fysiske systemer, herunder den menneskelige be-

vidsthed, fra andre, hvoriblandt alle kendte maskiner.  

Da Simon og Newell formulerer deres fysiske symbolteori i den formelle nota-

tions billede, er den ikke blot mangelfuld, fordi den identificerer den fysisk 

definerede udtryksform med en ækvivalent indholdsform, den giver også en 

direkte forkert beskrivelse af hvordan den symbolske regelstruktur fremkommer 

som resultat af en fysisk-mekanisk proces i en Turing-maskine såvel som i en 

elektronisk computer.  

Disse mangler og fejl forklarer formodentlig en del af diskrepansen mellem de 

mange proklamationer om den teoretiske forklaringskraft og de faktiske resul-

tater, der siden er nået. Det forklarer dog ikke teoriens betragtelige gennemslags-

kraft, der kan undre i betragtning af, at man - stadig helt op i 1970-og 1980-erne 

- ganske selvfølgeligt opfatter den klassiske mekanik a Laplace som universelt 

fysisk paradigme. 

Turing var ikke blot mere forsigtig, men også mere præcis, fordi han fastholdt 

en distinktion mellem den ubestemmelige grundkategori bevidsthed (eller 

intelligens) og den bestemte maskine. Selv om Turing derfor heller ikke gjorde 

sig illusioner om, at Turing-testen kunne bruges til at drage slutninger om, hvor-

dan mennesker tænker - forveksling af eller lighed mellem to fænomener betyder 

ikke, at de fremkommer på samme måde -  bliver han alligevel fanget i sit eget 

spind. Den mekanistiske begrebsverden giver ikke, heller ikke i Turing's ud-

formning, plads til at beskrive, hvorledes den symbolgenerative kompetence kan 

opstå i et fysisk system. Den giver faktisk slet ikke plads til begivenheder af 

denne karakter. Men den forudsætter ikke desto mindre ganske eksplicit en 

sådan menneskelig symbolaktivitet uden hvilken, der ingen maskine er. 

Til gengæld giver forsøget på at overføre den mekaniske fysiks begrebsverden 

til bevidsthedsteorien anledning til en bemærkelsesværdig transformation i selve 

opfattelsen af det mekaniske system, idet man erstatter den klassiske mekaniks 

reference til det fysiske univers med en forestilling om en særskilt, distinkt af-

grænset, symbolsk verden, der er realiseret i (forskellige eller ikke forskellige) 

menneskelige og maskinelle former. 
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Mens den mekaniske procedure i den newton'ske teori er styret af en im-

materiel kraft, er dens virkninger kun materielle. I den symbolske tolkning af 

den mekaniske teori, vendes forholdet om, idet relationen mellem materielle en-

titeter ses som årsag til symbolske virkninger. Selv om de mekanistiske symbol-

teorier ikke gør rede for kraftbegrebet, tillader de tilsyneladende, at det både kan 

forstås som et immaterielt newton'sk (symbolsk?) begreb og som begreb om fy-

sisk energi, blot den fysiske energi kun bliver beskrevet som ren form.   

Det er Turing, der lægger grunden til denne transformation, der har sit ud-

gangspunkt i hans bevis for, at det er muligt at reducere alle finitte, matematiske 

og logiske procedurer til simple, mekanisk udførlige skridt. Med denne gangbro 

fra logikken til fysikken, bliver den mekaniske procedure tilsyneladende forsynet 

med en indbygget symbolsk betydning og vejen banet for den modsatrettede 

bevægelse: fra den betydendede mekanik, hvor den fysiske stoflighed ikke 

længere betyder noget, til logikken, der som det højeste udtryk for menneskelig 

intelligens måske også indeholdt dens essens. 

Resultatet blev et neocartesiansk forskningsparadigme, der forsyner det car-

tesianske subjekt med endelige og afgrænsede fysisk-dynamiske egenskaber, 

hentet fra 1800-tallets materialistiske energi- og driftsteorier, idet begrebet om 

fysiske og/eller biologiske kræfter substitueres med et immaterielt procesbegreb. 

Med denne abstraktion bliver resultatet en ny version af den cartesianske dua-

lisme mellem bevidsthed og legemlighed, idet man nu sætter legemligheden u-

denfor det betragtede rum, og bruger de formbegreber, der hentet fra studiet af 

legemligheden, på bevidstheden. På denne måde forsvinder begrebet om det 

mentale subjekt og det legemlige objekt i en formel - ofte matematisk - transcen-

dens. Forholdet til den cartesianske tradition er således ikke karakteriseret ved et 

opgør med dens dualisme, men derimod ved et opgør med denne dualismes ud-

møntning i polariseringen mellem et immaterielt, uudstrakt subjekt og et mate-

rielt, udstrakt objekt. 

I det neocartesianske paradigme er alt udstrakt og intet materielt. Materien ak-

cepteres ikke længere som kilde til betydning, den optræder kun som en kedelig 

restriktion eller et helt passivt og vilkårligt medie. Systemet er samtidig determi-

nistisk, og giver ingen plads til hverken vilje eller drift som potentielle kilder til 

forstyrrelse af en given struktur. Men det er selv et tænkt system, og det er tænkt 

i opposition til andre forklaringer. Det er med andre ord selv tænkt med vilje. 

Dennes eksistens må man nok stadig regne med, ligesom vi nok en rum tid 

endnu må affinde os med, at denne vilje ikke blot har fornuft, men også drift som 

ophav. 

Ideen om intelligente maskiner har muligvis taget fast plads i den menneske-

lige fantasi. Der vil den blive, indtil den forsvinder i skuffelse og kedsomhed, 

med mindre vi opdager eller bliver i stand til at konstruere fysiske systemer, der 

selv besidder evnen til at generere et symbolsk univers. 
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Når dette paradigme kan afgive ny viden, og det er der ikke nogen rimelig 

grund til at bestride, at det har gjort, beror det både på den teoretiske, forskelsni-

vellerende ensidighed, der bidrager til at skærpe en række erkendelsesteoretiske 

problemer, og på det forhold, at enhver forskning, hvad enten, den gør sig det 

klart eller ej forudsætter et stof, hvis betydning ikke restløst kan substitueres 

med et sprogligt selv nok så formaliseret udtryk. 

Det er næppe tilfældigt, at det neocartesianske paradigme netop danner sig 

som et bevidsthedshedsteoretisk forskningsparadigme, idet den menneskelige 

cognition til forskel fra alle andre forskningsområder har en dobbelt særstilling. 

For det første er cognitionsprocessen usynlig og altså utilgængelig for direkte 

iagttagelse. Deri ligner den en stor del af den moderne fysik, der også er henvist 

til instrumentelt medierede måleprocedurer, hvis betydning vanskeligt lader sig 

separere fra de målte fænomener. I begge tilfælde er der tale om områder, hvor 

enhver form for iagttagelse er betinget af komplekse, hypotetiske antagelser. 

Dertil kommer for cognitionsforskningens vedkommende også, at den pr. 

definition er selvreferentiel. Forskningssubjektets udstrækning og egenskaber er 

identisk med objektets. 

Studiet af cognitionsprocesser ligner måske nok, som det er formuleret af 

Zenon Pylyshyn, blinde menneskers forsøg på at studere elefanter, men det lig-

ner endnu mere blinde menneskers forsøg på at studere blindhed.146 

Disse forhold gør ikke blot den neocartesianske ringslutning forståelig, de vi-

ser også, cognitionsforskningen først kunne få sit moderne gennembrud i det 

øjeblik, der forelå et udviklet sæt af teoretiske og hypotetiske antagelser, der 

kunne muliggøre en nødvendig objektivering via eksternaliserede testapparater.  

Mens tanken om at udnytte beskrivelsen af bevidste processer i konstruktio-

nen af computere sammen med tanken om at bruge computermodeller til test af 

empirisk og teoretisk materiale om mentale processer kan være to hver især vel-

begrundede, videnskabelige spor, er sammenfiltringen af disse ideer i forestil-

lingen om en konstitutiv lighed en blindgade, der lægger sig hindrende i vejen 

for forståelsen af såvel bevidsthedens egenskaber som computerens. En vi-

denskabelig forsvarlig sammenligning må tage sit udgangspunkt i en begrebslig-

gørelse af de forskelle, der gør sammenligning mulig. 

Turing's fejltagelse bestod ikke i at foreslå en strategi for konstruktionen af et 

apparat, der kan tjene som redskab for menneskelig tænkning, herunder også 

som redskab til forskning i den menneskelige tænkning, i så fald er enhver civili-

sation en fejltagelse. Den består i at han gjorde de symbolske begyndelses- og 

stopbetingelser, der er forudsætning for maskinen, til forudsætning for den be-

vidsthed, der er den eneste kendte producent af sådanne betingelser. Det er med 

                                           
146 Pylyshyn, (1984) 1985. Computation and Cognition. Toward a Foundation for Cognitive Science,  
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denne konstitutive fejltagelse, de informationsteoretiske paradigmer - alle de 

mange andre fortjenester ufortalt - tager afsked med de energiteoretiske. 

Turing vidste det godt. Der findes, skrev han, slet ingen systemer, der er ken-

detegnet ved diskrete tilstande, alt bevæger sig kontinuert.  

 

(The discrete state machines) are the machines which move by sudden jumps 

or clicks from one quite definite state to another. These states are sufficiently 

different for the possibility of confusion between them to be ignored. Strictly 

speaking there are no such machines. Everything really moves continously. But 

there are many kinds of machines which can profitably be thought of as being 

discrete state machines.147 

 

Den diskrete tilstand er kun en - givtig - mental forestilling. Af nøjagtig 

samme grund er den dobbelte spejling af ideen om den diskrete bevidsthed og 

den diskrete maskine en cirkulær kortslutning, der pr. definition ser bort fra det 

uløselige, forskningsmotiverende grundproblem - den diskrete repræsentations 

forhold til det kontinuerte fænomen. 

Det er, kunne man sige, især en økologisk fejltagelse, men korrektionen af 

denne fejltagelse har sit hjemsted i den symbolske teori.   

En beslægtet konklusion, der dog begrænser sig til at redegøre for forskellen 

mellem den fysik-mekaniske og den formelt logiske procedure, er også fremført 

af Robert Rosen, idet han påpeger, at der ikke kan findes en formel metode, der 

kan tilvejebringe udsagn om kongruens mellem de kausale relationer i fysiske 

systemer og de logiske slutningsprocedurer, der definerer enhver formel simu-

lering af et fysiske system:  

 

Thus in formal systems, we already find that a purely syntactical encoding 

will in some sense lose information. The information lost must then pertain to an 

irreducible, unformalizable semantic component in the original inferential 

structure. By changing the encodings, we can shift to some extent where this se-

mantic information resides, but we cannot eliminate it.148 

 

Rosen's indvending er således ikke blot, at den fysiske »causation« og den lo-

giske »implication« repræsenterer to forskellige logiske strukturer, men også, at 

den formelle procedure er af syntaktisk natur og tilvejebringes ved en elimi-

nation af information om det system, der søges simuleret (eller repræsenteret). 

Som det vil blive vist i kapitel 6 og 7, kan man imidlertid give en endnu mere 

præcis definition af den information, der tabes, idet den formelle procedure ikke 

                                           
147 Turing, 1950: 439. 
148 Rosen, 1988: 533. 
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tilvejebringes som selektiv udvælgelse (bortkastning) af mere relevant infor-

mation fra mindre, men som en principiel og konstitutiv elimination af 

referentialitet til det ikke-symbolske. 

 

 

* * * 

Turing's tænkning har som sit gennemgående tema forholdet mellem materie 

og bevidsthed. Han føjede hertil to nuancer, begge nært knyttet til den inversion, 

der lå i opfattelsen af bevidstheden i materiens billede. 

Den ene nuance - tydeligst i forskellen til en klassisk fysisk-materialistisk for-

ståelse - var, at hans materialistiske model både omfattede hukommelse, selv-

kontrol og udviklingsmekanismer. På dette punkt lå han helt på linje med den 

behavioristiske psykolog Clark L. Hull's samtidige bestræbelse på at konstruere 

mekaniske robotter.149 Til forskel fra disse var Turing-maskinen imidlertid ikke 

blot karakteriseret ved at indeholde en hukommelsesfunktion, kontrolenhed og 

feed-back-mekanismerne - de tre momenter, man dengang anså for at være den 

afgørende hindring for en mekanistisk beskrivelse af biologiske og mentale pro-

cesser - Turing's maskine var også karakteriseret ved en fuldstændig opløsning 

både af den mekaniske determination og af det invariante bånd mellem den me-

kaniske funktion og dens symbolske betydning.  

Den anden nuance - tydeligst i forhold til klassisk mentalisme - var udmønt-

ningen af endelighedens betingelse som et spørgsmål om den fysisk-mekaniske 

udførelse. Med kombinationen af disse to tankebaner kunne man, mente Turing, 

samtidig sætte den fysiske legemligheds betydning i - en matematisk - parantes. 

Legemligheden selv bliver et ydre, tilfældigt og udskifteligt vehikel. 

På denne måde eliminerede Turing den materialistiske dimension fra den ma-

terialistiske tænkning og afsluttede dermed en epoke i den materialistiske tænk-

nings historie, idet han samtidig åbnede for en ny, på en gang »symbolistisk« og 

praktisk teknologisk epoke i den mentalistiske tradition.  

Han drev den gamle drøm om en matematisk, perfekt løsning på det gådefulde 

forhold mellem materie og bevidsthed til nye grænser - som matematiker, som en 

af de førende engelske kryptografer under og efter 2. verdenskrig med adgang til 

en viden så hemmelig, at selve dens eksistens var hemmelig - underlagt militære 

tavshedsregler, idømt hormonbehandling for homoseksuel omgang med en ung 

mand af proletarisk herkomst under den kolde krigs paranoide angst for seksuel 

perversion og kommunisme, for endelig, menes det - måske, måske ikke i 

overensstemmelse med sine grundlæggende anskuelser - egenhændigt at tage sit 

liv den 7. juni 1954.150 

                                           
149 Jfr. Roberto Cordeschi, 1991, der diskuterer Hull's arbejde i relation til Cognitive Science. 
150 Hodges, 1983.  



167 

 

 

6. Det informationsteoretiske gennembrud 
 

6.1 Den informationelle notation 

 

Den tråd, der går fra det fysiske til de senere informationsbegreber, er ikke 

uden brud. Et af disse ytrer sig i manglende interesse i tiden frem til anden ver-

denskrig. Da Warren Weawer i 1949 i sin præsentation og udlægning af Claude 

Shannon's matematiske informationsteori, opregner de teoretiske kilder, anfører 

han ud over Leo Szilard, der extended [Boltzmann's] idea to a general discus-

sion of information in physics, kun ét andet arbejde om informationsteori, nemlig 

John von Neumann's, om informationsbegrebet i kvantemekanik og partikelfy-

sik.151  

Manglende interesse er i sig selv en slags brud, men Shannon's interesse i 

informationsbegrebet førte til et andet, nemlig med opfattelsen af information 

som en funktion af energien. Et første skridt hertil tog han i 1938, da han intro-

ducerede ideen om at anvende matematisk-logiske principper (symbolsk analyse 

baseret på booleansk logik) i konstruktionen af elektriske kredsløb.152 Selv om 

der ikke her forelå nogen egentlig teori, lå der en implicit beskrivelse af afbryde-

lige, elektriske kredsløb som funktion af en logisk-symbolsk orden. 

Det havde længe været kendt, at man kunne bruge elektricitet til at overføre 

meddelelser i en ikke direkte sanselig form, der både kunne være analogisk som 

i telefonen og radioen eller formidlet med et diskret notationssystem som i tele-

grafen, hvor man benyttede morsealfabetet. Men Shannon's ide om at beskrive 

det elektriske kredsløb som en logisk mekanisme åbnede for en ny og mere kom-

pleks, symbolsk anvendelse af elektricitet. Hvor morsealfabetet overførte med-

delelser som en sekvens af enkeltsignaler et for et, giver den logiske beskrivelse 

af relæet mulighed for at indføre betingelsesrelationer mellem de enkelte sig-

naler. Et givet signal kan således ændre de følgende signalers bane, og de føl-

gende signaler kan ændre virkningen af tidligere signaler før den samlede 

transport er afsluttet.   

Shannon's beskrivelse indeholdt et spring i niveauet for symbolsk udnyttelse 

af elektricitet. Hvor denne udnyttelse tidligere var baseret på en definition af fy-

siske tærskelværdier for symbolske notationsenheder, indeholdt Shannon's be-

skrivelse grundlaget for en formel, syntaktisk organisation af elektriske kredsløb. 

                                           
151 Shannon & Weawer (1949). Weawer refererer til Szilard, 1929, men anfører fejlagtigt året 1925, hvor Szilard 

havde publiceret en anden artikel, hvor han ville give en fænomenologisk tolkning af den statistiske termodyna-

mik, idet han her netop så bort fra den information, der kunne ligge i de individuelle, tilfældige afvigelser. Szilard, 

1925: 757, noten. John von Neumann, (1932) specielt kap. 5. 
152 Shannon, (1938) 1976. Davis, 1988b: 319. 
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Selve koblingen af det mekaniske og logiske er i sin struktur beslægtet med 

den kobling Turing havde foretaget i beskrivelsen af den universelle computer. 

Shannon havde dog ikke samme skarpe blik for den teoretiske rækkevidde og 

var samtidig langt mere optaget af den praktiske anvendelse af logikken til hånd-

tering af elektricitet. Ikke desto mindre - eller netop derfor - rummede hans 

bidrag også et symbolteoretisk element, der ikke findes hos Turing, men som 

skulle få stor betydning for den senere computerteknologi. 

Hvor Turing nemlig arbejdede med en traditionel fysisk maskine, der blev 

styret af en logisk beskrivelse, rummede Shannon's beskrivelse elementer til en 

maskine med en indbygget syntaktisk struktur. En sådan maskine er en langt me-

re kompleks fysisk konstruktion end Turing-maskinen, der fysisk set er uhyre 

simpel. Det er da heller ikke umiddelbart indlysende, at den kan besidde de 

samme universelle egenskaber, eftersom den syntaktiske struktur indeholder et 

sæt af restriktioner, der ikke er indeholdt i Turing-maskinens fysiske konstruk-

tion.  

Heroverfor står imidlertid en anden forskel, idet den syntaktiske struktur, der 

er indbygget i maskinen, tillader en konceptuel distinktion mellem det syntak-

tiske og semantiske niveau, hvor Turing implicit forudsatte, at det syntaktiske og 

semantiske niveau faldt sammen og blev udtrykt i programmet. 

Mens Turing's pointe lå i beskrivelsen af, hvordan en hel klasse af matemati-

ske og logiske operationer kunne udføres ad traditionel mekanisk vej, lå Shan-

non's pointe i beskrivelsen af, hvordan mekaniske processer kunne underkastes 

en symbolsk organisation på et formelt, syntaktisk niveau. Han lagde dermed og-

så op til den komplekse fysiske konstruktion, der genfindes i de moderne com-

putere.     

At beskrivelsen også rummede et af flere kim til en ny informationsteori, 

fremgik imidlertid først da en gruppe amerikanske forskere med matematisk, 

teknisk og biologisk baggrund - stærkt befordret af 2. verdenskrig - satte sig for 

at diskutere de mere langsigtede videnskabelige perspektiver, der kunne knytte 

sig til den nye computerteknologi. 

Efter nogle mere uformelle kontakter i de første krigsår, samledes en række 

forskere på initiativ af matematikeren Norbert Wiener i vinteren 1943-44 til et 

seminar, hvor Wiener selv afprøvede sine ideer om beskrivelse af intentionelle 

systemer med feed-back mekanismen. Ved samme lejlighed introducerede J. W. 

Tukey termen en »bit« (binary digit) for den informationelle mindste-enhed, sva-

rende til en forestilling om en informationsmængde som en mængde af ja-eller-

nej svar.153 I forlængelse af dette møde dannedes i december 1944 The Teleo-

                                           
153 Jfr Shannon, 1949: 32 og Wiener, 1962: 6ff. og 1964: 269. Ideen om at bruge binær repræsentation er ældre. 

Det er uklart, hvem der er ophavsmanden. Wiener 1962: 4 skriver, at ideen blev antaget i overensstemmelse med 

en praksis, der blev benyttet af Bell Telephone Laboratories i anden teknisk sammenhæng. H. Goldstine, 1972: 
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logical Society,154 der efter krigens afslutning omdannes til det kybernetiske sel-

skab, Cybernetics Group. Blandt medlemmerne taltes bl. a. antropologerne 

Gregory Bateson og Margaret Mead, ingeniøren Julian H. Bigelow, neuropsykia-

teren Warren McCulloch, fysiologen Arthur Rosenblueth, matematikerne Walter 

Pitts, John von Neumann og Norbert Wiener. 

Gennem diskussioner i dette selskab udkrystalliseres dels det kybernetiske 

paradigme, navngivet af Norbert Wiener, dels - i en forholdsvis vag og generel 

form - forestillingen om information som en abstrakt, kvantificerbar entitet. 

Ifølge Wiener's formulering af det kybernetiske paradigme, skulle det forstås 

som et fælles grundparadigme for beskrivelse af fysiske, biologiske, psykolo-

giske og sociologiske »systemer«. Man mente, at den matematiske beskrivelse, 

der havde gjort så stor nytte i fysikken, nu kunne anvendes på tilsvarende måde i 

beskrivelsen af levende systemer. Tyngdepunktet lå i den matematiske beskrivel-

se, men den afgørende nye pointe lå i forestillingen om, at man med feed-back-

mekanismen endelig havde fået et alment (neo-)mekanistisk grundlag for 

beskrivelse af selvregulerende systemer, herunder også bevidstheden - uden at 

ende i gamle reduktionistiske grøfter. 

Der findes - så vidt det ses - kun sporadisk diskussion af de epistemologiske 

problemer, der havde meldt sig omkring applikationen af matematikken i ener-

gifysikken. Norbert Wiener opfatter således Werner Heisenberg's statistiske 

kvantemekanik som en realistisk og udtømmende syntese mellem den Newton- 

ske partikelmekanik og den Planck-Bohr'ske kvantemekanik. Men når han stiller 

sig tilfreds med denne beskrivelses statistiske og ikke-fænomenologiske ka-

rakter, beror det udelukkende på den statistiske beskrivelses tekniske anvende-

lighed, der er bundet til specifikke, begrænsede konstruktioner.  

 

The relation of these mechanisms to time demands careful study. It is clear, of 

course, that the relation in-output is a consecutive one in time and involves a de-

finite past-future order. What is perhaps not so clear is that the theory of the 

sensitive automata is a statistical one. We are scarcely ever interested in the 

performance of a communication-engineering machine for a single input. To 

function adequately, it must give a satisfactory performance for a whole class of 

inputs, and this means a statistically satisfactory performance for the class of in-

put which it is statistically expected to receive. Thus its theory belongs to the 

                                                                                                                                     
123, at John Atanasoff brugte binær repræsentation i en regnemaskine fra 1940 og senere har gjort krav på at være 

ophavsmanden. Det var imidlertid den tyske computerpioner Konrad Zuse, der kom først. Zuse anvendte allerede 

binær repræsentation i sin første mekaniske computer (Z1), som han udviklede i årene 1936-1938, men kun som 

talnotation. Jfr. Williams, 1985: 216ff. Zuse's arbejde blev iøvrigt ikke kendt udenfor - og ikke særlig påagtet i - 

Tyskland før langt senere. 
154 H. Goldstine, 1972: 275. 
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Gibbsian statistical mechanics rather than to the classical Newtonian 

mechanics.155 

 

De epistemologiske problemer begrænses til en kritik af Bergson's vitalistiske 

indvendinger mod den klassiske mekanik. Ganske vist havde vitalisterne ifølge 

Wiener ret i, at den klassiske mekaniks reversible tid ikke egnede sig som 

grundlag for en mekanistisk beskrivelse af levende organismer, men de termody-

namiske og kvantemekaniske beskrivelser tilbyder netop nye billeder af irrever-

sible og selvregulerende mekanismer: 

 

Thus the modern automaton exists in the same sort of Bergsonian time as the 

living organisms; and hence there is no reason in Bergson's considerations why 

the essential mode of functioning of the living organism should not be the same 

as that of the automaton of this type. Vitalism has won to the extent that even 

mechanisms correspond to the time structure of vitalism; but as we have said, 

the victory is a complete defeat, for from every point of view which has the 

slightest relation to morality or religion, the new mechanics is fully as mecha-

nistic as the old.156 

 

Wiener havde ret i, at den nye feed-back-mekanik på den ene side var lige så 

mekanistisk som den gamle, mens den på den anden side rummede en betydelig 

udvidelse af begrebet om mekaniske procedurer. Men han var ikke opmærksom 

på, at væksten i antallet af indbyrdes uforenede mekaniske paradigmer i fysikken 

samtidig havde rejst helt andre problemer for den realistiske tolkning af enhver 

form for mekanistisk beskrivelse. Han undgik således helt - det for Boltzmann 

og en række andre fysikere så kritiske - spørgsmål om, hvordan det skulle være 

muligt at forbinde en mekanisk beskrivelse af et afsluttet, lokalt henfø-

ringssystem med en realistisk og universalistisk tolkning af det mekanistiske 

paradigme.  

En del af forklaringen ligger antagelig i det pragmatiske og teknologiske per-

spektiv, men når den kybernetiske teori blev fremsat som en universalrealistisk 

beskrivelsesmodel, beror det nok så meget på en bagvedliggende enhedsviden-

skabelig ambition, der imidlertid hurtigt slog fejl. 

Det kybernetiske selskab holdt i årene fra 1946-1953 en halv snes konferencer 

med inviterede gæster, hvorefter det opløstes. Efter det ottende møde trådte 

Wiener og von Neumann ud, og på det tiende møde, skriver Steve J. Heims, hav-

de deltagerne ikke mere noget nyt at sige til hinanden.157 

                                           
155 Wiener, (1948) 1962: 37-44. Citatet: 43. 
156 Wiener, (1948) 1962: 44. 
157 Steve J. Heims, 1988: 75. 
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Grunden er i dag indlysende. Når man vil beskrive forskellige domæner med 

samme begrebsapparat, må man enten ignorere forskellene eller modificere be-

grebsapparatet, så det bliver i stand til at repræsentere forskellene. Hvis man bru-

ger den samme procedure, eksempelvis feedback-mekanismen, til at beskrive bå-

de fysiske og psykologiske processer, undgår man risikoen for at rette smed for 

bager ved at identificere de to med hinanden. Proceduren ignorerer simpelthen 

den forskel, der gør forvekslingen fejlagtig. 

Det kybernetiske selskabs historie viser sig da også som en historie om en 

konvergens, der straks slår om i en ny divergens. Det var, som von Neumann 

udtrykte det på et af møderne, langt fra givet, at man kunne beskrive bevidsthe-

den i de samme logiske kategorier som bruges i beskrivelsen af andre, mindre 

komplekse fænomener. Man kunne tværtimod forestille sig, at bevidsthedens fæ-

nomener besad en analytisk irreduktibilitet, at et bevidsthedsobjekt simpelthen 

udgjorde sin egen mindste beskrivelse.158 

Kybernetikkens enhedsvidenskabelige ambition bidrog utvivlsomt til over-

vurderingen af feed-backmekanismens forklaringskraft, men forestillingen om 

en ny - nærmest kosmologisk - verdensbeskrivelse påvirkede en række fagviden-

skaber, med dannelsen af informationsteoretiske paradigmer i fag som matema-

tik, biologi, psykologi, antropologi og lingvistik til følge. Trods den korte hi-

storie indgår den kybernetiske tænkning således som et af de centrale udgangs-

punkter for den stadigt pågående teknisk-videnskabelige revolution, der ind-

ledtes omkring 2. verdenskrig. Det er derfor heller ikke overraskende, at denne 

forestillingskreds også har spillet en central rolle for beskrivelsen af den digitale 

computers symbolske egenskaber.  

Det gælder ikke blot i den generelle forstand, at man har opfattet computeren 

som inkarnationen af et kybernetisk system baseret på anvendelsen af feed-back-

mekanismen som betingelsessætning, men også i den forstand, at man har be-

skrevet de symbolske processer, der foregår i computeren som formelle proce-

durer på linje med andre former for algoritmiske, matematiske og formallogiske 

procedurer. 

Mens en sådan beskrivelse er dækkende for enhver enkelt afsluttet procedure, 

der kan udføres automatisk, er den ikke dækkende for den måde en sådan proce-

dure udføres i computeren, idet den formelle procedure kun kan udføres i en 

                                           
158 Her citeret efter Heims, 1988: 73. I en senere diskussion (et uafsluttet, posthumt udgivet manuskript) under-

streger von Neumann en række forskelle mellem den digitale computer og bevidstheden (forstået som det neurofy-

siologiske system) og konkluderer »the Language of the Brain [is] not the Language of Mathematics«. J. von Neu-

mann, 1958: 80. Han begrunder bl.a. denne konklusion med, at det neurofysiologiske system omfatter vekselvirk-

ning mellem digitaliserede og analoge processer. Det kan derfor ikke arbejde med samme numeriske præcision, og 

det besidder heller ikke samme sårbarhed overfor singulære signalforstyrrelser som digitale computere. Ibid. 68-

78. 
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computer, hvis den er repræsenteret i et notationssystem, der ikke har de egen-

skaber, der karakteriserer  et formelt notationssystem. 

Dette krav var, som det fremgik i kapitel 5, den direkte konsekvens af, at en 

maskine, der skal kunne udføre enhver regelbestemt procedure ikke selv kan 

være underlagt en regelstruktur på samme niveau. Kravet om beregningsmæssig 

universalitet kunne således kun opfyldes ved at konvertere den formelle nota-

tion, hvor de enkelte notationsenheder enten har en bestemt regelværdi eller en 

bestemt indholdsværdi, til informationel notation, hvor den enkelte notationsen-

hed ikke er defineret ved en bestemt semantisk værdi. De enkelte notations-

enheder skal således både kunne optræde som del af et regeludtryk og som del af 

en dataværdi. 

Kravet om et notationssystem med semantisk tomme notationsenheder skyldes 

ikke blot, at det skal være muligt at skifte mellem forskellige formelle regel-

strukturer, men også at en given symbolsk regel kun kan udføres mekanisk hvis 

den foreligger i samme - fysisk definerede - notationsform, som de dataværdier, 

reglen skal regulere. De samme notationsenheder skal således optræde med 

stadig skiftende værdier i samme udtryk og disse værdier er ikke bundet til den 

enkelte notationsenhed, men - analogt med skriftsproget - til konstellationen af 

enheder. Det følger heraf også, at begrebet data ikke er et dækkende begreb for 

den operationelt virksomme notation, idet begrebet data - i overensstemmelse 

med formelle notationsprincipper - indikerer, at et given udtryksenhed (en no-

tation) er forbundet med en specifik indholdsværdi. 

Når den notation, der anvendes i computeren adskiller sig fra andre anvendel-

ser (af samme notationsenheder såvel som af andre notationssystemer) har det 

sin rod i det forhold, at det symbolske regler skal effektueres i en fysisk maskine, 

der ikke selv kan være underkastet disse regler. Mens vi ellers anvender 

notationssystemer til at sikre den menneskelige genkendelse, tjener den infor-

mationelle notation, der anvendes i computere til at sikre den mekaniske ud-

førelse. 

Den symbolske regeldetermination kan derfor altid opløses i en sekvens af 

skridtvis valgbare enkeltskridt. Udførelsen af den deterministiske forskrift forud-

sætter med andre ord en opløsning af dens deterministiske karakter. Denne 

betingelse medfører ikke nogen yderligere begrænsning for udførelsen af finitte 

procedurer, men den indebærer en række anvendelsesmuligheder, der ikke er 

bundet af de semantiske restriktioner, der er indeholdt i begrebet om formelle, 

afsluttede procedurer.  

Ingen synes imidlertid dengang at have hæftet sig særligt ved den vigtige 

forskel mellem formel og informationel notation, endsige opfattet det ny infor-

mationelle notationssystem som den mest vidtrækkende eller generelle innova-

tion. Den vigtigste forklaring på dette synes at ligge i den udbredte forestilling 

om, at den centrale pointe i dette projekt var en kontrolteoretisk perfektionering, 
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idet denne antagelse forudsætter, at det nye lå i en mere omfattende og perfekt 

repræsentation af »verden« snarere end i udvikling af repræsentationsmetoder, 

der indeholder en række nye spørgsmål til selve forholdet mellem det re-

præsenterede og repræsentationens former.  

Det afgørende punkt er imidlertid, at det hverken er muligt at opretholde fore-

stillingen om en direkte ækvivalens i forholdet mellem formel og informationel 

notation eller i forholdet mellem den symbolske og den fysiske proces. Den 

informationelle notation udgør tværtimod et selvstændigt bindeled mellem det 

symbolske og det fysiske-mekaniske 

Selv om det nye notationssystem blev skabt som middel for den mekaniske 

udførelse af formelle procedurer har det egenskaber, der adskiller det så meget 

fra formelle symbolsprog, at forholdet mellem formelle og informationelle 

procedurer i de følgende vil blive beskrevet som et forhold mellem to forskellige 

symbolsprog med hvert sit sæt af - delvis overlappende - semantiske potentialer. 

At den teknisk-videnskabelige revolution ikke blot omfatter, men også har en 

af sine vigtigste betingelser i fremkomsten af et nyt symbolsk repræsentations-

medie med en egenartet og ligeledes ny tegnstruktur, er først blevet tydeligt i 

takt med den praktiske udvikling og anvendelse af de nye repræsentationspoten-

tialer. Sammenlignet med det tempo, der har præget udviklingen af specifikke 

tekniske innovationer, har det været en langsom udvikling. Til gengæld vil det 

antagelig vise sig at være den mest vidtrækkende, dels fordi udviklingen af det 

tegnteoretiske og skriftteknologiske potentiale ikke er underlagt den teknologi-

ske forældelse, der rammer de specifikke tekniske innovationer, dels fordi en 

forandring af det skriftteknologiske grundlag berører muligheden for frem-

stilling, bearbejdning, validering, distribuering og kopiering af viden på et for 

kulturen meget grundlæggende niveau. 

Selv om det informationelle notationssystem har egenskaber, der adskiller det  

fra formelle notationssystemer, er det ikke desto mindre produktet af bestræ-

belser på at udvide den formelle beskrivelseskompetence, ligesom det er også er 

sådanne bestræbelser, der har frembragt de vigtigste metoder til anvendelsen af 

det nye notationssystem. 

Disse metoder er primært udviklet på to niveauer: Dels på et algoritmisk ni-

veau, hvor der er tale om en både kvantitativ og kvalitativ udvikling af nye arbi-

trære, syntaktiske behandlingsmetoder. Dels på notationsniveau, hvor der er tale 

om nye metoder til notering af den informationelle notation. 

Da disse notationshåndteringsmetoder selv er algoritmiske, kan de for så vidt 

betragtes som en særlig forgrening af udviklingen på det algoritmiske niveau, 

der bliver behandlet i kapitel 8. De har imidlertid også en selvstændig interesse, 

fordi de kan bidrage til at blotlægge den informationelle notations karakteristiske 

egenskaber. 
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6.2 Information som tilfældig variation 

 

Et banebrydende arbejde på dette område fremkom i 1948 i en artikel af 

Claude Shannon med den ambitiøse titel: The Mathematical Theory of 

Communication. Artiklen vakte straks stor opsigt og blev genudgivet året efter 

sammen med Warren Weawer's omfattende kommentar og perspektivering.159 

Kernen i artiklen var af rent matematisk og teknisk karakter. Det var Shan-

non's ambition at vise, at der altid kunne findes en matematisk metode til at 

gennemføre den optimalt mulige kompression af en given meddelelse, der forelå 

i et notationssystem med et begrænset antal udtryksenheder.  

Bag denne ambition lå en endnu mere opsigtsvækkende tanke, idet Shannon 

formulerede teorien ud fra den antagelse, at man kunne beregne den optimale 

kompression af en given meddelelse ud fra en statistisk viden om det udtrykssy-

stem, hvori meddelelsen forelå. 

 

The main point at issue is the effect of statistical knowledge about the source 

in reducing the required capacity of the channel, by the use of proper encoding 

of the information.160 

 

Hvis kilden er en sproglig meddelelse, i alfabetisk eller morsealfabetisk form, 

var spørgsmålet altså, om der kunne findes en matematisk metode til at udføre en 

optimal kompression af udtrykket, således at man kunne udelade overførslen af 

så mange enkelt-symboler som muligt uden at indholdet gik tabt. 

Dette og hverken mere eller mindre, er emnet for Shannon's teori, og det 

fremgår således ganske umiddelbart, at det er en teori om kompression af sym-

bolske notationssystemer. Baggrunden for teorien var bl.a. den velkendte er-

faring, at de forskellige symboler i et notationssystem, for eksempel bogstaver i 

alfabetet, forekommer med ulige stor hyppighed og at mange bogstavfølger er 

bestemt af det givne sprogs struktur, mens andre er »frit valgte«, d.v.s. bestemt 

af det specifikke budskab.  

Påstanden var, at man kan betragte udtryk, der foreligger i et notationssystem, 

som resultat af en stokastisk proces, hvor et givet diskret symbol behandles som 

en enhed, der optræder med en statistisk sandsynlighed, der er karakteristisk for 

det valgte notationssystem som hele, uanset den symbolsekvens, der udgør den 

specifikke meddelelse. 

Man behøver for så vidt ikke nogen særlig præcis beskrivelse af den statisti-

ske struktur, man kan udmærket antage, at de enkelte figurer forekommer med 

                                           
159 Shannon og Weawer (1949) 1969. 
160 Shannon, (1949) 1969: 39. 
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lige stor sandsynlighed, men jo mere statistisk viden man har om varierende hyp-

pighed, jo mere kan man optimere kompressionen. 

Nu gælder det for almindeligt sprog også, at mange enkeltsymboler forekom-

mer særligt hyppigt i faste forbindelser med omgivende symboler, som ek-

sempelvis »hv«-ordene og mange endelser i dansk. I disse tilfælde er sandsynlig-

heden for en given symbolforekomst således betinget af den (eller de) foregå-

ende symbolforekomst(er). Til at udnytte den kompressionsmulighed, der ligger 

her, anvendte Shannon en særlig type af stokastiske processer, Markoff-pro-

cesser, der netop beregner sandsynligheder under hensyn til de foregående »be-

givenheder«. 

Man kan således, siger Shannon, betragte enhver meddelelse, der foreligger i 

diskret form, enhver kilde, som en stokastisk proces, og enhver stokastisk proces 

kan omvendt betragtes som en kilde, der genererer en meddelelse, idet man be-

tragter hvert skridt i processen som frembringelse af et nyt symbol - hvorved der 

her altså tænkes på en notationsenhed. 

Shannon mente, man ville kunne arbejde sig frem til en så omfattende sand-

synlighedsteoretisk sprogbeskrivelse, at man kunne hævde, at sproget ligefrem 

var styret af en sådan stokastisk proces.   

Han gennemførte således en række kalkulationer, der skulle vise, at en relativ 

simpel stokastisk model (hvor der blev taget hensyn til først bogstavfrekvens, 

dernæst afhængighed mellem to og derefter tre efterfølgende symboler, dernæst 

ordfrekvens og endelig afhængighed mellem to umiddelbart følgende ord i al-

mindeligt engelsk) kunne producere sprogligt plausible symbolfølger i en ud-

strækning, der var dobbelt så stor, som det statistiske beregningsgrundlag. Tog 

man for eksempel hensyn til de statistiske bånd mellem op til tre efterfølgede 

symboler kunne man frembringe sprogligt plausible symbolfølger på op til seks 

bogstaver, og tog man hensyn til statistiske bånd mellem to umiddelbart følgen-

de ord, kunne man frembringe udtryk med sproglig plausiblitet på op til fire ord. 

Forestillingen om en fuldstændig approximation til det sprogligt plausible har 

givet anledning til en del senere arbejder, men som Shannon bemærkede blev 

arbejdet på det næste trin kolossalt, og han afstod selv fra at fortsætte serien af 

approximationer.161 

Desværre, for det ville unægtelig have været ganske interessant, hvis han - el-

ler en anden - faktisk havde produceret en Markoffproces, der altid og kun resul-

terede i sprogligt plausible symbolfølger, idet man med et sådant materiale af 

udtryksmæssigt rigtigt og indholdsmæssigt tomt sprog havde fået et stærkt bevis 

for, at sproget ikke lader sig forstå som en kalkyle. Hvis processen kun pro-

ducerer sprogligt plausible symbolfølger, efterlader den nemlig ingen plads til 

semantisk bestemte symbolfølger. Alle symbolfølger, også de tilfældigt fore-

                                           
161 Shannon, 1951, Burton og Licklider, 1955, Mandler 1955. 
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kommende, er en funktion af den statistiske struktur. Hvis den derimod indimel-

lem også producerer sprogligt ikke-plausible symbolfølger, efterlader den en vis 

plads til semantisk motiverede valg, men disse valg er i så fald helt uafhængige 

af kalkylens struktur, der følgelig heller ikke i dette tilfælde kan gælde som 

kalkyle for meningsbærende sprog.  

Det sproganalytiske eksperiment tjente imidlertid samtidig et andet og noget 

mere specifikt metodisk formål. Det skulle vise, at man kunne øge præcisionen i 

en statistisk analyse af tilsyneladende indeterministiske systemer ved at anvende 

en særlig type af Markoff-processer, nemlig ergodiske: Ergodiske processer er 

karakteriseret ved, at den statistiske struktur, der gælder for et - rimeligt stort  - 

udvalg fra en sekvens, også gælder for hele sekvensen. Det følger heraf, at alle 

de sekvenser, der kan fremkomme i et ergodisk system har samme statistiske 

egenskaber.  

Hvis man således - gennem en serie approximationer - kan beskrive en given 

meddelelse ved en ergodisk proces, har man samtidig beskrevet et helt sæt af 

mulige meddelelser, der kan behandles på samme måde. Spørgsmålet er så, om 

det er muligt at udnytte denne statistiske viden til at komprimere - eller omkode - 

alle de meddelelser, der tilhører det pågældende sæt. 

I den mest enkle form drejer det sig om der findes et mål for, hvor sikre man 

kan være på, hvad der bliver det næste symbol, hvis man kun kender den 

sandsynlighed, hvormed hvert symbol optræder i et givet sæt.  

Det er, siger Shannon, rimeligt at hævde, at et sådant mål i givet fald skal 

opfylde tre krav: 

 

• Det matematiske mål for ubestemtheden (H) skal være en kontinuert funktion 

af sandsynligheden.  

• Hvis alle symboler i et givet notationssystem forekommer med lige stor sand-

synlighed, skal ubestemtheden være en monotont voksende funktion af antallet 

af symboler i systemet. Med lige sandsynlige forekomster vokser ubestemthe-

den med antallet af mulige symboler. 

• Hvis et valg kan nedbrydes i to successive valg, skal H (for det hele) vægtes 

som summen af de to indviduelle værdier af H. 

 

Det eneste mulige mål, der opfylder disse kriterier har, hævder Shannon, 

formen 

                            n 
H = - K  ∑ pi log pi 

                         i=1  
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hvor K er en konstant, relateret til valget af måleenhed, og pi  er den be-

regnede sandsynlighed for forekomsten af et givet symbol.162 Formlen beskriver 

ubestemtheden, eller »entropien« for det samlede system som en funktion af ube-

stemtheden gældende hver forekomst. Når det er den logaritmiske værdi af sand-

synligheden, der optræder som faktor, beror det på et vilkårligt valg, intuitivt 

motiveret af ingeniørmæssige og praktiske hensyn, idet en lang række funktioner 

varierer lineært med logaritmen til antallet af muligheder, ligesom anvendelsen 

af de logaritmiske værdier forenkler den matematiske beregning.  

Nytten af valget illustreres af, at man ved at anvende den logaritmiske funk-

tion med base 2 får en binær måleenhed, svarende til at et relæ med to stabile po-

sitioner kan indeholde én bit information, mens et system med N relæer, der så 

har 2N  mulige tilstande, tilsvarende kan indeholde N bits, idet log (base 2) af 2N 

= N. Ved at anvende logaritmen til base 2 som faktor får man dermed ube-

stemtheden udtrykt i bits.  

Shannon's formel er i sin matematiske struktur ækvivalent med Boltzmann's 

mål for fysisk entropi, idet konstanten imidlertid hos Boltzmann er en fysisk 

konstant. Shannon giver ikke noget bevis for dette teorem. 

 

It is chiefly given to lend a certain plausibility to some of our later definitions. 

The real justification of the definitions however, will reside in their implica-

tions.163 

 

Formlens værdi bliver således knyttet til dens intuitivt relevante egenskaber: 

H bliver nul, hvis alle signaler på nær ét forekommer med sandsynligheden nul, 

og det éne med 100% sandsynlighed (eller sandsynligheden 1, når ubestemthe-

den udtrykkes som en positiv værdi mellem 0 og 1). I alle andre tilfælde er H po-

sitiv. H er omvendt maksimal i det tilfælde, hvor alle symboler forekommer med 

lige stor sandsynlighed, og H vokser i dette tilfælde lineært med logaritmen til 

antallet af symboler.  

 Det kan videre vises, at formlen er i overensstemmelse med den intuitive for-

modning om, at sandsynligheden for forekomsten af to bestemte symboler i en 

sekvens er mindre end eller lig med sandsynligheden af de to signalers enkeltvi-

se forekomst. 

 I resten af artiklen viser Shannon, hvordan man kan applicere det generelle 

matematiske mål for ubestemthed, entropi eller, hvad der her er identisk: mæng-

den af information i en given meddelelse, idet informationsbegrebet identificeres 

med den relative usikkerhed, der gælder for afgørelsen af, hvad der kan optræde 

som det næste symbol. Hvis man benytter base 2 for den logaritmiske værdi 

                                           
162 Ibid. 49-50. 
163 Ibid. 50. 
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svarer det til, at man får ubestemtheden udtrykt som det antal bits, der er 

nødvendige for at identificere symbolet. 

Hvis man definerer ubestemheden for et givet sæt af meddelelser som et gen-

nemsnit af de ubestemtheder, der gælder trin for trin for hvert næste symbol, af-

vejet med hensyntagen til de sandsynligheder, der gælder de enkelte tilladte 

symbolers forekomst, er det imidlertid også muligt at vise, at man gennem en 

serie approximationer kan beregne ubestemtheden for det samlede system med 

så stor tilnærmet præcision som ønsket, alene ud fra meddelelsens samlede sta-

tistiske struktur, d.v.s. uden hensyn til de variationer, der knytter sig til overgan-

gene mellem de enkelte trin.  

Hvis en given meddelelse således indeholder et vist stort antal signaler, vil de 

tilladte symboler hver især forekomme med en sandsynlighed, der nærmer sig 

den sandsynlighed, der gælder for dets forekomst i det samlede sæt af mulige 

meddelelser.  

Den ubestemthed, der gælder for en specifik meddelelse, vil altid være mindre 

end den ubestemthed, der gælder for hele sættet af mulige meddelelser i samme 

stokastiske struktur, og forholdet mellem disse ubestemtheder udgør det, 

Shannon betegner som den relative entropi.  

Dette mål definerer den indeholdte informationsmængde i en given meddelel-

se relativt til den frihedsgrad, der gælder i det samlede udtrykssystem. Hvis en 

given meddelelse for eksempel udnytter 80% af de frie valgmuligheder, der er 

tilladt i det givne udtrykssystem, er den relative entropi 0,8, og den udgør sam-

tidig den maksimale kompression af den indeholdte informationsmængde.   

Tilsvarende bestemmes systemets redundans, d.v.s. den mængde, der ikke står 

til rådighed for frit valg som en residual faktor til den relative entropi. 

Denne definition forekommer dog ikke helt klar, idet den relative entropi 

udtrykker et forhold mellem den maksimalt mulige og den udnyttede valgfrihed. 

Redundansen defineres således her som et mål for den uudnyttede valgfrihed og 

ikke som et mål for den mængde af forekomster, der ikke er tilgængelige for 

valg. 

Shannon's eksemplicering af tankegangen afklarer ikke problemet, idet han 

henviser til en række undersøgelser af det engelske sprogs statistiske struktur, 

hvoraf det fremgår, at redundansen i »ordinary English« er på omkring 50% og 

informationsmængden derfor også 50%. Sammenlignet hermed har Basic 

English, der er karakteriseret ved en begrænsning af ordforrådet til ca. 850 ord, 

en meget høj redundans, mens James Joyce får lov at repræsentere den sproglige 

modpol med en meget lav redundans. I alle disse eksempler anvendes redun-

dansbegrebet om mængden af symbolfølger, der er bestemt af sprogstrukturen og 

ikke om den procentuelle udnyttelse af det maksimale antal frie valg.  

At det er to forskellige mål fremgår, hvis man forestiller sig en meddelelse i 

ordinary English, hvor den relative entropi nærmer sig 1, d.v.s at informations-
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mængden nærmer sig det maksimalt mulige for de sæt af meddelelser, der hører 

til ordinary English. Mens redundansen som residual mellem de valgbare og ikke 

valgbare signaler ifølge Shannon's angivelser er konstant, lig 0,5, bliver den, be-

stemt som residual til den relative entropi meget lav. Den nærmer sig 0 i takt 

med at den relative entropi nærmer sig 1. Hvis man omvendt opgør de valg-

muligheder, der er udnyttet i ordinary English med det maksimale antal valg-

muligheder, det engelske sprog indeholder som hele, vil resultatet blive, at den 

relative entropi, forholdet mellem udnyttede og uudnyttede valgmuligheder 

nærmer sig 0, mens forholdet mellem valgbare og ikke valgbare signaler i med-

delelsen fortsat er 1:1 og denne relative entropi altså 0,5. 

Forholdet mellem den mulige og den udnyttede informationsmængde indgår 

slet ikke i Shannon's (og heller ikke i Weawer's) eksempler, men man kan ikke 

med Shannon's definition tale om en højere eller lavere redundans uden at sætte 

det i forhold til et fælles - og maksimalt - mål for de frie valgmuligheder, hvoraf 

enhver given tekst kun udnytter en eller anden del. 

Hvis man derfor betragter de forskellige variationer af engelsk som forskellige 

grader af tilnærmelse til det maksimale antal valgmuligheder for det samlede 

system, vil redundansen, der udtrykkes som residual til den relative entropi, være 

høj for Basic English, fordi Basic English kun udnytter en lille del af de mulige 

valg, mens Joyce udnytter en større del med en tilsvarende lavere redundans. For 

at få denne proportion frem må man imidlertid tage udgangspunkt i det 

maksimale antal valgmuligheder, det engelske sprog tillader for symbolfølger, 

hvilket langt overgår en hvilken som helst udnyttelse, og denne størrelse har 

intet at gøre med den 50-50 ratio, der angives som typisk for relationen mellem 

redundans og information i almindeligt engelsk, eftersom man ikke i almindelig 

engelsk udnytter 50% af det - for det engelske sprog som hele - maksimale antal 

mulige frie valg.  

Tilbage står imidlertid et første led i en ny definition af informationelle kvan-

titeter, idet disse kvantiteter bestemmes som residualer til kvantiteter, der er 

fastlagt i en statistisk struktur. En informationel mindsteenhed er defineret ved 

graden af uventethed i forhold til en specificeret forventningsstruktur, der i sin 

stringente udformning kan beskrives som en stokastisk procedure.  

Det paradoksale ved denne bestemmelse fremgår, når man gør sig klart, at den 

informationelle mængde er en statistisk funktion, der ikke selv har nogen spe-

cifik manifestation. Ubestemtheden angår graden af uforudsigelighed hvormed 

et enkelt symbol fremkommer på et givet tidspunkt, eller graden af uforud-

sigelighed, hvormed den samlede mængde af symboler fremkommer i en se-

kvens, eller den angår den gennemsnitligt mængde af enheder, der skal til for at 

specificere et symbol indenfor en klasse af mulige symboler. Den mindste infor-

mationelle mængde er således ikke her et begreb for en mindste udtryksenhed i 

et notationssystem.  
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Den informationelle mængde er derimod en specifik attribut eller egenskab 

ved enkelt-symboler eller ved sekvenser af symboler, idet mængden angiver gra-

den af uventethed i forekomsten af en given form. Men det er en mærkelig 

egenskab, der kun optræder lejlighedsvist og principielt uafhængigt af den fo-

religgende meddelelse, idet graden af uventethed ikke er en egenskab ved med-

delelsen, men en funktion af den stokastiske procedure, der bruges til at karak-

terisere meddelelsen. Den samme meddelelse rummer således forskellige infor-

mationsmængder, såfremt den beskrives eller kalkuleres ud fra to forskellige 

stokastiske procedurer. Alt andet lige falder kildens informationsmængde, jo me-

re kompliceret procedure, den behandles med.  

Det er karakteristisk nok nogenlunde diametralt modsat resultatet af en se-

mantisk behandling, hvor hovedreglen vil være, at den mere komplicerede for-

tolker afgiver mere information end den mindre. 

Det er ikke noget overraskende i, at den statistisk definerede informations-

mængde er uafhængig af det semantiske indhold, eftersom det var selve hen-

sigten. Det interessante i den forbindelse er snarere, at Shannon stik imod sine 

egne forventninger viser, at den information, der kan produceres af en stokastisk 

signal-fortolker ikke blot er uafhængig af meddelelsens meningsindhold, men 

også af dens notationsstruktur, idet den kun beror på fortolkeren. Jo ringere 

fortolkeren er i stand til at specificere de statistiske egenskaber ved en med-

delelse, jo mere information. 

Det er selvfølgelig rigtigt, at man også i en vis vag forstand kan tale om en så-

dan sammenhæng på et semantisk plan. Jo mindre man ved, jo mere har man på 

en måde mulighed for at få at vide. Men den vage analogi skjuler en væsentlig 

diskrepans, for mere viden er i den statistiske teori identisk med mindre infor-

mation. Den viden, der indgår i den statistiske procedure er således netop ikke - 

længere - mulig information.  

Shannon's problem er her, at signaler, der forekommer med stor statistisk 

regelmæssighed, meget vel kan have denne forekomst som følge af et frit valg. 

Den statistiske regelmæssighed, der ikke er information, kan derfor både være 

resultat af systembestemt orden og af et semantisk valg.  

Det er definitionen af information som - graden af - ubestemthed, der er kil-

den til de paradoksale implikationer. I sin bog Chaos Bound, skriver N. Kathe-

rine Hayles om Shannnon's konceptualisering, at den indeholder en konvertering 

af det termodynamiske ubestemthedsbegreb. Mens ubestemtheden i den termo-

dynamiske beskrivelse opfattes som en faktisk mikro-fysisk uorden, hvor man 

kun kan beskrive de statistiske sandsynlige tilstandsmuligheder, bliver ubestemt-

heden i Shannon's teori forstået som graden »uventethed« ved en faktisk be-
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givenhed.164 I Shannon's teori er mikrotilstanden fuldstændig entydig og givet. 

Der foreligger en meddelelse i form af en sekvens af givne enkeltsignaler. 

Af samme grund har Shannons's konceptualisering af informationsbegrebet 

kun direkte berettigelse som led i beskrivelsen af statistiske egenskaber ved sym-

bolernes optræden i forskellige notationssystemer. Den stokastiske fortolker 

indeholder hverken en beskrivelse af meddelelsens syntaktiske struktur eller in-

formationelle indhold og den kan netop af denne grund anvendes på et hvilket 

som helst sæt af fysiske former, herunder også fysiske notationsformer.  

Der er som sagt ingen tvivl om, at Shannon selv forestillede sig, at man kunne 

udarbejde komplicerede stokastiske modeller, der kunne beskrive for eksempel 

det almindelige sprogs syntaktiske struktur, idet en sådan model samtidig ville 

gøre det muligt at definere et mål for meddelelsens mulige indhold, udtrykt ved 

graden af valgfrihed der gjorde sig gældende for valget af ethvert følgende 

symbol. Konsekvensen af denne tankegang er imidlertid, at sprogets evne til at 

udtrykke et indhold aftager med dets egen stigende regelkompleksitet. 

Da Shannon's tankegang tyder på, at han mente, man altid kunne skelne mel-

lem regelbestemte og meningsbestemte notationsforekomster, havde det været 

mere nærliggende at anvende modellen på formelle symbolsprog, men det ville 

ikke have givet ham nogen bekræftelse. Selv om enhver notation her forekom-

mer som følge af et frit - og semantisk, meningsbærende - valg, kan de enkelte 

notationer ikke desto mindre optræde i en mangfoldighed af repetitive mønstre.  

Det ville ikke være svært at konstruere en stokastisk procedure, der kunne 

frembringe plausible formelle udtryk, men det ville være svært at bilde nogen 

ind, at en sådan procedure dermed fik nogensomhelst deskriptiv gyldighed.   

Man behøver imidlertid ikke følge med på disse vildveje for at drage nytte af 

Shannon's teori, og de var da også kun af esoterisk betydning for hans mere spe-

cifikke formål, der drejede sig at formulere matematiske midler til optimering af 

transmissionskapaciteten i energibaserede informationsmedier. 

Definitionen af information som graden af ubestemthed for et signals fore-

komst udgør i den forbindelse også kun ét af de interessante nye træk.  

Et andet lå i hans redegørelse for, hvordan man kunne konvertere entropien 

pr. symbol i en tekst til et udtryk for den hyppighed, hvormed en kilde produce-

rer entropi pr. tidsenhed. Denne konvertering følger nærmest af sig selv, under 

den forudsætning, at man betragter den stokastiske procedure som en generator, 

der frembringer symboler med en given hastighed. 

Ved at se den statistiske ubestemthed, informationen, som en funktion, der 

kan udtrykkes i fysisk varighed, målt i tid, bringer Shannon samtidig informa-

tionsbegrebet ind under en generel, fysisk målestok. Den rent formelle, statis-

                                           
164 N. Katherine Hayles, 1990: 37, 54. 
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tiske defintion af den informationelle mængde bliver derved transformeret til en 

definition af den informationelle mængde som en fysisk bestemmelig entitet. 

Det betyder, at den informationelle entropi kan måles i samme enhed som et-

hvert andet fysisk signal, der defineres ved en tidsfunktion, hvad enten det fore-

kommer med fuldstændig sikkkerhed eller med en eller anden statistisk (u-) 

sandsynlighed, eftersom tiden er et generelt mål for varighed. Dermed bliver be-

grebet om den informationelle entropi en fælles måleenhed for sammenligning af 

forskellige stokastiske procedurers grad af ubestemthed. 

Der var ikke noget nyt i at beskrive en fysisk symbolstruktur ud fra signa-

lernes varighed. Det har tværtimod optaget mange ingeniører lige siden man ind-

førte morsealfabetet til telegrafiske formål, fordi signalernes varighed var en 

afgørende faktor for transmissionskanalens kapacitet. Morsealfabetet var selv et 

eksempel på, hvordan man med fordel kunne konvertere et diskret notationssy-

stem, som det alfabetiske, hvor varigheden ikke er distinktiv, til et ækvivalent 

system, der kun benytter varighed som distinktivt element. Det er formentlig 

også grunden til, at Shannon selv indfører tidsmålet for den informationelle en-

tropi uden at notere sig, at det indebærer en omtolkning af begrebet, idet det nu 

er et udtryk for den hyppighed (målt i tid), hvormed et mere eller mindre uventet, 

men distinkt fysisk fænomen (der også kan måles i tid), forekommer. 

Den informationelle entropi kan som fysisk tidsfunktion kun bestemmes un-

der den forudsætning, at den tidsskala, der definerer signalerne som fysisk di-

stinkte signaler, er entydigt bundet sammen med den tidsskala, der definerer fre-

kvensen for uventede forekomster. 

Denne binding garanteres af den valgte stokastiske procedure, når den betrag-

tes som produkt af en mekanisk generator, der arbejder med en kendt hastighed. 

Generatoren fastlægger dermed både den kode, der udskiller signalerne som 

distinkte fysiske værdier, og den kode, der definerer den gennemsnitlige fre-

kvens for uventede forekomster af sådanne distinkte signaler.  

Ved at benytte den af generatoren fastlagte tidsmålestok kan den informatio-

nelle entropi både måles l) på det niveau, der handler om at udelade de signaler, 

der er bestemt af meddelelsens statistiske struktur, 2) på det niveau, der handler 

om at minimere den tid, der anvendes til at overføre de symboler, der ikke er be-

stemt af strukturen, og 3) på det niveau, der handler om at specificere de enkelte 

symboler i den mest transportøkonomiske form, for eksempel ved at beregne det 

gennemsnitligt nødvendige antal bits, der skal til for entydig identifikation (der 

muliggør efterfølgende tilbagekodning).   

Med definitionen af den informationelle entropi som den optimale, d.v.s. 

mindst mulige, fysiske varighed opnåede Shannon et udtryk for entropien i en 

given kilde, der kunne gøres operationel i forhold til transmissionskanalens ka-

pacitet, eftersom denne også kan udtrykkes som en funktion af de mulige med-

delelser pr. tidsenhed.  
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Shannon søger dernæst at bevise, at der altid findes mindst én matematisk me-

tode til beregne den optimale kompression for meddelelser, der foreligger i et 

diskret notationssystem. Beviset gennemføres ved dels at vise, at den gennem-

snitlige transmissionshastighed ikke kan være større end forholdet mellem kana-

lens kapacitet pr. tidsenhed og kildens entropi pr. symbol, mens den omvendt al-

tid kan optimeres så den falder sammen med denne - beregnelige - værdi med en 

usikkerhed, der nærmer sig det forsvindende.  

Shannon anfører to forskellige metoder til at foretage en sådan optimering. I 

den ene metode foretages en opdeling mellem de mere sandsynlige meddelelser, 

der overføres som de foreligger, mens de mindre sandsynlige udskilles og sendes 

med en anden kode. I den anden metode ordnes meddelelserne efter grad af 

sandsynlighed, hvorefter de omkodes til binær form, hvor de mere sandsynlige 

meddelelser repræsenteres af en kort kode og de mindre sandsynlige af en lang. I 

begge tilfælde kan det vises, at for meddelelser af en vis stor længde vil den øvre 

grænse for den gennemsnitlige transmissionshastighed være bestemt ved for-

holdet mellem kanalens kapacitet og kildens ubestemthed.  

I praksis må resultatet imidlertid modificeres, fordi selve kodeproceduren, der 

forløber i tid, bygger på en kalkulation af sandsynligheder. Kodningen kræver en 

analyse af meddelelsens struktur. Kodemekanismen skal således indeholde et 

lager af vis kapacitet. I konsekvens heraf sker optimeringen af kodningen altid 

på bekostning af en vis forsinkelse i transmissionen. Den samme virkning 

fremkaldes også i den anden ende af kanalen, hvor de transmitterede signaler 

skal kodes tilbage til den oprindelige form. 

Hertil kommer imidlertid endnu et problem. Som teorien er formuleret frem til 

dette punkt, handler den om transmission i en idealiseret kanal, hvor de udsendte 

signaler bevæger sig uforstyrret gennem et tomt rum. Der kan i dette tilfælde slet 

ikke foregå nogen transmission, eftersom alle signaler er defineret ved en eller 

anden fysisk manifestation i et medie. Det er derfor nødvendigt at undersøge, 

hvordan bestemmelsen af den optimale kompression påvirkes af den fysiske støj 

i kanalen.  

Dette problem ville i sig selv være af rent teknisk karakter, hvis det ikke netop 

var sådan, at den tekniske definition af den informationelle entropi var identisk 

med den tekniske definition af den fysiske støj. Som følge af dette sammenfald i 

de tekniske definitioner, er den tekniske mulighed for at skelne mellem 

information og støj betinget af forhold, der ligger udenfor definitionen, 

spørgsmålet er hvilke? 

 

 

6.3 Information og støj 
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Med definitionen af information som en tilfældig variation, der kan beskrives 

relativt til den orden, der defineres af en vilkårlig stokastisk procedure lagde 

Shannon grunden til en forestillingskreds, der siden har været genstand for be-

tragtelig opmærksomhed. Kernen i denne forestillingskreds kan resumeres til 

den tese, at man kan betragte den tilfældige variation som grundlag for orden på 

et højere niveau. Hos Shannon kommer denne forestilling til direkte udtryk, idet 

han uden nærmere redegørelse antager, at den relative tilfældighed, der kan iagt-

tages i forekomsten af en symbolsekvens i en given meddelelse, er en direkte 

manifestation af meddelelsens distinkte indhold. Den uorden, der eksisterer, når 

man betragter meddelelsen som en sekvens af enkeltsymboler, danner således 

grundlaget for dens mening på det højere, semantiske betragtningsniveau. 

Der er således belæg for denne fortolkning i det, Shannon selv skriver, men 

der er ingen begrundelse, og hans egen analyse giver tværtimod flere indikatio-

ner for, at det er et vildspor. 

En af disse indikationer ligger som allerede diskuteret i beskrivelsen af den 

informationelle entropi som en funktion af en vilkårligt valgt stokastisk proces, 

hvorefter informationsmængden skulle falde med stigende præcision i beskri-

velsen af meddelelsen. Det er umiddelbart indlysende, at dette forhold i sig selv 

forbyder at begrebet om den informationelle entropi tillægges nogen som helst 

rekurrens til udtrykkets indholdsmæssige, semantiske karakter. Den informatio-

nelle entropi kan enten betragtes som en arbitrær statistisk funktion, som det er 

tilfældet i beskrivelsen af meddelelseskilden, eller som en tidsfunktion i et tids-

ligt defineret fysisk signalsystem, som det er både er tilfældet i beskrivelsen af 

transmissionskanalen og af den stokastiske procedure som en mekanisk signal-

generator. 

En anden indikation viser sig ved en nærmere betragtning af det definitoriske 

sammenfald mellem information og støj. Når Shannon bruger den samme defini-

tion af begge fænomener, har det sin forklaring i det forhold, at han er specielt 

interesseret i mekanisk informationstransport, hvor der kan opstå tvivl om et 

givet signal fremkommer, fordi det er afsendt eller som følge af støj i trans-

missionskanalen. Han er således ikke - i denne sammenhæng - interesseret i ure-

gelmæssig støj, der ikke forvrænger det overførte signal så meget, at modtage-

mekanismen ikke kan skelne det afsendte signal, og han er heller ikke interes-

seret i regelmæssig støj, der altid fremkalder en bestemt forvrængning, undtaget 

de tilfælde, hvor denne forvrængning kan resulterere i, at to forskellige afsendte 

signaler modtages som det samme. 

Han derimod specielt interesseret i spørgsmålet om hvordan man mest effek-

tivt kan afgøre om et givet signal, der har en legitim fysisk form, stammer fra fra 

afsenderen eller skyldes støj under transmissionen.  

I disse tilfælde, siger Shannon, er det rimeligt at antage, at det modtagne sig-

nal kan opfattes som en funktion af to afsendte signaler, det ene er det transmit-
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terede signal, det andet er støjsignalet. Da begge disse signaler kan opfattes som 

tilfældigt variable kan man også i forlængelse af den foregående analyse antage, 

at de hver for sig kan repræsenteres af passende stokastiske processer. 

Man kan illustrere tankegangen ved at forestille sig, at der sendes i binær ko-

de, hvor spørgsmålet drejer sig om, hvordan man kan sikre sig, at et afsendt 0 

eller 1 også modtages som 0 eller 1, hvis den fysiske støj i kanalen af og til be-

virker, at der faktisk modtages et 0 for et afsendt 1. Ideen er så at betragte afsen-

deren og støjkilden som to generatorer, der hver især opererer med en målbar 

entropi. 

Denne betragtning forudsætter, at såvel den »informationelle entropi« som 

støjen er manifesteret i samme fysiske form som det fysiske signal - nemlig ud-

trykt som varighed eller strømstyrke, eventuelt konciperet som bits.  

Den teoretiske identifikation af støj og information har således en særlig rele-

vans for den mekaniske håndtering af notationssystemer, hvor der ikke er mulig-

hed for at anvende semantiske kriterier i tolkningen af notationsenhedernes 

legitimitet, og hvor de enkelte medlemmer af notationssystemet er defineret på 

en fælles fysisk værdiskala, fordi den relevante støj her optræder som et signal 

for modtageren helt på linje med eller som om det kom fra afsenderen og udgjor-

de en del af meddelelsen.  

I støjbelastede kanaler af denne type er fuldstændig korrekt overførsel ikke 

mulig, og spørgsmålet var derfor, om der kunne findes en kodningsprocedure, 

der tillod, at man kunne reducere frekvensen af fejl eller tvetydigheder i det 

modtagne resultat i så høj grad som ønsket. En mulighed ville være at sende den 

samme meddelelse et meget stort antal gange og lade modtageapparatet foretage 

en statistisk analyse af de enkelte meddelelser for derved at udskille den mest 

sandsynlige, korrekte version. Metodens princip er simpelthen at øge redundan-

sen i det samlede sæt af afsendte, identiske meddelelser, hvilket indebar en til-

svarende stærk reduktion af kanalens effektive kapacitet. Shannon kunne imid-

lertid vise, at det var muligt at foretage en kodning af det afsendte budskab, der 

minimerede den begrænsning, der lå i at øge redundansen, ved at indføre en kor-

rektionsmekanisme. 

Denne mekanisme tænkes realiseret som en ekstra kodning, der tilføjes eller 

indbygges i den oprindelige meddelelse, og spørgsmålet var derfor, om man kun-

ne bestemme den optimale reduktion af kanalkapaciteten som denne ekstra 

kodning ville medføre. 

Til dette formål definerer Shannon den effektive transmissionsrate som diffe-

rencen mellem den information, der udsendes, og den information, der mangler 

hos modtageren - på grund af støjen. Denne manglende information udtrykker 

således den gennemsnitlige usikkerhed (»the equivocation«), der gælder for de 

modtagne signaler. Den udtrykker derfor også, siger Shannon, den mængde »ek-
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stra information«, der er nødvendig for at korrigere budskabet, og følgelig an-

giver dette mål også den for korrektionen nødvendige kapacitetsbelastning. 

Man kan altså foretage en kodning, der sikrer en så tilnærmet korrekt overfør-

sel som ønsket, og som kun begrænser kanalkapaciteten med den ubestemthed, 

hvormed der frembringes støj i systemet. 

 Det er også forudsat, at det drejer sig om systemer, hvor man kan tale om en 

specifik støjstruktur, der kan beskrives ved specifik stokastisk proces, idet 

pointen er at begrænse mængden af redundante signaler relativt til denne speci-

fikke støjstruktur. 

Shannon's analyse har på dette punkt teoretisk karakter, idet han kun leverer 

et bevis for, at det under de givne præmisser er teoretisk muligt at finde en ko-

deprocedure, der kan optimere transmissionen. Den procedure, der kan opfylde 

denne betingelse, beror imidlertid på den specifikke meddelelse. 

Dette fremgår da også af Shannon's eget eksempel på en sådan effektiv om-

kodning, idet han viser, hvordan man kan kode en sekvens på 7 binære signaler, 

x1, x2... x7 (hvor det enkelte signal altså har én af to mulige værdier). Af de 7 

signaler udgør de 4 (x3, x5, x6, x7) meddelelsens indhold, mens de 3 (x1, x2, 

x4) - i Shannon's terminologi redundante signaler - udgør det nødvendige antal 

signaler, der skal bruges til at korrigere meddelelsen, hvis man antager, at denne 

blok enten er transmitteret fejlfrit eller med l fejl, og at disse 8 muligheder er lige 

sandsynlige.  

De redundante signalers værdi bestemmes ved en simpel addition af de binære 

talværdier, idet 

 

x1 vælges således at  x1 + x3 + x5 + x7 = 0 

x2 vælges således at  x2 + x3 + x6 + x7 = 0 

x4 vælges således at  x4 + x5 + x6 + x7 = 0 

 

Fremkommer der nu 1 (og kun 1) fejl under transmissionen, vil det vise sig 

ved at et eller to eller tre af de redundante signaler er blevet et 1, når den samme 

testprocedure udføres hos modtageren. Hvis det er et af de redundante signaler, 

der er forstyrret, vil der være en l-værdi, hvis det er x3, x5 eller x6, der er for-

styrret, vil der være to, hvis det er x7, der er forstyrret vil der være tre 1-værdier. 

Da der her er tale om et binært system kan det forkerte signal derfor rettes 

automatisk. 

Selv om kodningen kan udføres mekanisk, er den ikke desto mindre baseret 

på en semantisk beskrivelse af meddelelsen, idet de binære signalværdier tolkes 

som talværdier. Kodningen sker med andre ord ved at tillægge de enkelte nota-

tionsenheder en bestemt semantisk værdi. Selv om meddelelsen tolkes med en 

formel semantik, der er uafhængig af det sprog, hvori meddelelsen er fremsat, er 

det ikke desto mindre en semantisk bestemmelse, der er nødvendig for at sikre 
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notationsenhedens legitimitet. Der er således ikke tale om en asemantisk kod-

ning, men derimod om anvendelse af en formel semantik i kodningen af den 

nødvendige notationelle redundans. De redundante notationer er da også kun re-

dundante, når man betragter dem i forhold til selve meddelelsens meningsind-

hold, mens de både som transmitterede fysiske signaler og som notationer i den 

formelle kode er nøjagtig lige så distinktive notationsenheder som de øvrige. 

Når Shannon opfatter denne løsning som en asemantisk løsning af støjproble-

met beror det først og fremmest på en uklarhed i hans informationsbegreb, idet 

han både bruger begrebet som begreb for et matematisk kvantificeret udtryk for 

et meningsmæssigt indhold og om en simpel fysisk defineret notationsenhed. 

Begge betragtninger sigter på en asemantisk beskrivelse af semantiske forhold. 

Men i det første tilfælde bliver informationsbegrebet defineret som den specifikt 

meningsbærende del af udtrykket set i modsætning til den regelbestemte del. I 

det andet tilfælde bliver informationsbegrebet defineret helt uafhængigt af me-

ningsindholdet, idet den fysiske betragtning gælder en hvilken som helst nota-

tion, hvad enten den hører til en repetitiv redundansstruktur eller ej. 

Der er med andre ord tale om to forskellige former for definition af det 

»meningsløse«. I det første tilfælde bestemmes det meningsløse som den repeti-

titive struktur, der af samme grund kan udelades under transmissionen. I det an-

det tilfælde bestemmes »det meningsløse« som den ikke-intenderede forekomst 

af en af de anvendte, fysisk definerede notationsformer. I det første tilfælde er 

støjen altså identisk med det regelbestemte, i det andet tilfælde med tilfældigt fo-

rekommende signaler, der kun adskiller sig fra legitime signaler ved ikke at være 

intenderet.  

På den anden side består der også en vis indre sammenhæng mellem de to de-

finitioner, idet anvendelsen af den første definition som middel til at eliminere 

de redundante notationer bliver definitivt begrænset af det andet støjproblem.  

Mens Shannon's forestilling om, at redundante notationsfølger er et udtryk for 

det givne symbolsprogs regelbestemte struktur, må afvises, idet den - som det 

bliver uddybet i kapitel 7 - hverken gælder formelle eller skriftsproglige ud-

tryksformer, viser hans støjteoretiske analyse, at forekomsten af redundante no-

tationer derimod kan bidrage til at stabilisere genkendelsen af den fysiske forms 

legitimitet som notationsform.  

Der er samtidig grund til hæfte sig ved, at Shannon's specifikke fysiske støj-

problem også har en generel baggrund eftersom enhver notation kun kan mani-

festeres i en fysisk mulig form. Det specifikke sammenfald mellem støj og infor-

mation, der behandles i teorien, er således også en specifik manifestation af, at 

enhver notationsform kan falde sammen med en fysisk form, der ikke er inten-

deret. Deraf fremgår indirekte heraf, at der altid indgår et intentionelt og 

symbolsk element i definitionen af en fysisk notationsenhed uanset præcisionen i 
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den fysiske definition. Det er med andre ord heller ikke muligt at opretholde 

Shannon's forestilling om en rent fysisk defineret asemantisk notation. 

   

6.4 En generalisation af det fysiske informationsbegreb?  

 

I Warren Weawer's kommentar til Shannon's matematiske informationsteori, 

fremstilles teorien som en generalisation af Boltzmann-Szilard's fysiske infor-

mationsteori, fordi Shannon definerede den «informationelle entropi« i samme 

matematiske form, men uafhængigt af det fysiske medie, hvori informationen var 

indlejret. Imidlertid beskriver den samme formel to helt forskellige forhold. 

Mens den termodynamiske entropi beskriver, hvordan et antal molekyler, hvis 

individuelle bevægelser er ukendt, kan ventes at opføre sig som hele, er den 

informationelle entropi et mål for uregelmæssigt genkommende men faktiske 

enkeltsignaler.  

Shannon's bestemmelse af informationen som entropi, graden af ubestemthed 

er ikke en mere generel definition af det termodynamiske entropibegreb, men en 

anden specifik anvendelse af det samme matematiske udtryk. Det adskiller sig 

imidlertid heller ikke ved at være en matematisk definition istedet for en fysisk, 

eftersom den informationelle entropi er en målestok, der kun kan anvendes på - 

visse former - for fysisk manifesterede signaler.  

Shannon kunne i det hele taget ikke have fundet en mindre passende titel til 

sit arbejde. Det ikke den matematiske teori, det var heller ikke en rent matema-

tisk teori og den handlede kun om kommunikation i en meget speciel, transport-

teknisk forstand. 

 

Ikke den matematiske teori 

At det ikke er den matematiske teori fremgår af den senere matematisk-fysiske 

diskussion. Man har her fremført to forskellige, men hver især klare begræns-

ninger. For det første rummer teorien ikke nogen definition af det fænomen, den 

kan udtrykke i kvantificeret form, nemlig begrebet information, og den har for 

det andet ikke overflødiggjort behovet for andre kvantificerende informations-

mål.165 

Donald Mackay beskriver denne begrænsning ved at skelne mellem kvantifi-

kationer baseret på form-udvælgelse fra et sæt af prækonstruerede former som 

Shannon's, og kvantifikationer baseret på form-konstruktion, eksemplificeret ved 

opbygningen af et tv-billedes form ved hjælp af lyspletter.166 Den afgørende 

                                           
165 Shannon's teori har givet anledning til stadigt pågående diskussioner. En sammenfatning - med repræsentation 

af forskellige hovedsynspunkter findes i Machlup og Mansfield 1983. 
166 Sådanne mål er bl.a udviklet af Ronald A. Fischer i 1935 og Dennis Gabor i 1946. Gabor, der senere fik no-

belprisen for sit arbejde med holografi, brugte begrebet et »logon« som mål for informationsmængde, idet antallet 
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pointe i Mackays argumentation er, at spørgsmålet om »hvor meget information« 

må besvares på forskellige måder, beroende på de bestemte informationsformer, 

der er relevante i en given kontekst. Konstruktive og selektive informationsmål - 

hvoriblandt Shannon's kun er et af mange mulige - repræsenterer derfor heller 

ikke konkurrende teorier om information, de repræsenterer derimod forskellige 

kvantificeringer af et informationsbegreb, der ikke kan være defineret af det ene 

eller andet kvantificerede mål af en informationel mængde.  

 

It would clearly be absurd to regard these various measures of amount of in-

formation as rivals. They are no more rivals than are length, area and volume as 

measures of size. By the same token, it would be manifestly inept to take any of 

them as definitions of the concept af information itself.167 

 

Selv om man kan betragte disse kvantificeringer som komplementære, fort-

sætter Mackay, kan man dog heller ikke uden videre definere et informationsbe-

greb ved en abstraktion, baseret på denne komplementaritet mellem forskellige 

kvantificerede informationsmål. De kvantificerende teorier er nemlig også fælles 

om at arbejde med et operationelt defineret informationsbegreb, der kun tillader 

en definition af information som »det, der bestemmer form«. Det, der er fælles 

for disse teorier, er således, at der sigtes til processer, hvor den tids-rumlige form 

af ét sæt begivenheder (et sted) bestemmer formen af et andet sæt uden hensyn 

til den involverede energiproces. Informationen bliver således kun defineret ved, 

at det er »noget«, der flyder fra det ene til det andet sted. 

Denne forståelse bygger ifølge Mackay på en falsk analogi, idet man ved at 

bestemme informationen ved det, den gør (bestemmer form) forstår informatio-

nen på samme måde som man forstår kraft i fysikken, nemlig ved det, den gør 

(producerer acceleration) og ikke ved det, den er, nemlig en eller anden specifik 

fysisk energiproces. 

Mackay begrunder sin kritik af denne analogi ved at pege på forskellen mel-

lem det, kraften siges at gøre: udføre arbejde af fysisk karakter, og det informa-

tionen siges at gøre: udføre arbejde af logisk karakter.   

 

In talking about information, there is always a suppressed reference to a third 

party, since, as in the psysical theory of relativity we have to relate our defini-

tions to an observer, actual or potential, before they become operationally pre-

cise.168 

                                                                                                                                     
af logons i et signal repræsenterede antallet af friheder i strukturen eller det mindste antal af uafhængige mål, der 

var matematisk nødvendige for at definere signalets form under givne frekvensers, båndbredders og varigheds be-

grænsende betingelser. Mackay, 1983: 487. 
167 MacKay, 1983: 488. 
168 MacKay, 1983: 486. 
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Den ikke omtalte tredje part, der her spøger, dukker netop op, fordi informa-

tionsbegrebet, som det vil blive diskuteret mere udførligt i det følgende afsnit, 

nødvendigvis må indeholde en semantisk dimension, knyttet til valget af syns-

vinkel på processen.  

 Mens Mackay - i dette spørgsmål på linje med George A. Miller169 - tager sit 

udgangspunkt i behovet for andre kvantitive informationsmål, tilføjer Peter 

Elias, at de mange forskellige anvendelser af Shannon's informationsmål i hvert 

enkelt tilfælde beror på specifikke vilkår, formål og sammenhænge. Gyldigheden 

beror ikke på det matematiske mål, men på den givne problemstillings karakter, 

og teorien kan kun gælde transformationer, hvori der sker reversibel kodning af 

et sæt af sekvenser til et andet.170 

Det er en central begrænsning. Teorien mangler ikke blot en definition af in-

formationsbegrebet. Den angår også kun omkodning af en allerede fysisk defi-

neret meddelelse.    

Myron Tribus kan da også referere en privat samtale, hvor Shannon i 1961 

skulle have udtrykt skepsis overfor anvendelsen af teorien udenfor den kommu-

nikationsteoretiske (det havde været mere rigtigt at sige kommunikationstekno-

logiske) sammenhæng, og erkendt, at teorien ikke indeholder en definition af in-

formationsbegrebet.171 Det bidrag, teorien yder hertil, ligger slet ikke på det ma-

tematiske niveau, men på det fysiske, idet teorien alene angår den symbolske ud-

tryksforms fysiske dimension. Når Shannon antog, der bestod en bestemt ækvi-

valensrelation mellem den enkelte fysiske notation og meddelelsens indhold, 

beroede det måske på, at han betragtede den formelle notationsform som typisk. 

 

Ikke en rent  matematisk  teori 

Shannon's teori er ikke den matematiske teori, men det er heller ikke en rent 

matematisk teori. Det er en matematisk-fysisk teori. Set i forhold til den termo-

dynamiske teori er der tale om en anden beskrivelse af forholdet mellem energi 

og information, idet den nye teori ikke blot udtaler sig om det specielle tilfælde, 

hvor en bestemt energimængde »indeholder« en bestemt information (om den 

samme energimængde) men derimod om ethvert tilfælde, hvor et vilkårligt me-

ningsindhold er allokeret et fysisk veldefineret notationssystem. Set i forhold til 

Szilard's »smalle« informationsbegreb er det en kraftig udvidelse, idet den infor-

mationelle notationsenhed ikke blot frigøres fra et bestemt betydningsindhold, 

men også den fysiske naturform. Selv om Shannon definerer den informationelle 

notation ved bestemte fysiske værdier, adskiller denne fysiske form sig fra de 

                                           
169 George A Miller, 1983: 493-497. 
170 Peter Elias, 1983: 500-502. 
171 Myron Tribus, 1983: 475. 
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fysiske naturformer på to måder, idet den informationelle entitet både er 

afgrænset i forhold til fysiske former, der ikke er identiske, og i forhold til fy-

siske former, der er identiske, men ikke intenderede. Disse to definitioner er så-

ledes forbundet med hver sit støjproblem, et, der angår den fysiske form, og et, 

der angår den fysiske forms legitimitet som gyldigt medlem af meddelelsen. 

Den matematiske definition gælder således kun for fysiske systemer, hvor 

man vedtægtsmæssigt, dvs instrumentelt, kan installere den nedre støjgrænse, 

der sikrer en stabil distinktivitet mellem ikke-informationel fysisk støjvariation 

og informationel signifikant, fysisk variation.  

I denne forstand er Shannon's teori kun gyldig i forhold til symbolske syste-

mer, der arbejder med en veldefineret og invariant fysisk støjgrænse. Den kvan-

tificerede informationsmængde er på ethvert trin bestemt relativt til en kontrolle-

ret energimængde, hvor man kan se bort fra den støj, der ikke overskrider den 

kritiske tærskel, der udskiller symbolet fra mediet. 

 Teoriens fysiske karakter gør sig således ikke kun gældende som en fysisk 

betinget begrænsning af applikationsmuligheder. Den gør sig også gældende i 

den forstand, at teorien kun udtaler sig om informationelle entiteter, der forelig-

ger i en fysisk defineret form, eftersom den kritiske tærskel, der danner grund-

laget for distinktionen mellem støj og information, tilvejebringes som en de-

finition af fysiske tærskelværdier. Den fysiske definition af den informationelle 

entitet udgør - som det også var tilfældet i Turing-maskinen - en nødvendig, men 

ikke tilstrækkelig, betingelse for at foretage de - angiveligt asemantiske - 

omkodninger, der i sin tid udgjorde en højst opsigtsvækkende nyhed. 

At det er en matematisk-fysisk og ikke en ren matematisk teori følger også af 

de samme grunde, der gjorde, at det ikke var den matematiske teori, men et 

blandt flere mulige matematiske informationsmål. Når der nemlig kan eksistere 

forskelle former for matematisk kvantificering, beror det på, at de enkelte meto-

der hver især måler forskellige fysiske træk ved de symbolske udtryksenheder. 

 Hele pointen i de matematiske teorier er netop knyttet til det forhold, at de til-

lader en matematisk håndtering af symbolsystemer alene ud fra de fysiske egen-

skaber, der anvendes til at definere symbolernes fysiske form. Det berettiger på 

den ene side, at man skelner disse teorier om fysisk definerede symboler, fra 

fysiske teorier, der beskriver fysiske distinktioner uafhængigt af om de udnyttes 

til symbolske formål. Men det berettiger på den anden side ikke til at ignorere, at 

teorierne netop behandler symbolernes fysiske egenskaber med matematiske me-

toder. 

Shannon's kvantificerede informationsentiteter er bundet af den fysiske defini-

tion. Men der er samtidig tale om en ny bestemmelse af denne binding. Båndet er 

ikke længere som hos Szilard naturgivet som en kausal forbindelse eller isormorf 

kombination. Det er indenfor visse grænser et åbent, arbitrært bånd. Informa-

tionen opfattes ikke længere som en simpel, matematisk udtrykt funktion af 
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energien, energien opfattes derimod som funktion af notationen. Dette medfører 

også, at den informationelle notation er underlagt et krav om, at de anvendte 

notationsenheder er defineret på samme fysiske værdiskala. Der er således tale 

om et langt strengere krav til definitionen af notationens fysiske form end det 

krav, der gælder for skriftsproglig og formel notation, hvor kravene til den 

fysiske form er relateret til den sansemæssige genkendelighed, mens den 

informationelle notation er underlagt kravet om at kunne fungere som en meka-

nisk virksom entitet. Forholdet mellem de forskellige notationssystemer bliver 

behandlet mere indgående i kapitel 7 og 8.1-3.  

Shannon selv forbigik måske de fysiske træk ved teorien, fordi det fysiske 

støjproblem i alt væsentligt vedrørte praktiske problemer, der var uden ingeniør-

mæssig betydning, idet de kunne løses med kendte matematisk-fysiske metoder, 

mens de udestående spørgsmål handlede om optimering i tidsforbruget og 

håndteringen af det andet støjproblem, der ikke har nogen fysisk løsning.  

  

 

Støjproblemet og den symbolgenerative kompetence 

Det grundlæggende krav til en fysisk udstryksform er den veldefinerede nedre 

fysisk afgrænsning af de informationelle entiteter relativt til det fysiske medies 

variabilitet.  

Kravet om en sådan nedre grænse gælder principielt alle symbolsystemer. For 

digitale systemer gælder således, at der ikke eksisterer isomorfi mellem den in-

formationelle proces og den fysiske proces, hvori den informationelle realiseres. 

Turing strejfede det samme, da han i sin artikel fra 1950 påpegede, at man med 

fordel kunne betragte visse mekaniske systemer som om de var diskrete systemer 

(discrete-state-systems) selv om de fysisk set er kontinuerte. 

Umiddelbart kunne det se ud som om, at kravet om en nedre støjgrænse ikke 

har samme gyldighed for analoge systemer, der er kendetegnet ved ækvivalens 

eller isomorfi mellem fysisk og informationel variabilitet. Men denne ækviva-

lens kan kun tilvejebringes på et vist makroniveau. At isomorfien mellem et ana-

logisk symbol og den bærende fysiske struktur beror på en foregående kodning 

af den fysiske struktur, fremgår af at den samme fysiske struktur kan beskrives 

uafhængigt af den tegnbærende struktur. Da enhver symboldannelse er bundet til 

en fysisk manifestation, kan den mindste symbol-enhed ikke være mindre end 

den mindste, organiserede fysiske variabilitet, men den kan heller ikke - efter 

den eksisterende fysiske viden -  være lig med denne mindste fysiske variabilitet, 

idet den mikrofysiske beskrivelse her antager eksistensen af irreducibel støj.  

Kravet om en nedre støjgrænse gælder således ikke blot digitale, men også 

analoge symbolsystemer og det synes heller ikke muligt at begrænse dette krav 

til et krav, der gælder bestemte tekniske informationssystemer. Vi må antage, det 

også gælder det menneskelige sanse- og informationsapparat. På dette punkt sy-
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nes Shannon's støjteoretiske resultater derfor at være generelle. Den symbolske 

aktivitet forudsætter både evnen til at udskille de symbolske udtryksformer fra 

den fysiske støj i det benyttede fysiske (eller fysiologiske) medie og fra identiske 

fysiske former. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan den kritiske tærskel 

tilvejebringes og virker i forskellige biologiske, menneskelige og artefaktiske in-

formationssystemer. 

Her melder der sig en overordentlig fundamental forskel mellem de artefakti-

ske systemer, der dækkes af Shannon's teori, og menneskelige informationssy-

stemer, idet de sidste besidder evnen til at frembringe koder af både første og an-

den orden (og mange flere), mens de første er kendetegnet ved, at de kun kan 

foretage omkodninger til anden orden, såfremt der allerede eksisterer et forlæg i 

form af koder af første orden. Det mest signifikante ved denne forskel er ikke, at 

det ene system kan producere flere typer af koder, men at det samtidig besidder 

evnen til at producere de kritiske tærskler, der er en betingelse både for 

symbolsystemer af første og anden orden. I Shannon's teori er den kritiske 

tærskel defineret forud for og uafhængigt af systemet. Artefaktiske systemer for-

udsætter, at der allerede foreligger en kodning af første orden og en defineret 

kritisk tærskel, der gør omkodningen til anden ordenssystemet mulig. 

Der er efter alt at dømme kun ganske bestemte typer fysiske informationssy-

stemer, der besidder evnen til selv at producere koder af første orden, nemlig de 

systemer, der traditionelt beskrives som biologiske. Da - nogle af - disse syste-

mer har evnen til at tilvejebringe selve den kritiske tærskel, der er betingelse for 

den første symboldannelse, er det vanskeligt at forestille sig, at disse systemer 

ikke skulle bevare denne evne.  

I så fald er de biologiske systemer, der besidder evnen til at danne bevidsthed, 

kendetegnet ved, at de ikke er underlagt kravet om en forudgående, og én gang 

for et givet system fastlagt, tærskel, der sætter vilkåret for distinktionen mellem 

fysisk støj og information som funktionsbetingelse for de artefaktiske informa-

tionssystemer. Det er derfor mere plausibelt at antage, at de bevidste systemer 

ikke blot bevarer evnen til at frembringe symboler af første orden, men at de 

også på et eller andet trin i den biologiske historie har genereret en evne til at fri-

gøre sig fra etablerede støjtærskler, for eksempel i form af semantisk omfortolk-

ning eller udnyttelse af »støj«.  

Der er næppe tvivl om, at mange biologiske informationssystemer er i stand til 

at fastholde en given kritisk tærskel over en vis tid. Mennesker kan i hvert fald 

fastholde lignende kritiske, mentale tærsker, når vi regner, udfører deduktive 

slutninger og andre systematiske tankeprocesser. Vi foretrækker dog i sådanne 

sammenhænge som regel at bruge eksternaliserede hjælpemidler, netop fordi de 

hjælper med at stabilisere eller fastholde invariante tærskler for definitionen af 

gyldige informationelle entiteter under udførelsen af velafgrænsede opgaver. 

Den koncentration og det besvær, det kræver at fastholde disse tærskler over tid, 
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viser imidlertid, at bevidstheden tværtimod at have definerede tærskler som 

kendetegn har tærskelvariabilitetet og evne til tærskeldannelse som konstitutiv 

egenskab. 

 Den sikre afgrænsning af, hvad der er støj relativt til en kritisk tærskel, der er 

defineret udenfor systemet, kan ikke overføres på den menneskelige bevidsthed. 

Analysen af Shannon's støjteoretiske resultater bekræfter således det symbol-

generative testkriteriums relevans for opfattelsen af bevidsthed og intelligens, 

som diskuteret i kapitel 5.8. 

Mens det for den menneskelige cognition gælder, at den finder sted i et fysio-

logisk system, der på en eller anden, ikke kendt, måde er blevet i stand til selv at 

frembringe en kritisk tærskel for symboldannelse, gælder det for alle kendte fy-

siske maskiner, computerne inklusive, at de ikke selv kan frembringe en sådan 

kritisk tærskel. 

Heri ligger ikke blot, at menneskets fysiske indretning er forskellig fra compu-

terens, men at de to fysiske systemer har forskellige symbolske og cognitive 

egenskaber. Det menneskelige system har en symbolproducerende egenskab, 

computerne ikke har, nemlig selve evnen til at etablere den kritiske tærskel, der 

gør det muligt at udsondre informationelle fysiske variationer fra fysisk støjva-

riation. 

Rækkevidden af dette resultat fremgår blandt andet af, at det er uforeneligt 

med en hovedantagelse i de senere informationsteoretisk funderede cognitionste-

orier, nemlig ideen om, at man kan beskrive den cognitive aktivitet som et 

afsluttet informationelt system, der enten forstås isormorft i forhold til det neuro-

fysiologiske system eller som en selvhvilende lært eller medfødt logos, der 

organiserer de underliggende biologiske og fysiske bestanddele. Med disse anta-

gelser har man ikke blot ignoreret, at den biologiske teori om de højere organis-

mers opståen gennem udvikling også omfatter bevidstheden, men også, at de re-

striktioner, der gælder fysiske informationssystemer af den Shannon'ske type, 

ikke lader sig forene med den viden, vi har om vores egen evne til frembringelse 

af koder og symboler. 

 

Den matematisk-fysiske bestemmelse af den kritiske tærskel meldte sig da 

også først som relevant anliggende - både i forståelsen af analoge og digitale sy-

stemer - i forbindelse med fremkomsten af et fysisk-teknisk potentiale for - usyn-

lig - symbolhåndtering, baseret på teknisk beherskelse af mikrofysiske energi-

processer. Det drejer sig der netop om at foretage en symbolhåndtering uaf-

hængigt af det sanse- og bevidsthedspotentiale, der danner grundlaget for den 

menneskelige symbolfrembringelse.   

Det var denne forskel, der gav Shannon's udvalgsteoretiske informationsbe-

tragtning vidtrækkende praktisk og derigennem også kulturel og teoretisk betyd-

ning, idet den pegede på muligheden for at kompensere for fysisk støj ved at øge 
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redundansen i overførslen af meddelelser i ikke fuldt pålidelige elektroniske 

systemer. Gevinsten lå altså i at overskride den direkte ækvivalens mellem ener-

gi- og informationsmængde.  

Med det matematiske mål for den tekniske kompression skabte Shannon et 

åbenbart teknisk fremskridt på informationstransportens område. Men metoden 

har informationsteoretisk set en graverende skavank, fordi denne løsning for-

udsætter, at teorien kun kan handle om omkodning af allerede færdigkodede 

budskaber. Det er samtidig den ene af de de to grunde, der gør, at det heller ikke 

er en teori om kommunikation. 

... og heller ikke en kommunikationsteori  

Et godt krav til en kommunikationsteori er naturligvis, at den handler om be-

tydningsudveksling. Betydningen indgår da også i Shannon's teori i den forstand, 

at det drejer sig om at finde den mest informationsøkonomiske måde for 

overførsel af budskaber uden betydningstab. Betydningen indgår imidlertid kun 

som det ultimative testkriterium for kommunikationens succes, og teoriens kerne 

lå ikke i betydningsudveksling mellem producenten og fortolkeren, men i over-

førslen af allerede udformede budskaber, idet Shannon tog udgangspunkt i bud-

skabets manifeste udtryksform: 

 

Frequently the messages have meaning; that is they refer to or are correlated 

according to some system with certain physical or conceptual entities. These se-

mantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The 

significant aspect is that the actual message is one selected from a set of pos-

sible messages. The system must be designed to operate for each possible selec-

tion, not just the one which will actually be chosen since this is unknown at the 

time of design.172 

 

Når Shannon trods denne - ingeniørmæssigt velbegrundede - motivering af 

den semantiske irrelevans alligevel taler om kommunikationsteori, skyldes det 

ikke kun det ultimative forståelseskriterium, (i sidste ende skal meddelelsen gen-

kendes af en menneskelig fortolker) men også, at han faktisk bruger en kommu-

nikationsteoretisk model som udgangspunkt for den ingeniørmæssige 

beskrivelse. Når han igen her - og nu stiltiende - kan se bort fra den semantiske 

dimension, skyldes det, at han kun beskæftiger sig med reversibel omkodning af 

foreliggende kodninger. 

Modellen udgør en funktionel enhed omfattende fem bestanddele: 1) en infor-

mationskilde, 2) en afsender med et indbygget kodeaggregat, 3) en kanal, 4) et 

modtageapparat med en afkoder og 5) en modtager. Som det er fremgået, ligger 

vægten i teorien på effektiviseringen af transporten, d.v.s. bevægelsen fra det an-

                                           
172 Shannon (1948) 1969: 31. 
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det til det fjerde led. Det femte led, den endelige modtager, indgår, idet alle pro-

cesserne fra 1 til 5 skal forløbe på en sådan måde, at ikke blot signalerne, men 

også budskabets mening når frem til modtageren. De centrale operationer, fast-

læggelsen af den stokastiske procedure, der skal udnyttes i omkodningsproce-

duren, udføres imidlertid allerede før eller på det første trin.  

Shannon anfører, at teorien omfatter en række forskellige typer af budskaber, 

nemlig  

 

• Sekvenser af bogstaver (som i telegraf og teleprint). 

• Sekvenser udtrykt i en enkelt tidsfunktion (som radio og telefon). 

• Sekvenser udtrykt i en tidsfunktion og andre variable (som sort/ hvid fjernsyn 

med to rumkoordinater). 

• Sekvenser udtrykt med to eller flere tidsfunktioner (»tredimensional lydtrans-

mission« og multiplex). 

• Sekvenser med flere funktioner af flere variable (som farvefjernsyn). 

• Forskellige kombinationer (som fjernsyn koblet med lyd).173 

 

For alle disse eksempler gælder, at den kommunikative proces foregår som en 

sekventiel, lineær fysisk proces gennem én eller flere klart adskilte kanaler. Det 

er således ikke blot forudsat, at budskabet foreligger fuldt formuleret, før det af-

sendes, men også at der ikke skal foregå en betydningsudveksling, informationel 

interferens, mellem afsender og modtager under processen. Der er ikke her plads 

til en samtale under fire øjne eller andre sigende blikke og gestiske betydnings-

artikulationer. 

Disse begrænsninger er ikke af foreløbig karakter. Det er ikke sådan, at de vil-

le kunne modificeres af en udbygning af teorien. De udgør dens konstitutive 

grundlag, idet de er indeholdt i det krav, denne type systemer stiller til den fysi-

ske definition af informationelle entiteter. At disse krav ikke gælder for alle sy-

stemer og specielt ikke for menneskelig kommunikation fremgår for eksempel 

af, at vi er ude af stand til at forveksle det, vi kan se på en fjernsynsskærm, 

nemlig fysisk definerede symboler med veldefinerede kritiske tærskler, med det, 

vi kan se på stedet, hvor definitionen er helt overladt iagttageren. Det, vi selv 

kan se på stedet, er ikke filtreret af den kodning, afsenderen må udføre for at 

sende fjernsynsbilledet. Der er således forskel, fordi der i det ene tilfælde bliver 

kommunikeret noget, der ikke bliver kommunikeret i det andet.174  

                                           
173 Shannon (1948) 1969: 33. 
174 Selv om nogle af disse »informationer« med tiden måske kan analyseres og bringes under en formel beskrivel-

se, ville det ikke fjerne selve forskellen. Berøring indebærer for eksempel noget andet end en symbolsk repræsen-

tation, der kommunikeres gennem et elektronisk medie. Forskellen består bl.a. fordi ethvert informationssystem på 

trods af enhver generel definition altid også er et specifikt fysisk system, implementeret i en bestemt form. 
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Det artefaktiske system dækker ikke hele det menneskelige sansepotentiale, 

fordi det beror på en fastlæggelse af en bestemt kritisk tærskel. Den menneske-

lige sansning er ikke underlagt samme krav om en veldefineret nedre grænse 

mellem støj og information. Manglen på en sådan definition er tværtimod sna-

rere en konstitutiv betingelse for betydningsproduktion. 

Shannon skjuler altså den første kodnings problem bag den anden, omkodnin-

gens, idet han simpelthen fylder kassen med informationskilder op med en liste 

over forskellige informationstransportmidler. 

Da teorien definitorisk ser bort fra betydningsdimensionen både i henseende 

til produktion og udveksling, er det umuligt at opfatte den som legitim kandidat 

på kommunikationsteoriens område. At Shannon ved denne term refererer til en 

snæver teknisk teoridannelse og derfor også eksplicit sondrer mellem kommu-

nikationsteorien og computerteorien, begge dele i bestemt form, er ikke en til-

fredsstillende afklaring, da de specifikke teorier gennem deres emne er forbundet 

med et mere omfattende kommunikationsbegreb. 

Det vil imidlertid være lige så misvisende blot at affærdige teorien med hen-

visning til Shannon's asemantiske symbolbegreb. Selv om teorien hverken om-

fatter betydningsproduktion eller mundtlig kommunikation, kastede den i høj 

grad nyt lys over forståelsen af såvel alfabetisk som billedlig symbolmanifesta-

tioners fysiske dimensioner. Med Shannon's teori foreligger også, selv om det ik-

ke bliver formuleret, det første teoretiske forsøg på at beskrive et sanseuaf-

hængigt notationssystem, hvor man kan gøre relationen mellem de enkelte nota-

tioner indbyrdes betinget. Om det kunne være gjort ud fra en semantisk indfalds-

vinkel lader sig ikke afgøre. Shannon viste, tilsyneladende uafvidende, at det 

kunne gøres med udgangspunkt i en fysisk symboldefinition.  

 

 

6.5 Det semantiske spøgelse. 

 

Hvis man opfatter Shannon's informationsbegreb som et kvantificeret mål for 

de meningsbærende dele af et udtryk, stilles man overfor det problem, at medde-

lelsens informationsmængde vokser omvendt proportionalt med udtrykkets or-

ganisation, og at det mest meningsbærende udtryk er identisk med det mindst 

strukturerede. Eller sagt med Katherine Hayles' formulering, den mest forvrøv-

lede udtryk indeholder den maksimalt mulige information.175 

I en betydelig del af den senere litteratur har man ikke desto fastholdt den 

konceptuelle forbindelse mellem støj og information, idet man har knyttet an til 

Shannon's definition og beskrevet det modtagne budskabs informationsindhold 

som summen af to budskaber. Men hvor Shannon skelner mellem disse to bud-

                                           
175 Hayes, 1990: 55. 
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skaber ved at operere med to mekaniske generatorer, der virker i samme fysiske 

system, indfører man istedet en distinktion mellem den del af det modtagne bud-

skab, der er intenderet af senderen, og den del, der ikke er. Shannon's distinktion 

får således en semantisk begrundelse knyttet til en hensigt.176 Som Hayes 

bemærker, forudsætter denne omtolkning, at man indfører en interpretant, der 

kan se systemet udefra. Da senderen og modtageren i Shannon's teori ikke indgår 

i en semantisk relation (modtageren kender netop ikke afsenderens hensigt, men 

kun den modtagne notation) kan denne beskrivelse kun gennemføres ved indføre 

en udenforstående betragter af det samlede system. 

Denne betragter er den eneste, der kan foretage distinktionen. Til gengæld kan 

han derfor også både se den information, der ikke er intenderet, som »de-

struktiv« støj eller som »konstruktiv« ekstra information, ikke målt i forhold 

meddelelsen, men i forhold til det samlede system. 

Der ligger i denne forestilling en rigtig markering af, at Shannon's teori både 

forudsætter en uudtalt semantisk fortolkning og en udenforstående iagttager.  

Den semantiske fortolkning er forudsat, fordi der både skal foreligge en gyldig 

og støjfri meddelelse som udgangspunkt, og fordi der ikke kan formuleres et 

asemantisk kriterium for afgørelsen af det modtage signals legitimitet. Denne di-

stinktion sikres, som det fremgik, ved hjælp af redundansfunktionen, idet man 

enten kan sende meddelelsen et stort antal gange eller ved at foretage en analyse 

af meddelelsen og udarbejde et sæt af kontrolkoder, hvorigennem det enkelte 

signals legitimitet kan betinges af de omgivende signaler. Disse koder kan ikke 

udarbejdes uden en eller anden form for semantisk analyse af meddelelsen.   

Den udenforstående iagttager er forudsat i den forstand, at der ikke blot indgår 

en sender og modtager i hver sin ende af det mekaniske system, men også en 

korrekturlæser, der både kan betragte det samlede system og foretage en be-

skrivelse af kanalens støjstruktur.  

Den informationelle entropi kan således kun måles, for så vidt der foreligger 

en teoretisk definition af de fysiske signaler. Den effektive kodning forudsætter 

tilsvarende en teoretisk analyse af den informationelle entropi såvel som af 

støjstrukturen. 

Disse analyser forudsætter, at signalprocessen betragtes fra flere steder. Den 

informationelle entropi, der måles ved meddelelseskilden, adskiller sig således 

fra den informationelle entropi, der udsendes fra støjkilden, og begge disse ad-

skiller sig fra den informationelle entropi i det modtagne budskab. Disse for-

skelle viser, at den informationelle entropi udelukkende varierer med interpre-

                                           
176 Hayes, 1990: 56, hvor den senere paradigmatiske transformation af Shannon's teori beskrives som en 

udvidelse af støjbegrebets betydning, idet støjen ikke blot opfattes som potentiel destruktion af meddelelsen, men 

også som potentiel kilde til en reorganisation af systemet.   
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tanten, og de kan kun forbindes under forudsætning af, at systemet betragtes 

udefra, at der altså eksisterer en metainterpretant. 

Det er også kun denne metainterpretant, der er i stand til at skelne information 

fra støj, idet denne distinktion kun er relevant, fordi de to størrelser er identiske i 

systemet selv. Selv om denne udlægning af Shannon's teori tager sit ud-

gangspunkt i påvisningen af, at en metainterpretant også er forudsat hos Shan-

non, indeholder den ikke desto mindre en semantisk kortslutning, der mørk-

lægger den pointe, der lå i at betragte signalet uafhængigt af det semantiske 

indhold. Istedet for at begrænse teoriens rækkevidde ved at fastholde denne 

konstruktivt set, rationelle pointe, tolker man Shannon's støjbegreb som om det 

ikke beror på en udenforstående interpretant.  

Hele pointen i Shannon's teori lå imidlertid i at begrebet om støj og informa-

tion faldt sammen under den betingelse, at man kun betragtede de fysiske egen-

skaber, der karakteriserede signalet som medlem af et symbolsk notationssy-

stem. Hvis interpretanten ser støjen som kilde til en ny organisation, ser han i 

virkeligheden et helt andet system, hvor Shannon's problem ikke er aktuelt. 

Shannon har nemlig kun et problem, hvis der er støj, der ikke har potentiel be-

tydning. 

Problemet drejede sig om det fysiske identifikation af en meddelelse, og det 

var kun et problem, fordi den fysiske støj, der indgik i meddelelsen forstyrrede 

modtagelsen af den afsendte meddelelse. Denne forstyrrelse kan netop derfor ik-

ke på nogen som helst relevant måde opfattes som bærer af nogen form for me-

ning.  

Selv om Shannon havde uret i sin påstand om, at meddelelsens mening var ir-

relevant for den ingeniørmæssige betragtning, er det ikke holdbart at omtolke 

hans definition af begrebet støj som et potentielt meningsbærende fænomen. 

Shannon's påstand var ikke forkert, fordi han ignorerede, at både støj og infor-

mation var meningsbærende, men fordi han overså, at selve skillelinjen mellem 

information og støj netop kun kan være en semantisk distinktion i det - relevante 

- tilfælde, hvor støjen optræder i samme fysiske form som informationen. Her er 

den til gengæld indispensabel. Hvis det, der i ét system udskilles som støj, kan 

beskrives som potentiel information fra et eller andet metasynspunkt, er der også 

altid tale om et andet system og en anden metainterpretant. 

Shannon's teori handler imidlertid om at udskille de elementer, der fysisk set 

fremtræder som intenderet information, men ikke er det. Hos Shannon er støjen 

derfor heller ikke en mængde, der kan lægges til det oprindelige budskab, men 

just den mængde, der mangler, nemlig viden om den fysiske forms legitimitet. 

Shannon bidrog imidlertid ikke kun til at forvirre sine egne begreber ved på-

standen om, at det var muligt at se bort fra meddelelsernes indhold, han skabte 

lige så megen forvirring ved at beskrive informationsbegrebet, som om det var 

en fysisk ubestemt størrelse. Teorien handler simpelthen udelukkende om, hvor-
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dan man kan håndtere symboler, der er defineret ved deres fysiske form. Det er 

også den eneste grund til, at teorien overhovedet behøver at beskæftige sig trans-

missionseffektivitet og støj, ligesom det er forklaringen på, at teorien skelner 

mellem diskrete og kontinuerte transmissionssystemer.   

Shannon hævdede mærkværdigvis ikke blot, at han kunne se bort fra det se-

mantiske indhold, men også, at han netop kunne komprimere en meddelelse, så 

den kun indeholdt de symboler, der bar det semantiske indhold. Han talte således 

på en samme tid for og imod ideen om, at der bestod en forbindelse mellem hans 

definition af meddelelsens information og dens mening. 

Denne dobbelthed har afsat sig i to forskellige spor i receptionen af hans teori. 

På den ene side har der som nævnt udviklet sig en fortolkning, der har søgt at 

fastholde, at der var en forbindelse, og ikke blot fortolket informations- men og-

så støjbegrebet som signaler, der i sig selv indeholdt en mening. På den anden 

side har der, især indenfor sprogvidenskaben, været en udbredt tendens til at tage 

det asemantiske postulat på ordet, idet man her - modsat ideen om at opfatte til-

fældigheden som orden på et højere niveau - snarere har været tilbøjelig til at 

sige, at den ingeniørmæssige betragtning er irrelevant, netop fordi den ser bort 

fra det semantiske aspekt. Denne opfattelse diskuteres nærmere i kapitel 7. 

Ingen af disse to spor forekommer imidlertid tilfredsstillende. Det er ikke til-

fredsstillende at se det værste vrøvl som den optimalt opnåelige information. 

Men det er heller ikke tilfredsstillende at antage, at en matematisk teori om be-

handling af fysiske definerede notationssystemer ikke skulle have nogen rele-

vans for forståelsen af notationssystemer. 

En tredie mulighed er, at se den ingeniørmæssige betragtning som bidrag til 

forståelsen af notationsbegrebet og her specielt den informationelle notation 

gennem en tilgang, der som udgangspunkt sætter den semantiske kodning i pa-

rantes. 

Denne synsvinkel kan ikke blot motiveres som en mere moderat mellemvej 

mellem overfortolkning og underfortolkning, den er også motiveret af, at Shan-

non's faktiske resultater. 

Selv om der i den foregående analyse af Shannon's teori er blevet argumente-

ret for en kraftig indskrænkning og omtolkning af dens gyldighed, er det også 

blevet hævdet, at teorien stadig har generelle implikationer for forståelsen af no-

tationssystemer som »mødested« mellem det fysiske og symbolske. Der er her 

især grund til at fremhæve tre punkter.  

Det er for første hans påvisning af det specifikke støjteoretiske problem, der 

knytter sig til den mulige forekomst af legitime, men ikke intenderede fysiske 

former. Mens den præcise fysiske definition af signalet indeholder en løsning på 

det, man kan kalde det generelle støjproblem (nemlig sondringen mellem fysiske 

former, der kan indgå som legitime signalværdier, fra illegitime, fysiske former) 

fremkalder den samtidig et andet, specifikt støjproblem for de legitime fysiske 
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former, idet alle fysisk definerede signaler nødvendigvis har en fysisk form, der 

kan eksistere uden at have signalværdi. Den fysiske definition udelukker med 

andre ord principielt muligheden for at afgøre om en given, legitim fysisk form 

er støj eller information, hvilket omvendt medfører, at vi kan drage den 

konklusion, at det er principielt umuligt at formulere en rent fysisk teori om 

symbolske udtryksformer. 

Selv om Shannon faktisk leverer alle de præmisser, der fører frem til denne 

konklusion, rammer den jo ikke mindst hans egen bestræbelse på at formulere et 

informationsbegreb uden hensyn til mening. Men det støjteoretiske problem, han 

selv rejser og som dernæst rammer hans egen teori, har også en mere generel 

karakter, gældende for alle fysisk manifesterede signaler. Dermed rejses spørgs-

målet om, hvordan dette støjproblem manifesteres og løses i forskellige 

notationssystemer? 

Det er for det andet hans påvisning af redundansfunktionens betydning for 

sikring af meddelelsens stabilitet. Selv om Shannon anvender redundansbegrebet 

med flere indbyrdes uforbundne betydninger, viser hans analyse, at det for den 

informationelle notations vedkommende er muligt at arbejde med flere forskel-

lige former for redundansfunktioner og semantisk kodning, og at der består en 

indre sammenhæng mellem nogle af de funktioner, han betegner som redundans-

funktioner, idet nogle af disse kan substitueres med hinanden og varetage samme 

stabiliserende funktion. Analysen fremkalder således både et behov for en mere 

konsistent definition af redundansbegrebet og en nærmere analyse af re-

dundansfunktionernes betydning for notationssystemernes stabilitet. 

Det er for tredie hans påvisning af, at det er muligt at stabilisere den informa-

tionelle notation ved hjælp af en formel semantik, der er uafhængig af den se-

mantik, hvori den originale meddelelse foreligger, og som derfor heller ikke be-

rører meddelelsens indhold. Dermed viser hans analyse, at det er muligt at sta-

bilisere den informationelle notation med en semantisk komponent, der ganske 

uafhængig af det semantiske indhold, der er repræsenteret. Den viser samtidig, at 

det er muligt at bruge formelle procedurer som redundansfunktion, der er æk-

vivalent med andre redundansformer, hvilket igen indebærer, at den formelle 

procedure i den informationelle notation kan optræde som en semantisk tom eller 

betydningssvag procedure relativt til den meddelelse, der er indeholdt i det 

informationelle udtryk. 

Selv om den asemantiske betragtning af notationssystemet således ender med 

at lade semantikken vende tilbage, vender den ikke tilbage som den var, da den 

blev forladt. Med Shannon's analyse står det klart, at der indgår en semantisk 

komponent i definitionen af den informationelle notations udtrykssubstans og at 

beskrivelsen af denne notationsform derfor må beskæftige sig med dets seman-

tiske egenskaber på mindst tre niveauer, dels det niveau, der fastlægger nota-

tionssystemet som notationssystem, dels det niveau, der fastlægger notationens 
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syntaktiske struktur, dels det niveau, der angår den semantiske fortolkning af den 

informationelle notations indhold. Mens det sidste niveau angår bestemte med-

delelser, har de to første at gøre med notationssystemets generelle egenskaber og 

dermed dets semantiske potentiale. 

Til sammen angiver disse to niveauer for beskrivelse af notationssystemer det 

ejendommelige forhold, at et givet semantisk potentiale altid bygger på en se-

mantisk restriktion på et andet, underliggende niveau. Når man kan se bort fra 

udtrykkets indhold beror det på, at formen selv har en mening på et andet ni-

veau. Den mening, der gør det muligt at adskille enhver information fra enhver 

anden identisk form. 

Frem for at hævde, at Shannon tog fejl i den ene eller den anden af sine to 

modsigende påstande, er der således grund til at hævde, at han fik delvis ret, for-

di han tog delvis fejl i dem begge.  
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7. Notationsformernes semantik 
 

 

7.1 Den informationelle notations multisemantiske potentiale.  

 

Shannon's teori efterlader en vis terminologisk forvirring. Begrebet informa-

tion flyder sammen med begreberne støj og signal. Forklaringen er, at Shannon 

måler disse fænomener med samme målestok, der alene relaterer sig til den fysi-

ske forms tidslige udstrækning. Forvirringen er imidlertid velbegrundet, fordi 

teorien handler om signalsystemer, hvori der hyppigt forekommer støjsignaler 

med samme fysiske form som de intenderede signaler. Fortolkningen af teorien 

må derfor også tage sit udgangspunkt i det forhold, at der ikke gives fysiske kri-

terier for distinktionen mellem den symbolske notationsform (om den kaldes 

information, signal, notation eller symbol) på den ene side og begrebet støj i 

samme fysiske form på den anden. Denne distinktion er af semantisk art, og den 

kan kun tilvejebringes gennem en fortolkning, der forudsætter en fortolker, der 

er i stand til at afgøre om en given fysisk form skal opfattes som en intenderet 

symbolsk notation eller ej.  

Da alle fysiske former, der kan anvendes som symbolske udtryksenheder, også 

kan forekomme uden at være symbolske udtryksenheder, er der her tale om en 

generel støjteoretisk problemstilling gældende for alle symbolske udtryksformer. 

Der indgår med andre ord en semantisk komponent i definitionen af enhver 

symbolsk udtryksform.  

Spørgsmålet er nu, om den semantiske procedure, hvorigennem et signal ud-

skilles som signal, d.v.s. som gyldigt medlem af en meddelelse, altid har samme 

karakter uanset hvilket notationssystem og uanset den semantiske udnyttelse af 

notationssystemet? Er et /a/, der optræder i en skriftlig meddelelse eksempelvis 

defineret på samme måde som et /+/ eller et /a/, der optræder i et matematisk ud-

tryk?  

Hvis det er tilfældet, kan man med rimelighed betragte denne særlige semanti-

ske operation som en generel forudsætning for al symboldannelse, og man kan 

udelade dette niveau fra beskrivelsen af forskelle mellem symbolsystemer.  

Hvis man derimod kan skelne mellem forskellige former for semantisk udskil-

lelse af notationselementer, bliver det nødvendigt at inddrage notationsformens 

semantik i beskrivelsen af de sprog, der udnytter notationssystemer.  

Der vil i de følgende 3 kapitler blive argumenteret for den anden af disse to 

muligheder, idet det vil blive vist, at den informationelle notation udgør et nyt, 

selvstændigt notationssystem, der både adskiller sig fra almensproglige og for-

melle notationssystemer. 
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Hermed sigtes der ikke blot til det forhold, at der anvendes et andet sæt af no-

tationsenheder og en lang række nye syntaktiske procedureregler. Begge disse 

træk kunne i sig selv beskrives indenfor rammerne af en beskrivelse af formel 

notation. Der sigtes derimod til det forhold, at der også er tale om et notations-

system, der i kraft af sin definition besidder et særegent sæt af semantiske poten-

tialer, der både adskiller sig fra almensproglige og formelle sprogs semantiske 

potentialer. 

Når der her tales om sproglige, formelle og informationelle semantikker (eller 

semantiske potentialer og regimer) anvendes termen semantik i en mere generel 

betydning end almindeligt indenfor sprogvidenskaben, hvor termen almin-

deligvis anvendes om en særlig disciplin, studiet af sproglige betydnings-

strukturer, ved siden af andre sprogvidenskabelige discipliner. Ved et semantisk 

regime forstås i det følgende et sæt af (implicitte eller eksplicitte) koder, vi an-

vender til at fremstille eller aflæse et givet symbolsk udtryk, uanset om vi er i 

stand til at give en konsistent beskrivelse af disse koder eller ej. Herudover vil 

begrebet semantik også blive brugt i flere, mere afgrænsede betydninger, idet der 

indenfor de enkelte semantiske regimer skelnes mellem semantiske niveauer: no-

tationsformernes, de syntaktiske strukturers og indholdsformernes. Med denne 

differentiering i anvendelsen af termen angives, at den betydningsdimension, ter-

men indikerer, gør sig gældende på alle disse niveauer og derfor har en 

ubegrænset, men ikke ustruktureret karakter. 

Det vil i det følgende blive vist, at forskellene mellem de almensproglige, 

formelle og informationelle symbolsprogs semantiske potentialer er forankret i 

to forhold, dels forholdet mellem udtrykssubstans og udtryksform og dels forhol-

det mellem notation, syntaks og det overordnede semantiske regime.177 

Der skal her gives et kort omrids af denne teses indhold for den informationel-

le notations vedkommende. 

For udtrykssubstansens vedkommende er den vigtigste semantiske komponent 

indeholdt i muligheden for at implementere den informationelle notation i en 

mekanisk virksom form, idet dette l) tillader en række ikke før kendte symbolske 

udtryksmuligheder og 2) frigør notationssystemet fra en funktion, der er essentiel 

- og fælles - for både den matematiske og den sproglige anvendelse af notations-

systemer, nemlig at tjene som middel for menneskelig sansegenkendelse. 

I begge disse henseender er, bliver det hævdet, udtryksformens semantiske po-

tentiale direkte relateret til udtrykssubstansens egenskaber. Udtrykssubstansen 

                                           
177 Distinktionen mellem udtrykssubstans og udtryksform skyldes Hjelmslev, der ser fonetikken som studiet af det 

talte sprogs udtrykssubstans og fonologien som studiet af det talte sprogs udtryksform. Til forskel fra Hjelmslev, 

der opfatter »det sproglige« som uafhængigt af udtrykssubstansen, bliver forholdet mellem udtrykssubstans og ud-

tryksform her (i kapitel 7.6, 7.7 og 7.9) tolket som en semantisk relation, der er forskellig i de forskellige 

symbolsprog.   
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giver med andre ord udtryksformen et semantisk potentiale, den ikke kunne have 

i en udtrykssubstans med andre egenskaber.178 

Den semantiske komponent, der er forankret i forholdet mellem udtrykssub-

stans og udtryksform, giver ikke blot mulighed for mekanisk udførelse af en af-

grænset klasse af formelle, afsluttede semantiske operationer, den er også forud-

sætning for det, der (i kapitel 8 og 9) vil blive beskrevet som den informationelle 

notations multisemantiske potentiale, idet den informationelle notation til forskel 

fra sprogligt og formelt definerede notationer kan underkastes en flerhed af se-

mantiske regimer, herunder både sproglige og formelle, men også billedlige. 

Mens sproglige og formelle notationssystemer bliver karakteriseret som mono-

semantiske med et fast - men indbyrdes forskelligt - bånd mellem notations-

systemet og det semantiske regime, bliver den informationelle notation karak-

teriseret ved et multisemantisk potentiale. En mere præcis beskrivelse af be-

grebet multisemantisk potentiale bliver givet i kapitel 9. 

 

 

7.2 Udtrykssubstansen og tegnfunktionen. 

 

Det første problem, der stiller sig for en komparativ analyse af forskellige 

symbolske udtrykssystemer, drejer sig om det terminologiske udgangspunkt, 

hvor et overordnet valg står mellem semiotiske og formelle symbolteorier. Da de 

formelle symbolteorier forudsætter fuld ækvivalens mellem udtryksform og ind-

holdsform, tilbyder disse teorier ikke de nødvendige begreber til beskrivelse af 

forskellene mellem formelle og sproglige udtryk. De mangler - som det er frem-

gået af analysen af Simon's symbolteori (kapitel 5.8) og Shannon's beskrivelse af 

den informationelle notation (kap. 6) - især begreber til at beskrive de sproglige 

muligheder for variation i forholdet mellem udtryks- og indholdsformer.179 

 Der bliver derfor istedet taget udgangspunkt i semiotiske begreber. Da den 

semiotiske tegnforståelse af historiske grunde er udviklet med tyngdepunkt i be-

skrivelsen af talte og/eller skrevne almensprog, løber man også her en risisko for 

at gøre et bestemt symbolsprog (in casu det talte/skrevne sprog) til norm for be-

skrivelsen af andre symbolsprog. Denne risiko bliver imidlertid afbødet, fordi 

det semiotiske udgangspunkt bliver valgt med henblik på en komparativ be-

skrivelse af forskelle mellem informationelle, formelle og sproglige udtryk.  

Valget af den semiotiske indfaldsvinkel indebærer således ikke nogen påstand 

om, at man kan indordne beskrivelsen af det informationelle og de formelle sym-

bolsprog under den tegnfunktion, der karakteriserer almensprogene, valget sker 

                                           
178 En lignende argumentation bliver givet i kap. 7.6 og 7.7 omkring forskellen mellem talt og skrevet sprog, der 

således betragtes som almensprog med delvis forskelligt semantisk potentiale. 
179 Jfr. også L. Hjelmslev, (1943) 1966: 98ff, hvor en lignende kritik - men med andre termer - fremføres mod 

Rudolf Carnap's »monoplane sprogopfattelse«.  
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tværtimod med henblik på at beskrive de tegnteoretiske forskelle mellem disse 

sprog.  

Da det i den følgende analyse af de forskellige tegnfunktioner også vil fremgå, 

at den sprogteoretiske tegnbeskrivelse er utilstrækkelig på ét i nærværende sam-

menhæng vigtigt punkt, kan der - til forklaring af argumentationens gang - være 

grund til kort at præsentere den problemstilling, der giver anledning til en teo-

retisk afvigelse.  

Den overordnede tese er som nævnt, at de almensproglige, formelle og infor-

mationelle symbolsprog bygger på indbyrdes forskellige forbindelser mellem 

udtrykssubstans, udtryksform og indholdsform. Da disse forskelle er forbundet 

med forskelligt semantisk potentiale, er der med andre ord tale om semantisk 

forskellige former for tegnkomposition.   

Tesen implicerer derfor, at det bliver nødvendigt at inddrage udtrykssubstan-

sen i forståelsen af tegnfunktionen. Når dette skridt må tages trods de begrebsli-

ge problemer, der følger med, fordi tegnfunktionen i moderne sprogteori define-

res som en relation mellem udtryksform og indholdsform, (uafhængigt af 

udtryks- og indholdssubstanser) beror det først og fremmest på det semantiske 

potentiale, der knytter sig til forholdet mellem udtrykssubstans og udtryksform i 

det informationelle notationssystem.  

Der giver sig som følge heraf to muligheder. Man kan enten drage den kon-

klusion, at udtrykssubstansen spiller en semantisk rolle i den informationelle no-

tation - og dermed indgår i den informationelle tegnfunktion - men ikke i den 

sproglige tegnfunktion. Den anden mulighed er, at forholdet mellem udtrykssub-

stans og udtryksform også indgår i den sproglige tegnfunktion. 

Selv om den første mulighed forekommer mest tiltrækkende, fordi den tillader 

en højere grad af overensstemmelse og udnyttelse af eksisterende sprogteo-

retiske termer, har den anden mulighed tiltvunget sig overtaget, fordi sammen-

ligningen mellem den informationelle og sproglige notation har forskelligt ud-

fald, alt efter om man tager udgangspunkt i det talte eller skrevne sprog. 

Denne problemstilling drejer sig - selvfølgelig - ikke om det helt elementære 

forhold, at der er tale om tre forskellige udtrykssubstanser, men om de forskelli-

ge semantiske potentialer, der er forbundet med udnyttelsen af disse forskelle. 

Det springende punkt er derfor, om det kan hævdes, at forskellen mellem det 

talte og skrevne sprogs udtrykssubstans danner grundlag for en forskel mellem 

det talte og skrevne sprogs semantiske potentialer. Hvis det er tilfældet må ud-

tryksformens forhold til udtrykssubstansen også inddrages i det eller de sprogli-

ge tegnbegreber. 

Selv om dette spørgsmål har generelle sprogteoretiske implikationer, kan det 

afgøres gennem en mere begrænset analyse, idet spørgsmålet om der eksisterer 

en semantisk komponent i forholdet mellem udtrykssubstans og udtryksform, 

kan afgøres gennem en komparativ analyse af det talte og skrevne sprogs ud-

tryksformer.  
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Der fordres ingen fuldstændig beskrivelse af de generelle implikationer, der 

fordres alene bevis for, at det talte og skrevne sprogs forskellige udtrykssubstan-

ser danner grundlag for en - selv nok så lille - forskel mellem semantiske po-

tentialer, eller: at forskellen i udtrykssubstans betinger, at der ikke er fuldstæn-

dig semantisk kompabilitet mellem talt og skrevet sprog, at de - trods den nok så 

store semantiske fællesmængde - hver har et til udtrykssubstansernes for-

skellighed knyttet semantisk randzoneområde.  

Det vil af analysen (kap. 7 og 8.1-3) fremgå, at den informationelle notation i 

visse henseender er mere beslægtet med alfabetisk notation end med formel (der 

anvendes i de to førstnævnte et begrænset antal notationsenheder, og de enkelte 

notationsenheder har ingen selvstændig betydning). Da anvendelse af den infor-

mationelle notation imidlertid er baseret på algoritmisk organisation, bliver det 

også nødvendigt at undersøge, om den algoritmiske »syntaks« sætter semantiske 

begrænsninger for anvendelsen af den informationelle notation. Den komparati-

ve analyse må på dette punkt føres et skridt videre og inddrage forholdet mellem 

formel og informationel anvendelse af algoritmiske procedurer (kap. 8.4-6). 

En skematisk oversigt over forholdet mellem sproglige, formelle og informa-

tionelle notationssystemer er givet i kap 8.3 p. 303. 

 

I den gængse argumentation for udtrykssubstansens ydre og tilfældige (se-

mantisk irrelevante) relation til den sproglige udtryksform, bygger man på den 

iagttagelse, at den fonetiske lyd, eller grafemets fysiske form, intet siger om den 

sproglige udnyttelse, der tværtimod antages at være baseret på et »internt«, 

sprogligt system af lydbilleder (Saussure) eller relationer mellem figurer (Hjelm-

slev), der er af psykologisk (eller i Hjelmslev's terminologi af »immanent« 

sproglig) og ikke fysisk art. Med dette synspunkt forklarer man også muligheden 

for at samme sprog kan manifesteres i forskellige udtrykssubstanser. Dette sidste 

synspunkt bliver også fastholdt her, idet analysen af Shannon's informationsbe-

greb bekræftede, at der ikke kan gives rent fysiske kriterier for afgørelsen af om 

en given fysisk form er et gyldigt medlem af et udtryk. 

Ingen af disse argumenter rummer imidlertid nogen begrundelse for også - 

som Hjelmslev - at drage den konklusion, at den sproglige eller andre symbolske 

udtryksformer er uafhængig af udtrykssubstansens egenskaber. Selv om et sprog 

kan anvende mange forskellige udtrykssubstanser, kan det ikke nødvendigvis 

anvende alle. Men sprog kan heller ikke eksistere uden substans, og der er ikke 

noget i vejen for, at forskellige udtrykssubstanser sætter forskellige restriktioner 

- og muligheder - for den symbolske anvendelse. Forholdet mellem substansen 

og formen kan med andre ord ikke danne grundlag for en aksiomatisk afgræns-

ning mellem det ikke-sproglige og det sproglige, men må gøres til genstand for 

undersøgelse.  

Udgangspunktet bliver her (i kap. 7.3) taget i en analyse af Umberto Eco's teo-

retiske afgrænsning af tegnteorien mod dens »nedre grænseland« - knyttet til 
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hans distinktion mellem mellem »signals« og »signs« - idet Eco samtidig forsø-

ger at beskrive et tegnbegreb, der ikke kun gælder (eller er formet omkring) den 

sproglige tegnfunktion.  

Denne bestræbelse fører ifølge Eco til en opløsning af begrebet om en velaf-

grænset sprogbygning, der selv står udenfor (som forudsætning for) tegnfunk-

tionen. Eco definerer derfor tegnfunktionen uafhængigt af udtryksformen, knyt-

tet til en mangfoldighed af mulige kodninger, mens sprogbygningen, strukturen 

bliver en konceptuel størrelse, vi »lader som om« eksisterer.  

Hvis tegnfunktionen er knyttet til - og udmøntes gennem - forskellige kodnin-

ger, kan overgange mellem disse kodeprocedurer ikke forklares på kodepro-

cedurens eget niveau. Denne problemstilling giver derfor - i forlængelse af de 

støjteoretiske konklusioner, der blev uddraget af Shannon's informationsteori - 

anledning til den antagelse, at kodeprocedurernes dannelse finder sted gennem 

en semantisk udnyttelse af strukturer, der er indeholdt (i det mindste som poten-

tiale) i udtrykssubstansen. 

Ved udtrykssubstans forstås her stadig udtryksformens »fysik«, den fysiske 

form, der anvendes til at manifestere det symbolske udtryk, til forskel fra den 

symbolske udtryksform (der kan være et Saussure'sk lydbillede eller en anden 

neurofysiologisk lagret figur eller et Hjelmslev'sk grafem). Mens substansfor-

merne defineres ved den fysiske form (som sanseligt genkendeligt eller udtrykt 

ved en målbar fysisk værdi) er den symbolske udtryksforms mindsteenheder og-

så defineret ved deres relation til et afgrænset sæt af legitime udtryksenheder el-

ler til et sæt af regler for definition af legitime udtryksenheder. 

Udtrykssubstansens fysiske former er således identisk med den symbolske ud-

tryksforms mindsteenheder, den »samme« form har imidlertid, som det fremgår 

af Shannon's støjteoretiske problem, mindst to forskellige definitioner. Denne 

dobbelthed forklarer ikke blot, at vi kan genkende en mangfoldighed af 

forskellige fysiske former som et og samme bogstav, idet genkendelsen kan støt-

te sig til kendskabet til den symbolske udtryksform (og udtrykkets mening), men 

også muligheden for at etablere et notationssystem, der - frigjort fra genkendel-

seskravet - primært baseres på den fysiske definerede værdi - med de modifika-

tioner, der følger af det støjteoretiske problem.  

 Det, der imidlertid endnu mangler, er et begreb, der beskriver, hvordan for-

skellige koder og regelstrukturer på højere niveauer - kan benytte et fysisk ud-

trykssystem med et eller andet sæt af tilhørende fysiske egenskaber til symbolske 

formål. Hvad der mangler er med andre ord et begreb for det forhold, at det på ét 

niveau samme fænomen kan have forskellig funktion og værdi på andre 

niveauer.  

Det fremgår umiddelbart, at denne problemstilling har en direkte affinitet til 

symbolsystemer, der betjener sig af et begrænset inventar af udtryksfigurer, ef-

tersom de enkelte udtryksfigurer af samme grund må kunne indtage en mang-

foldighed af forskellige funktioner og indgå i en ubegrænset mængde af udsagn. 
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Som begreb for denne form for funktionalitet anvendes her begrebet redun-

dansstruktur. I afsnit 7.5 bliver der givet en teoretisk definition redundansbegre-

bet, mens begrebets relevans for beskrivelsen af de sproglige udtryksformer bli-

ver diskuteret med udgangspunkt i en kritisk analyse af Hjelmslev's figurteori i 

kapitel 7.6. 

Med denne analyse som udgangspunkt bliver redundansfunktionens betydning 

i den sproglige tegndannelse behandlet i afsnit 7.7. Det hævdes til forskel fra 

Hjelmslev, at det talte og skrevne sprogs forskellige udtrykssubstanser danner 

grundlag for to delvis forskellige former for redundansstrukturer, der igen be-

tinger forskelle i semantisk potentiale. Der argumenteres i forlængelse heraf for 

at forstå redundansfunktioner som forudsætning for stabilisering af sproglige re-

gelstrukturer, idet man herved kan forklare muligheden for regelsvækkelse, 

regelafvigelse og regelsuspension og for sameksistens mellem indbyrdes over-

lappende, men ikke klart indbyrdes afgrænsende regelstrukturer relativt til de 

meningsformål tegnfunktionen udtrykker. Da forskellige former for redundans-

strukturer samtidig kan være semantisk signifikante, er det tilsvarende nød-

vendigt - til forskel fra gængse sprogteoretiske antagelser - at inddrage redun-

dansfunktionen i tegnbegrebet.  

I afsnit 7.8 forsøges endelig en sammenfatning af den komparative analyse af 

de forskellige semantiske potentialer, der er knyttet til de almensproglige (talte 

og skrevne) den informationelle og de formelle sprogs anvendelse af notations-

systemer. Der konkluderes her, at formelle sprog dannes gennem substitution af 

almensproglige redundansstrukturer med deklarative (sprogligt, men ikke for-

melt artikulerbare) forskrifter, der fastlægger entydige regler for forbindelsen af 

udtryksform og indholdsform for hver enkelt notationsenhed, hvorimod den in-

formationelle anvendelse sammen med den sproglige er karakteriseret ved at 

indholdsformerne forbindes med en konstellation af notationsenheder.  

Endelig inddrages billedlig repræsentation, der ikke forudsætter et finit sæt af 

notationsenheder, med henblik på analysen af det informationelle tegnpotentiale, 

der også omfatter muligheden for billedrepræsentation.  

Kapitlet afsluttes med beskrivelse af de karakteristika, der forbinder de for-

skellige, specifikke redundansstrukturer, mens den videre analyse af l) redun-

dansens betydning i den informationelle notation og 2) den algoritmiske betin-

gelse for anvendelsen af den informationelle notation er emnet for kapitel 8.  

 

 

7.3 Signal, tegn og kode. Umberto Eco  

 

Det er symptomatisk, at man i sprogvidenskaben oftest opfatter informations-

teorien som en teori om - fysiske - signaler, der enten falder helt udenfor sprog-

videnskabens domæne eller udgør et grænseområde. Hos Eco, der definerer se-

miotikken i forhold til de emner, der ikke er semiotikkens, udgør informations-
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teoriens signaler sammen med fysiske stimuli således et »nedre grænseland«, der 

rettelig bør studeres for sig, omend det også kan betragtes som et »missing link« 

mellem »the universe of signals and the universe of signs«.180 

Begrundelsen for denne sondring virker umiddelbart tilforladelig: 

The proper objects of a theory of information are not signs but rather units of 

transmission which can be computed quantitatively irrespective of their possible 

meaning, and which therefore must properly be called 'signals' and not 

'signs'.181 

 

Skønt veletableret indeholder denne begrebslige konvention en række vanske-

ligheder, først og fremmest den, at de fysisk definerede signaler, der udgør infor-

mationsteoriens rette objekt, kun foreligger i kraft af en teoretisk definition, en 

meningstilskrivning. De er således frembragt af en semiotisk aktivitet. 

Eco kan da også vise, at forholdet mellem denne type signaler og andre tegn 

snarere må beskrives som forholdet mellem udtryk, der er baseret på forskellige 

kodningsprocedurer. Den centrale distinktion bliver derfor ikke distinktionen 

mellem signal og tegn, selv om Eco bevarer den, men derimod mellem: 

 

 I: Formelle kodeprocedurer, der omfatter  

a) signalsystemer, der er reguleret af et sæt interne kombinationslove, 

b) semantiske systemer, bestående af definerede sæt af mulige indholdsstør-

relser, og  

c)  responssystemer, der kan udløses uafhængigt af b)  

og  

 

II: en overordnet kodeprocedure, der består i 

• regler for kobling mellem signalsystemet (a) og et af de to andre formelle 

kodesystemer (b og c).  

 

Mens signalsystem, semantisk system og responssystem alle er formelle kode-

systemer (betegnet s-codes, hvor s står for system), udgør den sidste kodning den 

semiotiske kodeprocedure, der ikke som s-koderne er kendetegnet ved en defi-

nerbar struktur, men derimod ved at tilvejebringe den enhed mellem signalkode 

og indhold (d.v.s. et semantisk sæt eller en adfærdsrespons), der kan konstituere 

et tegn.182   

Selv om man godtager Eco's begreb om den fraværende struktur som et 

grundlæggende og definitorisk kendetegn ved semiotiske processer, efterlader 

hans beskrivelse dog stadig det problem, at s-koderne, der antages at kunne eksi-

                                           
180 Umberto Eco, (1976) 1979: 21. 
181 Umberto Eco, (1976) 1979: 20. 
182 Umberto Eco, (1976) 1979: 36-47. 
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stere uafhængigt af enhver form for betydning og kommunikativt formål, selv er 

baseret på signaler eller mulige indholdsstørrelser, der er fremgået af en semi-

otisk aktivitet. De kan således ikke i tegnteorien blot indtage pladsen som et un-

derliggende materiale, der danner basis for en semiotisk proces.  

Man bruger ofte trafiklys til at illustrere den teoretiske forskel på et signal-

system og et tegnsystem, idet man her hæfter sig ved, at den kørende bilist ikke 

behøver at underkaste lysbilledet nogen fortolkning. Signaler betragtes i disse 

eksempler som stimuli, der udløser en mekanisk respons. Selv om man nu for 

eksemplets skyld ser bort fra, at det vil være overordenligt risikabelt at reagere 

fuldstændig mekanisk på trafiklysene, giver eksemplet ikke noget grundlag for 

den teoretiske distinktion. Hvis bilisten kan reagere mekanisk på lyssignalerne, 

beror det på to ting. For det første, at der eksisterer et udtømmende sæt af regler, 

der foreskriver en entydig fortolkning af det samlede signalsystem, og for det 

andet at bilisten er fortrolig med dette samlede system og villig til at akceptere 

den vedtagne fortolkning. Han stiller ingen opklarende eller anfægtende spørgs-

mål, indfører ingen alternative tydningsmuligheder. Hans adfærd er i denne 

sammenhæng fuldstændig den samme, som man kan udvise, når man modtager 

et brev med en meddelelse, man tager til efterretning og efterlever de anvisnin-

ger, brevet måtte indeholde. Akcepten er en semiotisk proces. 

Om denne akcept etableres lynhurtigt eller gennem årelange, bekymrede over-

vejelser frem og tilbage med et større eller mindre antal deltagende personer kan 

ikke motivere en teoretisk distinktion mellem signaler og tegn. Trafiklyset 

indgår ikke blot i forhold til bilisten, men også i forhold til de myndigheder, der 

har etableret signalsystemet i en tegnfunktion.  

En af grundene til, at man har opfattet lyssignaler som et signalsystem af lave-

re rang og udenfor tegnteoriens domæne, er antagelig at lyssignalets budskab 

fremsættes i en monoton cirkularitet og med det entydige regelsystem, der karak-

teriserer kommandosprog. Selv om meddelelserne veksler med stor frekvens, er 

det ikke meget nyt, der her meddeles. 

At et udtryk ikke bibringer modtageren noget nyt, betyder imidlertid ikke, at 

det ikke har et semantisk indhold, men kun at meddelelsens indhold allerede er 

kendt. Bekendtheden - der i lyssignalsystemets tilfælde dog ikke omfatter det 

yderst meningsgivende tidspunkt for meddelelsen - kan heller ikke motivere no-

gen teoretisk distinktion mellem signaler og tegn, blandt andet fordi man så måt-

te hævde, at en meddelelse kun indeholder tegn, når den læses første gang, men 

ikke anden eller tredje. 

Det vil derfor være mere rigtigt, at beskrive trafiksignalsystemets notation 

som en notation, hvor hver enkelt udtryksenhed er forbundet med en specifik 

indholdsmening. Den semantiske kodning, der udpeger en fysisk størrelse (f. 

eks. repræsenteret ved farverne rød, gul og grøn) som medlemmer af notations-

systemet, er således forbundet med en semantisk kodning, der forbinder hver ud-

tryksenhed med en indholdsform, der i dette system har en definitorisk og 
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entydig karakter. Kodningen af dette system omfatter samtidig deklarationen af 

et sæt af regler, der fastlægger de legale relationer mellem de enkelte notations-

enheders indholdsformer. Disse regler er ikke selv udtrykt i systemet, men de er 

nødvendige for at kode og afkode det.  

Det simple - eller »laverestående« - signalsystem forudsætter således, at nota-

tionssystemet er udsat for to samtidige, men forskellige kodninger, hvori den en-

kelte notationsenhed defineres som notationsenhed og forbindes med en ind-

holdsform, idet den sidste kodning også forbinder notationsenhedens indholds-

form med andre notationsenheders indholdsformer gennem et mere generelt, 

forudsat regelsystem. Der er med andre ord tale om en ægte tegnfunktion og 

denne kodningsprocedure er, som det vil blive uddybet i kapitel 7.8 og 8 

samtidigt også den fælles og karakteristiske grundform for alle formelle symbol-

sprog. 

Eco strejfer den dobbelte kodeprocedure, da han afslutter denne del af hans 

analyse med at konstatere, at det i sidste ende ikke lader sig afgøre, om den ene 

eller anden type kodning kommer først og at 

 

Signification encompasses the whole of cultural life, even at the lower 

treshold of semiotics.183 

 

Her udtrykkes også en af grundene til, at Eco mere generelt vender sig mod en 

alt for sikker tro på, at den videnskabelige viden er en sikker viden om fænome-

nerne. 

Spørgsmålet er imidlertid om denne henvisning til hønen og ægget blot kan 

blivende stående som en sidste henvisning, eller om den usikkerhed i begrebs-

dannelsen, der her bliver forbundet med det uløselige begyndelsesproblem, (hvor 

begynder semiotikken) måske også har omkostninger for den semiotiske teoris 

evne til at beskrive tegnsystemers forskelle. 

Som det er fremgået, benytter Eco den tvivlsomme distinktion mellem tegn og 

signal til en fundering af den semiotiske teori i opposition til den matematiske 

»signalteori«, (informationsteorien i den snævre Shannon'ske betydning) som en 

definition af en nedre grænselinje for den semiotiske beskrivelses genstandsfelt. 

Det synes endda som om Eco er nærmere ved at indrømme trafik- og andre sig-

nalsystemer en plads i den menneskelige tegnvirksomhed end de informationelle 

signaler, fordi de informationelle signaler kan studeres uafhængigt af indholdet: 

 

We are now in a position to recognize the difference between a signal and a 

sign. A signal is a pertinent unit of a system that may be an expression system 

ordered to a content, but could also be a physical system without any semiotic 

purpose; as such it is studied by information theory in the stricter sense of the 

                                           
183 Umberto Eco, (1976) 1979: 46. 
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term. A signal can be a stimulus that does not mean anything but causes or eli-

cits something; however, when used as the recognized antecedent of a foreseen 

consequent it may be viewed as a sign, inasmuch as it stands for its consequent 

(as far as the sender is concerned). On the other hand a sign is always an ele-

ment of an expression plane conventionally correlated to one (or several) ele-

ments of a content plane.184 

   

Selv om man nu - fejlagtigt - godtog, at informationsteorien kan beskrive den 

informationelle notation uafhængigt af semantiske forhold, er det ikke noget vel-

valgt kriterium for at udskille de informationelle signaler fra andre signaler, ef-

tersom man også kan anlægge en tilsvarende signalbetragtning på alle andre 

udtrykssystemer. Men informationsteorien beskæftiger sig, som det er fremgået, 

heller ikke kun med udtrykssystemer, den beskæftiger sig med udviklingen af en 

særlig - og ny - form for relation mellem udtryks- og indholdsformer.  

Hvor trafiksignalsystemet og andre formelle notationssystemer er karakterise-

ret ved den samtidige deklaration af de enkelte notationsenheders medlemsskab 

af notationssystemet og fastlæggelse af deres indholdsmening, er den informa-

tionelle notation karakteriseret ved en systematisk adskillelse mellem deklara-

tionen af medlemsskab og fastlæggelse af indholdsmening. Indholdsmeningen 

forbindes iøvrigt heller ikke med den enkelte notationsenhed, men en konstella-

tion af enheder, som vi også kender det fra den sproglige anvendelse af alfabetet.  

Da anvendelsen af formel og informationel notation således bygger på to for-

skellige principper for dannelse og forbindelse af udtryks- og indholdsformer, er 

der ikke tale om to forskellige slags signaler, nogen, der er forbundet med en 

indholdsmening, og nogen, der ikke er, men om to forskellige tegnfunktioner, 

idet udtryksform og indholdsform forbindes på to forskellige måder. Begge 

former kan beskrives indenfor rammerne af det lingvistiske tegnbegreb, men den 

indbyrdes forskel fremkalder et behov for at skelne mellem forskellige former 

for tilvejebringelse af tegnrelationen.  

Den særlige relation mellem udtryksform og indholdsform, der karakteriserer 

anvendelsen af den informationelle notation, tillader ikke blot en tidslig 

adskillelse mellem kodningen af notationsmedlemmer og indholdsmening, men 

også en kompositorisk frihed, idet den samme udtryksform kan forbindes med en 

flerhed af - eller skiftende - indholdsformer. Også dette rummer en parallel til 

den sproglige tegndannelse. Men hvor den sproglige anvendelse af alfabetet for-

udsætter, at man forbinder udtryksformen med indholdsformer, der hører til in-

denfor et bestemt, sprogligt, semantisk regime, kan den informationelle udtryks-

form, som det senere vil blive beskrevet, også forbindes med indholdsformer, 

der hører til forskellige (såvel almensproglige, formelle og billedlige) semantiske 

regimer. 

                                           
184 Umberto Eco, (1976) 1979: 48. 
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Eco's analyse af signaler, der forårsager en virkning, antyder imidlertid endnu 

en forskel, idet anvendelsen af det informationelle notationssystem også bygger 

på notationsenhedernes fysisk-mekaniske virkninger.  

For Eco er den mekaniske håndtering af den informationelle notation først og 

fremmest et anliggende for informationsteorien, idet han antager, at denne pro-

cedure kan beskrives som en håndtering af udtryksformer uden hensyn til ind-

holdsformer og altså et anliggende, der falder udenfor tegnteorien. Da den me-

kaniske procedure ifølge sagens natur alene virker gennem den fysiske udtryks-

substans, er denne konklusion også i overensstemmelse med den strukturalis-

tiske definition af tegnfunktionen som relation mellem udtryks- og indholds-

form, der er uafhængig af udtrykssubstansen. 

Som det fremgik i kapitel 5 er den mekaniske håndtering udtrykssubstansen 

imidlertid styret af en symbolsk procedure, og dermed indordnet i en tegnre-

lation. Det er derfor nødvendigt at inddrage en beskrivelse af forholdet mellem 

udtrykssubstans og udtryksform i beskrivelsen af den informationelle tegnfunk-

tion - og dermed også at inddrage forholdet til udtrykssubstansen i definitionen 

af det almene tegnbegreb.  

 For den informationelle notations vedkommende er udtrykssubstansens be-

tydning først og fremmest knyttet til de betingelser, der skal være opfyldt, for at 

implementere notationssystemet i en maskine, idet denne implementering for-

udsætter, at den symbolske notationsform er baseret på en entydig definition af 

den fysiske udtrykssubstans. Udtryksformen skal være defineret som en meka-

nisk virksom fysisk entitet og dermed underlagt et sæt af kriterier, der er bundet 

til udtrykssubstansens fysiske egenskaber.  

Nu er alle notationssystemer karakteriseret ved en fysisk manifestation, der 

knytter udtryksform til udtrykssubstans, og den fysiske definition af den infor-

mationelle notation er - som det fremgik af Shannon's støjteoretiske analyse - en 

nødvendig, men ikke tilstrækkelig definition. Det bånd, der binder udtryksfor-

men til udtrykssubstansen, må derfor knyttes sammen med kriterier, der kan af-

gøre om en given fysisk manifestation, der opfylder kravet til udtrykssubstan-

sens form, nu også er - tænkt som - en udtryksform. 

Den informationelle notation adskiller sig også på dette punkt fra sproglig og 

formel notation, fordi den ikke - som disse - er relateret til den menneskelige 

genkendelsesfunktion. Denne uafhængighed forstærker udtryksformens relative 

autonomi i forhold til indholdsformen og er forudsætning for den mekaniske 

håndtering. 

Når udtrykssubstansen imidlertid ikke blot har betydning som en nødvendig - 

ydre - forudsætning for den informationelle tegnfunktion, beror det dog først og 

fremmest på det forhold, at den symbolske håndtering af den mekaniske proce-

dure også forudsætter, at de symbolske regler selv bliver repræsenteret i den in-

formationelle notation. 
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Det var, som det fremgik i kapitel 5, netop dette krav, der gjorde det nød-

vendigt at konvertere den formelle notation, hvor hver enkelt notationsenhed er 

forbundet med en indholdsform, til den informationelle, hvor indholdsformerne 

forbindes med en konstellation af notationsenheder. Det fremgik også her, at 

denne konverteringsprocedure samtidig frembragte en udtryksform, der var af-

ledt af, men ikke længere bundet til, den symbolske procedure-regel, fordi det in-

formationelle udtryk er tilgængeligt for symbolsk og/eller mekanisk håndtering 

på den enkelte notationsenheds niveau. 

Den informationelle binding af udtryksformen til udtrykssubstansen betinger 

således ikke blot den relative kompositoriske frihed til de mulige indholdsfor-

mer, den danner også grundlag for en ikke før kendt form for regelfrembringelse. 

Hvor den formelle tegnfunktion kan karakteriseres ved et givet sæt af symbol-

ske procedureregler, (der forbinder hver enkelt udtryksenhed med en indholds-

form) er den informationelle tegnfunktion karakteriseret ved kravet om at de 

symbolske procedureregler selv er opløst i en sekvens af mekaniske enkeltskridt, 

der kan opløses i et binært valg mellem to notationsenheder.  

Den betingelse, der skal opfyldes, for at udføre enhver finit og deterministisk 

symbolprocedure ad mekanisk vej, består således i et krav om, at den symbolske 

regeldetermination kan opløses i en ikke-deterministisk form. Den symbolske 

procedureregel skal altså være udtrykt i samme notationelle form som de data, 

den skal regulere, og den kan kun effektueres ved at blive handlet på nøjagtig 

samme måde. Regelstrukturen er med andre ord ikke forudsat udenfor systemet, 

men indgår i den proces, hvori den er regulativ. Dermed bliver den selv til-

gængelig for bearbejdning, ikke blot i den forstand, at der kan indbygges selv-

forandrende procedurer, hvorigennem den kan modificeres, varieres eller sus-

penderes, men også - som det vil blive diskuteret mere udførligt i kapitel 8 og 9 - 

i den forstand, at en given regelbærende datasekvens kan indgå som en 

funktionel arkitektur for en flerhed af semantiske fortolkninger. 

 Det er dette forhold, der betinger, at en computer ikke er en automatisk reg-

nemaskine, men en universel symbolbehandler, der både kan bruges til at simu-

lere en hvilken som helst regnemaskine og til at simulere af et ubestemt stort 

antal andre symbolske såvel som ikke-symbolske processer, herunder også sym-

bolske processer, der ikke selv er bundet til en formel semantik. 

Det epokegørende spring fra den automatiske regnemaskine til den universelle 

symbolbehandler sker således i og med udviklingen af et nyt notationssystem, 

der er baseret på kravet om mekanisk virksomme og semantisk tomme nota-

tionsenheder.  
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  Man kan præcisere udtrykssubstansens betydning for tegnfunktionen yderli-

gere ved også at sammenligne med den sproglige tegnfunktion, idet der også her 

er mulighed for at knytte en flerhed af indholdsformer til samme udtryksform.185  

Mens denne mulighed for sprogets vedkommende både gør sig gældende på 

notationsniveauet (samme stavemåde eller udtale for forskellige ord kan eksem-

pelvis benyttes til metaforiske meningsdannelser) og på det syntaktiske niveau 

(samme syntaktiske udtryksform kan danne grundlag for en mangfoldighed af 

såvel indholdsformer som indholdsmeninger) er den samtidig baseret på opret-

holdelsen af det samme overordnede - almensproglige - semantiske regime. 

Denne restriktion gælder ikke for den informationelle tegnfunktion, idet den 

informationelle udtryksform både kan indgå i formelle, almensproglige og bil-

ledlige tegnrelationer.  

I den sproglige tegnfunktion er udtryksformen nærmere knyttet til indholds-

formen end i den informationelle, hvor udtryksformen modsvarende er nærmere 

knyttet til udtrykssubstansen.  

Det tættere bånd mellem udtryks- og indholdsform i sproget kommer også til 

udtryk i det forhold, at det ikke har mening at tale om den sproglige udtryksform 

uafhængigt af det sproglige regelsystem. Selv om reglerne i en vis forstand er 

indeholdt i det sproglige udtryk (det er kun herigennem, vi overhovedet kan nå 

frem til formulering af sprogregler), kan sprogreglerne ikke gøres til genstand 

for manipulation og forandring gennem en symbolsk styret mekanisk operation 

på de enkelte notationsenheder. Reglerne kommer til udtryk i no-

tationssekvenserne, men er ikke indeholdt i den opløselige form, der gælder for 

den informationelle notation. 

Den fysiske definition af udtryksformen - bindingen af udtryksformen til ud-

trykssubstansen - giver således den informationelle notation et særligt semantisk 

potentiale, der er direkte knyttet til udtrykssubstansens fysisk-mekaniske form 

og denne forms egenskaber. Udtrykssubstansens form indgår dermed som en 

specifik og konstitutiv del af den informationelle tegnfunktion på en måde, der 

både adskiller denne fra formelle og almensproglige tegnfunktioner. 

Uanset hvilken betydning udtrykssubstansen har for almensproglige og for-

melle tegnrelationer, må dens betydning for den informationelle tegnrelation føre 

til en omtolkning af det strukturalistiske tegnbegreb.  

 

 

7.4 Eco's tegnbegreb. »Signals« og »signs«. 

 

Kravet om en omtolkning af det Saussure-Hjelmslev'ske (strukturalistiske 

tegnbegreb) er ikke noget nyt eller på nogen måde originalt krav. Lignende krav 

                                           
185 Ad denne almensproglige vej er det iøvrigt også muligt at omkode formelle udtryk gennem sproglig formule-

ring af nye deklarationer og procedureregler.  
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- og forslag til sådanne omtolkninger - går tværtimod igen som en slags mindste 

fællesnævner for den poststrukturalistiske semiotik, repræsenteret eksempelvis 

af Jacques Derrida og Umberto Eco, hvor kritikken i begge tilfælde finder en del 

af sit motiv i den informationsteknologiske og informationsteoretiske udvikling, 

ligesom den poststrukturalistiske kritik også mere generelt tager sigte på en 

formulering af tegnbegreb, der omfatte alle former for menneskelige (eventuelt 

også andre biologiske) tegnfunktioner.186    

Ingen af disse teorier har dog gjort den informationelle tegnfunktion til gen-

stand for nærmere analyse, og de inddrages derfor kun i den udstrækning, de me-

re generelle overvejelser over tegnbegrebet også angår udtrykssubstansens be-

tydning for den informationelle tegnrelation. 

Selv om Eco's reformulering af tegnbegrebet tager udgangspunkt i en diskus-

sion af en nedre grænselinje for semiotikken, finder han ikke grundlag for at ind-

drage udtrykssubstansen i tegnbegrebet. Han udskiller derimod tegnbegrebet fra 

udtryksformen: Det, der står tilbage som en mulig forskel mellem signalet og 

tegnet, kommer nemlig, når man ser nærmere på den definition, der blev citeret 

ovenfor, slet ikke til udtryk i sproget: 

 

We are now in a position to recognize the difference between a signal and a 

sign. A signal is a pertinent unit of a system that may be an expression system 

ordered to a content, but could also be a physical system without any semiotic 

purpose; as such it is studied by information theory in the stricter sense of the 

term. A signal can be a stimulus that does not mean anything but causes or eli-

cits something; however, when used as the recognized antecedent of a foreseen 

consequent it may be viewed as a sign, inasmuch as it stands for its consequent 

(as far as the sender is concerned). On the other hand a sign is always an ele-

ment of an expression plane conventionally correlated to one (or several) ele-

ments of a content plane. 

Every time there is a correlation of this kind, recognized by a human society, 

there is a sign. Only in this sense is it possible to accept Saussure's definition 

according to which a sign is the correspondence between a signifier and a signi-

fied. This assumption entails some consequences: a) a sign is not a physical enti-

ty, the physical entity being at most the concrete occurrence of the expressive 

pertinent element; b) a sign is not a fixed semiotic entity but rather the meeting 

ground for independent elements (coming from two different systems of two dif-

ferent planes and meeting on the basis of a coding correlation).187 

                                           
186 Hos Derrida bl.a. som led i overvejelsen over alfabetskriftens linearisering af tankeformen og overvejelserne 

omkring afslutningen på alfabetskriftens periode. Derrida (1967) 1970: kap. 3 p. 161ff. Selve forestillingen om en 

generel tegnteori er dog langt ældre og findes også hos både Saussure og Hjelmslev. Man kan derfor snarere tale 

om en endnu uafklaret skillelinje - eller et indre spændingsforhold - mellem bestræbelser på at formulere ét over-

ordnet tegnbegreb, der karakteriserer alle former for tegndannelse og bestræbelser på at differentiere tegnbegrebet.  
187 Umberto Eco, (1976) 1979: 48-49. 
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Med denne definition bliver tegnbegrebet helt og holdent et begreb om en in-

dre, mental procedure, der både tænkes uafhængigt af de ydre fysisk-sanselige 

manifestationer og af den indre, fysiologiske realisation. Det er ikke muligt at af-

gøre, om et manifest udtryk er et signal eller et tegn. Forskellen beror udeluk-

kende på spørgsmålet, om et givet signal - et udtrykssystem - er under mental 

fortolkning eller ej. Eco udtrykker det mere indirekte med vendinger som »re-

cognized by a human society« istedet for »a human mind« og i en efterfølgende 

bemærkning om, at der strengt taget ikke eksisterer tegn, men kun tegn-

funktioner.  

At det forholder sig sådan, kan man også bekræfte ved at eksperimentere med 

konkrete analyser af manifeste udtryk. I samme øjeblik man begynder at re-

flektere over skillelinjen mellem signaler og tegn, forsvinder distinktionen. Vi 

har kun adgang til signaler gennem fortolkning, der straks forvandler dem til 

tegn. Der er ikke her nogen uoverensstemmelse med Eco's generelle tegndefini-

tion »A sign is everything which can be taken as significantly substituting for 

something else«,188 men derimod en påpegning af, at denne definition ikke blot 

undergraver den nedre grænse, Eco opstiller for semiotikken, men også går ud 

over den grænse, der knytter det almene tegnbegreb sammen med en udtryksma-

nifestation. Dermed falder tegnbegrebet, som Eco noterer i en note, helt sammen 

med  betydningen »intelligens«.189 

Der er to vigtigte pointer i et så alment tegnbegreb. Den ene er den epistemo-

logiske pointe, der ligger i at fremhæve den refleksive, eller semiotiske, afstand, 

både til fænomenerne og udtryksformen, som et element i al tegndannelse. 

Dermed inddrages sproget som element i den selvreflektion, der er en nødvendig 

del af vidensteorien. Den anden er betoningen af, at intelligensen ikke kan ud-

trykkes uden at blive det i et udtrykssystem, hvis egen struktur præger og præges 

af udtrykkets indhold. Dermed afskæres en isoleret betragtning af det sproglige 

udtrykssystem sui generis.  

Denne tegndefinition er så generel, at den omfatter enhver artikulatorisk form-

givning, men dermed betales samtidig en pris, som man nødigt akcepterer i den 

semiotiske teori, nemlig, at man med dette tegnbegreb som udgangspunkt er 

dårligt hjulpet på vej i analysen af udtrykssystemernes forskellighed. 

                                           
188 Eco, (1976) 1979: 7. 
189 Eco, (1976) 1979: 31 note 5. Springet fra Hjelmslev til Eco er på dette punkt ikke så stort, som det umiddel-

bart virker, fordi Hjelmslev's begreb om udtryksform også er et begreb om et mentalt indhold, idet begrebet beteg-

ner et sæt af mentale »koder« for anvendelsen af den fonetiske eller grafiske udtrykssubstans. Hjelmslev antog i-

midlertid, at disse mentale koder udgjorde et afsluttet sprogligt system, der kunne beskrives »immanent«  d.v.s. 

uden at inddrage det mentale miljø. I sin argumentation for denne opfattelse anfører Hjelmslev bl.a., at der ikke er 

tale om inviduelle og dermed psykologiske, men sociale, fælles koder, at sproget er en social institution. Man må 

så spørge, hvor denne sociale institution befinder sig, hvis den ikke befinder sig i bevidstheden. 
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Man kan da også i den sprogvidenskabelige litteratur finde mange eksempler 

på, at man opfatter talt og skrevet sprog som ét - ofte både naturligt og nationalt 

(!) - sprog, selv om de to udtryksformer kan indgå i to meget forskellige kommu-

nikative sammenhænge med forskellige krav til de udtryk, der skal manifesteres 

for at gøre betydningsudvekslingen mulig.190 

I Eco's teori stilles problemet anderledes, fordi han erstatter de universelle 

sproglove (Saussure's »langue« eller Hjelmslev's »sprogsystem«) med en mang-

foldighed af forskellige - bagvedliggende koder - der ikke udgør ét system, og 

derfor ikke rammes af sprogbrugens mange undtagelser. Dermed flyttes det 

sprogteoretiske spøgelse væk fra udtrykssystemet og ind i koden, der residerer i 

bevidstheden. 

Men det dukker frem igen, for koden er med Eco's universelle definition af 

tegnet som en afysisk, konceptuel definition, selv et tegn, selv om vi ikke kan se 

eller iøvrigt ved, hvordan det - eller andre bevidste træk - manifesteres i det fysi-

ologiske system. Som alle tegn er også koden en kulturel konvention, og de 

skjulte koder er underlagt det samme betydningsbalanceproblem som andre tegn: 

 

every time a structure is described something occurs within the universe of 

signification which no longer makes it completely reliable.191 

 

For semiotikken som videnskab bliver konsekvensen for Eco derfor, at man er 

henvist til at isolere strukturer »som om der eksisterer en definitiv, generel struk-

tur«. Når man kun lader som om, der findes en definitiv sprogstruktur, får man 

naturligvis et stort spillerum, eftersom man kan lade som om, denne struktur har 

et væld af forskellige former. Det er vanskeligere at finde et tilhørende kriterium 

for at vælge mellem de mange muligheder. 

Som det vil fremgå i næste afsnit, kan man imidlertid heller ikke gennemføre 

denne laden som om uden at betale en pris. Tanken om den generelle struktur er 

- trods dens fascinerende karakter og uagtet, at denne tanke ofte har befordret vi-

densudviklingen - ikke længere bæredygtig. I sprogvidenskaben er den bl. a. 

betænkelig, fordi den  

 

• Reducerer relationen mellem sproget og det ikke-sproglige til et marginalfæno-

men, gældende såvel forholdet mellem udtrykssubstans og udtryksform som 

relationen mellem sprogform, meningsform og meningsindhold. 

                                           
190 Havelock, 1982: 48, der opfatter de alfabetiske tegn som visuelle repræsentationer af lyd, hævder ligefrem, at 

det er så godt som umuligt at finde en klar distinktion between speech and the visible symbols of speech i den ling-

vistiske teori. Efter Derrida, (1967) 1970, der ser ideen om mundtlighedens primat som en logocentrisk illusion, 

har man givet Saussure et hovedansvar for denne svaghed. Saussure opfattede skriftsproget som en deformering af 

det 'naturlige' eller 'ægte' talte sprog: Dessa [skriftsprogets] deformeringar av ljuden tillhör språket men uppkom-

mer inte av dess naturliga spel, Saussure, 1970: 58.  
191 Eco (1976) 1979: 129. 
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• Fører væk fra forståelsen af notationsformernes semantiske dimension. 

 

• Fastholder begrebet om den sproglige helhed »bygningen« som transcendental 

kategori med en egen-eksistens udenfor de materialiserede fænomener, der an-

tages at bestå af stof og energi (den materielle substans) mens »formen« op-

fattes som et immaterielt overstyrende, selvberoende og transcendentalt fæno-

men. 

 

Udmøntet i forhold til sprogteorien samles problemerne omkring tegnbe-

grebet, der siden Saussure har stået som den sprogteoretiske hovedakse, hvorfra 

beskrivelsen af forskellige sproglige dimensioner forgrener sig. I denne koncep-

tualisering har man - ofte eksplicit - forudsat, at tegnrelationen først og fremmest 

var en relation mellem sproglige (udtryks- og indholds-) elementer, og at det 

sproglige niveau eksisterede som et sluttet system, hvis relationer til den omgi-

vende verden var yderlig, hvad enten det gjaldt referencen til en indre, bagved-

liggende tankeverden, en ydre objektverden, eller udtrykssystemets fysiske 

struktur. 

Tegnproduktionen er i forlængelse heraf blevet set som en selvberoende 

proces, ofte med Peirce's termer beskrevet som en uendeligt vedvarende semio-

tisk proces, hvor tegn til stadighed avler nye tegn. 

 Selv om tegnene indgår i en uendelig - eller i hvert fald stadig - tegnprodukti-

vitet, hvor tegndannelsen ustandselig foranlediger nye tegndannelser, er der dog 

intet holdepunkt for at tro, at det kun er tegn, der producerer tegn.   

At vi kun kan tale om verden gennem sprog, og at enhver referentialitet be-

varer et diskutabelt præg, betyder ikke, at den således tvivlsomt omtalte og altid 

kun re-præsenterede omverden kan elimineres eller marginaliseres i sprogteo-

rien. Det betyder tværtimod, at det semantiske betydningsfelt strækker sig hen 

over kløften mellem sprog og ikke-sprog, herunder også, som det gælder for den 

informationelle notation, hen over den nedre grænse til udtrykssubstansen. 

Eliminationen af det ikke-sproglige er kun mulig ved en umotiveret hævdelse af 

et tegnbegreb baseret på transcendentale teoretiske præmisser, der legitimerer, at 

man tager tegnet for eksklusivt givet som sin egen årsag.  

Om man motiverer tegnlærens autonomi med begrebet »langue«, »sprogsy-

stem« eller »kode« ændrer intet ved, at man i alle tilfælde med disse termer fore-

tager en umotiveret udsondring af et særligt sprogligt bevidsthedsfragment fra 

det øvrige bevidsthedsindhold - og iøvrigt også fra bevidsthedens fysiologiske 

manifestationsform, der snarere må betragtes som det mentales udtrykssubstans.  

I definitionen af tegnfunktionen som en relation mellem to forskellige planer, 

et udtryks- og et indholdsplan, begge opfattet som rent sproglige dimensioner, 

eliminerer sprogteorien sin mulighed for at forstå det ikke-sprogliges betydning 

for sprogets virkemåde. Det gælder på det indre, mentale niveau og på udtrykssi-
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den, og derfor også for selve tegnbegrebet, der er defineret som forbindelsen 

mellem disse.  

Med denne - almene og epistemologiske - kritik er der ikke givet noget svar 

på, hvordan relationen til det ikke-sproglige er karakteristisk for et sprog- eller 

tegnsystem. Der er kun givet et argument for at betragte det sproglige som en re-

lation til det ikke-sproglige - eller mere generelt sagt, for at betragte et givet 

tegnsystem som en specifik organisation af denne relation.  

Tanken er ikke, at man ad denne vej skulle kunne løse betydningens problem i 

form af en definition af forskellige tegnsystemers referentielle status, men deri-

mod at undersøge på hvilke måder relationen til det ikke-sproglige indgår som 

element i det sproglige. 

Dette spørgsmål vil i det følgende blive diskuteret på notationsformernes 

niveau med henblik på beskrivelsen af det informationelle tegnsystem, hvor det, 

informationsteorien hånd i hånd med semiotikken har beskrevet som informatio-

nelle signaler, fremviser en række egenskaber, der går på tværs af de begrebslige 

skillelinjer, vi har fra beskrivelsen af andre sprog- og tegnsystemer. 

Således kan man ved at anvende Hjelmslev's kommutationsprincip som krite-

rium for udpegning af distinktive tegn, opløse et informationelt udtryk i tegn-

funktioner helt ned på den enkelte - ikke synlige eller hørbare - bit's niveau. På 

den anden side er det informationelle tegnsystem kendetegnet ved, at den enkelte 

notationsenheds betydning udelukkende beror på det samlede systems samtidige 

tilstand, og endelig er det informationelle tegnsystem kendetegnet ved mulighe-

den for at fremkalde semantiske forandringer gennem en symbolsk styret hånd-

tering af udtryksformen gennem en mekanisk håndtering af udtrykssubstansen.  

Til disse forskelle, der måske lader sig beskrive indenfor det strukturalistiske 

tegnbegrebs rammer, føjer der sig endnu en markant forskel, nemlig mellem 

skriftsprogets og det informationelle tegnsystems forskellige redundansstruktur. 

Som det vil fremgå i det følgende fører en nærmere analyse af redundansstruktu-

ren ud over det almene tegnbegrebs rammer og ind i en beskrivelse af relationen 

mellem det sproglige og ikke-sproglige som en specifik relation, der udgør et 

vigtigt distinktivt kriterium mellem forskellige tegnsystemer. 

Relationen til det ikke-sproglige er imidlertid et mange-hovedet uhyre, der bå-

de omfatter de referentielle dimensioner (til bevidsthedsindhold, tankeformer, 

ydre verden og meningsrelationer mellem forskellige sproglige størrelser) og ar-

tikulationens udtryksform og substans. Selve relationen form-substans går igen 

på alle områder, men fremstillingen koncentreres i det følgende omkring re-

lationen mellem det sproglige og ikke-sproglige som det manifesteres på nota-

tionsniveau.  

Det vil fremgå, at forskellige notationssystemer både adskiller sig ved at be-

nytte forskellige udtrykssubstanser og ved at benytte udtrykssubstansernes egen-

skaber på forskellig måde, idet der både kan være tale om at benytte forskellige 

egenskaber ved samme udtrykssubstans og om at benytte samme egenskab for-
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skelligt, ligesom forskellige substansegenskaber endelig kan anvendes på samme 

måde. Da notationsenhederne i alle notationssystemer kan virke som semantiske 

variationsmekanismer, indgår forholdet til udtrykssubstansen følgelig også i be-

stemmelsen af det semantiske potentiale, der er knyttet til et givet notationssy-

stem. 

Denne sammenhæng medfører omvendt også, at de funktioner, der varetages 

af notationssystemet i nogle symbolsprog også kan varetages med andre midler, 

således at notationel disitinktivitet, der hører til udtryksformen, kan remplaceres 

med semantisk bestemthed på indholdsformens eller indholdsmeningens niveau. 

Notationssystemerne udgør derfor ikke et selvstændigt, afsluttet niveau, un-

derlagt en invariant regelstruktur, de indgår tværtimod i det forskellige sym-

bolsprog som et valgbart semantisk variationspotentiale.  

Selv om de semantiske valg kan omfatte suspension af underliggende nota-

tionsregler og konventioner består der ikke desto mindre væsentlige forskelle 

mellem de forskellige notationssystemer, idet der anvendes forskellige former 

for regelbestemthed og regelsuspension. Da mulighederne for regelsuspension 

og regelvariation adskiller sig for de forskellige notationssystemer, må disse for-

skelle også inddrages, hvilket igen medfører, at der ikke kan gives fuldstændigt 

regelbestemt afgrænsning af de enkelte notationssystemer. 

Da den semantiske anvendelse ikke er fuldstændig regelbestemt vil notations-

systemerne istedet blive betragtet som redundansstrukturer, og de forskellige an-

vendelser vil blive beskrevet som forskellige former for anvendelse af notationel 

redundans. Denne synsvinkel forudsætter derfor en en nærmere præcision af 

hvad der forstås ved redundans og forholdet mellem redundansbegrebet og 

regelbegrebet. 

  

 

7.5 Redundansbegrebet 

 

Selv om redundansbegrebet finder anvendelse i flere videnskaber, er det et 

omstridt begreb, der ofte søges undgået. Mens de fleste forskere synes enige om, 

at anerkende eksistensen af redundansfænomener, er mange skeptiske overfor 

muligheden for at anvende begrebet med den fornødne videnskabelige præci-

sion. I den ældre strukturalistiske lingvistik optræder begrebet således kun spo-

radisk, fordi man opfatter redundans som et randfænomen i yderkanten eller 

udenfor sprogstrukturen. Denne anvendelse er for så vidt konsekvent, fordi man 

anvender begrebet i betydningen genkommende strukturer med svag eller for-

svindende betydning, grænsende til det overflødige, mens de gentagelsesstruk-

turer, der er nødvendige i det sproglige udtryk, beskrives med begrebet sprog-

bygning.  

Sondringen mellem redundansbegrebet og begrebet sprogbygning har således 

ikke noget at gøre med selve forekomsten af en struktur eller et mønster og hel-
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ler ikke med med strukturens form. Begge begreber anvendes om genkommende 

strukturer, mønstre eller regelmæssigheder, der således udgør en fælles betyd-

ningskerne. Sondringen mellem de to begreber bygger derimod på strukturens 

funktion, idet man her skelner mellem nødvendige og overflødige eller tilfældige 

strukturer.  

Mens begrebet sprogbygning således bygger på forbindelsen mellem struktur 

og nødvendighed, der nærmest er en videnskabelig selvfølgelig forestilling, byg-

ger redundansbegrebet på en langt mindre selvfølgelig forestilling, idet regel-

mæssigheden - det genkommende mønster - hermed beskrives som noget betyd-

ningsløst, overflødigt og tilfældigt. Det er indlysende, at en sådan forestilling 

kun vanskeligt kan forenes med en stringent videnskabelig beskrivelse, der 

nærmest pr definition må tillægge betydning til enhver form for mønsterdannelse 

og regelmæssighed i de fænomener, der beskrives. I den ældre strukturalistiske 

lingvistik blev svaret på denne problemstilling givet med distinktionen mellem 

sprogbygningen og sprogbrugen, idet man henførte redundansfænomenerne til 

den sidste kategori. 

I nyere strukturalistisk - og poststrukturalistisk - lingvistik, der har anfægtet 

den skarpe sondring mellem den synkrone sprogbygning og det diakrone forløb, 

har man da også gjort forsøg på at opbløde den skarpe modstilling mellem re-

dundansbegrebet og begrebet om sprogbygningen, idet man - med en formule-

ring af Greimas og Courtes - erkender, at redundansfænomener, der defineres 

som »gentagelse af bestemte elementer indenfor en diskurs«, er af central betyd-

ning »i sprogenes interne organisation«.192   

Selv om Greimas og Courtes ikke eksplicit behandler forholdet mellem begre-

berne om redundans og sprogbygning, er det tydeligt, at de arbejder for en 

tilnærmelse, idet de ikke blot tillægger redundansfunktionen en mere central rol-

le for beskrivelsen af de sproglige forløbsstrukturer, men også - som det fremgår 

i deres behandling af begrebet sprogbygning - finder det er nødvendigt, at se de 

syntaktiske forløbsstrukturer som del af denne bygning.193 

Da de syntaktiske strukturer ligesom de strukturer, der beskrives med begrebet 

sprogbygning selv er gentagelige mønstre, er det vanskeligt at se hvordan man 

med denne definition af redundansbegrebet kan skelne det fra begreberne om 

syntaks og sprogbygning. Noget tyder dog på, at man sigter på en mere be-

grænset, måske stilistisk definition. 

Når Greimas og Courtes alligevel anbefaler, at man undgår redundansbegrebet 

- og istedet foreslår den »mere neutrale term« rekurrens - skyldes det dog næppe 

denne uklarhed, men snarere at de ønsker at markere en forskel til det informa-

tionsteoretiske redundansbegreb, der ikke anerkender redundansens betydning 

                                           
192 Greimas og Courtés, 1988: 202.  
193 »Tilnærmelsen af begreberne sprogbygning og kompetens, der i dag ikke kan undgå at trænge sig på, synes at 

kræve en eksplicit integrering af de syntaktiske strukturer i spogbygningens definition«. Ibid: 239.  
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for meddelelsens interne organisation, idet man her identificerer redundansen 

med signalernes overflødighed. I Shannon's tolkning var de overflødige signaler 

netop alle de signaler, der forekom med fast regelmæssighed, fordi de repræ-

senterede sprogsystemets statistiske struktur, mens de signaler, der forekom ure-

gelmæssigt, modsat repræsenterede meddelelsens mening.   

Hvor den informationsteoretiske definition tager udgangspunkt i den ene af 

begrebets to betydingsdimensioner, nemlig de genkommende strukturers overflø-

dighed, idet man udvider dette begreb til at omfatte alle former for gen-

kommende mønstre, og det vil sige den samlede sprogbygning, tager Greimas og 

Courtes derimod at tage udgangspunkt i det andet, nemlig disse strukturers be-

tydning. Der gives ikke i den sammenhæng noget kriterium for at skelne redun-

dansstrukturer fra de genkommende mønstre, der betragtes som del af sprog-

bygningen, ligesom der heller ikke tages stilling til spørgsmålet om og evt hvor-

dan en genkommende struktur kan forbindes med skiftende meningsindhold. 

Forklaringen er muligvis den, at man især sigter på det forhold, at den blotte - 

f.eks. stilistiske - gentagelse af en form kan bidrage til at udtrykke et me-

ningsindhold, der ikke foreligger uden gentagelsen.  

Selv om den informationsteoretiske definition kommer til kort, fordi man i 

strid med den teoretiske definition alligevel bliver nødt til at anerkende redun-

dansfunktionens betydning for meddelelsens modtagelse, udpeger den - med be-

grebet om den tilfældige forekomsts betydning - ikke desto mindre også et pro-

blem for den semiotiske definition, hvor betydningen kun knyttes til variationer 

af faste, genkommende strukturer.  

Mens redundansbegrebet i begge definitioner er et begreb om faste, genkom-

mende mønstre, adskiller de sig i beskrivelsen af disse mønstres betydning og 

nødvendighed. De to forståelser danner her yderpunkter i et semantisk felt der 

angår redundansfunktionens betydningsstyrke. Selv om de hver især lægger sig 

fast på en bestemt position i dette felt, (informationsteorien ser redundansen som 

betydningssvag til det forsvindende, mens den semiotiske teori ser redundansen 

som betydningsbærende) kan man opfatte denne divergens som udtryk for en 

egenskab ved selve redundansfunktionen, idet man kan antage at redundansfæ-

nomerne både kan optræde med variabel betydningsstyrke og/eller skiftende 

betydningsindhold.  

Sådanne variationer er et velkendt sprogligt fænomen, og der findes legio af 

eksempler i den stilistiske og retoriske faglitteratur. Denne reformulering af re-

dundansbegrebet volder derfor ikke de store problemer. 

 Vanskeligheden er noget større når det gælder redundansbegrebets anden 

komponent, der er dannet omkring forholdet mellem det nødvendige og tilfældi-

ge, idet informationsteorien her - i konsekvens af koblingen mellem redundans-

struktur og betydningsløshed - tvinges til at identificere begrebet betydning med 

begrebet om tilfældige, mønsterfrie - og derfor valgbare - forekomster, hvorimod 

semiotikken knytter betydningen til (variationer i forholdet mellem) de 
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regelmæssige forekomster, idet man her forbinder det tilfældige og mønsterfrie 

med det betydningsløse og ikke med det meningsbærende. 

Ingen af disse konceptualiseringer, der strider mod hinanden, forekommer 

overbevisende, men de udpeger hver et svagt punkt i den anden opfattelse. Mens 

informationsteorien peger på den frie valgmulighed som et nødvendigt element, 

der ikke gives plads i den strukturalistiske definition, peger denne til gengæld på 

muligheden for at tillægge de genkommende mønstre betydning. 

Denne indbyrdes modsigelse fremkommer imidlertid i konsekvens af, at man 

anvender den samme teoretiske tankestruktur, idet man i begge tilfælde arbejder 

med en absolut modstilling mellem det invariante - forudgivne - mønster, gen-

tagelsen, og den tilfældige forekomst, afvigelsen. Man kan derfor kun løse kon-

flikten ved at opgive det tankemæssige skel mellem det gentageligt-regelmæs-

sige og den valgbare, tilfældige afvigelse. 

Denne opgivelse er her allerede foregrebet ved at forbinde begrebet om den 

tilfældige, valgbare forekomst med begrebet afvigelse, idet det sidste begreb, til 

forskel fra begrebet om det tilfældige, ikke blot dækker det frie - betydningsbæ-

rende - valg som en variation i forhold til et mønster, men også det frie valg som 

en variation i eller af et mønster. Med denne præcisering bliver det samtidig 

muligt at give en definition af redundansbegrebet, der klart adskiller begrebet 

om redundanssystemer fra begrebet om regelbestemte symbolsystemer, idet man 

ved redundanssystemer kan forstå gentagelige mønstre, strukturer eller systemer, 

der  

 

• er karakteriseret ved muligheden for valgbar variation i mønstrenes betyd-

ningsstyrke og/eller betydningsindhold, samt 

• tillader - eller beror på - valgbare, meningsbærende anvendelser af mønsteraf-

vigelse og mønstervariation. 

 

Med denne definition fastholdes begrebets to betydningskomponenter, som to 

forbundne, men hver især variable betydningsakser, idet den ene akse tillader va-

riation i betydningsstyrken, mens den anden akse tillader variation og afvigelse i 

mønsterdannelsen. Variationer på begge akser kan samtidig forbindes med 

variation i betydningsindhold. 

 At det er forbindelsen mellem de to hver især variable aspekter, der er det 

centrale, fremgår, hvis man forsøger at præcisere definitionen ved at fokusere på 

det ene eller andet aspekt. Hævder man - som Greimas og Courtes - alene gen-

tageligheden, falder betydningen paradoksalt nok sammen med begrebet lov-

mæssighed - med den Shannon'ske konsekvens, at systemet derved bliver betyd-

ningstomt, fordi det er fuldstændigt regelbestemt og utilgængeligt for menings-

bestemte valg. Hævder man derimod alene det betydningssvage eller overflødige 

- som Shannon - falder betydningen omvendt sammen med den begrebslige 

modsætning: den tilfældige og betydningsløse baggrundsstøj. 
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Disse to poler angiver tilsammen yderpoler i en todimensional betydnings-

struktur, dannet omkring variation i betydningsstyrke og mønstervariation. Ved 

betydningsstærke og invariante mønsterforekomster falder begrebet sammen 

med begrebet lovmæssighed, struktur og/eller et nyt betydningsindhold, ved be-

tydningssvage forekomster af ufuldstændige gentagelser - afvigelser fra eller va-

riation af mønstre - nærmer begrebet sig betydningen støj.  

Selv om denne bestemmelse af redundansbegrebet er foretaget med udgangs-

punkt i - og er holdt indenfor rammerne af - termens gængse betydningsvidde, 

d.v.s. forbindelsen af gentagelige strukturer med ubestemt betydning, har den 

implikationer, der næppe uden videre kan tages for indlysende. Det er således ik-

ke umiddelbart klart, at man overhovede kan anvende begrebet til at beskrive be-

stemte fænomener, fordi begrebet tilsyneladende suspenderer enhver mulighed 

for at tale om invarians.   

Det er måske også frygten for denne begrebslige glidebane, der svækker be-

grebet om lovmæssigheder, der ligger bag den udbredte skepsis overfor begre-

bets anvendelighed, og som fører Greimas og Courtes til akcentuere den strenge 

formgentagelighed i deres - forsigtige - rehabilitering af begrebet. 

Men hvis nøden er størst for semiotikken, er den også først med hjælpen, der 

kan findes i det biplane tegnbegreb. Hvor informationsteorien kommer til kort, 

fordi man arbejder med ækvivalens mellem udtryksform og indholdsform, og an-

tager at det symbolske udtryk er underlagt ét - eller flere helt adskilte og dermed 

parallelle - regelsystemer, indebærer den semiotiske tegnforståelse at udtryks-

form og indholdsform betragtes som to forskellige, interfererende mønsterdan-

nelser eller regelsystemer. Det følger heraf, at en mønsterafvigelse og/ eller 

suspension og/eller betydningsvariation på det ene plan kan ske på baggrund af 

en stabilisering af mønstre på det andet. Da det er selve tegnfunktionen, der - 

alene - danner forbindelsen mellem de to planer, kan mønsterafvigelse på det ene 

plan imidlertid også fremkalde mønsterafvigelse på det andet. 

Hvor man i »monoplane« symbolteorier kun kan arbejde med regelbestemt 

stabilitet, tillader den biplane tegnforståelse, at regelafvigelser kan finde sted u-

den at stabiliteten opløses, ligesom den biplane tegnforståelse tillader, at der i 

samme udtryk kan eksisterer flere stabile betydningshierarkier, der ikke er en-

tydigt forbundne, fordi de ikke er underlagt klart adskilte regelsæt.     

Mens tegnteorien således giver teoretisk belæg for, at det er muligt at forbinde 

den her givne definition af redundansbegrebet med den fornødne stabilitet, giver 

den dog ikke noget bidrag til at afklare redundansfunktionens betydning. Selv 

om tegnbegrebet tillader en righoldig og nuanceret anvendelse af redundans-

funktioner, giver det ingen begrundelse for at gøre det, og det belyser derfor 

heller ikke redundansfunktionens betydning i sproget. Denne betydning kan der-

imod belyses i forholdet mellem begrebet redundans og begrebet sprogbygning.  

Mens det på den ene side er muligt at beskrive enhver form for regeldannelse 

som en stabil mønsterdannelse, der fastholdes over en kortere eller længere pe-
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riode i et redundant system, er det på den anden side umuligt at indordne den her 

beskrevne redundansfunktion under et regelsystem, der bygger på forud fast-

lagte, invariante regler eller mønstre.  

Den her givne definition af redundansbegrebet kan således indeholde alle de 

formelementer og regelstrukturer, der indgår i begrebet sprogbygning, hvorimod 

begrebet sprogbygning ikke kan indeholde de muligheder for regelvariation, 

regelsuspension og variation i betydningsstyrke, der karakteriserer et re-

dundanssystem. Redundansbegrebet kan således opfattes som et mere grundlæg-

gende - eller omfattende - begreb end begrebet sprogbygning. Sprogbygningens 

regelsystem fremstår samtidig som et regelsystem, der - hvis det er indeholdt i et 

redundanssystem -  udgør et sæt af valgbare og varierbare mønsterdannelser, der 

både kan gøre tjeneste som stabiliserende baggrundsstruktur og gøres til gen-

stand for distinktiv meningsartikulation gennem variation i betydningsstyrke 

og/eller i mønstervariation. En gentagelsesstruktur af denne art kan både optræde 

som regulativ stabilisator, som udtryk for et specifikt meningsindhold og den er 

tilgængelig for variation i betydningsindhold, betydningsstyrke og valgbare 

mønstervariationer. 

Den helt centrale forskel mellem en beskrivelse af sproget som et regelbestemt 

versus redundant system ligger således i det forhold, at regelstrukturer i re-

dundante systemer bliver valgbare, tilgængelige for variation, suspension og 

ikke regelbestemte sammenfletninger, idet opretholdelse og anvendelse af regler 

bliver forbundet med dannelse af mening. 

Disse egenskaber har en intuitiv relevans for sprogforståelsen, idet de gengi-

ver den ubrydelige sammenhæng mellem regelfrembringelse og meningsarti-

kulation, der karakteriserer al sprogfrembringelse. Redundansbegrebet gør det 

derigennem også muligt at genetablere en broforbindelse mellem begrebet om 

den synkrone sprogbygning og den diakrone sprogbrug, idet de synkrone struk-

turer ikke længere kan forstås som en gang for alle etablerede strukturer, der 

eksisterer uafhængigt af sprogbrugen, men derimod som de mere stabile mønstre 

og sprognormer. 

Hvis man kan skelne strukturer med helt stabile, invariante mønstre vil begre-

bet redundans næsten falde sammen med begrebet struktur, form eller system. 

Enhver identifikation af en redundanstruktur forudsætter imidlertid en in-

terpretant, det samme gælder identifikationen af et invariant system. Der fore-

ligger således kun et invariant system, for så vidt interpretanten ikke kan fore-

stille sig nogen instabilitet. 

Hvor vidt man kan undvære forestillingen om instabilitet i beskrivelsen af 

»monoplane« systemer skal ikke gøres til genstand for diskussion i denne sam-

menhæng, men at den vanskeligt kan undværes i beskrivelsen af bi- eller multi-

plane systemer som eksempelvis sproglige synes ikke blot bekræftet af vores al-

mindelige forståelse af sprogets uregerlighed, men også af det informationsteore-

tiske støjproblem. 
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Den intuitive relevans underbygges imidlertid også af det forhold, at vi må an-

tage, at en hvilken som helst sproglig regelstruktur har en tilblivelses- eller ud-

viklingshistorie. Selv om mange sprogmønstre og sprognormer har været fast-

holdt over lange tidsstræk, må de ikke desto mindre være tilblevet. Da vi ikke 

kender denne genese, kan vi ikke aflede den senere sprogudvikling herfra, vi kan 

derfor heller ikke basere sprogteorien på den antagelse, at det samlede sæt af 

sproglige regelstrukturer er dannet som en samlet og invariant sprogbygning, der 

foreligger som forudgivet vilkår for sprogbrugen. Af de mulige forklaringer, 

forekommer denne snarere at være den mindst sandsynlige. 

Redundansbegrebet kan dog lige så lidt som begrebet om form, regel eller sy-

stem give nogen opklaring af, hvordan fænomenet selv opstår. Det hævdes altså 

ikke, at der kan gives en genetisk forklaring, men derimod at den ubestemthed, 

der knytter sig til sprogets genese, indebærer, at de sproglige regelstrukturer ikke 

kan forstås ud fra sig selv, men derimod må forstås som (ny-) dannelser, der 

finder sted i forhold til andre, sproglige eller ikke-sproglige, strukturer.  

Da enhver gentagelse i sagens natur er en gentagelse af noget, forudsætter 

gentagelsen, at der eksisterer en gentagelig form forud for gentagelsen. Reglen 

adskiller sig imidlertid også fra den blotte gentagelse, idet regelmæssigheden er 

forbundet med et regulativt formål. Dette formål er ikke indeholdt i den form, 

der gentages, men derimod knyttet til selve gentagelsen. Man kan derfor bedst 

beskrive den form, der gentages, som udtryksform, der ved den formålsbestemte 

gentagelse forbindes med en - regulativ - indholdsform. Gentagelsen af formen 

giver med andre ord denne en ny betydningsdimension. Det er således ikke re-

gelbegrebet, der er forudsætning for tegnfunktionen, men tegnfunktionen, der er 

forudsætning for regeldannelsen.  

At tegnfunktionen er forudsætning for og dermed uafhængig af regeldannel-

sen støttes ikke blot af det forhold, at vi har symbolsprog med forskellige regel-

strukturer - de symbolske udtryksformer kan med andre ord forbindes med for-

skellige regulative indholdsformer - men også af det forhold, at vi kun kan skel-

ne entydigt mellem regelstruktur og det, der reguleres, når vi står over for 

formelle sprog. For almensprogenes vedkommende kan denne relation kun regi-

streres som en perspektivforskel i synsvinklen på det samme udtryk. Det er ikke 

her muligt at sondre mellem den del af udtrykket, der repræsenterer »program-

met«, og den del, der repræsenterer »data«. 

De regulative strukturer i almene sprog virker med andre ord forskelligt fra de 

regulative strukturer, der karakteriserer formelle sprog. Da formelle sprog 

forudsætter, at udtryksformen såvel som dens betydning er fuldstændig regel-

bestemt og indbyrdes forbundet, tillader disse sprog kun regelbestemt variation, 

ligesom reglernes indbyrdes relation i form af udstrækning, indordning eller si-

deordning ligger fast. Den formelle sætning er i sit princip et generelt udsagn, 

der forbinder det situationsbestemte indhold (data) med en almen, invariant re-

gelstruktur. I formelle sprog har regelstrukturen således sin egen distinkte nota-
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tionsform og hver enkelte udtryksenhed har en selvstændigt defineret semantisk 

indhold, den repræsenterer enten en regel eller reguleret værdi. 

I de almene sprog har de enkelte notationsenheder ingen selvstændig seman-

tisk værdi. Regelstrukturen og meningsindholdet er udelukkende knyttet til en 

konstellation af udtryksenheder og det er ikke muligt at skelne mellem de nota-

tioner eller konstellationer af notationsfølger, der kun repræsenterer regelstruk-

turer og andre, der kun repræsenterer meningsindhold. 

De samme - sekvenser af - notationsenheder skal derimod både repræsentere 

regelstrukturen og meningsindholdet, hvilket ikke blot betyder, at den samme 

udtryksform har mindst to overlappende bestemmelser, men også, at regeldan-

nelsen kan modificeres, svækkes eller forstærkes relativt til den konkrete med-

delelses situations og meningsbestemte indhold. Det regulative er ikke bundet til 

selve udtryksformen, men til den semantiske anvendelse. De almene sprog tilla-

der således, at alle udtryksformer, herunder også reglernes, underkastes variation 

i betydningsstyrke, udstrækning og betydnings-indhold. 

Mens de formelle sprog arbejder med et regelbestemt udtrykssystem, anven-

des udtrykssystemet i de almene sprog som et redundanssystem, hvori de enkelte 

udtryksformer er underlagt flere samtidige, indbyrdes forskellige og variable 

semantiske formål. Enhver regelstruktur kan derfor også blive underkastet 

betydningsvariationer gennem inddragelse i nye tegnfunktioner. 

Man kan iøvrigt uden at tillægge det nogen selvstændig argumentatorisk gyl-

dighed her drage en forsigtig parallel til Peirce-inspirerede nyere naturviden-

skabelige overvejelser over vanebegrebets relevans for forståelsen af forholdet 

mellem det unikke, det regelbestemte.194 

Redundansbegrebet tillader til forskel fra regelbegrebet en nødvendig åbenhed 

i konceptualiseringen af det uafgjorte problem omkring tilblivelse af og over-

gang mellem niveauer, idet begrebet tillader: 

  

• At en regel kan dannes ved gentagelsen af noget, der ikke var regel før genta-

gelsen.  

• At nye regel- og betydningsniveauer kan dannes ved at udnytte etablerede re-

gel- og betydningsniveauer som redundanspotentiale, idet det nye niveau hver-

ken er helt uafhængigt af eller helt bundet til det underliggende niveaus regel-

struktur.  

• At et hvilket som helst element i en tegnfunktion - en regelstruktur eller et 

meningsindhold - kan blive udtryksform for en ny tegnfunktion.  

                                           
194 Jfr. f.eks. P Voetmann Christiansen, (ed.) 1988. Når man skal omgås denne parallel med forsigtighed skyldes 

det bl.a., at Peirce - besynderligt nok - selv forbinder sin forståelse af den fysiske naturs gentagelsesstrukturer som 

vanedannelser med forståelse af symbolske gentagelsesstrukturer som et invariant - triadisk - system. Man kan dis-

kutere om Peirce begrænser naturlovmæssigheden til kun at gælde tankens orden, eller om han istedet flytter dette 

lovbegreb fra naturens verden til tankens. 
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• At et meningsudtryk kan blive regelstruktur, og at en gentagelsesstruktur både 

kan blive regelstruktur, betydningssvag og/eller meningsdistinktiv. 

• At en regelstruktur kan suspenderes eller modificeres gennem regelafvigelse - 

dels til semantiske formål dels til reguleringen af indbyrdes overlappende re-

gelsystemer uden faste »vigeregler». Sprogets tegnfølger er f.eks. både under-

lagt konventioner for konsonantgrupper, stavelsesdannelse, orddannelser, 

syntaks og semantik. 

 

Redundansstrukturer er således karakteriseret ved muligheden for at udskille 

(og eventuelt modificere) elementer fra et underliggende niveau som medlemmer 

af et overliggende, og ved at lægge delvis stabiliserede mønstre mellem disse 

elementer, der igen tillader etableringen af et nyt niveau. Beskrivelsen af 

sprogets grundstruktur som en redundansstruktur giver altså også den fordel, at 

det tillader en stadig dannelse af nye regelstrukturer på nye, trinhøjere niveauer 

gennem modificerende variation af de underliggende niveauer.  

Da regeldannelsen beskrives som led i sprogudøvelsen og meningsfrembrin-

gelsen, kan den heller ikke holdes uden for tegnfunktionen, hvilket også fremgik 

som konsekvens af Umberto Eco's analyse (7.3) ligesom det er i overens-

stemmelse med stilistikkens mange eksempler på forskellige former for seman-

tisk udnyttelse af repetitive sprogmønstre.195 

Stilbegrebet er iøvrigt - og ikke overraskende - et af de begreber, der tvinger 

Hjelmslev til den - i hans teori overraskende - indrømmelse af, at det meget vel - 

ja nærmest altid - kan være nødvendigt at indkatalysere flere indbyrdes for-

skellige sprogsystemer i analysen af en og samme tekst.  

 

Vi har ... arbejdet med den forudsætning at den forelagte text udviser struk-

turel homogenitet; at vi er berettigede til til texten at indkatalysere eet og kun 

eet sprogsystem. Denne forudsætning holder imidlertid ikke stik i praxis; det er 

tværtimod saaledes, at enhver text der ikke er af saa ringe udstrækning at den 

ikke afgiver tilstrækkelig grundlag for en til andre texter generaliserbar system-

deduktion, sædvanligvis indbefatter derivater der beror på indbyrdes forskellige 

systemer.196 

                                           
195 I en »Dansk stilistik« fra 1960 hedder det om »gentagelsen«, at den er l) det primitive udtryk for stærk sinds-

bevægelse, 2) fremkalder stærkere virkning, hvis den da ikke 3)  modsat svækker virkningen, at den 4) er 

beslægtet med gradation, at den kan virke 5) dyssende ved sin monotoni, eller ligefrem 6) trivialiserende. Der 

anføres endvidere en syntaktisk baseret klassifikation af en række klassiske gentagelsesfigurer baseret på 

gentagelse af samme figur (epizeuxis, anafor, epifor, symploke, epanastrofe, antimetabole, polyptoton samt »flere 

andre typer«) hvortil kommer gentagelser baseret på variation af den således kun delvist gentagne figur. Albeck, 

1960: 155-179. 
196 Hjelmslev, (1943) 1966: 101-102. Efter det citerede anfører Hjelmslev en række overvejende stilistiske ek-

sempler, herunder dog også de træk, der adskiller forskellige nationalsprog. Hjelmslev besvarer problemet ved at 

beskrive disse træk som konnotative træk, der kan lades ude af den elementære beskrivelse af »dagligsproget«, der 

modsat - og noget forbavsende - defineres som et rent denotativt sprog. 
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Mens tekstens stil således forhindrer huset i at rumme teksten, bliver huset 

selv et element i stilen, idet det er stilen, der bestemmer, hvor mange huse, der 

skal til, hvordan de benyttes og hvordan de forbindes med hinanden.  

Mens Hjelmslev's sprogteori demonstrerer, hvordan hans egen monoplane kal-

kuleforståelse af sprogbygningen medfører, at man i analysen af en vilkårlig 

tekst må arbejder med antagelsen af, at der eksisterer en uordnet mængde af ind-

byrdes uforbundne systemer, afdækker den samtidig indirekte eksistensen af et 

underliggende sprogpotentiale, der gør enhver regeldannelse og sprognorm til-

gængelig for stilistisk udnyttelse og semantiske valg. Det er eksistensen af dette 

potentiale, der giver redundansbegrebet sin berettigelse som det bedst egnede, 

mest dækkende begreb for sprogdannelsens grundstruktur.  

Begrebet stil spiller næppe samme rolle i alle symbolsystemer, men det spiller 

altid en vis rolle. I formelle symbolteorier anvendes stilbegrebet undertiden som 

argument for at foretrække en - mere elegant - løsning frem for en anden - min-

dre - elegant. Matematikken har således en århundredlang tradition for at 

understøtte argumentationen for det matematiske bevis' sandhed med dets skøn-

hed. Det er måske ikke alle matematikere, der vil gå så vidt som at hævde, at 

denne i sig selv smukke tanke om stilens betydning ligefrem kan tillægges en 

selvstændig - eller grundlæggende - status i forståelsen af formelle sprog, men 

man kan i hvert fald konstatere, at der består en indre relation mellem de formel-

le sprog og et bestemt stilbegreb, nemlig begrebet om det rene og enkle, mod-

sigelsesfri udtryk.  

Man kan derfor med udgangspunkt i Hjelmslev's beskrivelse af formelle sprog 

som »monoplane« her finde en yderligere indikation for den antagelse, at over-

gangen fra multiplane til »monoplane« symbolsystemer - med fuld ækvivalens 

mellem udtryksform og indholdsform - er nøje forbundet med en reduktion eller 

elimination af den redundansstruktur, der danner grundlag for det multiplane 

symbolsystem. En sådan reduktion indgår da også som et centralt element i den 

operative procedure for frembringelsen af formelle udtryk. 

Hvis denne antagelse er rigtig, kan den ikke blot forklare, hvorfor Hjelmslev, 

der selv knyttede an til dette stilideal, måtte overse den paradoksale modsigelse 

mellem dette monoplane stilideal og det biplane sprogfænomen han ville beskri-

ve, den kan også danne grundlag for en beskrivelse af forskellen mellem almen-

sprog og formelle sprog, idet de formelle sprogs identifikation af udtryksform og 

indholdsform bygger på en fastfrysning af de almensproglige redundans-

systemers tre betydningsvariabler: Betydningsindholdet, betydningsstyrken og 

mønsterdannelsen, idet man kun tillader regelbestemt - foruddeklareret - varia-

tion, og adskiller deklarationen af regler for hver af de tre variabler. Da disse 

deklarationer gennemføres på notationsniveauet, er enhver notationsvariation 

dermed forbundet med en regelbestemt betydningsvariation. Mens anvendelsen 

af notationel redundans er forudsætning for almensprog (og andre uformelle an-



Notationsformernes semantik 

245 

vendelser af notationssystemer) er formelle sprog baseret på fuldstændig regel-

bestemt notation.197 

Denne forskel forklarer også - den almindeligt anerkendte antagelse - at man 

kan oversætte alle formelle udtryk til almensproglige, hvorimod det modsatte ik-

ke er muligt. Det almene sprog har et variationspotentiale, der ikke kan repræ-

senteres i et formelt sprog. 

Da det således er rimeligt at antage, at redundansbegrebet kan betragtes som et 

nøglebegreb til beskrivelse af strukturelle forskelle mellem udtrykssystemer vil 

den her givne teoretiske definition af redundansbegrebet i de følgende afsnit 

blive brugt til at beskrive de forskellige redundansstukturer, der karakteriserer 

sproglige, formelle og informationelle anvendelser af notationssystemer.  

 

 

7.6 Redundans i notationssystemer med begrænsede inventarer 

 

Termen redundans har i sprogvidenskaben først fundet indpas efter Shannon's 

anvendelse af begrebet og næppe endnu vundet hævd. Den tilhører da også med 

betydningsdimensionen »overflødighed« og ikke-regelbestemt variationspoten-

tiale en særlig kategori af termer, der modsætter sig deskriptiv udnyttelse. Hvis 

et træk er overflødigt, behøver man ikke beskæftige sig med det, hvis det ikke er 

overflødigt, beror det på, at det har en funktion, der bedre beskrives med andre 

termer, og hvis der foreligger en ikke-regelbestemt variation eller regelafvigelse, 

har den altid en bestemt form, der kan beskrives som konkret enkeltfænomen: 

som variant eller undtagelse. Genfindes fænomenet kan det måske foranledige 

formuleringen af en - ny - regel.  

Anvendt til at udpege en egenskab, er termen nærmest selvmodsigende, men 

spørgsmålet er, om dette blot skyldes termen, eller om det er et udtryk for et ka-

rakteristisk træk ved fænomenet sprog?  

Det afgørende argument for det sidste synspunkt ligger i det forhold, at redun-

dansbegrebet - forstået som et begreb om ikke fuldstændigt regelbestemte sy-

stemer - giver mulighed for at beskrive hvordan forskellige regelstrukturer l) kan 

sameksistere og 2) interferere på en sådan måde, at regelvariation, regel-

svækkelse og regelsuspension på et plan både kan l) stabiliseres af regelstruk-

turer eller meningsindhold på et andet plan og 2) bevirke regelafvigelser eller 

dannelse af nye regler på dette andet (eller et tredje) plan.  

Anvendt i beskrivelsen af sproget indebærer begrebet ikke blot en påstand om, 

at sproget er karakteriseret ved et ikke-fuldstændigt regelbestemt variationspo-

                                           
197 Begrebet om monoplane symbolsystemer er altså upræcist, idet der snarere er tale om symbolsystemer, hvor 

enhver given udtryksform altid kun modsvarer én bestemt indholdsform. Det anvendes her for at tydeliggøre for-

skellen til andre multiplane symbolsystemer, der arbejder med variation i forholdet mellem udtryks- og indholds-

form. 
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tentiale, men også, at de sproglige regelstrukturer selv kan blive genstand for va-

riation relativt til meningsfrembringelsen. 

Som indvending herimod kunne man sige, at begrebet blot tjener til at bort-

forklare det forhold, at vi ikke endnu har fundet de regler, der regulerer forholdet 

mellem reglerne. Man kan give denne indvending en mere konkret og specifik 

formulering, idet den vil blive afgørende bestyrket, hvis man kan påvise 

eksistensen af et klart regelsystem for samordning af (og vigeregler for) de regel-

sæt, der indgår i den sproglige anvendelse af notationsenheder.  

Man kan præcisere denne problemstilling ved hjælp af den beskrivelse af re-

dundansbegrebet, der er givet i det foregående, idet et sådant regelsystem må 

omfatte regler for samordningen af mindst 3 variationsakser, nemlig variation i 

betydningsstyrke (for en given repetitiv form) for variation af denne form (mere 

eller mindre fuldstændig repetition) og for variation af det betydningsindhold, 

der knyttes til variationerne på disse variationsakser.  

Da en sådan beskrivelse vil indebære, at den sproglige anvendelse af nota-

tionsenheder vil være underlagt den form for bestemthed, der karakteriserer for-

melle notationssystemer, vil den i givet fald påkalde sig stor og berettiget op-

mærksomhed. Muligheden for at give en sådan beskrivelse af variationsregler 

for sproglig notation forekommer tilsvarende tvivlsom.  

Forskellen mellem almensproglig og formalsproglig notation blev i foregåen-

de afsnit beskrevet som et forhold mellem anvendelsen af notationssystemet som 

redundanssystem baseret på anvendelse af et begrænset inventar af hver især be-

tydningstomme notationsenheder hhv. som regelbestemt system baseret på an-

vendelsen af et ubegrænset inventar af hver især betydningsdefinerede enheder. 

Denne forskel blev beskrevet som en forskel mellem et symbolsystem, hvori re-

gelsæt og meningsindhold er knyttet til samme udtrykskonstellationer og et sym-

bolsystem, der bygger på en systematisk distinktion mellem regeludtryk og 

udtryk for det, der reguleres.  

Mens denne beskrivelse således er tilstrækkelig til at skelne mellem almen-

sprog og formelle sprog, er den imidlertid ikke tilstrækkelig til at beskrive for-

holdet mellem den almensproglige og den informationelle notation, idet der i 

begge tilfælde arbejdes med et begrænset sæt af hver især betydningstomme no-

tationsenheder, således at meningen alene er knyttet til en sekvens af distinkte 

udtryksenheder. I begge disse anvendelser kan betydningsvariation alligevel og-

så fremkomme gennem variation af en enkelt udtryksenhed. Den enkelte nota-

tion skal med andre ord kunne repræsentere en meningsdistinktion uden selv at 

indeholde nogen mening. Det begrænsede inventar af legitime figurer udgør i 

begge tilfælde et sæt af semantisk tomme, semantiske variationsmekanismer.  

Til disse lighedstræk kan der endda føjes endnu et, idet notationssystemets 

variationspotentiale ikke blot gælder meningsindholdet, men også, som det vil 

blive diskuteret nærmere i kapitel 8, regelstrukturerne. 
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Disse ganske slående og omfattende lighedstræk synes umiddelbart at bekræf-

te en af de antagelser, der har været lagt til grund for bestræbelserne på artificiel 

simulering af »naturligt« sprog (der i nærværende fremstilling betegnes almene 

sprog).198 Det skal derfor straks bemærkes, at de her nævnte lighedstræk ikke 

kan bære en så vidtrækkende fortolkning. Forholdet er snarere modsat idet 

simuleringsteorierne arbejder med formel notation, mens de lighedstræk mellem 

sproglig og informationel notation, der peges på her, netop adskiller disse fra de 

formelle. Denne problemstilling giver derfor anledning til en nærmere analyse af 

forholdet mellem den almensproglige og den informationelle no-

tationsanvendelse. 

Det er her mest nærliggende at tage udgangspunkt i Hjelmslev's kommuta-

tionstest. Hjelmslev formulerer kommutationsprincippet som en metode til at af-

gøre om en udtryksenhed er semantisk distinktiv, idet man simpelthen tester om 

en forandring af udtrykket også forandrer udtrykkets mening. Metoden er med 

andre ord et velegnet middel til at afgrænse det semantiske variationspotentiales 

mindsteenheder, og man kan ad denne vej ikke blot udpege de fonemiske og 

grafemiske udtryksenheder, men - for det talte sprog - også en række andre 

semantiske variationsmekanismer som for eksempel intonation, tryk, stød og 

tøven, samtidig med at metoden gør det muligt at udskille semantisk tomme ud-

tryksvariationer som for eksempel individuelle forskelle i artikulationen af 

»samme« lyd. Anvendt på dette niveau kan kommutationsprøven således bruges 

til at skelne det variationspotentiale, der udnyttes til semantiske formål, fra det - 

mere omfattende - variationspotentiale, udtrykssubstansen tilbyder.  

Hjelmslev anvender selv testen til at udskille de »figurer«, der står til rådighed 

for tegndannelsen, idet han formulerer den lov for relationen mellem tegn og 

figur, at 

 

overgangen fra tegn til ikketegn, aldrig ligger senere end overgangen fra ube-

grænsede til begrænsede inventarer... Sproget er altsaa saaledes indrettet, at 

der ved hjælp af en haandfuld figurer og gennem stadig nye sammenstillinger af 

dem kan bygges legio af tegn.199 

                                           
198 Det terminologiske pedanteri i denne sammenhæng skyldes ikke blot, at det er svært at akceptere begrebet na-

turlig om visse kulturfænomener i modsætning til andre,  men også at anvendelsen af begrebet som betegnelse for 

sproget synes at bygge på en naturvidenskabelig regelforståelse, hvorefter reglens overholdelse er givet af reglen 

selv. Selv om det gælder som betingelse for formelle sprog, gælder det ikke ret mange andre kulturelle fænome-

ner, om nogen overhovedet, fordi udførelsen af en regel forudsætter overvindelse af »støj«.  
199 Hjelmslev (1943) 1966: 42-43. En figur kan i Hjelmslev's terminologi både være et fonem og en stavelse. Fo-

nemet og grafemet beskrives også som funktiver, hvor Hjelmslev skelner mellem deres optræden i et forløb, hvor 

de forskellige bogstaver ko-existerer i et »både-og« (en funktion Hjelmslev betegner som en relation) og deres op-

træden i et system, hvor de indgår i en »enten-eller« relation til hinanden (en funktion Hjelmslev betegner som en 

korrelation). Ibid. p. 34-34. Disse definitioner gælder i analysens udgangspunkt, hvor der lægges op til definitio-

nen af den formelle sprogteori. I den anden ende - hvor den formelle teori appliceres på sproget - bliver fonemet 

identificeret med termen et taxem, d.v.s. det mulige (virtuelle) udtryksinventar. 
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Definitionen indebærer, siger Hjelmslev videre, at sproget ikke først og frem-

mest skal opfattes som tegnsystem, men som figursystem der, bygget op omkring 

et begrænset antal figurer, kan udnyttes til tegndannelse, idet figursystemerne 

udgør grundlaget for sprogets immanente funktioner. 

Hjelmslev ser således figurerne som tegndannelsens materiale, idet han samti-

dig definerer begrebet sprogbygning som et sæt af invariante regler for disse fi-

gurers indbyrdes organisation. Som det blev omtalt i kapitel 7.5 tvinges Hjelm-

slev dog med denne definition af begrebet sprogbygning til drage den konklu-

sion, at enhver blot lidt større tekst, antagelig må beskrives som et konglomerat 

af elementer fra flere sprogbygninger, hvorved en væsentlig del af pointen falder 

bort.  

Men hans brug af kommutationsprøven som udgangspunkt for springet til 

begrebet om sprogbygningen er også problematisk, fordi metoden er empirisk 

bundet. Den kan således ikke bruges til udskille et invariant sæt af figurer, idet 

den ikke indeholder noget kriterium, der kan afgøre om en given uudnyttet 

variant kunne finde udnyttelse. 

Mens Hjelmslev mener, testen kan bruges som middel til at udskille et afgræn-

set sæt af sproglige figurer, der kan udnyttes til tegndannelse, er den tværtimod 

et middel til at udskille et sæt af faktisk benyttede figurer fra et sæt af mulige 

substansformer. Mens Hjelmslev hævder, at grænsen herimellem er invariant, 

idet de benyttede figurer danner et endeligt, afgrænset system, viser testen 

tværtimod, at grænsen mellem benyttede og ubenyttede figurer alene beror på 

spørgsmålet om en given figur faktisk anvendes som semantisk varia-

tionsmekanisme. 

Mens det er let at vise, at mange individuelle udtalevariationer i talesproget 

netop kun er udtalevarianter, der ikke anvendes som semantiske variationsmeka-

nismer, er det straks vanskeligere at trække nogen klar skillelinje for dia- og so-

ciolektale udtalevarianter, der både kan indgå i talesproget som betydningssvage 

meddelelser om talerens baggrund eller som en mere betydningsstærk (i 

situationen måske tilsigtet) pointering af denne baggrund eller som  en - i vitser 

eksempelvis - central del af meddelelsens pointe. Man kan naturligvis - som 

Hjelmslev gør - henføre enhver afvigelse fra et afgrænset invariant system til et 

andet system, for eksempel den eller de pågældende dialekters. Men konsekven-

sen bliver, at det beskrevne fænomen »dagligsproget« i så fald bliver et aggregat 

af en meget stor mængde indbyrdes uforbundne sprogbygninger, mens det fæ-

nomen, at dagligsproget faktisk tillader forekomsten af individuelle, dia- og so-

ciolektale udtalevarianter, der undertiden optræder som semantiske variations-

mekanismer med positivt udfald i en kommutationsprøve, bliver opfattet som et 

mindre essentielt sprogligt træk.  

Det spørgsmål, der her begynder med forekomsten af dialektale og sociolek-

tale lydvariationer, fører således direkte frem til det grundlæggende spørgsmål 
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om sproglig regeldannelse, fordi der her er tale om en ikke-regelbestemt, men se-

mantisk valgbar, brydning mellem forskellige dia- eller sociolektale regelstruk-

turer (for fonem-anvendelse). Sådanne brydninger er ikke blot almindeligt fo-

rekommende i den individuelle sprogbrug, men danner også grundlag for om-

fattende og langstrakte kulturkampe - kampen om sproget føres også i sproget 

som en kamp om regelhævdelse. Det er derfor et godt eksempel på redundans-

funktionens betydning for anvendelsen af sproglige regelstrukturer, idet der her 

er tale om variation i reglernes betydningsstyrke, udstrækning og betydningsind-

hold, ligesom disse træk forudsætter muligheden for en semantisk motiveret 

regelsuspension.  

Hos Hjelmslev danner sådanne træk grundlag for begrebet om sprognormer, 

der på den ene side opfylder regulative formål på linje med den invariante sprog-

bygning, men på den anden side er tilgængelig for variation. Selv om de nor-

mative regler også regulerer sprogbrugen, indgår de ikke i Hjelmslev's begreb 

om sprogbygningen, de indgår derimod i den sprogbrug, de regulerer. Sprog-

normen er med andre ord en væsentlig egenskab ved sproget, der ikke er in-

deholdt i Hjelmslev's begreb om sprogbygningen. Da denne egenskab ikke blot 

kan opfylde samme - regulative - formål, men også danne grundlag for regel-

afvigelse og regelsuspension, giver det ikke blot anledning til at spørge, om der 

overhovedet er brug for et begreb om en invariant sprogbygning, den rejser også 

spørgsmålet om hvilke kriterier, der lægges til grund for at udskille et sæt af 

invariante regler fra de variante normer? 

Hos Hjelmslev fremkommer denne distinktion mellem benyttede figurer, der 

danner et invariant system, der er uafhængigt af normforandringer og brugs-

variationer alene som konsekvens af den teoretiske model. Distinktionen er af 

aksiomatisk karakter og der gives ikke noget kriterium for identifikation af inva-

rians, der gives kun et empirisk kriterium for konstateret forekomst. 

Hvordan man end vil løse dette problem, overser Hjelmslev også det forhold, 

at han kun kan identificere de figurer, der organiseres af sprogbygningens regel-

struktur ved hjælp af kommutationsprincippet, hvilket forudsætter, at disse fi-

gurer hver især kan optræde som semantiske variationsmekanismer. Sprogbyg-

ningens figurer er med andre ord ikke selv defineret af sprogbygningen, de er 

derimod defineret som de semantisk udnyttede dele af de figurvariationsmulig-

heder, der er indeholdt i udtrykssubstansen.  

Nu kan man indvende, at kommutationsprincippet kun udgør et - nødvendigt 

og eneste - analytisk middel til at bestemme figurerne rent teoretisk, og at denne 

analytiske procedure ikke siger noget om hvordan figurerne anvendes i sproget. 

Selv om kommutationsprincippet foreskriver, at vi betragter grafemerne k og h 

som semantisk distinktive grafemer, der indgår i sprogbygninens figursæt, idet vi 

f.eks. kan skelne mellem /hat/ og /kat/, er de to ords respektive meningsindhold 

ikke knyttet til de to distinkte figurer, men til den samlede konstellation.  



Notationsformernes semantik 

250 

Vi kan da også kun udpege grafemerne k og h som semantisk distinktive 

grafemer, fordi denne distinktivitet er relativ til de efterfølgende - og i denne 

kontekst semantisk ikke-distinktive - grafemer -at. Prøvens udfald er uafhængigt 

af om de valgte ord forekommer i sammenhænge, hvor de kunne forveksles. Den 

siger således ikke noget om det enkelte grafems funktion i et givet ord. 

Denne forskel mellem denne analytiske procedure og den måde, vi selv bruger 

sproget, ændrer imidlertid ikke ved det forhold, at vi kun kan bruge denne 

procedure (og ikke har andre) fordi sprogets figurer er semantiske variationsme-

kanismer. Det er den semantiske variationsmulighed, der afgør, hvilke dele af 

udtrykssubstansens variationsmuligheder, der finder sproglig anvendelse. Hvis 

man ikke anvender dette kriterium, kan man ikke skelne de figurer, der kan 

indgå i sprogbygningen fra udtryksubsstansens figurmuligheder. Hvis man an-

vender dette kriterium, må man også drage den konklusion, at sprogbygningens 

regelstruktur er forankret i et figursystem, hvori hvert enkelt element er defineret 

ved muligheden for semantisk motiveret variation, der både angår be-

tydningsstyrke, mønstervariation og betydningsindhold ikke blot for den enkelte 

figur, men for det samlede udtryk. 

For Hjelmslev's teori er problemet således, at det middel, han bruger til at give 

den teoretiske konstruktion et empirisk fundament, selv forudsætter det seman-

tiske bånd, teorien bestrider. 

 Det er ikke vanskeligt at se, at oppositionen mellem k og h kan være afgø-

rende for forståelsen af sætningsindholdet, mens det i andre situationer kan være 

de omgivende grafemer, (a eller t) der varetager den mere distinktive funktion 

relativt til distinktioner mellem for eksempel hat-hit, kat-kit, hat-han, kat-kan. 

Det enkelte grafem kan således både kan optræde semantisk distinktivt relativt 

til andre mulige grafemer på samme plads og relativt til omgivende grafemer og 

som mindre distinktivt eller redundant i forhold til omgivende mere distinktive 

grafemer, beroende på den aktuelle kontekst. 

Selv om betydningen er knyttet til hele ordet og selv om betydningsforskelle 

ikke nødvendigvis har en grafemisk repræsentation overhovedet - ord med for-

skellig betydning kan staves ens (som f.eks. vis =  peg, klog, bestemt (de to sid-

ste betydinger kan begge være indeholdt i udtrykket: en vis person)) - er mar-

kering af betydningsforskelle relativt til konteksten tydeligvis en af grafemernes 

vigtige funktioner, og de enkelte grafemers semantisk distinktive værdi kan vari-

ere med den meningsgivende kontekst. I en given kontekst er det endda for ta-

lens vedkommende muligt at benytte udtryksubstansvariationer i form af dia- og 

sociolektale varianter. 

Den kommutative test siger lige så lidt som andre metoder, at bestemte gra-

femer altid er semantisk distinktive, den viser tværtimod, at det for ethvert se-

mantisk distinktivt grafem gælder, at det kun er semantisk distinktivt i bestemte 

konstellationer, mens det i andre konstellationer er - redundant. At det er redun-

dant betyder imidlertid ikke, at det blot kan udelades af udtrykket. Det vil det 
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måske kunne i nogle tilfælde. Men det kan kun konstateres som en konstatering 

af et meningstab. Selv om et bestemt grafem er overflødigt i en kontekst, er det 

ikke givet det er det i en anden. De samme figurkonstellationer kan selv i samme 

ord optræde med en variabel betydningsstyrke - som mere eller mindre 

nødvendig for opretholdelsen af meningsindhold og/eller regelstruktur i forskel-

lige forekomster.  

Som eksempel kan nævnes en ikke helt ualmindelig fejlskrivning af ordet in-

tention skrevet /intension/. Hvis ordet forekommer i en tekst, der ikke tidligere 

har afsløret sit emne, vil læseren kunne være i tvivl om der tænkes på begrebet 

intension versus extension eller om der snarere er tale om en skrivefejl for det 

mere alment udbredte begreb intention. Forekommer ordet derimod i en tekst, 

der har afsløret sit emne, vil læseren enten ikke have noget forståelsesproblem 

eller let kunne læse hen over stavefejlen. 

Det enkelte grafem kan kun udskilles som semantisk mere distinktivt relativt 

til de omgivende mindre distinktive grafemmanifestationer. Grafemerne indgår i 

en gensidighed som hinandens forgrund og baggrund. 

Den sproglige tegnfunktionen forudsætter således, at sprogbrugen på udtryks-

planet manifesteres i en - i forhold til meningskonteksten reguleret - stadig 

variation af mere distinktive og mere redundante udtryksfigurer.   

Det er ikke blot sådan, at en distinktiv figur, f. eks. en distinktiv forekomst af 

et grafem, kun kan udskilles i relationen til redundante figurer i omgivelserne. Et 

distinktivt forekommende grafem optræder også relativt til dets egen mulighed 

for mindre distinktiv forekomst, undertiden grænsende til det overflødige. Den 

distinktive enhed kan i almensprog kun fremkomme i betydningen »mere« 

distinktiv og en mere distinktiv enhed kan også forekomme »mindre distinktiv«. 

Hvis et givet grafem kun kunne optræde distinktivt, behøvede det ikke at 

manifesteres relativt til redundante omgivelser. 

Det er iøvrigt, som det bliver nærmere beskrevet i kapitel 8, netop denne an-

den mulighed, der ligger til grund for de formelle notationssystemer, hvor den 

semantiske distinktivitet af hver enkelt figur bliver sikret af definitoriske for-

skrifter, der står uden for udtrykket. De formelle og informationelle notationssy-

stemer arbejder ikke med samme mere-mindre polaritet og det dermed forbundne 

variationspotentiale.  

I en sproglige notation anvender man omvendt ikke eksterne definitioner af de 

enkelte figurers distinktive betydning, her fremtræder distinktiviteten derimod i 

en dobbelt redundansstruktur.  

Den redundante forekomst er betingelsen for distinktiv forekomst, idet denne 

både forudsætter redundante grafemer i omgivelserne, (redundans i sprogbrugen) 

og redundant forekomst af samme grafem i andre udtrykssammenhænge (hvilket 

i Hjelmslev's terminologi skulle betyde, at redundansen også er konstitutiv i 

sprogsystemet).  
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Hjelmslev's teoretiske skillelinje mellem system og sprogbrug lægger sig så-

ledes som et uheldigt snit gennem den sproglige notations dobbelte redundans-

struktur, der forbinder grafemets relation til sig selv med grafemets relation til 

andre grafemer. Forbindelsen forsvinder, og de to momenter fordeles på hen-

holdsvis sprogsystemet og sprogbrugen. 

Man kan måske endda sige, at fænomenet forsvinder fuldstændigt, eftersom 

Hjelmslev lader den redundante manifestation forsvinde fra analysen af nota-

tionssystemet ved her at skelne mellem figurer (også omtalt som »ikketegn« og 

»tegndele«) og tegn. 

Det fremgår derved, at han ser tegndannelsen som en udvælgelse af semantisk 

distinktive figurationer. Skellet mellem benyttede og ubenyttede figurer trækkes 

mellem forløb og system, hvor den enkelte figur i følge Hjelmslev indgår i to 

forskellige funktioner. De ubenyttede figurer kan imidlertid kun defineres på 

udtrykssubstansens niveau og kun som uudnyttede, men mulige figurer. Dette 

sæt kan næppe siges at være begrænset. Da de benyttede figurer omvendt kun 

kan udskilles gennem det semantisk-kommutative testkriterium, er dette sæt også 

kun begrænset i empirisk forstand, ikke i systematisk forstand. 

Når der således med »en håndfuld« af figurer kan bygges legio af tegn, beror 

det for sprogets vedkommende også på, at denne - iøvrigt ganske store - hånd-

fuld kan gøres til genstand for en omfattende mængde lokale realisationer af op-

positioner mellem semantisk distinktive og redundante figurer. Det er redun-

dansen i omgivelserne, der gør det muligt at udskille en given figurs distinktive 

forekomst fra den samme figurs redundante forekomst i andre omgivelser.  

Det enkelte grafem fremtræder disitinktivt i opposition til andre grafemer, der 

gennem den samme opposition fremtræder som redundante. Men det optræder 

samtidig selv som redundant baggrund for hvert af de øvrige. For Hjelmslev er 

det kun den distinktive funktion, der indgår i sprogbygningen. Den redundante 

funktion anerkendes ikke som et væsentlig træk ved sprogbygningens struktur. 

Redundante figurer behandles som uudnyttede figurer - selv om de faktisk ud-

nyttes som betingelse for manifestationen af de semantisk distinktive figuratio-

ner og som semantisk variationspotentiale.200  

Der findes således ingen bestemt regelstruktur, der fastlægger, hvordan spro-

gets mindste semantiske variationsmekanismer kan forbindes med betydningsva-

riation. De sproglige notationsfigurer er hver for sig er bestemt ved deres poten-

tielle anvendelse som semantisk variationsmekanisme, og den sproglige anven-

delse heraf er karakteriseret ved muligheden for variation langs flere akser: 

                                           
200 Da Hjelmslev i fortsættelse af Saussure definerer tegnbegrebet ud fra semantisk distinktivitet bliver tegnets in-

dre komposition underordnet. Om tegnet manifesteres ved ét distinktivt grafem eller en ordstamme, der manifeste-

res med mange grafemer, anses for sekundært. Bag termerne ikke-tegn, tegndele eller figur ligger en sammenblan-

ding af figurerne og nogle af de funktioner, figurerne kan indtage i tegnets komposition. 
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• mere-mindre distinktiv i forhold samme figurs forekomst i andre sammenhæn-

ge. 

• mere-mindre distinktiv i forhold til kontekstens mening. 

• mere-mindre distinktiv i forhold til omgivende figurer indenfor en afgrænset 

semantisk entitet som ordet. 

 

Det semantiske variationspotentiale, der er knyttet hertil, omfatter endelig ik-

ke blot semantiske variationer indenfor sprogbygningens rammer, men også den-

ne bygning, idet den - ganske som meningen - selv er manifesteret som en orga-

nisation af notationsenheder, der er defineret ved deres anvendelse som semanti-

ske variationsmekanismer. Der findes ganske vist forskellige sæt af notationelle 

regelstrukturer med bøjningsreglerne som de mest regelbestemte, mens ordenes 

notationsfølger er underlagt stavelseskriteriet. Heri indgår, at der skal være en 

vokal - selv om vokaler ikke nødvendigvis behøver manifesteres i alle skrift-

sprog) og ikke ret meget andet, men der findes i de forskellige nationale sprog 

dog altid et temmelig tilfældigt afgrænset sæt af vaner for legitime og illegitime 

stavelsesdannelser. Stamformer og bøjningsformer er dermed underlagt to meget 

forskellige former for regulering af notationsfølger og de to former virker i 

hovedsagen uafhængigt af hinanden, omend interferens fra bøjningsform til 

stamform kan finde sted. Der synes iøvrigt for enhver regel altid at være mindst 

en undtagelse. Mens den enkelte notationsenheder i princippet er semantisk 

tomme udnyttes vokalerne i, ø og å på dansk også som meningsbærende ord.  

Sprogets regler er som andre sociale regelsystemer, ikke regler, der udfører sig 

selv, men regler, der - måske - bliver respekteret, og som kan respekteres i større 

eller mindre grad og regeldannelsen har ofte karakter af analogidannelse - 

undertiden næsten efter princippet, går den, så går den. Det gør den aldrig i et 

formelt system. 

Selv om adskillelsen mellem stamord og bøjningsform er uomgængelig og in-

variant, er den ikke uomgængelig i udtrykssystemet. For en lang række ord er 

(nogle af) bøjningsformerne identiske med stamordet. Bøjningsformen kan såle-

des også optræde som en rent semantisk, indholdsmæssig bestemmelse, hvilket 

måske også er forudsætningen for, at en bøjningskategori som dativ kan glide 

næsten helt ud af et sprog som det bl.a. er sket i moderne dansk. 

Under alle omstændigheder er den sproglige anvendelse af notationssystemet 

karakteriseret ved et sæt af muligheder for udveksling mellem regelbestemthed 

og semantisk bestemthed, idet alle notationer gør tjeneste til begge sider sam-

tidig, omend på flere forskellige måder og med større eller mindre vægt. 

 

Selv om Hjelmslev's beskrivelse af sproglig notation som en brugsbestemt va-

riation af et invariant sæt af asemantiske relationer mellem et begrænset sæt af 

notationsenheder også givet et ganske stort rum for normativt fastlagte, men 

principielt variable strukturer og relationer, er hans teoretiske interesse for det 
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normative yderlig, og han gør sig ingen nærmere overvejelser over forholdet 

mellem de mindste semantiske variationsmekanismer, regeldannelse og betyd-

ningsvariation. 

En umiddelbar sammenligning med den informationelle notation tyder imid-

lertid på, at der her tale om en ganske karakteristisk forskel. Sproglig notation 

deler inventarbegrænsning og kravet om semantisk tomme, men semantisk di-

stinktive notationsenheder med den informationelle notation. De mindste se-

mantiske variationsmekanismer bliver imidlertid ikke blot defineret på forskellig 

måde, de tillader også forskellige former for semantisk variation, fordi den 

sproglige notation også beror på anvendelsen af ubestemte eller betydningssvage 

og betydningsåbne notationer og notationssekvenser. Således har fænomener 

som stavelser, relationer mellem vokaler og konsonanter, hyppig forekomst af 

foretrukne konsonantkonstellationer samt fravær af andre og anvendelse af bøj-

ningsformer, kun relevans for beskrivelsen af sproglig notation.  

Man kan indkredse denne forskel yderligere ved hjælp af kommutationstesten, 

idet vi ad denne vej kan konstatere, at det er muligt at udelukke ganske mange 

grafemer fra en skreven tekst uden at meningen går tabt, hvorimod bortfaldet af 

blot en enkelt informationel notationsenhed kun kan ske uden meningstab, hvis 

den samlede meddelelse er tilføjet et korrigende sæt af kontrolkoder. De to 

forskellige notationssystemer er med andre ord karakteriseret ved forskellige sta-

biliseringsstrukturer. 

For sprogets vedkommende er denne stabilisering karakteriseret ved en stærkt 

begrænset anvendelse af regelbestemthed, der i hovedsagen kun forekommer i 

bøjningssystemerne, mens notationsfølgerne iøvrigt er traditions- og me-

ningsbestemte.  

Dette krav indebærer, at notationssystemet anvendes som redundansstruktur, 

der tillader, at de enkelte notationsenheder både kan optræde bestemt af kon-

ventioner, af meningsformål og af regelstrukturer, og hvor den enkelte notations 

funktion kan tjene flere formål og variere med den kontekstuelt bestemte 

mening.  

Den informationelle notation er derimod underlagt en høj grad af regelbe-

stemthed, der både omfatter de entydige krav til den fysiske form og den formel-

le semantik, der benyttes til stabilisering af meddelelsen. Denne semantik kan 

imidlertid adskilles fuldstændigt fra - er derfor redundant i forhold til - det 

semantiske regime, hvori meddelelsen er frembragt. Denne særskilte del af med-

delelsen kan derfor heller ikke udnyttets som semantisk variationspotentiale. 

Endeligt er den informationelle notation også underlagt et regelbestemt krav til 

den syntaktiske organisation, der udspringer af kravet om mekanisk virke-

dygtighed.  

Hjelmslev's bygningsteori synes derfor - pudsigt nok - at give en langt mere 

træffende beskrivelse af den informationelle notation end af den sproglige, idet 

vi her kan skelne skarpt mellem definitionen af legitime figurer og definitionen 
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af deres funktion og betydning. Definitionen af figurerne er samtidig en defini-

tion af deres indbyrdes - asemantiske - og systematiske modsætningsrelation. 

Denne definition bestemmer notationen på det fysisk-mekaniske maskinniveau, 

mens definitionen af deres funktion og betydning er en efterfølgende semantisk 

bestemmelse, der fastlægger notationernes funktion og betydning på program-

mets og brugens niveau. De informationelle notationsenheder kan derfor hver-

ken varieres individuelt eller som samlet system gennem brugen, hvorimod ta-

lesproget tillader sådanne variationer, der både kan optræde som individuelle 

og som dia- og sociolektale varianter, ligesom det også er muligt at indoptage 

formelle notationsenheder. Det sidste gælder også skriftsproget, ligesom der her 

også her kan indføres forskellige diakritiske notationer. I den trykte skrift er 

individuel variation af grafemerne begrænset til et valg af typografiske stiltyper, 

der ikke er semantisk disitinktive, hvorimod kursivering og understregning 

eksempelvis kan udnyttes semantisk distinktivt. Noget lignende gælder 

håndskrift, hvor individuel variation dog også kan aflæses som personligheds-

træk. 

Selv om begge notationssystemer er bundet til anvendelsen af et begrænset 

sæt af notationsenheder, gør denne restriktion sig således gældende på to for-

skellige måder. Den informationelle notation anvender ikke mere eller mindre 

overflødige, betydningssvage - men potentielt betydningsbærende - notationsen-

heder, hvorimod sproglig notation er karakteriseret ved hyppige forekomster af 

underbestemte mere eller mindre overflødige (og iøvrigt også overbestemte) no-

tationsenheder. Det informationelle anvendelse af notationsenhederne er regel-

bestemt, hver enkelt notationsenhed har en - i forhold til den mekaniske proce-

dure - bestemt funktion, mens den sproglige anvendelse udnytter notationssyste-

met som redundanspotentiale.  

Den sproglige anvendelse af notationsenheder er i flere af disse henseender 

beslægtet med tonernes funktion i skalabundet musik, hvor det musiske udtryk er 

bundet til en sekvens af toner, selv om udtrykket ændres gennem variation den 

enkelte tone. En sådan variation kan både virke som afvigelse fra en given skala, 

der er fælles for mange værker, eller som variation i den tematiske struktur, der 

karakteriserer det enkelte værk. Mens skalaen fastlægger det musiske udtryks 

baggrundsstruktur - klangbunden - som et invariant grundmønster, (der ikke 

nødvendigvis behøver at blive fremført i det enkelte værk) bliver de temaer, der 

karakteriserer det enkelte værks distinktive træk, udtrykt gennem den repetitive 

gentagelse et begrænset og udvalgt sæt af de mulige kombinationer. Forholdet 

mellem disse to gentagelsesmønstre er imidlertid ikke fast. Den tematiske va-

riation kan ikke blot omfatte overlapning mellem temaer, variation af de enkelte 

temaer, der kan opløses helt, den kan også bringe det musiske udtryk ud over 

den skalafastlagte tonalitet (man kan sige over i en anden skala, selv om den 

måske kun er repræsenteret af en enkelte tone) og begge mønsterstrukturer 

(skalaens, der er fælles for mange værker, og det udvalg, der karakteriserer det 
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enkelte værk) kan gøres til genstand for tilsvarende variationer i betydningsstyr-

ke.  

I den skalabundne musik er de enkelte toner defineret ved et bestemt sving-

ningstal, der samtidig definerer den musikalske støjgrænse mellem lydstøj og 

legitim musisk lyd. Den ubegrænsede mulighed for variation af de mønstre, der 

danner musikken, beror således ikke på kontinuerte, glidende lydovergange, men 

på det forhold at mønstret selv fremkommer som en kompositorisk, valgbar 

sammensætning af distinkte udtryksenheder. Dette gælder ikke blot de tematiske 

mønstre, der karakteriserer det enkelte værk - og dets relation til andre 

enkeltværker - men også det harmoniske skalamønster, der fastlægger en tone-

struktur for en større mængde af værker. 

Selv om den musiske lydværdi i denne musik både har en veldefineret fysisk 

form og indgår i det af skalaen fastlagte regelsystem til andre lydværdier, kan det 

musiske udtryk ikke beskrives som en monoplan lydsymbolik.    

De enkelte toner er både defineret ved svingningstal, ved skalabestemte og 

ved tematisk bestemte relationer til andre toner, og der er på alle tre - hver især 

variable - niveauer tale om konventionelle mønsterdannelser.  

Ligheden mellem sproget og musikkens symbolske systemer ligger i det for-

hold, at de sproglige og musiske regelstrukturer på den ene side er fastlagt i et 

flerdelt lag af forløbsstrukturer, (skalens, værkets grundtema og de tematiske va-

riationer) der på den anden side er realiseret i en udtryksform, der gør det muligt 

at udsætte disse strukturer for variation, grænsende fra fuldstændig regel-

mæssighed til fuldstændig opløsning, idet alle strukturer fremkommer gennem 

en kombination af singulært valg- eller varierbare udtryksenheder.  

Nu kan man dårligt forestille sig, at der overhovedet kunne skabes musik eller 

sprog, hvis det skulle foregå som en sådan selektion af udtryksenheder styk for 

styk. Men selv om hverken sprog eller musik synes tænkelige uden ganske 

mange og restriktive konventioner for sammensætning af udtryksenheder, er der 

i begge tilfælde tale om et behov, der handler om at begrænse og stabilisere 

valgpotentialet og ikke om et sæt af regler, der kan definere det musiske eller det 

sproglige felt. De regelstrukturer, der indgår i det enkelte musiske værk hhv. i 

det sproglige udtryk, danner ikke en omkreds om det musiske og det sproglige, 

de er tværtimod indeholdt i udtrykket og manifesteret i udtrykssystemer, der i 

begge tilfælde er tilgængelige for regelbrydende variation.  

Denne mulighed for variation og suspension af regelstrukturer, der gør sig 

gældende for alle de symbolsystemer, der l) betjener sig af et endeligt antal ud-

tryksenheder og 2) lader regeldannelsen manifestere i samme udtryksenheder 

som meningsindholdet, er således baseret på det forhold, at de mindste udtryks-

enheder er defineret som semantiske variationsmekanismer, men ikke har en be-

stemt semantisk regel- eller meningsværdi. 

Selv om det enkelt værk altid vil anvende en meget begrænset del af de muli-

ge variationer, kan man ikke fastlægge bestemte - for al musik fælles - grænser 
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for variation på noget af disse niveauer. De grænser, der viser sig gennem be-

skrivelse af et givet korpus af værker, repræsenterer således ikke en beskrivelse 

af det musiske »sui generis«, de udtrykker derimod de intentionelle, semantiske 

hensyn til det kommunikative formål og til sikring af budskabets forståelighed 

og modtagelighed.  

Meningen med denne parallel er ikke at fremhæve sprogets musik, men der-

imod at fremhæve det slægtskab mellem sprog og musik, der ligger i redun-

dansfunktionens centrale betydning for den symbolske anvendelse af det - i beg-

ge tilfælde - begrænsede sæt af udtryksenheder. Slægtskabet er imidlertid ikke 

kun interessant på grund af ligheden, men også på grund af forskellene.  

Der skal ikke her skal gøres noget forsøg på at beskrive, hvad der kan forstås 

ved musikkens meningsindhold eller den musikalske tegnfunktions indholdsfor-

mer, men der er dog næppe grund til at bestride, at det musikalske udtryk kun er 

musikalsk, fordi udtrykket indgår i en tegnfunktion og derfor må beskrives som 

et bi-eller multiplant symbolsystem. Musikken er i den videste betydning af 

ordet sprog et sprog. Forskellen mellem sprog og musik er imidlertid ikke kun en 

forskel på indholdsmeningens og indholdsformernes plan, men også på 

udtryksformernes. Man kan således ikke tale om mere eller mindre overflødige 

toneforekomster i den skalabestemte musik, hver enkelt toneforekomst er under-

lagt komponistens valg, og det musikalske udtryk er også bundet til et langt 

strengere krav til tonernes fysiske definition. Der er med andre tale om to for-

skellige kriterier for udskillelse af legitime former i samme - æteriske - udtryks-

substans. 

Hvor det i talesproget er muligt at udnytte udtrykssubstansens former som se-

mantisk variationspotentiale, er det skalabundne musiske udtryk bundet til et 

skarpt afgrænset sæt af legitime substansformer. Mens udtrykssubstansvariation 

af de enkelte lyd indgår i den sproglige notations redundansstruktur, indgår den 

ikke i den skalabestemte, musiske redundansstruktur - bortset måske fra den 

klangfarve, der adskiller samme lyd, der spilles med forskellige instrumenter. I 

den skalabestemte musik er alle andre variationer og afvigelser fra de regel-

bestemte substansformer derimod altid defineret som støj. 

Den skalabestemte musik kan som følge af den præcise tonedefinition også 

repræsenteres meget præcist tone for for tone i form nodeskrift. Forskellen mel-

lem tonen og den ækvivalente node er alene en substansforskel. Selv om der an-

giveligt findes personer, der kan skabe et meget omfattende og levende musisk 

billede ved at se på nodepartituret, kan man dog almindeligvis ikke opfatte mu-

sikken med øjet. Sansningen af formen er betinget af og bundet til den substans, 

hvori formen udtrykkes. 

I en artikel om musikalsk notation som middel til vidensrepræsentation (set 

som en art »fortilfælde« til den binære notation) noterer Henrik Sinding-Larsen 

det »tilsyneladende paradoks«, at den musikalsk information i partiturerne vok-

sede i takt med udviklingen af et notationssystem, hvori den enkelte notationsen-
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hed indeholdt stadig mindre information frem til det punkt, hvor noderne var 

blevet »exact digitalized symbols in a well defined system«. Denne udvikling er, 

hævder Sinding Larsen, typisk for semiotiske systemer, idet disse udvikler sig i 

en stadig abstraktion, hvor det semiotiske og syntaktiske system får stadig vok-

sende betydning, mens det enkelt element tilsvarende taber informationsind-

hold.201  

Mens denne beskrivelse måske er dækkende for en mulig udviklingslinje i et 

formelt notationssystem som nodesystemet, der kun er en formel re-præsentation 

af et tonalt system, er den utilstrækkelig som generel model, idet den for det 

første ikke giver plads til forskellen mellem notationer, der har en selvstændig 

semantisk værdi, og notationer, der ikke har det. For det andet fordi den knytter 

den enkelte notations måske faldende informationsindhold sammen med mindre 

vægt i forhold til det samlede system. Forholdet er snarere modsat, idet en 

notation med lille eller intet selvstændigt informationsindhold har et anvendel-

sespotentiale af langt større semantisk rækkevidde. Jo mindre notationens værdi 

er forudbestemt, jo større er muligheden for at anvende den som semantisk 

variationsmekanisme.  

Det er just på disse punkter den alfabetiske skrift og den informationelle no-

tation skiller sig ud, fordi der her anvendes semantisk tomme notationsenheder, 

mens tonen (og dermed også noden) er bundet til en bestemt relation i det tonale 

system. Da den musikalske notation er bundet til en toneskala - og ikke til sin 

egen udtrykssubstans - kan den ikke betragtes som et selvstændigt notationssy-

stem. Forholdet mellem fonemet og grafemet er forskelligt fra forholdet mellem 

tonen og noden. Skriften står ikke i samme forhold til talen som partituret til 

musikken.  

Sprogets musik adskiller sig tydeligvis fra musikkens sprog, men musikkens 

sprog kan også udnyttes til sproglig meningsartikulation. Vi har ingen vanske-

lighed ved at skelne talt sprog fra sang, sang fra andre musiske udtryksformer 

eller sunget sprog fra lydsang. Forholdet mellem disse symbolske udtryksformer 

er ikke et forhold mellem to forskellige symbolske udtryksformer med klart 

afgrænsede, ikke overlappende regelsystemer. Vi kan ikke blot bryde ud i sang 

og dermed knytte de musiske og sproglige normer til samme fysiske lyd, vi kan 

også udnytte musikalske strukturer som udtryksform for sproglig menings-

artikulation.  

At vi kan knytte sproglige og musiske normer til samme lyd er ikke helt så 

selvfølgeligt som det - lyder, eftersom den skalabestemte musiske lyd er define-

ret ved et nøjagtigt svingningstal, mens sproget både arbejder med dialektale, so-

ciolektale og individuelle varianter af »samme« lyd. Ikke desto mindre tillader 

den fælles udtrykssubsstans en række interferenser mellem den musiske og 

sproglige lydsymbolicitet. Udnyttelsen af musiske strukturer i sproglig menings-

                                           
201 Henrik Sinding-Larsen, 1988: 97. 
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artikulation er imidlertid endnu mere interessant, fordi der her er tale om en 

sproglig anvendelse af en ikke-sproglig udtryksform.  

Hvis man vil opretholde begrebet om en invariant sprogbygning, må man der-

for indføre musiske strukturer som del af denne bygning og angive invariante 

grænser for den sproglige anvendelse heraf. Spørgsmålet er så, om ikke disse 

grænser, hvis de kunne påvises, ville gøre porten til sprogbygningen så høj og 

døren så vid, at der ikke længere er plads til nogen mur. 

Sammenligningen med den skalabestemte musik viser, at den talesproglige 

anvendelse af udtrykssubstansen ikke blot er forskellig fra den musiske, men og-

så, at dette særlige forhold til udtrykssubstansen kan udnyttes som semantisk 

variationsmekanisme. 

Når Hjelmslev eliminerer udtrykssubstansen og den notationelle redundans fra 

sprogets struktur skyldes det altså ikke, at redundansen ikke er en del af udtryks-

formen. Forklaringen er snarere at finde i Saussure's tegnbegreb, der opstiller 

oppositionen mellem udtryk og indhold som overordnet og styrende perspektiv 

på betragtningen af udtrykssiden. I denne optik bliver relationen mellem 

semantisk distinktive og redundante udtryksfigurationer rangordnet ud fra ind-

holdsdistinktivitet, der - i en kortslutning - knyttes direkte til privilering af ud-

tryksdistinktiviteten som den eksklusivt semantiske del af udtrykket. Indholdsdi-

stinktiviteten bliver imidlertid manifesteret i selve polariseringen af redundante 

og distinktive figurmanifestationer.  

Hvis man vil beskrive den specifikt sproglige udnyttelse af den alfabetiske no-

tation, kan man ikke udelade denne redundansstruktur. Udeladelsen hos Hjelm-

slev er da også nøje forbundet med, at han så notationen som et for sproget uvæ-

sentligt udtryksmateriale, undtaget selve det forhold, at antallet af tilladte figurer 

var begrænset. Denne begrænsning er imidlertid ikke invariant og ikke sy-

stematisk bestemt. 

På samme - det vil sige omvendte - vis går det iøvrigt også på indholdssiden, 

hvor Hjelmslev's konstruktion udskiller sprogformen fra meningen, idet han sim-

pelthen afskriver den sproglige redundansstrukturs betydning for interferens 

mellem sprogform og mening.  

 

Substansen afhænger i den grad af formen, at den lever udelukkende af dens 

naade og ikke i nogen mening kan siges at have selvstændig existens.202 

 

Trods denne næsten religiøse retorik, der så træffende udtrykker tankens teo-

logiske rødder, viser Hjelmslev straks efter, med sætningen »jeg ved det ikke« 

på dansk, engelsk, fransk, finsk og eskimoisk, hvordan samme mening, de facto 

eksisterer i forskellige sprog, udtrykt i forskellige indholdsformer, der »fremhæ-

ver forskellige momenter i den amorfe ”tankemasse“«. Der tales her videre om 

                                           
202 Hjelmslev (1943) 1966: 46. 
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en arbitrær relation mellem denne mening og dens mulige udtryksformer, hvilket 

må betyde, at meningen har så meget real eksistens, at den både har forskellige 

momenter - den er altså ikke er ganske amorf - og kan indgå i forskellige 

relationer til en indholdsform.203 

Tegnbegrebet bliver således dannet ved en dobbelt afgrænsning: på udtryks-

siden i forhold til den manifesterede redundans, beskrevet som tegndele, ikke-

tegn eller figurer, og på indholdssiden i forhold til det komplekse menings-

begreb, beskrevet som amorf masse.  

Det semantiske felt strækker sig imidlertid ud over begge disse grænser. Selv 

om meningen forstås som en amorf masse, indgår der strukturerede meningsele-

menter som en nødvendig forudsætning i Hjelmslev's teori. Det er sådanne ele-

menter (og ikke indholdsformer) der anvendes i kommutationstesten, der da også 

kun virker, fordi den bruger meningsforandring som formdistinktivt kriterium. 

Det er også struktureret, d.v.s. specifikt meningsindhold, der er afgørende for 

selve tegndefinitionen, for sondringen mellem tegn og ikke-tegn og for enhver 

analytisk segmentering af sprogformerne både på indholdsplan og udtryksplan.  

Når det kommer til stykket, er det kun meningen, der skiller en hvilken som 

helst symbolsk form fra en hvilken som helst anden form. Det er således også 

kun den mening, der er i en form, der gør denne form til information. Hjelmslev's 

teori om sproget omfatter ikke de semantiske analyseredskaber, han bruger til at 

udtrykke sin egen teori i sproglig form.  

Selv om Hjelmslev betonede sprogformen som sprogvidenskabens anliggende 

i opposition til transcendentale, meningsbundne sprogbeskrivelser, benyttede 

han også selv meningen som indfaldsvinkel til udskillelsen af en af sig selv givet 

transcendental bygningsform. 

Den transcendentale forudsætning er indeholdt i den aksiomatiske påstand 

om, at det er muligt at hævde, at ethvert sprogligt forløb kan opfattes som en rea-

lisation af et sprogsystem. 

 Mens der ikke kan eksistere sproglige forløb uden et bagvedliggende system, 

kan der, siges det, eksistere sprogsystemer, uden at der findes en over dette sprog 

bygget text, dvs. virtuelle tekster, uden realisationer, i form af teoretisk mulige 

systemer.204  

Nu kan man i høj grad diskutere, hvorledes der skulle eksistere et mentalt 

sprogsystem, der ikke selv har sproglige træk. Under alle omstændigheder inde-

holder ideen om sprogsystemets primat en rest af den samme transcendentale 

forudsætning, som Hjelmslev ville gøre op med. 

Hvis man i overensstemmelse med Hjelmslev's intention vil etablere en imma-

nent sprogbetragtning, kan man ikke lægge fundamentet ved at deklarere, at der 

eksisterer et sprogsystem i form af et sprogligt veldefineret ølandskab, der er helt 

                                           
203 Jfr. eksemplet med »børneren«, »fjerneren«, »døgneren« og »fritteren« i kapitel 7.7. 
204 Hjelmslev (1943) 1966: 36-37. 
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afgrænset fra det omgivende ikke-sproglige hav og forud for enhver sproglig 

artikulation. 

Når man afviser, at sprogbygningen er frembragt af sprogbrugen, står man 

også med spørgsmålet om hvor, hvornår, hvordan og af hvem den så er skabt. 

Uden svar på disse spørgsmål, mangler deklarationen det fundament, den selv 

forudsætter. Når man alligevel ofte har akcepteret denne mangel, beror det må-

ske på, at forestillingen om det fuldt skabte afsluttede system passer så godt sam-

men den dybtliggende kulturelle forudsætning, der udtrykkes i den guddom-

melige skabelsestanke. 

Det var på dette punkt, Chomsky brød med Hjelmslev's teori, idet han anlagde 

den hypotese, at mennesket var udstyret med et en fysiologisk »sprogmotor« i 

form af en medfødt, universel grammatik.205 Ved at identificere systemet som en 

motor, ophævede Chomsky skismaet mellem det invariante, statiske system og 

det dynamiske forløb. Men teorien beskriver ikke, hvordan det fysiologiske sy-

stem kan frembringe et grammatisk. Den fikserer en lang, ukendt udviklings-

historie i ét hurtigt spring fra det fysiologiske til et fysiologisk forankret gram-

matisk system, hvor man ikke længere behøver at se den fysiologiske proces som 

potentiel betydningskilde, der både kan virke med og mod den grammatiske 

motor. 

Selv om Chomsky er darwinist i den forstand, at han anbringer den medfødte 

grammatik i det fysiologiske system, fastholder han den klassiske dualisme med 

forestillingen om den autonome, mentale - in casu grammatiske - form, der hæ-

ver sig over den materielle substans. Formbegrebet er imidlertid selv betinget af 

en cognitiv diskrimination, der udskiller bestemte elementer i materialet som del 

af en form, en struktur eller et niveau.   

Hvis der eksisterer en grammatisk motor i det fysiologiske system - og det er 

fortsat kun en spekulativ hypotese - repræsenterer den ikke den sproglige kom-

petences begyndelse, men et sent trin i dens udvikling. Da motoren ikke har ek-

sisteret altid, er den ejheller påfaldende universel, endsige utilgængelig for nye, 

ikke-sprogligt motiverede forandringer. 

 Den immanente, videnskabelige betragtning må også overskride denne trans-

cendentale rest i formopfattelsen, og tage skridt til at betragte formdannelsen, 

herunder sprogformerne, i relation til de immanente, ikke-sproglige »omgivel-

ser«. Forholdet mellem det sproglige og ikke-sproglige er ikke kun et spørgsmål 

om, hvordan man kan bruge et ydre materiale til at afbillede den ydre verden i 

sproglig form, der skiller sig fra både materiale og mening, men snarere et 

spørgsmål om, hvordan sproglige former genereres i spændingsfeltet mellem ma-

teriale og mening. 

Ingen vil formentlig bestride, at det er muligt at konstruere sprog, der følger et 

afgrænset sæt af givne regler, eller at ethvert sprogligt udtryk forudsætter en re-

                                           
205 Chomsky, 1957. 
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gularitet. Det problematiske i disse antagelser ligger derimod i den implicitte 

forudsætning, at ethvert sprogligt regelsystem altid udgør et kohærent, teoretisk 

rekonstruerbart og i denne forstand afsluttet system. Det er samme problemstil-

ling, der motiverer Hjelmslev til med termen figur at suspendere videre analyse 

af den sproglige redundans. Hvis et sprogligt tegn dannes i etableringen af en di-

stinktion mellem semantisk mere distinktive og mere redundante figurationer, 

kan man ikke samtidig opretholde Hjelmslev's - transcendentale - begreb om 

sprogsystemet, da den mindste sprogbetingelse i så fald udgøres af distinktionen 

mellem semantisk distinktive og redundante figurer og ikke af noget videre re-

gelsystem. Redundansstrukturen synes således at udgøre den mindste identificer-

bare sprogbetingelse.  

Denne antagelse er i fuld overensstemmelse med beskrivelsen af et tegn som 

noget, der kan stå for noget andet, da det, der skal stå for noget andet, kun kan 

gøre det, mens det står lidt mindre for sig selv.  

  

 

7.7 Sproglige redundansstrukturer 

 

I det foregående blev det hævdet, at redundante figurer er en irreducibel del af 

tegnets udtryksform og del af sprogets semantiske struktur. 

De redundante figurers manifestation som grundlag for manifestationen af de 

mere distinktive figurer er i sig selv en vigtig funktionel egenskab, men den dan-

ner samtidig grundlag for andre karakteristiske semantiske træk. 

Det er kendt, at overfloden af tegnelementer i høj grad befordrer læselighe-

den. Vi er således ofte i stand til at læse hen over trykfejl, høre hen over udtale-

fejl og udtalevariationer (eller tillægge dem betydning) og tyde utydelige tegn, 

hvor notationssystemer uden redundante tegnelementer - eksempelvis morsesig-

naler eller binær notation - er anderledes sårbare. 

Man skal næppe undervurdere denne betydningsstabiliserende effekt, men den 

forekommer på den anden side ikke så vigtig, at den i sig selv kan forklare, at 

sproget har bevaret sine redundante elementer. Hvis redundansen kun tjente til 

støtte for meningsgenkendelse, ville man rimeligvis kunne vente, at redundante 

udtryksenheder ville glide ud i takt med stigende læsefærdighed - det være sig i 

form af forkortelser eller sproglige nydannelser ved udeladelse af bestemte tegn-

følger. Ord, der bruges i en gruppe, udsættes ofte for denne slags ændringer af 

udtale eller stavemåde, fordi behovet for distinkt markering aftager i takt med et 

givet meningsudtryk bliver selvfølgeligt. Et godt eksempel er en sprogbrug, der 

vist nok oprindelig er udviklet blandt børn i børnehavealderen. Man møder her 

ikke blot børnehaven omtalt som /børneren/, men også fjernsynet som /fjerne-

ren/, døgnkiosken som /døgneren/, fritidsinstitutionen som /fritteren/ - og en 

række andre tilsvarende nydannelser. 
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Eksemplet viser ikke blot noget om børns sproglige kreativitet - der for voks-

ne ofte tager sig ud som forfladigelse - men også noget om redundansfunktionen. 

Det er umiddelbart indlysende, at disse ændringer følger den samme regel for 

elimination af overflødige tegnelementer. Men det er også klart, at den be-

kendthed, der her gør det muligt at udelade hele andet led af en række sammen-

satte ord, ikke kun er en sproglig bekendthed. Den regelmæssighed, der tillader 

eliminationen, er tværtimod en regelmæssighed i børnenes livsverden, hvor 

børnehaven, fjernsynet, døgnkiosken og fritidshjemmet i samme periode udgjor-

de fire typiske, mere eller mindre daglige, men i hvert fald selvfølgelige søjler. 

Eksemplet viser således, at et distinktivt udtryk kan blive redundant relativt til 

det ikke-sproglige. Men det viser også, at udtryksredundansen er relativ til ind-

holdsformen. De to forskellige udtryksformer modsvares af en semantisk forskel, 

selv om det kan være svært at præcisere denne forskel. En mulighed kunne være 

at betragte det som en - subjektivt motiveret - stilistisk forskel, men man kan 

også hævde, at den stilistiske forskel repræsenterer en mere omfattende 

semantisk distinktion, at /børneren/ angiver en relationel erfaringsforbindelse, 

der ikke er indeholdt i begrebet om /børnehaven/.  

En »sui generis« forklaring kunne hæfte sig ved, at de forskellige eksempler 

er dannet efter samme regel, der således kunne betragtes som del af sprogbyg-

ningen. Reglen selv kunne lyde noget i retning af at 2. led i sammensatte ord er 

underlagt den samme tendens til distinktivitetstab, vi kender fra mange endelser. 

Der findes imidlertid ingen regel for, hvornår denne regel træder i kraft, og 

hvornår den ikke gør, for hvilke ord den rammer, og hvilke den ikke rammer, og 

det beror på, at den kun kan træde i kraft som følge af et semantisk valg foretaget 

af en sprogbruger og dernæst akcepteret af så mange andre brugere, at den kan 

vinde hævd. Det semantiske valg, den første anvendelse, ligger i givet fald før 

regeldannelsen, ligesom etableringen af denne udtryksform som regelstruktur 

indeholder endnu et semantisk valg.  

Anvendelsen af reglen i de her berørte eksempler kan kun forklares ved refe-

rence til den specifikke kontekst. Overgangen fra distinktivitet til redundans er 

ikke blot flydende, den er betinget af semantiske afgørelser, der ikke kun er un-

derlagt sproglige regler. Redundansstrukturen er omvendt netop en struktur, der 

tillader en sådan interferens mellem de sproglige regler og ikke-sproglig ind-

virken i regelstruktur og regeldannelse. 

Det sproglige udtryks tegnøkonomi er således nært knyttet til både mening og 

den ikke-sproglige verden, hvori mening dannes. Med stor meningsmæssig be-

kendthed i relationen mellem afsender og modtager taber distinktive tegnfølger 

noget af distinktiviteten. Det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke længere ma-

nifesteres, men snarere at de manifesteres som redundante tegnfølger, der så 

siden kan elimineres eller bevares med muligheden for igen at blive semantisk 

distinktive. 
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Udtryksredundansen udgør således en overordentlig central del af sprogets 

plasticitet relativ til den stærkt variable meningsmæssige og ikke sprogligt ud-

trykte konsensus mellem sprogets afsendere og modtagere. Det udtrykte er ikke 

blot på indholdssiden, men også på udtrykssiden en semantisk funktion af det ik-

ke-udtrykte.206  

Deri ligger også, at relationen mellem redundante og distinktive manifestatio-

ner ikke behøver at falde sammen for afsender og modtager eller for forskellige 

modtagere.  

Fuldstændigt sammenfald er tværtimod en sjældent eller aldrig forekommende 

undtagelse. Vi hører eller læser aldrig nøjagtig den mening, der er udtrykt, vi 

hører eller læser den i større eller mindre overensstemmelse med afsenderens 

intention og eksplikation. Spørgsmålet melder sig derfor, hvordan et og samme 

sproglige - og ikke mindst skriftlige - udtryk overhovedet kan indeholde denne 

semantiske åbenhed, eftersom udtrykket foreligger i en fuldstændig afsluttet 

form? 

I svaret på dette har man som regel henvist til, at den sproglige forståelse be-

ror på et fortolkningsfællesskab, der på en eller anden måde tillader at meningen 

modtages som en kopi af det afsendte budskab  og derefter udsættes for fortolk-

ning. Men henvisningen til fortolkningsfællesskabet, der ikke i sig selv er for-

kert, giver ikke noget svar på hvordan sproget kan indeholde flere meninger i 

samme udtryk.  

Det hjælper heller ikke at betragte udtrykket ud fra de semantisk-distinktive 

tegnmanifestationer, fordi denne betragtning enten implicerer en semantisk enty-

dighed eller fuldstændig vilkårlighed i relationen mellem udtryk og indholds-

form, hvorimod relationen mellem afsenderen og modtageren hverken er entydig 

eller fuldstændig vilkårlig. Flertydigheden må på en gang være muliggjort i og 

begrænset af selve udtrykket.  

Men det er heller ikke tilstrækkeligt blot at tilføje, at der også indgår redun-

dante tegnfølger, hvis man derved implicerer, at et givet udtryk er karakteriseret 

ved en - af afsenderen tilsigtet eller utilsigtet - helt fastlagt relation mellem re-

dundante og distinkte tegnfølger. Det ville nemlig implicere, at alle semantiske 

variationer, som udtrykket tillader, skulle være variationer af oppositionel ka-

rakter. Hvor afsenderen definerede en distinktiv relation, skulle modtageren af-

læse den som redundant med fuldstændig vilkårlighed til følge. 

                                           
206 Denne funktion manifesteres også hyppigt i anvendelsen af »tomme pladser« f.eks. udeladelse af det ene led i 

neksusrelationen som hyppigt anvendes i avisoverskifter: /[ ] Sender forslag i udvalg./ /[ ] Døde af druk./ /Peter 

Hansen [ ] for retten i morgen/. Det er her overladt læserne at indkatalysere de manglende led, og læserens mulig-

hed for at gøre det tages i Hjelmslev's teori som bekræftelse af bygningsstrukturen. Det er imidlertid ikke muligt at 

indkatalysere det rigtige ord uden hensyn til meningen, ligesom selve muligheden for at arbejde med »tomme 

pladser« giver sproget en karakteristisk egenskab. Man kan her måske forsigtigt sammenligne med betydningen af 

tallet 0, der er væsensforskellig fra ingenting. 



Notationsformernes semantik 

265 

Den eneste mulighed, der således står tilbage, er at antage, at den samme nota-

tionsfølge tillader variation i aflæsningen af relationerne mellem det mere og 

mindre distinktive. Denne variation begrænser sig ikke til det forhold, at mange 

ord kan anvendes med forskellig betydninger og at forskellige betydningsnuan-

cer kan træde frem i bestemte anvendelser. Denne form for flertydighed, knyttet 

til semantiske helheder som ordet - eller sætningen - er velkendt og selvfølgelig - 

og der er i disse tilfælde tale om at en bestemt semantisk indholdsform er 

forbundet med et (variabelt) register af mulige indholdsmeninger (gamle be-

tydninger kan gå tabt, nye dannes).  

Denne form for variabel aflæsning (flertydighed) drejer sig således om varia-

tion i forholdet mellem indholdsmening og indholdsform. Men hertil kommer 

den mulige flertydighed, der knytter sig til de mindste semantiske variations-

mekanismer. Det er velkendt, at det i talesproget er muligt at ændre meningen 

ved at ændre betoning eller tryk. I dette tilfælde fremkaldes forandringen af 

indholdsmeningen gennem forandringen af udtryksformen. Det interessante er 

nu, at en sådan forandring ikke nødvendigvis behøver at blive manifesteret i 

skriftsproget. Mens forskellen mellem /en vis person/, der er klog og en, der er 

bestemt, i talesproget bliver udtrykt ved en fonemdistinktion, har de to personer i 

dag oftest samme udtryksform i skriftsproget. Man kan repræsentere en forskel 

enten ved at bruge det arkaiske /ii/ (en viis person, der er klog) eller ved kursive-

ring (en vis person, der er bestemt), men det er ikke nødvendigt og ikke 

almindeligt. 

Mens meningsdistinktionen i dette tilfælde i talen repræsenteres af en udtryks-

forskel, er den i skriften kun båret af meningskonteksten. Den fonemiske mar-

kering af semantisk distinktivitet i talesproget er her substiueret med en rent 

semantisk distinktion, der ikke har nogen eksplicit manifestation i skriften. Det 

enkelte grafem kan med andre have forskellig semantisk distinktiv værdi i 

samme konstellation. Anvender man kommutationstesten på dette eksempel bli-

ver det ejendommelige resultat, at vi i skriftsproget har ægte kommutation 

mellem grafemet /i/ i vis og grafemet /i/ i vis, der således både er identiske og 

forskellige grafemer. 

Mens et sådant tilfælde belaster forestillingen om et asemantisk defineret gra-

femisk system, bekræfter det beskrivelsen af figurerne som semantiske varia-

tionsmekanismer, der indgår i et redundanssystem, hvori de enkelte figurer kan 

optræde med variabelt betydningsindhold og/eller betydningsstyrke og at nota-

tionel distinktivitet kan substitueres med semantisk bestemt distinktivitet.   

Denne mulighed kan imidlertid også bekræftes ved endnu engang at trække 

katten op af hatten til en nærmere betragtning af grafemernes semantiske funk-

tion. 

Af Hjelmslev's kommutationstest fremgik at /k/ og /h/ kunne betragtes som se-

mantisk distinktive grafemer, fordi de indgik i et paradigme af grafemer, der an-

vendt på samme plads kan medføre semantisk variation. Hertil kunne man føje, 
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at deres funktion som semantisk distinktive grafemer er knyttet til en dobbelt re-

dundans. Den distinkte manifestation beror dels på, at det samme grafem i andre 

sammenhænge optræder som redundant, dels på, at det i den givne sammenhæng 

optræder som distinkt i forhold til de omgivende grafemer, der i denne relation 

er redundante. Fortsætter vi imidlertid kommutationen for det næste grafen /a/ 

viser det sig, at det i forhold til /k/ og /h/ redundante /a/ samtidig selv optræder 

distinktivt. For kat kan vi kommutere kit, for hat kan vi kommutere hit, mens /h/ 

og /k/ her optræder redundant relativ til det distinktive /a/. 

 Det er med andre ord kun i selve testsituationen, vi kan isolere det distinkte 

fra det redundante. Det, der adskiller /hat/ og /kat/, forener /hat/ med /hit/ og 

disse adskilles ved et af de elementer, der forener /hat/ og /kat/. Da eksempel-

rækken kan suppleres med /han/ og /kan/ har vi altså her et eksempel, hvor kom-

mutationen er positiv for alle grafemerne i ordet kat (og hat og hit og kit osv). 

Selv om hele betydningen forandres ved forandring af hvert enkelt grafem (til 

forskel fra de grafem-forandringer, der danner endelser) er betydningen uopløse-

lig og fordelt på hele udtrykket. 

Der eksisterer med andre ord en uopløselig diskrepans - en strukturforskel - 

mellem udtryksform og indholdsform, der således ikke kan beskrives som ho-

mologe. Udtryksformens variationspotentiale er ikke bundet til indholdsformer-

ne. Forandring af en enkelt udtryksenhed kan opløse en indholdsform, der 

omfatter et ord, en sætning eller en regel. 

Den distinktive forekomst er således ikke blot baseret på en dobbelt redun-

dans (samme grafem optræder redundant i andre relationer og andre grafemer 

optræder redundant i en given relation), det samme grafem kan også optræde 

både som distinktivt og redundant tegnelement på samme tid og sted. Det ikke 

bare kan, det kan ikke lade være, fordi det altid skal bidrage til at udtrykke en 

mediering mellem en sproglig regelstruktur og et sproglige meningsindhold. Da 

forholdet mellem regelstruktur og meningsindhold hverken kan være helt regel-

bestemt eller helt uforbundet, kan de to niveauer betragtes som en reciprok re-

dundansstruktur. Da et helt regelbestemt sprog ikke kan tale om sig selv, er det 

rimeligt at antage, at det er denne reciprokke redundansstruktur, der karakte-

riserer den sproglige anvendelse af notationssystemet, der gør det muligt at tale 

om sproget i sproget, ligesom denne egenskab ved den sproglige udnyttelse af de 

distinkte fonemer (og det diskrete alfabet) danner grundlag for sprogets pla-

sticitet. 

Den dobbelte redundans og den samtidige redundante og distinktive optræden 

udgør i hvert fald et af de specifikke kendetegn ved alfabetisk skrift. Den fore-

kommer ikke i formelle notationssystemer, der er karakteriseret ved elimination 

af alle redundante grafemer, og den forekommer ikke i billedlige udtrykssy-

stemer, der hverken benytter sig af et afgrænset notationssystem som alfabetet, 

eller af et ubegrænset system, hvor de enkelte medlemmer skal deklareres, som i 

den formelle notation.  
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Det ser altså ud til, at den redundans, der er impliceret i det sprogteoretiske 

kriterium for tegndistinktivitet, udgør et overordentlig centralt og karakteristik 

sprogligt træk, der tillader en begrebslig distinktion overfor andre semantiske 

systemer, som formelle og billedlige.  

Før man imidlertid drager alt for vidtgående konklusioner af denne bemærkel-

sesværdige egenskab, er der grund til at gå lidt nærmere ind på forholdet mellem 

talt og skrevet sprog. 

 

Skrift - et udtrykssystem og/eller et sprog?  

Hjelmslev's sprogteori drejer sig om beskrivelsen det, han omtaler som det 

»såkaldt "naturlige" talesprog«. Man kan imidlertid spørge, om det talte sprog 

overhovedet eller kun betjener sig af tegnelementer i form af fonetiske figurer i 

den forstand Hjelmslev forudsætter. Ganske vist er det muligt at opstille relativt 

overskuelige fonetiske inventarer som typiske, og opfattelsen af talt sprog forud-

sætter antagelig også en vis korrespondens mellem talerens og lytterens foneti-

ske inventarer, men det talte sprog tillader lige så utvivlsomt en langt højere (in-

dividuel, gruppebetinget, dialektal, stilistisk etc.) fonetisk variation end udtrykt i 

disse inventarier, og det direkte talte sprog tilbyder samtidig en række andre, 

korrektive muligheder for udskillelsen af semantisk distinktivitet (betoning, mi-

mik, gestik, præetablerede sociale forventninger i den kommunikative kontekst) 

der hos Hjelmslev betragtes som perifere og yderlige fænomener. 

En mere forsigtig tolkning tilsiger derfor foreløbig at betragte den redundans i 

udtrykssystemet, der knytter sig til tegnbegrebet, som en redundans knyttet til 

alfabetisk udtrykt sprog, hvor manifestationen af redundante tegnelementer er 

den nødvendige betingelse for manifestationen af semantisk distinktive tegn.  

At det er et kendetegn ved den alfabetiske skrift, medfører altså ikke nødven-

digvis, at det også er et kendetegn ved talesprog eller ved sproget som sådan. 

Havelock hævder eksempelvis, at det er fejlagtigt at identificere skriften med 

sproget og foreslår, at man reserverer termen »sprog« til det talte sprog. I forlæn-

gelse heraf beskriver han den alfabetiske skrift som en oversættelse af det talte 

sprogs fonemer til et visuelt udtryk beroende på en - sammenlignet med talen - 

meget sent udviklet civilisatorisk kompetence.207  

Ifølge Havelock kan et »ægte« alfabet defineres ved 3 betingelser, der skal 

være opfyldt samtidigt: For det første er det et krav, at alle det talte sprogs fone-

mer skal være dækket. For det andet, at den samlede mængde af grafemer skal 

være begrænset til mellem 20 og 30. Og for det tredie, at et givet grafem ikke 

behøver at varetage mere end én opgave, det enkelte grafem skal være forbundet 

med en fikseret og invariabel akustisk identitet.208 Den centrale pointe i denne 

                                           
207 Havelock, 1982: 39-59, 316. 
208 Havelock 1982: 77. 
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definition er, at den visuelle repræsentation af det talte sprog i det græsk-

romerske alfabet er en re-præsentation af det talte sprogs fonemsystem. 

Denne oversættelse beror på den ene side på en teoretisk, analytisk konceptu-

alisering af det talte sprogs lydlige grundbestanddele, dets atomstruktur med de-

chiffreringen af vokalerne som det sonare element, hvortil der føjes kon-sonare 

start- og/eller stopbetingelser, og på den anden, at det skriftlige notationssystem 

baseres på et sæt distinktive former, der ikke har nogen semantisk referentialitet. 

Skriftens grafemer, bogstaverne skal derimod opfattes som visuelle signaler, der 

på mekanisk måde udløser et akustisk billede i bevidstheden. 

Båndet, der kan forbinde tale og skrift, ligger således i kravet om en streng 

korrespondens mellem fonetisk og grafemisk manifestation, en korrespondens i 

udtrykssystemets elementarpartikler. Det er ifølge Havelock denne asemantiske 

relation mellem tale og skrift, der gør det muligt at repræsentere mange forskel-

lige, talte sprog i samme skriftlige notationssystem. Når antallet af nødvendige 

grafemer kan defineres så forholdsvis klart til at skulle udgøre mellem 20 og 30, 

beror det endelig på en kombination af et hukommelsesmæssigt behov for at re-

ducere antallet af umiddelbart genkendelige grundformer til det mindst fornødne 

med kravet om fuldstændig repræsentation af det mulige antal fonemer, der igen 

skulle være bestemt af de biologiske betingede, fysiologiske artikulationsmulig-

heder.  

Havelock antager således, at den alfabetiske skrifts udtrykselementer »ideelt 

set« korresponderer med det talte sprogs, men han hævder dog samtidig, at den 

akustiske erindring næppe har form af et - begrænset - fonetisk inventarium, idet 

han opfatter det talte sprog som en biologisk overleveret disposition, bestående 

af en mental evne til at opbevare talesprogets uhyre mængde akustiske billed-

konstellationer. Heller ikke denne opfattelse er problemfri, fordi den gemmer 

spørgsmålet om det talte sprogs lydside væk i det biologiske, selv om talekun-

sten så at sige pr. definition har artefaktiske dimensioner. Men den antyder, at 

beskrivelsen af det begrænsede fonetiske inventarium også i denne teori måske 

snarere er en projektion af den meget senere udviklede alfabetiske notation. 

Til gengæld skaber både Hjelmslev's og Havelock's teorier det i nærværende 

sammenhæng kedelige problem, at skriften ikke opfattes som sprog. Hos Hjelm-

slev fremgår det kun implicit af hans gentagne betoninger af, at det primære 

sproglige genstandsområde er det talte sprog, mens han iøvrigt synes at antage, 

at sprogteorien alligevel er så generel, at den omfatter alle sprog. Uklarheden 

omkring hans forståelse af forholdet mellem talt og skrevet sprog viser sig ikke 

blot i, at han slet ikke gør skriftsproget til særskilt genstand, men også i, at han, 

når han refererer til det stoflige materiale (sprogbrugen), tænker på talen, men 

hovedsagelig og måske udelukkende skriver (om) »texten«: 
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De emner sprogteorien interesserer sig for er texter. Sprogteoriens formål er 

at tilvejebringe en fremgangsmåde ved hjælp af hvilken en forelagt text kan er-

kendes gennem en modsigelsesfri og udtømmende analyse.209 

 

Det er ikke vanskeligt at forstå motivet til denne tekstuelle om-tale af talt 

sprog i en teori, der sætter sig beskrivelsen af sproget sui generis som mål, for 

mens det skrevne sprog netop på udtrykssiden foreligger sui generis, har det talte 

sprog slet ikke en sådan »foreliggende« egenskab som manifest objekt. Skriften 

foreligger, talen er unik og kan kun foreligge som genstand i medieret og re-

konstrueret form. 

At der er tale om en mere dybtgående konfusion fremgår endelig også af den 

ganske tvangfri og ikke kommenterede brug af eksempler fra latin, ligesom alle 

eksempler, der anføres i bogen, derfor foreligger i skriftlig repræsentation, mens 

der fuldstændig mangler ethvert tilløb til beskrivelse af mundtlig kommuni-

kation. Denne konfusion kan ikke forklares som en skødesløs lapsus. Det er 

tværtimod resultatet af den teoretiske konstruktion, idet talen og skriften opfattes 

som to forskellige sprogbrug, d.v.s. som to for sproget ydre og tilfældige ud-

trykssubstanser eller som Hjelmslev efterhånden præciserer: som substanser for 

sprogbygningens udtrykssystem, idet dette »sprogbygningsudtrykssystem« (sic!) 

kan 

 

tilordnes forskellige lydlige sprogbrug og forskellige skriftlige sprogbrug. Et 

sprog kan undergaa en forandring der er af rent lydlig art uden at sprogbygnin-

gens udtrykssystem berøres deraf, og ligeledes en forandring der er af rent se-

mantisk art uden at sprogbygningens indholdssystem berøres deraf.210 

 

Der er ingen holdepunkter for at nægte disse muligheder, der ifølge Hjelmslev 

forklarer, at vi kan skelne mellem lydforskydninger og betydningsforskydninger 

på den ene side og formforskydninger på den anden. Der er på den anden side 

heller ingen holdepunkter for at nægte, at både lydforskydninger og semantiske 

forskydninger også kan fremkalde formforskydninger. I Hjelmslev's teori kan 

dette kun ske som en ydre anledning, hvis virkning i sprogsystemet helt og 

holdent beror på sprogformens »algebraiske struktur«. 

Selv om  man godtog dette - i sig selv umotiverede - postulat om eksistensen 

af en algebraisk garanteret sprogform, bliver den iøvrigt heller ikke, som Hjelm-

slev forudsætter, invariant, eftersom alle algebraiske strukturer kan opløses i 

                                           
209 Hjelmslev (1943) 1966: 16. Termen text er gennemgående og selvfølgelig i OSG, mens henvisningen til, at 

det er talt sprog, der er genstand, fremkommer i mere emfatiske sammenhænge. Undertiden mødes de to 

referencesystemer i en og samme sætning, således hedder det henimod slutningen, at et krav om en sikker metode 

til beskrivelse af en forelagt begrænset text affattet i et på forhånd defineret »naturligt« talesprog ... har måttet 

vige. Hjelmslev (1943) 1966: 110. Det var imidlertid ikke konfusionen mellem talesprog og text, der måtte vige. 
210 Hjelmslev, (1943) 1966: 93. 
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simple uforbundne komponenter, mens sammensætningen af strukturen omvendt 

beror på en række semantiske valg. Man kan sammenligne Hjelmslev's be-

skrivelse af den invariante sprogbygning med en beskrivelse af et computer-

program, der ikke gør rede for de hensigter, der er ligger bag programmets kom-

position - udvalget og sammensætningen  af de mulige procedurer - og ikke 

stiller spørgsmålet om, hvordan programmet udføres. At det er en brist fremgår, 

når man tager i betragtning, at et hvilket som helst led i et computerprogram 

både kan optræde som program og som data, og at et program tilmed kun kan 

udføres, hvis det selv kan opløses i og behandles som en serie af adskilte skridt, 

der kan udføres uafhængigt af den overordnede programmatiske struktur. 

Programmet er således som det algebraiske udtryk tilgængeligt for semantisk 

motiveret formforandring, der kan berøre et hvilket som helst element til og med 

de bærende regelstrukturer. Sådanne forandringer kan både fremkaldes ad 

semantisk, intentionel vej og som resultat af ikke-intenderede støjvirkninger. 

Selv om man nu alligevel - for eksperimentets skyld - også godtog den mulig-

hed, at  det algebraiske udtryk, kalkulen, kunne være en naturlovmæssig, deter-

ministisk invariant struktur, der garanterer sin egen udførelse, står Hjelmslev's 

hypotese overfor endnu et problem, idet han ikke blot er ude efter en beskrivelse 

af programmets almene teori, han er ude efter en specifik beskrivelse af sprogets 

programstruktur. 

Det afgørende punkt er i den sammenhæng, om man på forhånd kan sige, at 

man alene ud fra den eventuelle - stadig eftersøgte - algebraiske struktur ville 

kunne aflede et begrænset sæt af mulige sproglige strukturer. Det er imidlertid 

fuldstændig udelukket, eftersom der ikke kan findes noget algebraisk udtryk for 

distinktionen mellem sprog og ikke-sprog.211 

 Hjelmslev har da heller ikke andre veje til studiet af sprogformen end studiet 

af notations- og betydningsforandringer. Han har til gengæld denne mulighed, 

fordi disse forandringer ofte fremkalder virkninger, der udelukker en direkte - 

mekanisk - forbindelse mellem notations- og betydningsforandring. Ved at isole-

re sprogformen og reducere notationssystemerne til amorf substans forsvinder 

det centrale spørgsmål, om det er muligt at klarlægge regler for hvilke forskyd-

ninger på et niveau, der kan bevirke forskydninger på et af de andre, dels fordi 

relationen bliver opfattet som perifer, men især fordi forestillingen om den 

amorfe substans, medfører, at man ignorerer de strukturelle egenskaber, der ka-

rakteriserer notationssystemerne som sproglige udtrykssystemer med forskelligt 

semantisk potentiale. 

Hvor Hjelmslev søger en beskrivelse af sproget alene ved bestemmelsen af in-

variante og distinkte skel på alle trin i beskrivelsen, fremviser sproget modsat på 

alle trin en grundlæggende variabilitet mellem repetitioner, graduelle og diskon-

                                           
211 At Hjelmslev ikke er ene om den »numeriske fejlslutning«, som han introducerede i sprogvidenskaben, gør 

den hverken mere eller mindre forkert. 
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tinuerte overgange. Distinktivitet kan ikke fremtræde uden redundans, og selve 

relationen mellem distinktivitet og redundant fremtræden kan underlægges 

semantisk variation. Den semantiske variation indtræder imidlertid på udtryks-

planet og indtræder derved i en relation til »udtrykssubstansens« semantiske 

potentiale. 

Hvor Hjelmslev tier (men dog bemærker, at skriftsproget egentlig slet ikke 

endnu er studeret og måske endda også er lige så »oprindeligt« som talen), til-

byder Havelock en række begrebslige - og historisk motiverede - distinktioner, 

omfattende beskrivelser af de to udtrykssystemers udvikling og gensidige rela-

tioner i den græske antik. For Havelock indebærer denne distinktion, at man ikke 

kan bruge skriften som paradigme for beskrivelsen af det talte sprog, men han 

indføjer samtidig de to systemer i et indbyrdes hierarki, hvor talen opfattes som 

en biologisk invariant, mens skriftsystemer opfattes som specifikke, artefaktiske 

og ydre notationssystemer.  

 

A successfull or developed writing system is one which does not think at all. It 

should be the purely passive instrument of the spoken word even if, to use a pa-

radox, the word is spoken silently.212 

 

Da der til hvert af systemerne er knyttet forskellige artikulationsmuligheder, 

er det imidlertid ikke indlysende, at skriften kun er et passivt ydre medium for 

talen og ikke opfattes som sprog. Nogen klar begrundelse - ud over den biologi-

ske baggrund - gives ikke og indskrænker sig måske i sidste ende til at være en 

manifestation af den logocentrisme, der ifølge Derrida udtrykkes i en stiltiende 

priviligering af talen over skriften, en besværgende gestus, der skal skjule den 

kløft mellem mening og udtryk, der knytter sig til tegnbegrebet, hvori tegnets 

nærvær er en manifestation af tingens fravær. Om denne problemstilling kan få 

nogen afklaring vil her forblive ubesvaret. Problemet markerer imidlertid en 

mulighed for at betragte den alfabetiske skrift som et særligt sprog. 

Når det gælder redundansbegrebet, er det derfor nærliggende at spørge, hvor-

dan den alfabetiske skrifts tegnorganisation iøvrigt forholder sig til det talte 

sprog. Har den dobbelte redundans, der er betingelsen for grafemernes evne til at 

bære semantisk distinktivitet en pendant i talte sprog, eller er denne redundans 

tværtimod en specifik funktion, der kun korrigerer for problemer i konverterin-

gen af visuelle former til den mentale erindring af det talte sprogs fonemer? 

Sandsynligvis begge dele. Det er velkendt, at det skrevne sprog langt fra gen-

giver det talte sprog, når de aflæses på elementarpartiklernes niveau. Sprogfor-

skere opererer tværtimod med en særlig lydskriftnotation, der iøvrigt er under-

lagt en langt højere variabilitet end skriftsproget. I denne henseende repræsente-

                                           
212 Havelock, 1982: 55. 
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rer Havelock's korrespondensteori en idealisering med begrænset holdbarhed, 

som ethvert barn, der lærer at stave, har erfaret.   

Redundante grafemforekomster er utvivlsomt i nogle sammenhænge knyttet 

til et behov for at korrigere den skriftlige notations inkomplette korrespondens 

med den akustiske erindring, men det indebærer ikke, at en tilsvarende redun-

dans ikke også gælder det fonetiske inventarium. Vanskeligheden er her, at der 

ikke er umiddelbar symmetri mellem begreberne fonem og grafem. 

Mens grafemerne qua deres eksplicitte og fysisk fæstnede form er konstrueret 

som distinktive og manifeste former, er begrebet fonem måske kun en analytisk 

konstruktion, hvormed vi gør det talte sprogs lydside tilgængelig for analytiske 

operationer. Der synes både hos Hjelmslev og Havelock således at være tale om 

en beskrivelse af den fonetiske struktur ud fra det alfabetiske notationsbillede, 

der er konstrueret for at gøre en visuel repræsentation mulig. Mens den skriftlige 

notation er baseret på sekventiel, enstrenget organisation af diskrete elementer, 

er det talte sprog under alle omstændigheder mindst to-strenget. Distinktionen 

mellem konsonanter og vokaler i skriften er her modsvaret af en samordning af 

mindst to samtidige fysiske processer: frembringelsen af sonare bølger og 

moduleringen af variationer, der både kan være kontinuerte (sonare) og 

diskontinuerte (konsonare). Talesituationen indeholder samtidig en række andre, 

samtidige og indbyrdes interferende fysiske udtryksmuligheder. Et blik med øjet 

kan påvirke sætningskonstruktionen hos modparten, eller bruges til at give et 

udtryk for en anden eller flere meninger etc. 

Når vi alligevel kan hævde, at redundansen ikke blot er en funktion af den 

skriftlige notation, men indgår som konstitutiv for sprogdannelsen beror det på, 

at redundansfænomenet er en nødvendig forudsætning for enhver artikulation i 

den - med et gammelt begreb - endelige, fysisk-legemlige verden. Det talte 

sprogs lydbillede kan - som det musiske - kun fremtræde som en udvælgelse af 

repetitive modulationer i sonar klangbund. 

 

Redundans og regularitet 

I den beskrivelse af den notationelle redundansstruktur, der her er givet, har 

vægten været lagt på redundansens funktionalitet set i relation mellem det 

sproglige og ikke-sproglige, på den ene side i forhold til Hjelmslev's »mening« 

(intentionerne og referencerne) på den anden side i forhold til sprogets fysiske 

realisation. Forholdet mellem det sproglige og ikke-sproglige kan imidlertid ikke 

blot forstås som en »statsgrænse« mellem distinkte territorier, sådan som man 

har gjort det i et velmotiveret angreb på opfattelsen af sproget som et mimetisk 

spejl eller middel til perfekt rekonstruktion af den omgivende verden. 

Dermed falder forestillingen om, at et givet sprog kan beskrives ud fra den 

jurisdiktion, der angives med begrebet sprogbygning. Bygningen er selv bygget, 

reglerne er selv underlagt regulerende forandringer i en proces, der på en gang 
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fremkaldes af tegn og ikke-tegn, der avler nye tegn. Det rammer ikke kun 

Hjelmslev's drøm om en sprogteori, der kan 

 

bruges til at beskrive og forudse enhver mulig text affattet i et bestemt sprog, 

men enhver mulig text affattet i et hvilket som helst sprog, på grundlag af 

kundskaber om sproget i almindelighed,213 

 

det rammer alle teorier, der beskriver sprogbygninger som en invariant, struk-

turel forskrift for sprogbrug. 

Der er ganske vist mange sproglige træk, der ikke har ændret sig meget eller 

overhovedet indenfor en periode på 50, 100 og måske 1000 år, for eksempel ho-

vedsætningernes neksusstruktur. Det viser, at sproget i høj grad betjener sig af 

stabiliserende regler. Det viser derimod ikke, at der eksisterer en invariant 

forskrift udenfor sproget, adskilt fra den manifeste sprogbrug, og heller ikke at 

neksusrelationens funktionalitet alene eller især er knyttet til sætningens indre -

organisation.  

Sålænge man kun ser på den repetitive anvendelse af de samme regler er val-

get mellem at beskrive dem som del af et sprogsystem eller som et udtryk for en 

stabilisering i en sproglig redundans-struktur måske vilkårligt, men vilkårlig-

heden opløses, når man betragter forholdet mellem redundans og distinktivitet. 

Opfatter man repetitionen som del af en i forhold til sprogbrugen transcendental 

sprogbygning, skaber man en uoverstigelig kløft mellem den - i så fald re-

dundante - del af det sproglige udtryk, der repræsenterer bygningen, og den del, 

der repræsenterer meningen. Til hver del må nemlig så høre hver sit sæt af tegn-

følger, eftersom sprogbygningens regler ikke kan bestemme alle tegnfølger, hvis 

der skal kunne udlæses en mening af udtrykket. 

Man kan imidlertid ikke foretage en sådan fuldstændig opdeling af tegnfølger-

ne, man kan derimod vise, at skriftsprogets tegnfølger er underlagt flere sam-

tidigt virkende regler og indgår i flere samtidige relationer. Distinktiv frem-

træden går hånd i hånd med redundant fremtræden, sproglig bestemthed går 

hånd i hånd med ikke-sproglig bestemthed, og sproglig bestemthed kan selv 

omfatte flere niveauer fra grammatiske til genremæssige og stilistiske valg.  

 At opgive tanken om en transcendental sprogbygning, indebærer altså ikke, at 

man ikke kan tale om regler, men derimod, at relationen mellem regler og af-

gørelsen af deres udstrækning og anvendelse selv er en del af tegndannelsespro-

cessen, og at den sproglige regeldannelse tager sit udgangspunkt i under- og 

overbestemthed.   

Man kan også sige, at de almene talte og skrevne sprog er kendetegnet ved, at 

regeldannelsen er semantisk, at den er en del af den praksis, den regulerer, og at 

                                           
213 Hjelmslev, (1943) 1966: 17. 
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regeldannelsen sker i form af forskydninger af balancer mellem flere forskellige, 

disponible sproglige regler og ikke-sproglige interferenser.  

Forholdet mellem det, der forudsættes, og det, der udtrykkes, er ikke et for-

hold mellem en forskrift og og en udførelse af forskriften, men et semantisk 

valg, der afgrænser det udtrykte relativt til en hensigt og en modtager. Deri lig-

ger også, at selve begrebet om sproglig redundans på væsentlig måde går på 

tværs af distinktionen mellem en forskrift og en realisation. På den ene side ud-

gør redundansfunktionen et alternativ til forskrifter. Redundansen tilvejebringer 

en stabilitet, der i dens fravær måtte udfyldes med en forskrift. På den anden side 

kan man ikke tale om begrebet redundans, før der foreligger et manifesteret ud-

tryk, eftersom redundansen kun kan bestemmes relativt til den fysiologiske og 

semantiske distinktivitet.  

Det er derfor heller ikke tilfredsstilllende, som Paul Ricoeur, blot at supplere 

semiologien, forstået som en videnskab om tegnene i systemerne, med en seman-

tik, forstået som en videnskab om sprogbrug (brugen af tegnene i sætningspo-

sitionen). Ricoeur motiverer sin distinktion med udgangspunkt i sprogets poly-

semiske karakter, der set fra den synkrone beskrivelses standpunkt  

 

kun betegner det forhold, at et ord på et givet tidspunkt har mere end en be-

tydning, [og] at dets forskellige betydninger hører til samme systemtilstand.214 

 

mens en diakron betragtning viser, at polysemien er det aktuelle resultat af en 

stadigt foregående semantisk betydnings-kumulation, der igen er betinget af, at 

ordene er i stand til at optage nye meningsdimensioner (den metaforiske me-

ningsoverførsels bevægelse) uden at tabe de gamle. 

Mens den diakrone og semantiske dimension således karakteriseres ved ten-

densen til en stadig betydningsudvidelse, grænsende til overbelastning og opløs-

ning, bliver den synkrone system-dimension, »tegnenes gensidige begrænsning 

af hinanden«, betragtet som en nødvendig bremse, der bevirker »at den nye be-

tydning finder sin plads indenfor systemet«. 

Det er tydeligt, at Ricoeur her vakler mellem opfattelsen af den synkrone be-

skrivelse som beskrivelse af et for meningen transcendentalt formsystem, der 

virker som en invariant massiv og ydre stopklods, og som et »øjebliksbillede« af 

en proces, hvori systemet er inddraget som agerende kraft. Han beskriver for-

holdet mellem det synkrone og diakrone som en kollisionsproces mellem to helt 

adskilte systemer, hvor det ene forandrer det andet, men selv efterlades uberørt. 

Betingelsen for, at systemet kan virke begrænsende i forhold til den seman-

tiske ekspansion, er imidlertid, at det selv er semantisk følsomt. Betydningen af 

det ene ord kan ikke falde på plads med mindre systemet tillader stadige og ikke-

forudsete semantiske forandringer i de sproglige omgivelser, d.v.s. ændringer i 

                                           
214 Ricoeur, (1969) 1970: 44. 
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reglernes udstrækning og/eller forandring i indholdsform og/eller udtryksform 

uden hvilke en meningsforandring ikke kan manifesteres.  

 Når sproget overhovedet kan indeholde den polysemi, der ifølge Ricoeur er 

det egentlig karakteristiske ved sproget, beror det på, at sprogets regularitet dan-

ner sig i stadige modulationer og krystalliseringer i redundansstrukturer, der 

tillader, at de samme udtrykselementer både kan være regelbærende og menings-

distinktive undertiden samtidigt. Det indebærer, at hele strukturen og ikke kun 

meningen er inddraget i den semantiske dimension. Den synkrone beskrivelse 

må derfor opfattes som et idealtypisk, fotografisk fastfrosset øjebliksbillede af en 

tilstand, hvis relation til foregående og senere tilstande er åben for semantisk 

variation og for innovation af nye regler eller suspension af gamle. Polysemien 

omfatter sprogets regler, der kun eksisterer, hvis de akcepteres, og kun 

akcepteres, hvis de befordrer en semantisk relation mellem en afsender og en 

modtager.  

Hvis sprogets regler forelå i form af en invariant regelstruktur ville sproget i 

høj grad egne sig til at fremsætte entydige meddelelser, idet der til hver menings-

entitet ville svare en deklarativ udtryksregel. I et sådant - for eksempel ma-

tematisk - sprog er udtrykket »goddag mand økseskaft« uden mening og kritisk 

læsning af en tekst ikke mulig.  
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7.8 Redundansstrukturen som distinktivt kriterium 

 

Hvis man bliver bedt om at nævne de sidste 5-10 ord - eller den sidste sætning 

- man har læst, skal man som regel tænke sig lidt om, det er lettere at genfortælle 

en mening end at repetere et læst udtryk. Hvis man istedet bliver bedt om at næv-

ne de sidste 5 eller 10 bogstaver eller stave det sidste ord, skal man tænke sig om 

endnu en gang, vejen til erindringen om bogstavet synes at gå over erindringen 

af ordet, og vejen til erindringen om ordene over erindringen om meningen. 

Mens afstanden mellem ordet og meningen modsvares af en stor frihed i valget 

af ord til at udtrykke en mening, er den erindringsmæssige afstand mellem ordet 

og bogstaverne mere påfaldende, eftersom der hersker faste bånd mellem ordet 

og dets bogstavelige manifestation.  

I det talte sprog er det anderledes. Man kan oftest uden vanskelighed gentage, 

hvad der lige er sagt. Til gengæld har vi ikke den samme faste kodeks for opløs-

ning af ordene i et fonetisk inventarium. Om man bevidst kan foretage en fone-

tisk eller fonologisk opløsning af ordene i lydbestanddele spiller ingen vigtig 

rolle for sprogkompetencen. Mens stavning indgår i den elementære indlæring af 

skriftsproget, er fonetisk transkription et anliggende af rent professionel art - på 

trods af den kolossale betydning vi individuelt som kollektivt tillægger udtalen 

af sproget.  

Det er klart, at fonemet ikke spiller den samme rolle i den mundtlige sprog-

kompetence som grafemet i den skriftlige, men hvori består forskellen? 

En mulighed kunne være strukturelle forskelle mellem det auditive og visuelle 

sanseapparat. Men det er svært at se, hvorfor den visuelle mediering skulle kræ-

ve et snævrere bånd mellem det skrevne ord og dets grafemiske repræsentation 

end den auditive mediering kræver mellem det talte ord og dets fonemiske 

repræsentation, ikke mindst hvis man med Havelock ser alfabetet som en visuel 

repræsentation af det talte sprogs fonemstruktur. 

Det forekommer derfor mere rimeligt at forstå denne forskel i lyset af det talte 

og skrevne sprogs forskellige kommunikationsstrukturer. Hvor talen - med luften 

som medie - er flygtig, og relationen mellem taler og lytter er samtidig, er 

skriften fæstnet, og relationen mellem taler og læser usamtidig. 

Da samtidigheden mellem tale og hørelse implicerer fysisk nærhed mellem ta-

ler og lytter, kan taleren samtidig benytte andre udtryksmuligheder. Det fonemi-

ske inventar står ikke alene, det indgår sammen med betoning, tryk og gestiske 

signaler som midler til meningsartikulation, ligesom taleren kan udnytte 

modtagerens reaktioner som led i stabiliseringen og præciseringen af budskabet.  

Disse strukturelle forskelle betinger en forskel i talens og skriftens udtryks-

økonomi. Mens taleren i talens løb både kan benytte et multiplum af auditive, vi-

suelle og eventuelt taktile udtryksmidler og økonomisere med udtrykket under 

indtryk af de signaler, der udgår fra modtager og omgivelser, er tekstens forfatter 

henvist til kun at benytte grafemiske udtryksmidler, og til selv på forhånd at 
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fastlægge sin fortolkning af det nødvendige forhold mellem redundans og di-

stinktivitet i udtrykket.  

Af denne forskel fremgår ikke blot, at grafemet skal varetage mange flere op-

gaver end fonemet, men også at den grafemiske manifestation må transponere 

talens (og de ikke udtalte, f.eks. viste betydningers) samtidige manifestationer til 

successive sekvenser. Ordenes faste grafemstruktur, der i skriften yderligere un-

derstreges af blanktegnet, der skiller grafemiske blokke fra hinanden, ækviva-

lerer ikke med talens fonemstruktur.  

Der er således også en aldeles fortræffelig grund til, at fonemet ikke spiller 

samme rolle for den talte sprogkompetence som grafemet for den skrevne. Fo-

neminventaret er simpelthen ikke det talte sprogs elementarpartikel på samme 

måde som grafemet er det i det skrevne. Det er det ikke af tre grunde. 

For det første er fonemet som enhed større end den mindste mulige semantiske 

udtryksenhed. Forskellige betoninger (stemthed, tryk, dansk stød, stemmestyrke, 

stemmehøjde) af samme fonem kan være semantisk distinktive. 

For det andet er den fonemiske manifestation underlagt store individuelle og 

gruppemæssige variationer. Også håndskriften har individuel variation, men 

denne variation synes dog langt fra at tillade samme righoldige sæt af mulighe-

der for semantisk distinktiv udnyttelse. Den individuelle variation af håndskrif-

ten er da også traditionelt blevet anset for et stilistisk fænomen, der kunne karak-

terisere den skrivendes personlighed. PS. Hvad synes De om skriften? 

 For det tredie er den konsonare artikulation, der i skriften repræsenteres af 

særskilte grafemer, netop en kon-sonar modulering af vokaliteten. Vi kan sim-

pelthen ikke udtale særskilte konsonanter uden et minimum af en sonar klang-

bund. Distinktioner er altid distinktioner i noget. 

Om fonemerne overhovedet eksisterer som en klart afgrænset lydlig entitet 

kan diskuteres, hvorimod grafemernes eksistens som manifeste, grafiske entiteter 

er indiskutabel. Forskellen fremgår også indirekte af forskellen mellem lydskrift 

og skriftsprog, eftersom lydskriften frembringer mange fonemiske varianter af 

samme ord, mens skriftsprogene benytter en næsten fuldstændig - semantisk - in-

variant, grafemisk manifestation. 

Det er klart, at den faste bogstavering tjener til lettelse af ordgenkendelsen. 

Når denne sker på en anden måde i skriften end i talen, må det økonomiske let-

telsesargument imidlertid ses i lyset af den skrevne kommunikationsstruktur og 

ikke som manifestation af en generel sprogøkonomisk lovmæssighed.  

Når skriften med blanktegnet og de enkelte ords grafemiske invarians under-

støtter ordet som en langt mere invariant og distinktiv entitet end talen, ud-

trykker det en forskel mellem det semantiske potentiale, der ligger i de to sprogs 

forskellige tidsstruktur. Denne forskel i tidsstruktur er givet i og med ud-

trykssubstansens egenskaber. 
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Det er rigtigt, at også talen som et hele, ligesom skrivningen og læsningen, 

kan betragtes som et lineært forløb i tid, men det er ikke rigtigt, at talens ud-

trykselementer artikuleres (eller opfattes) i en lineær succession som skriftens.  

Talens flerdimensionale tids-rum er kun mulig, fordi talen forløber i tid, mod-

sat skriften, der foreligger som en afsluttet og samtidig manifestation af hele 

udtrykket. Tilsvarende kan man kun opfatte det talte på det tidspunkt, det sted og 

i den orden, det udtales, hvor læseren kan læse på ethvert tidspunkt og sted og er 

frit stillet til at bladre frem og tilbage, springe over, lægge væk eller læse igen.215 

Hvor læseren imidlertid må tage det læste til efterretning, lægge teksten bort 

eller gøre indsigelse post festum, har lytteren et bredt sortiment af muligheder 

for at intervenere: fra den løbende bekræftelse af forståelsen, over spørgende mi-

mik, afbrydelser, suppleringer, uddybninger, dialog, indvendinger, modsigelser 

til skænderi, slagsmål, udvandring - eller blodigst af alt - mord. Skriftens 

ensomhed tilbyder derimod skribenten den nåde, at kunne udnytte tidens - og 

tankens - afstand til at rette eller - måske - redde sig selv, før meddelelsen sendes 

ud i verden.  

 Den grafemiske fastfrysning og sekventering af talens samtidighedsfelt udgør 

således en mikrostrukturel forskel på talen som et dialogisk og skriften som et 

monologiske medie. Denne mikrostrukturelle forskel består, selv om der tales 

monologisk eller skrives dialogisk. I talen står udtrykket ikke alene, og det er 

tilgængeligt for variation under frembringelsen. Skriften skal - for at stå for sig 

selv - derimod betjene sig af en vis udtryksmæssig invarians, talen ikke behøver. 

Som udtrykssystemer er talen og skriften adskilt ved forskelle i deres varia-

tionsmuligheder. 

Forskellen mellem tale og skrift er altså i sine grundtræk en forskel i de to ud-

tryksformers redundansstruktur idet udtrykssubstansen tilbyder forskellige se-

mantiske variationsmekanismer. Selv om denne strukturforskel er modulerbar, 

de to udtryksformer kan trækkes i retning af hinanden, er den dog ikke så 

plastisk, at det ene system kan bringes til fuldstændigt at dække hele det andet 

systems udtrykspotentiale. Mange sætninger kan uden videre fremstilles i begge 

systemer, men begge systemer tillader også meningsudtryk, der ikke kan frem-

stilles i det andet. Vi er her afskåret fra at give ægte eksempler på talt sprog, der 

ikke kan udtrykkes skriftligt, men nærværende tekst er et udmærket eksempel på 

et skriftligt udtryk, der ikke kan frembringes i talesproget. 

Forskellen rækker videre end forskellen i fremstillingspotentiale. Det er heller 

ikke alle udtryk, der kan oversættes, når de er blevet udtrykt. Det er ganske vist 

muligt at læse en hvilken som helst skrevet tekst højt, men der er skrevet en del 

tekster, der ikke kan opfattes, hvis de formidles ved en sådan højtlæsning, for 

eksempel teoretiske tekster, der arbejder med hierarkiske sætningsstrukturer, højt 

                                           
215 Denne forskel består i modificeret form selv om man har midler (recitation, telefon, radio og båndoptager) til 

at repetere og/eller transmittere talen på et senere tidspunkt og/eller et andet sted.  



Notationsformernes semantik 

279 

specificerede begrebsdannelser og lav meningsredundans.216 Omvendt kan 

skriftsproget i mange tilfælde kun gengive det talte sprog ved en udførlig sprog-

lig (og sekventielt ordnet) redegørelse for de mange ikke-sproglige (og sam-

tidige) elementer, der indgår i betydningsudtrykket, men ikke i det sprogligt 

udtalte. Det er i dette tilfælde ikke sætningsstrukturens kompleksitet, der hindrer 

repræsentationen, men den komplekse, ikke-sprogligt udtrykte - meningsdistink-

tive - situation, hvad enten betydningen er givet af et eksisterende fortolknings-

fællesskab eller først frembringes under talens indvirken.   

Talen og skriften har forskellig relation til Hjelmslev's »mening«, (tankeind-

hold, reference til verden, »purport«).   

Hvor den klare mening i det talte sprog bygger på en kompliceret ikke-sprog-

lig kontekst, udtrykkes denne kontekst ikke i det talte sprog, selv om den er 

semantisk distinktiv. Den omstændelighed, hvormed en sådan tale skal genfor-

tælles eller nedskrives til andre, afslører at samtidigheden, der betinger en mulig 

interaktivitet mellem begivenhed og fortælling og/eller mellem fortæller og 

lytter, også giver det talte sprogs redundansstruktur en tidslig dimension, der 

ikke kendes i den invariante skrift, selv om den både frembringes og aflæses i en 

tidsligt éndimensional, lineær progression.  

Til den forskel, der består mellem den talte og den skrevne sprogkompetence, 

svarer en forskel mellem det talte og skrevne sprogs redundansstruktur, hvilket 

indebærer en forskel mellem de to sprogs distinktive potentialer. 

De to sprog er imidlertid samtidig en delmængde af hinanden. Set i forhold til 

andre tegnsystemer viser dette slægtskab sig karakteristisk nok som et slægtskab 

på det samme område, der skiller dem indbyrdes, nemlig redundansstrukturen. 

Mens det skrevne sprog bl.a. skiller sig fra det talte ved den grafemiske nota-

tions redundansstruktur, er skrift og tale fælles om samtidig manifestation af re-

dundans og distinktivitet. Dermed skiller disse sprog sig fra både billedlige og 

formelle udtrykssystemer. 

Det skrevne sprog deler manifestationens rumlige to-dimensionalitet med an-

dre billeder, men ikke den lineære sekventering af rummet. I billedet er alle rela-

tioner manifesteret samtidigt, men ikke bundet af nogen successionsfølge. Selv 

om de distinktive træk - formerne - fremtræder på en baggrund og i relationer til 

andre former, indgår der ingen faste redundansstrukturer i det billedlige udtryk, 

idet der ikke eksisterer et afgrænset notationssystem. 

Farven udgør ganske vist i en henseende en slags ækvivalent til den sproglige 

redundansstruktur, eftersom former kun kan manifesteres gennem relationer 

mellem farver, der besidder en plastisk variabilitet. Relationen mellem farve og 

form er imidlertid invariant. Selv om formen kan bestemmes ved de kritiske 

tærskler for farveovergange er relationen mellem farve og form forskellig fra re-

                                           
216 Denne strukturelle forskel bliver helt ekstrem, hvis vi i skriften også inkluderer numerisk-algoritmisk og 

matematisk notation, der kun i meget begrænset omfang kan håndteres uden skriftlighed. 
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lationen mellem redundans og distinktivitet. Farven kan ikke optræde som form 

og formen ikke som farve. Relationen er ikke åben for semantisk motiveret for-

andring, hvad enten man ser farven som formens - tilfældige - substans eller far-

vevariationen som formens materielle struktur. 

I en vis forstand kan man sige, at billeddannelsen som sprogdannelsen er ka-

rakteriseret ved overbestemthed, ved den samtidige virkning af flere normer og 

regler, men billeddannelsen er også karakteriseret ved regelfrihed snarere end 

mulighed for suspension og variation af reglernes udstrækning. Mens det enkelte 

billede udgør en fuldstændig, afsluttet og ordnet entitet, har billedet som abstrak-

tum ikke nogen definerbar ordensstruktur. Man kan ikke foretage en klassifice-

ring af billedudtryk på samme skala som talt og skrevet sprog, fordi det billedli-

ge udtryk ikke er bundet til velafgrænsede notationssystemer.  

Det betyder ikke, at man ikke kan klassificere visse billeder ud fra en nota-

tionsstruktur. Man kan tværtimod netop klassificere bestemte former for billeder 

på denne måde til forskel fra andre billeder, herunder andre grupper af billeder, 

der benytter andre notationsstrukturer. Et typisk eksempel i denne sammenhæng 

er forskellen mellem et fjernsynsbillede og computergenererede skærmbilleder, 

idet disse netop og kun adskiller sig ved de to forskellige - selv usynlige - bag-

vedliggende notationsstrukturer.   

Selv om grafemet er en billedform, der som sådan kan gøres til genstand for 

æstetisk betragtning og variation, er det samtidig underlagt et indlært fortolk-

ningsregime, der omfatter udskillelsen af de grafemiske former, eksempelvis i 

form af abc-dariet og et fastlagt regelsæt for aflæsning - eksempelvis i form af en 

lineær succession. Man kan derimod ikke skelne bogstavet fra andre billedfor-

mer ved blot at udpege bogstavformens arbitrære, ikke-ikoniske karakter, 

eftersom alle billedformer lader sig opløse i ikke-ikoniske formelementer med 

opdeling i enkeltpunkter som den mest radikale underinddeling. 

Det grafemiske billede bliver således bestemt ved sit tilhør til et fastlagt in-

ventarium og ved en tidslig defineret, som regel endimensional, aflæsningsor-

den. Heri ligger også, at grafemet ikke defineres ved en formmæssig invarians. 

At det er tilfældet fremgår også af, at vi med en iøvrigt forbavsende sikkerhed 

kan genkende en meget stor mængde forskelllige A-er som »A« og samtidig 

skelne mange lignende manifestationer som »ikke A« hvadenten »ikke-A« er et 

andet grafem eller en ikke grafemisk billedform.217  

                                           
217 Stjernfeldt, 1990 diskuterer dette med udgangspunkt i Douglas Hofstadter's spørgsmål, hvad er A og I? 

Hofstadter, 1985. Stjernfeldt foreslår med støtte fra J. Petitot en topologisk beskrivelse af grafemerne, idet han an-

tager, at de topologiske kategorier har en naturgiven status: »The categorial perception of writing and its base in a 

combinatory of topologies seems to indicate that the reason for categorization of letters is the same as for the cate-

gorization of the phenomenal world - thereby suggesting an interface intermediating the two being topology«. 

Stjernfeldt forklarer dog ikke, hvordan den topologiske matematik - eller blot J. Petitot's begreb om den matema-

tisk beskrivelige kategoriale perception - gør sig fortjent til en sådan ontologisk særstilling frem for en række an-

dre transcendentale formbegreber. Da det menneskelige perceptionsapparat selv har en opkomst- og udviklingshi-
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Kontinuet af mulige billedformer udgør den redundante baggrund for gra-

femets distinktive fremtræden. Skriften hviler således på en samtidig redundant 

og distinktiv udnyttelse af billedformer. Genkendelsen af det enkelte grafem 

støttes imidlertid samtidig på manifestationen af andre grafemer, der i denne re-

lation optræder som manifesteret grafemisk redundans. 

Mens notationssystemet og det i tid bundne bånd mellem form-elementer ud-

skiller det grafemiske billede fra andre billeder, har billedets samtidighed en 

pendant i det talte sprog. Men hvor billedets samtidighed etableres ved fastfrys-

ning af udtrykket, er det talte sprogs samtidighed en semiotisk relation, der kan 

foranledige udtryksvariation.  

Det kan umiddelbart undre, at billedlige og formelle udtryk, der synes at være 

diametrale modsætninger, er fælles om at udskille sig fra sproget ved et og sam-

me forhold, nemlig fraværet af den strukturelle udtryksredundans, der er 

sprogets kendetegn. Fraværet af denne redundansstruktur på notationsniveau har 

da også forskellig - form. 

Mens billedlige strukturer fremkommer uden nogen relation til sprogets re-

dundansstruktur, (skriftens redundansstruktur har derimod billedstrukturer som 

forudsætning) fremkommer formel notation gennem eliminination af sproglig re-

dundans. Midlet til denne elimination er en præskriptiv deklaration af entydige 

regler, der som formål har at overvinde sprogets polysemi.  

Mens sproget på den ene side er kendetegnet ved, at ethvert element i sprog-

bygningen kan underlægges variation - ganske som ethvert element i et program 

kan blive data - er det på den anden side, til forskel fra programmet, karak-

teriseret ved, at variationen fremtræder som resultat af en semantisk operation, 

der manifesteres som forskydning af relationen mellem redundans og distink-

tivitet. At det er en semantisk forskydning indebærer samtidig, at den ikke - som 

i programmet -  behøver at blive deklareret forud for dens effektuering. 

Med den forudgående entydige regeldeklaration får den formelle repræsen-

tation en redundansstruktur, der adskiller sig fra sprogets, idet reglen simpelthen 

definerer det distinktive udtryk ved at udskille det ubestemte redundanspo-

tentiale som overflødigt. Mens formuleringen af reglen finder sted som en se-

mantisk operation i sproglig form, sker formuleringen af reglens udtryk i en 

                                                                                                                                     
storie, er det ikke let at se, hvordan man kan applicere et invariant topologisk billede af perceptionsformer. Van-

skeligheden er antydet med brugen af begrebet »kombination af topologier« fordi disse kombinationer ikke selv er 

indeholdt i den topologiske beskrivelse. Men det skal medgives, at der mig bekendt heller ikke findes andre til-

fredsstillende forklaringer. Det er dog  næppe urimeligt at antage, at en forklaring under alle omstændigheder må 

arbejde med ubestemte, kritiske - mentale - tærskler for overgange mellem fysisk form og symbolsk form, bil-

ledform og grafem, mellem grafemer indbyrdes og for notationssystemers vedkommende utvivlsomt også 

semantiske komponenter, da udskillelsen af notationssystemer forudsætter en betydelig symbolsk abstrak-

tionskompetence, der næppe lader sig forklare uden reference til allerede eksisterende symbolsk aktivitet baseret 

på mindre fastlagte, »semi«-diskrete udtryksmidler.  
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formel gennem en substitution af den sproglige notationsorden med en formel 

notation. 

Da både de redundante indholds- og udtrykselementer således er udskilt fra 

det formelle udtryk, har dette udtryk ikke det samme semantiske variationspoten-

tiale. Til den tidsmæssige adskillelse hører en strukturel eller logisk adskillelse 

mellem den åbne, semantiske operation og formuleringen af det semantisk 

afsluttede, formelle udtryk. Dermed bliver alle overgange mellem redundant og 

distinktiv forekomst underlagt en sekventiel tidsrelation, hvor disse overgange i 

sproget kan defineres i en samtidig relation til definitionen af redundante træk.  

Nu indeholder definitionen af enhver redundansstruktur nødvendigvis også 

definitionen af distinktivitet. Det er relationen, der definerer begge momenter. 

Man kunne derfor være fristet til at betragte det formelle udtryks semantiske po-

tentiale alene ud fra forskriften, der er forankret i sprogets semantiske struktur, 

da den kun kan formuleres med en sproglig artikulation som udgangspunkt og 

arbejdsmiddel.  

 Det er imidlertid ikke holdbart. Selv om det udskilte formelle udtryk - den 

operationelle procedure - er kendetegnet ved, at det semantiske indhold, fastlæg-

gelsen af relationen mellem redundans og distinktivitet, er defineret forud - og 

udenfor - det distinktive, formelle udtryk, foreligger udtrykket som en udskilt 

sproglig procedure underlagt et afgrænset, for udtrykket specifikt, sæt af se-

mantiske variationsregler. Dette sæt er ikke blot et udvalgt sæt af sproglige va-

riationsregler, det er et sæt af regler, der som hele er kendetegnet ved et andet 

forhold til andre sproglige regler end det forhold mellem regler, der gælder i 

sproget. 

Dette andet forhold til sprogets regler manifesteres i en strukturel forskel på 

definitionen af grafemiske udtryk, reglerne for tegnfølger og på den sproglige og 

formelle sætningsbygning. I det formelle udtryk er det nødvendigt at deklarere 

den enkelte notations værdi. Selv om man benytter de alfabetiske notations-

enheder, optræder de enkelte notationer således ikke med deres alfabetiske vær-

di, de tilhører ikke længere sprogets alfabet. På samme måde forkastes også 

sprogets regler for notationsfølger til fordel for kravet om en specifik definition 

af relationen mellem en given notation næste. Hvor en sproglig ytring endelig 

kan foreligge i en enkelt sætning, kræver et formelt udtryk mindst to. 

Selv om det formelle udtryk betragtet for sig kan beskrives som en defineret 

relation mellem definerede entiteter, har udtrykket i bogstaveligste forstand de-

finitionen som forud-sætning. Den semantiske analyse af det formelle udtryk er 

kun mulig, hvis man tager denne forudsætning i betragtning. 

Den to-ledede formelle sætningsstruktur ækvivalerer heller ikke med sprogets 

hoved- og bisætningsstrukturer, idet disse ikke er underlagt den samme dekla-

rative definition af redundansstrukturen. Med kravet om deklaration er det 
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formelt udtryk strukturelt forbundet med og del af sproget, men med deklaratio-

nen udskilles et udtrykssystem, der er baseret på ikke sproglige-regler.218 

Mens vi således i forholdet mellem sprog og billede har to adskilte udtryks-

former, hvor den strukturelle forbindelse - for skriftsprogets vedkommende - er 

begrænset til notationsniveauet, har vi i forholdet mellem sprog og formel no-

tation to adskilte udtryksformer, der både indgår i en historisk og strukturel indre 

forbindelse af syntaktisk og semantisk karakter. Den formelle udtryksform er 

udtryk for et sprogligt meningsindhold, og det formelle udtryks indhold specifi-

ceres gennem en sproglig udtryksform. 

Da den formelle repræsentation overvinder sprogets polysemi gennem elimi-

nation af den for sproget bærende redundansstruktur, indeholder relationen mel-

lem de to udtrykssystemer nødvendigvis en spændingsfuld negation med omfat-

tende og ofte diskuterede epistemologiske implikationer. 

 Forholdet mellem disse sprogs sproglige strukturer har dog spillet en for-

bavsende beskeden rolle i disse diskussioner, oftest underordnet transcendentale 

sandhedsbetragtninger. Relationen mellem sproglig og formel repræsentation har 

enten været set som en variant af relationen mellem dagligsprog og viden-

skabeligt sprog, eller som en forskel mellem et sprog og et ikke-sprog, der for 

eksempel kunne beskrives som regnekunstens eller signalbrugens historie, hvor 

man kun i den indledende henvisning til denne histories udstrækning drager en 

svag parallel til skriftsproget.  

Forklaringen på dette forhold skal dog næppe blot tage form af traditionskri-

tik. Når den formelle repræsentation - trods sin årtusindlange historie - kun 

sjældent gav anledning til sproglig betragtning, viser det først og fremmest, at 

det langt fra har været indlysende - og måske ikke synderlig relevant - at betragte 

den formelle repræsentation i dens - semantiske - relation til sproget.  

Om formel repræsentation danner grundlag for et særligt sprog kan stadig ik-

ke tages for givet. Givet er derimod, at den dramatiske udvidelse af den formelle 

repræsentationskompetence gennem de sidste 50 år også omfatter dybtgående 

forandringer i relationen mellem sproglig og formel repræsentation.  

Denne forandring er imidlertid baseret på fremkomsten af den informationelle 

notation, der blandt andet adskiller sig fra både sproglig og formel notation ved 

at kunne indeholde dem begge i samme udtryksform.   

Da denne revolution markerer et skift i den symbolske repræsentationskompe-

tence og har sit tyngdepunkt i en ny definition af begrebet information, vil denne 

symbolske kompetence her blive behandlet for sig under termen den informa-

tionelle repræsentationskompetence.  

                                           
218 I formelle udtryk er der altid - som betingelse - truffet mindst én afgørelse, der ikke behøver at være truffet i et 

sprogligt udtryk, for eksempel den, at to + to er fire, mens »to og to« i sproget både være fire, men også f.eks. 

henvise til et helt optog med et ubestemt antal deltagere, der bevæger sig - to og to, eller til fænomener, der ofte 

foregår mellem to, som for eksempel en udbredt og velkendt forplantningsprocedure. 
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Ved et sammentræf, der måske er mere end et sammentræf, fører en krydsning 

af et historisk og strukturelt perspektiv på den informationelle repræsentations 

frem til et og samme begyndelsespunkt, nemlig den informationelle 

repræsentations redundansstruktur. Mens det strukturelle spor hertil udgår fra 

relationen til sproget, udgår det historiske spor fra Shannon's teori, der med be-

stemmelsen af et matematisk mål for informationel redundans blev et af de 

teoretiske udgangspunkter for den informationelle revolution. 
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8. Den informationelle notation og den algoritmiske revolution 
 

 

8.1 Det støjteoretiske problem 

 

Det fremgik i kapitel 6, at Shannon anvendte informationsbegrebet som 

begreb for en udtryksenhed, der kunne defineres uafhængigt af det sprog, hvori 

den indgik, idet den enkelte notation primært blev defineret ved en bestemt 

fysisk værdi. Den eksakte bestemmelse af notationens fysiske form var dog ikke 

tilstrækkelig til at definere den informationelle notationsenhed, fordi enhver fy-

sisk defineret notationsform også kan eksistere som fysisk form uden at være no-

tation. Der indgår med andre ord også en semantisk komponent i definitionen af 

den informationelle notation. 

Da dette forhold gælder generelt for alle notationsformer, blev der i kapitel 7 

draget den konklusion, at anvendelsen af notationssystemer forudsætter en dob-

beltkodning af den enkelte notationsenhed, idet der både skal ske en kodning af 

den fysiske form - relativt til den fysiske baggrundsstøj og til andre notations-

enheders fysiske form - og en kodning relativt til den samme fysiske forms 

forekomst som ikke-intenderet, illegitim form.  

Mens den første kodning således fremtræder som løsning på et rent fysisk 

støjproblem, fremtræder den anden kodning som løsning på et semantisk støj-

problem. Der synes med andre ord at være tale om to indbyrdes helt uafhængige 

kodeprocedurer, der besvarer to klart adskilte støjproblemer. 

Forholdet er imidlertid mere kompliceret, idet Shannon's analyse også viste, at 

det var muligt at kompensere en elimination af redundans i den fysiske no-

tationsstruktur med en semantisk bestemt redundans. Der består med andre ord 

en indre relation mellem de to kodninger.  

Denne konklusion gav derfor i kapitel 7 anledning til en nærmere undersøgel-

se af hvordan støjproblemerne løses i andre - primært almensproglige og for-

melle - notationssystemer. Det fremgik her, at der altid er en indre sammenhæng 

i løsningen af de to støjproblemer i det enkelte notationssystem, og at denne 

indre sammenhæng er forskellig i forskellige notationssystemer. 

Mens nogle forskelle drejer sig om at anvende en given udtrykssubstans' fysi-

ske egenskaber (dvs nogle af disse egenskaber) på forskellig måde, drejer andre 

sig om at udnytte forskellige egenskaber i samme udtrykssubstans og andre igen 

om forskelle, der er knyttet til udtrykssubstansernes indbyrdes forskellighed. 

Hertil kommer endelig, at forskellige egenskaber (ved samme eller forskellige 

udtrykssubstanser) kan udnyttes til at løse samme problem, og at de forskellige 

notationssystemer hver har et sæt af muligheder for at substituere anvendelsen af 

fysiske formkriterier med anvendelsen af semantiske indholdskriterier.  
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De kriterier, der anvendes til at fastlægge grænserne for fysisk variation, fast-

lægger samtidig et sæt af vilkår for den semantiske udnyttelse af de fysiske 

former. Løsningen af de to støjproblemer er således altid en løsning, der fastlæg-

ger et sæt af semantiske variationsmuligheder, der kan anvendes i et givet nota-

tionssystem. 

Selv om den komparative analyse tog udgangspunkt i Shannon's udnyttelse af 

af redundansfunktionen i løsningen af støjproblemet, var det ikke muligt at an-

vende Shannon's redundansbegreb til beskrivelse af de almensproglige nota-

tionsformers - indbyrdes forskellige - redundansstrukturer. Der blev i forlæn-

gelse heraf blevet givet en generel definition af redundansbegrebet, og det frem-

gik, at notations-redundans spiller en central rolle for almensprogenes egen-

skaber, idet der knytter sig forskellige semantiske potentialer til det talte hhv. 

skrevne sprogs notationelle redundansstrukturer, ligesom det blev vist, at an-

vendelsen af notationelle redundansstrukturer adskiller almensprogene fra for-

melle sprog, der er karakteriseret ved eliminationen af notationel redundans. 

Det er nu tanken at genoptage og videreføre analysen af den informationelle 

notation med udgangspunkt i den komparative analyses resultater. 

I kapitel 8.2 bliver det vist, at de redundansfunktioner, Shannon anvender, 

strider mod hans egen definition af redundansbegrebet, hvorimod det er muligt at 

beskrive disse funktioner med den i kapitel 7 givne definition. 

I 8.3-5 bliver der givet en beskrivelse af den informationelle notations seman-

tiske variationsmekanismer relativt til sproglig og formel notation. I 8.3 bliver 

vægten lagt på den informationelle anvendelse af egenskaber, der også anvendes 

i andre notationssystemer, mens vægten i 8.4 og 5 bliver lagt på egenskaber, der 

kun udnyttes i den informationelle notation, nemlig notationens uafhængighed af 

kravet om sansegenkendelse, dens mekaniske virkning og det multisemantiske 

potentiale. 

Da håndteringen af den informationelle notation er baseret på anvendelse af 

algoritmiske procedurer, bliver den algoritmiske procedures betydning for den 

informationelle notations semantiske egenskaber behandlet i kapitel 8.6-8.8, 

mens den sammenfattende beskrivelse af informationelle tegnfunktion som hele 

er emnet for kapitel 9. 

 

 

8.2 Det informationsteoretiske redundansbegreb 

 

Det centrale støjteoretiske problem i Shannons analyse var, som det fremgik i 

kapitel 6, spørgsmålet om, hvordan man kan afgøre, om en given fysisk form fo-

rekommer som del af en meddelelse eller som resultat af en ikke-intenderet støj-

virkning.  

Det er indlysende, at denne problemstilling har en særlig aktualitet i relation 

til arbejdet med elektriske signaler, idet signalværdierne her udtrykkes ved græn-
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seværdier mellem variende strømstyrke og varighed i et kontinuert medie, og 

hvor notationen - som det mest afgørende - behandles (transmitteres) uafhængigt 

af den menneskelige interpretant. 

Ikke desto mindre har Shannon ret i, at der er tale om et støjproblem af gene-

rel karakter generel, idet denne type støj kan forekomme i et hvert notationssy-

stem, eftersom alle notationssystemer er bundet til anvendelsen af fysisk mulige 

former. 

Shannon havde således god grund til at gøre notationsformen til genstand for 

selvstændig betragtning uafhængigt af den menneskelige sanse- og meningsgen-

kendelse. Han havde også god grund til at tale om en problemstilling af generel 

karakter, ligesom han også fandt det rigtige middel til at håndtere det tekniske 

problem, idet han foreslår, man stabiliserer transmissionen ved at øge meddelel-

sens redundans.  

Hvis man her tænker på Shannon's eget redundansbegreb er dette forslag 

imidlertid et meningsløst forslag, idet Shannon anvender begrebet om alle for-

mer for repetitive strukturer, der - i kraft af det repetitive - betragtes som overflø-

dige og uden betydning for meddelelsens indhold. Han antager tilmed, at dette 

begreb også omfatter de regelstrukturer, der gælder for det givne symbolsprog, 

og at meningen alene er indeholdt i de signaler, der forekommer helt tilfældigt 

som afvigelser fra enhver for form repetitiv struktur. Med dette redundansbegreb 

er tanken om at stabilisere meddelelsen ved at øge redundansen rent spild af tid. 

Hvis redundansen er fuldstændig overflødig hjælper det naturligvis ikke at 

forsyne meddelelsen med mere af den.  

Mens Shannon definerer redundansbegrebet i modsætning til meningen, og 

anvender denne definition i sine overvejelser omkring den statistiske beskrivel-

ses muligheder, er det redundansbegreb, han anvender i den statistiske beskrivel-

se imidlertid et andet, idet redundansen her bliver defineret uafhængigt af ethvert 

hensyn til mening. Med denne definition bliver redundansen alene bestemt af 

den anvendte statistiske procedure.  

Denne redundans er - i overensstemmelse med Shannon's asemantiske tilgang, 

men i modsætning til Shannon's formodninger om at meningsindholdet ma-

nifesteres i de tilfældige variationer - således fuldstændig uafhængig af med-

delelsens meningsindhold og regelstruktur. Shannon vil f.eks. ikke ud fra en be-

stemmelse af denne redundans i en meddelelse kunne afgøre om meddelelsen fo-

religger i en almensproglig eller formal notation. Redundansfunktionen er her 

alene bestemt i forhold til udtrykkets fysiske manifestation - dvs udtrykssub-

stansens form.  

Som følge heraf indeholder enhver meddelelse redundans af denne form, blot 

en given notation forekommer mere end en gang eller blot en enkelt notations-

enhed er opbygget med en eller anden mængde af gentagelige mindre fysiske en-

heder. 
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Med denne definition bliver tanken om at øge redundansen for at stabilisere 

meddelelsen straks mere forståelig, fordi elimination af den således bestemte re-

dundans uvægerligt også vil ramme indholdet. Det er derfor så meget mere be-

mærkelsesværdigt, at den metode, Shannon anviser til øge redundansen, bygger 

på en helt tredje definition, idet han foreslår, at man øger redundansen ved at til-

føje et sæt af kontrolkoder, således at enkelte signalers eller signalsekvensers 

gyldighed betinges af foregående og efterfølgende signaler. Denne betingelse 

kunne opfyldes ved at beskrive notationssystemet med en formel semantik, hvori 

det blev antaget, at de enkelte notationsenheder havde en numerisk værdi. Han 

viste dermed, at det var muligt, at løse det semantiske støjproblem uafhængigt af 

det sprog, hvor meddelelsen forelå. 

Her drejer det sig imidlertid ikke længere om en rent statistisk bestemt re-

dundansstruktur, der kan beskrives på notationsniveau, ejheller om en redun-

dans, der er defineret i forhold til den fysiske form, men om en bestemmelse af 

redundansen relativt til en - formel - semantisk fortolkning af notationernes 

værdi.  

De koder, Shannon benytter til at øge redundansen, kan hverken udledes en 

analyse af den fysiske notation eller af den benyttede stokastiske procedure. De 

kan kun udledes ved en semantisk analyse af den givne meddelelse, fordi den a-

semantiske betragtning - hvad enten den anlægges på notationernes fysiske form 

eller på den statistiske repetitionsstruktur -  ikke rummer noget kriterium for at 

skelne den tilfældige variation, der udgår fra meddelelseskilden, fra den tilfældi-

ge variation, der udgår fra støjkilden. Shannon's anvendelse af redundansbegre-

bet om disse kontrolkoder har da også kun mening, hvis de betragtes i forhold til 

meddelelsens oprindelige mening, idet de både set i forhold til kodeproceduren 

og notationens fysiske struktur er nøjagtig ligeså distinktive udtryksenheder som 

de »meningsbærende« signaler. 

Shannon opnåede den transmissionsøkonomiske fordel ved at udskifte det, 

han beskrev som systemredundans (der kunne bortkastes) med en semantisk be-

stemt redundans. Med den konsekvente anvendelse af det asemantiske redun-

dansbegreb på notationssystemet, bekræfter Shannon, at der ikke kan gives en 

rent fysisk definition af en symbolsk notationsenhed. 

Når Shannon ikke hæftede sig ved forskellen mellem disse begreber har det 

formentlig sin forklaring i, at han brugte en formel semantik, der var uafhængig 

af den originale meddelelses semantiske struktur, men hertil kommer også den 

pointe, der lå i, at det asemantiske redundansbegreb (i den form, hvor det blev 

defineret i forhold til udtrykssubstansen) kunne anvendes på ethvert no-

tationssystem, ligesom det også var dette begreb, der gav den transmissionsøko-

nomiske gevinst, hvorimod det semantiske begreb var en transmissionsøkono-

misk - omend meget lille - belastning.  

 Shannon anvendte imidlertid ikke kun den semantisk bestemte redundans for-

di det var muligt eller billigt, han anvender den, fordi det var nødvendigt, efter-
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som den asemantiske betragtning ikke slog til. At eliminere den ene redundans-

struktur var således kun muligt ved at etablere en anden.   

Denne sammenhæng fremgår af det forhold, at Shannon med den statistiske 

definition alene kan beskrive redundansen som en regelmæssighed indenfor en 

allerede stabiliseret notationsstruktur, mens han bliver nødt til at bruge det se-

mantiske redundansbegreb for at tilvejebringe et kriterium for denne stabilitet. 

Mens det statistiske begreb forudsætter, at notationen er bestemt som en fysisk 

form, afslører afvendelsen af dette begreb til elimination af de regelmæssigt gen-

kommende former, at dette kriterium ikke er tilstrækkeligt til at skelne legitime 

notationsformer fra de identiske - men illegitime - fysiske former. Det samme 

gælder derfor også for en sekvens af sådanne enheder og dermed for be-

skrivelsen af den samlede meddelelse. 

De to redundansbegreber, Shannon faktisk anvender i sin analyse, strider på 

hver sin måde mod hans egen sondring mellem den del af meddelelsen, der bæ-

rer information, og den del, der bærer regelstrukturen. Den redundans, der an-

vendes til at komprimere en given meddelelse, bestemmes som en statistisk gen-

tagelsesfunktion, gældende for et sæt af meddelelser, der er udtrykt i et givet 

symbolsk udtrykssystem. I denne sammenhæng er redundansfunktionen alene 

bestemt i forhold til udtrykkets fysiske manifestation - dvs udtrykssubstansens 

form, ganske uafhængigt af forholdet til udtrykkets regelstruktur og menings-

indhold.  

 Den semantiske bestemte redundans, der anvendes til udarbejdelsen af de mi-

nimalt nødvendige kontrolkoder, er derimod baseret på en semantisk analyse 

hvor notationerne tillægges en indholdsværdi i et formelt system. Denne seman-

tiske bestemmelse tjener som middel til at afgøre om en given fysisk notations-

form også er en legitim notationsenhed i en meddelelse, og den kan beskrives 

som en »lokal« semantisk defineret indholdsredundans. 

Forskellen mellem disse to redundansbegreber ligger først og fremmest i de to 

forskellige synsvinkler på den samme meddelelse, idet den ene betragtning angår 

meddelelsens fysiske manifestationsform, mens den anden angår notations-

formens symbolske legitimitet. Tager man denne forskel i betragtning, afgiver 

Shannon's analyse endnu et vigtigt resultat, idet den demonstrerer, at en 

variation af redundansen på det ene niveau, kan kompenseres med en variation 

af redundansen på det andet.  

  Dermed bekræfter Shannon's analyse indirekte - og kontraintentionelt - be-

skrivelsen af redundansfunktionens betydning for etableringen af notationsen-

hedernes symbolske legitimitet, og at den fysiske og semantiske bestemmelse af 

notationsenhederne udgør to gensidigt forbundne variationsakser. 

Shannon's påvisning af redundansstrukturens betydning for den sikre fysisk-

mekaniske genkendelse er derfor heller ikke knyttet til hans misforståede ide om, 

at enhver form for redundans kan beskrives ved en stokastisk procedure, ana-

lysen viser tværtimod, at der altid indgår en semantisk komponent i stabilise-
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ringen af udtryksenheden i den fysiske udtrykssybstans, og at enhver beskrivelse 

af redundansfunktionen må indeholde en semantisk komponent, idet udtryks-

redundansen også indgår i en indre relation til indholdsredundansen. Variation 

på det ene plan kan kompenseres af variation på det andet. 

Mens beskrivelsen af redundans som en meningsuafhængig »systemfunktion« 

må opgives, bekræfter Shannon's anvendelse af en meningsrelateret redundans-

struktur således for det første, at redundansfunktionen er en forudsætning for ud-

tryksformens stabilisering i udtrykssubstansen, og for det andet, at den også er 

forudsætning for etableringen af tegnfunktionen som forbindelse mellem ud-

tryksform og indholdsform. 
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8.3 Sproglig, formel og informationel mediering mellem udtrykssubstans og me-

ning 

 

Mens Shannon's analyse på den ene side - stik i mod sit hovedformål - fører til 

den konklusion, at der ikke kan gives en rent fysisk eller algoritmisk - eller an-

den form for asemantisk - beskrivelse af notationsformer, afslører den på den an-

den side også, notationsformernes »fysik«, notationsformens manifestation i ud-

trykssubstansen, spiller en væsentlig rolle for den semantiske anvendelse af no-

tationssystemet.  

Også dette fremgår kun indirekte, fordi Shannon anvender det elektriske sig-

nal som prototype for begrebet notation. Han antager dermed, l) at den informa-

tionelle form har en entydig fysisk værdi, 2) at en notationsenhed i et vilkårligt 

notationssystem er defineret ved et sæt af - ganske få - invariante fysiske værdier 

(signalstyrke og varighed), 3) at der benyttes samme målestok for definitionen af 

de forskellige notationer, og 4) at de enkelte notationer følger hinanden i en en-

strenget seriel orden.  

Disse fire betingelser synes at kunne opfyldes med den nødvendige præcision, 

når det drejer sig om energibaserede mekaniske transmissionssystemer, hvor 

kommunikationen alene forstås som et spørgsmål om at genskabe den samme 

fysiske manifestation: 

  

The fundamental problem om communication is that of reproducing at one 

point either exactly or approximately a message selected at another point.219 

 

Mens disse fire antagelser på den ene side udtømmer muligheden for nøjagtig 

fysisk definition - man kan ikke løse den fysiske notationsbeskrivelses problem 

med mere præcise fysiske kriterier for definitionen af notationsenheder - giver de 

på den anden side et alt for snævert billede de muligheder, vi har for at udnytte 

den fysiske udtrykssubstans til symbolske formål.  

Mens alle notationssystemer er baseret på kritiske tærskler, der afgrænser no-

tationssystemet relativt til det fysiske medie og de øvrige notationsenheder, kan 

udskillelsen af fysiske former foregå på flere måder, der hver især er forbundet 

med et sæt af semantiske variationsmekanismer idet løsningen af det fysiske 

støjproblem er forbundet med løsningen af det semantiske støjproblem. 

Som det fremgik i kapitel 7 rummer talesproget, der anvender langt mindre 

præcise fysiske kriterier, eksempelvis mulighed for at benytte en række lydvari-

ationer, tonalitet, tryk, dia- og sociolektale særpræg osv til distinktive formål. 

Talesproget tillader således, at de fysiske værdier varieres under brugen, mens 

den informationelle notations krav til den eksakte fysiske definition indebærer, 

                                           
219 Shannon, (1949) 1961: 31. 
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at denne variationsmulighed er udelukket. Det forskellige forhold til udtrykssub-

stansen giver de to udtrykssystemer forskelige semantiske potentialer. 

Det semantiske støjproblem - den mulige forekomst af støj i samme fysiske 

form som de anvendte notationsformer - er som det fysiske et fælles problem for 

alle notationssystemer, og gør det sig gældende på forskellig måde og med 

forskellig vægt.  

Det gælder ikke blot i den forstand, at der knytter sig forskellige stabilitetskri-

terier til forskellige fysiske udtrykssubstanser, men også i den forstand, at det 

samme problem kan løses på forskellig måde - også indenfor samme notationssy-

stem - idet den semantiske komponent, der indgår i definitionen af den enkelte 

notationsenhed, kan indgå på flere måder. 

Shannon's egen analyse giver også eksempler på begge dele, idet han både be-

skæftiger sig med forskellene mellem analoge og diskrete signalsystemer, der er 

baseret på forskellige former for symbolsk anvendelse af »samme« fysiske ud-

trykssubstans og - som det fremgik i kapitel 8.2 - med såvel udtryks- som ind-

holdsbestemt redundans som middel til stabilisering af en meddelelse i et givet 

notationssystem.   

Redundansfunktionen tjener i disse tilfælde først og fremmest som et middel 

til at stabilisere meddelelsens udtryksform i udtrykssubstansen, idet redundans-

funktionen bidrager til at skelne de legitime fysiske former fra de identiske - 

såvel som ikke-identiske - illegitime former. Men virkningen i forhold til ud-

trykssubstansen kan på den anden side kun fremkomme, fordi redundansfunk-

tionen også har en eller anden semantisk komponent, således at stabiliseringen 

nedadtil er forbundet med stabiliseringen af et overliggende niveau, det være sig 

notationsniveauet eller det semantiske indholdsniveau. 

Redundansen tjener således også til at udskille og stabilisere et niveau oven 

på et underliggende niveau og til at muliggøre dannelsen af nye overliggende ni-

veauer. Denne dobbelthed er betinget af, at det underliggende notationssystem 

som hele indgår som et redundanspotentiale for en semantiske udnyttelse på et 

overliggende niveau. 

 Der er i kapitel 7 givet eksempler herpå for den skriftsproglige notations ved-

kommende, idet det her fremgik, at notationerens legitimitet både kunne fun-

deres i vanebestemte konventioner for notationsfølger, syntaktiske regelstruk-

turer og i den semantiske kontekst. Hertil kommer, at der - sammenlignet med 

talsystemet, den informationelle notation og morsealfabetet - anvendes et ri-

meligt stort antal forskellige notationsenheder, hvilket tillader, at man også kan 

benytte konventioner for illegale kombinationsmuligheder, mens enhver tal-

kombination eksempelvis kan være legitim. Som eksempel på illegitime kombi-

nationer i dansk kan bl.a. nævnes /dn/ i samme stavelse, forekomst af en række 

konsonanter (f.eks. b, d, f, g, h) før /s+ vokal/ i stamformer. Ud over illegitime 

kombinationer eksisterer der også et stort antal ikke anvendte, men mere 

legitime kombinationer. 
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Selv om de forskellige metoder til løsning af den skriftsproglige notations 

støjproblem ofte anvendes samtidigt, med overbestemthed til følge, giver de dog 

ikke nogen fuldstændig garanti. Overbestemtheden bidrager til at øge sprogets 

stabilitet, men udelukker f.eks. ikke forekomsten af meningsforstyrrende trykfejl. 

Den skriftsproglige løsning af støjproblemet angår imidlertid ikke kun fast-

læggelsen af kriterier for legitim forekomst. De metoder, der anvendes, fastlæg-

ger samtidig nogle rammer og muligheder for udnyttelsen af notationsenhederne 

som semantiske variationsmekanismer. 

De vanebestemte konventioner, den semantiske kontekst og syntaktiske regel-

strukturer giver ikke blot hvert sit bidrag til stabiliseringen af den sproglige no-

tation, de giver også hvert sit sæt af vilkår for anvendelse af de mindste seman-

tiske variationsmekanismer, mens overbestemtheden samtidig giver et betydeligt 

spillerum for semantisk motiveret konventions- og regelfravigelse.    

 Den sproglige løsning af støjproblemet er således forbundet med l) anvendel-

se af semantisk tomme notationsenheder, 2) begrænset anvendelse af regelbe-

stemte notationsfølger, 3) relativt stort spillerum for semantisk motiveret regel- 

norm- og konventionsafvigelse.  

Det semantiske variationspotentiales omfang bliver understreget af det for-

hold, at regelstrukturerne spiller en langt mindre rolle for notationssystemets sta-

bilitet end de konventionsbestemte normer og den semantiske kontekst. Regel-

strukturen virker således hovedsagelig på relationen mellem hele ord (regler for 

ordstilling) og endelserne (og evt derfra tilbage på stamordet). 

Selv om den sproglige løsning af støjproblemet omfatter anvendelsen af regel-

bestemte notationer, spiller de en begrænset rolle, ligesom der heller ikke er 

nogen overordnet regelstruktur for anvendelsen de forskellige stabiliseringsmid-

ler. Den sproglige notations stabilitet beror på en flerhed af forskellige me-

kanismer, der hver især er tilgængelig for semantisk motiveret variation. Om-

vendt tillader overbestemtheden samtidig, at notationsformerne kan undergå for-

andringer uden at meningen bliver berørt. Sådanne forandringer, der opstår som 

-  individuelle - variationer, kan siden slå igennem som nye udtryksregler.  

Den indre sammenhæng mellem løsningen af støjproblemet og det semantiske 

potentiale gælder ikke kun for sproglig notation, men for alle notationssystemer. 

Til forskellige løsninger af støjproblemet hører forskellige semantiske po-

tentialer, og til forskellige semantiske anvendelser af notationssystemer hører 

forskellige vilkår for løsninger af støjproblemet.  

Denne sammenhæng kan præciseres ved en sammenligning med formelle no-

tationssystemer, der kun arbejder med semantisk bestemte notationsenheder, idet 

de enkelte notationer enten er bestemt ved en regelfunktion eller en indholds-

værdi. 

Mens den skriftsproglige notation stabiliseres gennem anvendelsen af en lang 

række konventionelle notationsfølger, stabile regelstrukturer, overbestemthed og 

kontekstens mening, har den formelle notation kun få indbyggede stabilise-
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ringsmekanismer. Den formelle notation vinder sin præcision ved at erstatte den 

skriftsproglige notations redundansstruktur med en semantisk bestemmelse af 

den enkelte notation. Med denne bestemmelse bliver indholdsformen entydigt 

forbundet med udtryksformen. Det formelle udtryk får derved ikke blot en anden 

og større sårbarhed overfor trykfejl - dvs forekomsten af ikke-intenderede, fysisk 

legitime notationsformer. Den får også et andet semantisk variationspotentiale.  

Mens den sproglige notationsenhed er en semantisk variationsmekanisme, der 

kun kan virke gennem konteksten - den har ingen selvstændig semantisk værdi - 

er den formelle notationsenhed en semantisk variationsmekanisme, der kun på-

virker på konteksten gennem en forandring af dens egen semantiske værdi. Da 

deklarationen af den enkelte notations værdi (som referent til en generel regel 

eller til det indhold, der reguleres) samtidig er en deklaration af de fysisk legi-

time notationer tillader formelle sprog anvendelsen af et ubestemt stort antal »lo-

kale« notationer, hvor almensproget arbejder med et begrænset (omend mo-

didicerbart) antal af generelle notationsenheder. Den formelle notation substitue-

rer den sproglige notationsredundans med en regelbestemt notation, i det defini-

tionen af den semantiske værdi altid er forbundet med definitionen af en bestemt 

fysisk form. 

Trods disse forskelle er notationerne i begge systemer grundlæggende bestemt 

gennem deres funktion som semantisk variationspotentiale, mens den fysiske 

definition primært baseres på sanseligt registrerbare kriterier for identitet og 

forskel. Det sansemæssige kriterium er ikke distinktivt i forholdet mellem disse 

notationssystemer, men betinger tværtimod at man i formel notation i stor 

udstrækning anvender de sproglige notationsenheder. Mens den formelle nota-

tion kan anvende en hvilken som helst sproglig notationsenhed, kan sproget til 

gengæld indoptage formelle udtryk.  

Den informationelle notation har både en række træk fælles med de almene 

sprog, en række andre træk fælles med formelle sprog og endelig en række træk, 

der er unikke for dette notationssystem. 

Slægtskabet med skriftsproglig notation kommer først og fremmest til udtryk 

i, at begge notationssystemer er baseret på anvendelse af semantisk tomme nota-

tionsenheder, at der ikke anvendes særskilte regelnotationer, og at der anvendes 

et begrænset sæt af notationsenheder. Der er dog heller ikke på disse punkter tale 

om fuldstændig identitet, dels fordi skriftsproget i nogle tilfælde tillader, at en 

notationsenhed også har en selvstændig semantisk værdi, hvilket aldrig er tilfæl-

det i den informationelle notation, dels fordi skriftsproget tillader, at der indføres 

»lokalt gyldige« notationsenheder, hvad der heller ikke er muligt i den 

informationelle notation. 

De to notationssystemer adskiller sig imidlertid på en række andre punkter. 

For det første er den skriftsproglige notation underlagt kravet om sansegenken-

delighed, hvor den informationelle notation er underlagt kravet om mekanisk 

virkedygtighed. For det andet anvender skriftlig notation - som beskrevet i kapi-
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tel 7 - en række forskellige former for notationel redundans, der ikke kan anven-

des i den informationelle notation, ligesom skriftsproget anvender kvalitets-

forskellige notationsenheder (vokaler versus konsonanter, interpunktionstegn 

etc.) mens det ikke er muligt at kvalitetsbestemme de informationelle notations-

enheder.  

Hertil kommer forskelle, der gør sig gældende i forholdet mellem nota-

tionssystem og udtrykssubstans. Både tale- og skriftsproget og den formelle no-

tation tillader således et betydelig spillerum for den fysiske udformning af »sam-

me notationsenheder«. Vi kan let identificere en mangfoldighed af forskellige 

fysiske udtryksformer for bogstavet /a/ som en og samme notationsværdi. Den 

informationelle notation er derimod underlagt et krav om en entydig, invariant 

definition af notationsenhedernes fysiske form og denne form kan ikke varieres 

under brugen.  

Det formmæssige spillerum, der gør sig gældende i den menneskelige bog-

stavgenkendelse, er større end det spillerum, der kan benyttes i den informatio-

nelle notation. Den entydige definition af den fysiske form tillader, at man kan 

frigøre notationen fra kravet om direkte sanselig genkendelse, mens vi omvendt 

må sige, at dette krav, der gælder den menneskelige genkendelse af bogstaver, 

ikke er baseret på en entydig formmæssig invarians. Det er således ikke muligt at 

benytte bogstavernes fysiske form som mindste fysiske udtryksenhed i energi-

baserede medier, mens det omvendt er overordentligt vanskeligt at benytte det 

menneskelige sanseapparat til at håndtere en notation, der er defineret ved fysi-

ske kriterier, der ikke er underlagt kravet om sansegenkendelse. 

Der anvendes altså to forskellige diskriminationsprocedurer i udskillelsen af 

notationssystemets fysiske træk. Udskillelsen af fysiske kendetegn foregår på 

forskellige måder, og disse forskelle kan have overordentlig vidtækkende betyd-

ning for de mulige udnyttelser af den fysiske form til symbolske formål.  

Forskellen i den fysiske definition af forskellige notationer ophæves ikke af, 

at det er muligt at konvertere et udtryk, der foreligger i den ene form til den an-

den. De forskellige former giver fortsat mulighed for forskellige former for 

udnyttelse. Den mest slående forskel er, at den informationelle definition til-

lader, at den samme fysiske udtryksenhed kan udnyttes med skiftende notations-

værdi, fordi notationsenheden ikke er bundet til den sanselige genkendelse, men 

kun defineres gennem relationer til fysisk form og de omgivende enheder. I disse 

medier kan udtrykket for et /A/ meget vel være identisk med udtrykket for et /B/, 

blot man i tiden mellem de to forekomster har indført de nødvendige specifika-

tioner. Det er naturligvis også muligt at formulere sådanne specifikationer i 

sproglig form. Det er imidlertid lpousbfunktionelt, fordi denne omkodning, hvor 

der er benyttet det næstfølgende bogstav, kun forlænger vejen til at forstå med-

delelsen. 

Trods disse forskelle er slægtskabet mellem disse notationssystemer indbyrdes 

væsentligt stærkere end slægtskabet mellem den informationelle og formelle 
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notationssystemer. For det første er der simpelthen færre lighedstræk mellem 

informationel og formel notation. Som det fremgår af nedenstående skema over 

udvalgte notationssystemers typiske karaktertræk er der kun 2 fællestræk (nem-

lig enstrenget serialitet og ingen udnyttelse af redundante notationsfølger) hvoraf 

det første endda, som det vil fremgå i kapitel 8.4, skal modificeres. For det andet 

er forskellene mellem den informationelle og formelle notation af langt mere 

fundamental betydning for de to notationssystemers egenskaber. Hvor den for-

melle notation kun arbejder med semantisk bestemte notationskvaliteter, idet alle 

notationer enten er regel- eller data-notationer, er meningstilskrivningen i den 

informationelle notation knyttet til sekvenser af notationsenheder, hvori regel- 

og dataværdier - på linje med sproget - manifesteres i samme notationelle form. 

Den enkelte notation indgår både som notationsenhed i sekvenser, der kan re-

præsentere en regel og sekvenser, der kan repræsentere en indholdsværdi. 

Hertil kommer endelig, at den formelle og informationelle notation også ad-

skiller sig i den måde, den semantisk værdi bindes til den fysiske manifestation. 

Selv om der indgår en semantisk komponent i definitionen af den informationel-

le notationsenheds fysiske form, kan denne semantiske komponent udtrykkes 

uafhængigt af den informationelle sekvens semantiske indhold, idet den  - som 

det fremgik af Shannon's analyse - kunne tilvejebringes gennem en passende ko-

deprocedure, der ikke berørte sekvensens semantiske indhold. Den informatio-

nelle notation er således karakteriseret ved muligheden for at adskille definitio-

nen af såvel den enkelte notationsenhed som notationssystemet fra tilskrivningen 

af semantisk indholdsværdi. 

I formelle notationssystemer er det også muligt at tilskrive ny værdi til en al-

lerede givet notation, men forholdet mellem den notationelle udtryksform og 

indholdsform er fuldstændig regelbestemt for hver enkelt notationsenhed og der 

består altid en direkte ækvivalens mellem notationsenhedens fysiske form og 

dens semantiske værdi. Mens det formelle udtryk er bundet til de enkelte nota-

tionsenheders semantiske værdier, er det informationelle udtryk bundet til de fo-

regående og efterfølgende sekvenser. 

Formelle notationssystemer anvender hovedsageligt udtrykssubstansen som 

middel til at stabilisere udtrykket, hvorimod udtrykssubstansens egenskaber både 

i almensproglig og i informationel notation udnyttes som semantisk variations-

mekanisme, men på indbyrdes stærkt forskellig måde. 

I den informationelle notation udnyttes den eksakte fysiske definition som 

grundlag for notationens mekaniske virkningskraft. I det talte sprog, der har fy-

sisk svagt - eller bredt - definerede udtryksmidler, kan den fysiske variation ud-

nyttes til en mangfoldighed af semantiske formål (dia- og socioloktale særpræg, 

forvrængning, ironi, stilistisk valg etc). I håndskrift har den fysiske variation ho-

vedsagelig individuelt præg, mens den fysiske variation i den trykte skrift 

hovedsagelig er et æstetisk middel, der dog lejlighedsvis - f.eks ved kursivering - 

også anvendes semantisk distinktivt. 
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Skema over notationsformernes karaktertræk. 
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Bemærkninger til skemaet: 

Morsealfabetet er medtaget for nuanceringens skyld, selv om morsealfabetet er et notations-

system for andre notationssystemer og ikke et selvstændigt system. 

Da den skematiske forenkling både forstærker nogle lighedstræk og forskelle, er det 

nødvendigt at supplere med nogle bemærkninger.  

Enstrenget serialiet: Kravet om seriel enstrengethed kan for den informationelle notations 

vedkommende suspenderes gennem interaktive operationer. Derved får den informationelle 

notation et træk, der minder om talen, men som det vil fremgå senere med helt andre 

implikationer. Dette krav til notationen er derimod ikke suspenderet i parallelprocesserende 

systemer (»neurale net«). 

Fysisk stabilitet: Parantesen ved morsealfabetet indikerer, at det også kan anvendes i 

skriftlig form. 

Antalsbegrænsning: For talt og skrevet sprog er grænsen for antallet af notationsenheder 

variabel, idet der både kan indføres kontekstbestemte og eksplicit deklarerede udtryksenheder, 

hvilket ikke er muligt i den informationelle notation.  

Krav om sansegenkendelse: Den informationelle notation udskiller sig her idet den istedet 

er underlagt kravet om mekanisk virkning. 

Meningstilskrivning: Med + indikeres, at meningstilskrivning til den enkelte notation er en 

nødvendig betingelse, med minus, at det ikke er. I talt og skrevet sprog er meningstilskrivning 

til den enkelte notation mulig i visse tilfælde. I den informationelle notation er det ikke muligt. 

Skemaet overdriver således på dette punkt ligheden mellem sproglig og informationel notation. 

I morsealfabetet har notationsenhederne både en distinkt værdi som notationsenhed for en 

notationsenhed i skriftsproget og som udtrykselement for de sekvenser, der repræsenterer de 

øvrige notationer. Et kort signal repræsenterer både et /e/ og en del af en række andre 

notationer (bogstaver, tal etc.)   

Redundante notationsfølger: Redundante følger kan forekomme i alle notationssystemer. 

Med + angives, at anvendelsen af ikke-regelbestemte (vanebestemte) notationsfølger 

forekommer som typisk og integreret træk, med - angives at alle legitime notationsfølger er 

regelbestemt, hvad enten de er redundante eller ej.  

Særskilte regelnotationer: På dette punkt viser skemaet samme slægtsrelationer som for 

kriteriet om meningstilskrivning. Mens denne slægtsrelation skal modificeres for 

meningstilskrivningen, (jfr ovenfor) er den dækkende for den særskilte regelnotation. 

Kvalitetsforskellige notationer: Også her overdriver skemaet lighedstræk mellem på den ene 

side de almensproglige og på den anden side den formelle notation, idet der er tale om to 

forskellige former for kvalitetsdifferentiering. Ved almensproglige notationskvaliteter tænkes 

der primært på distinktionen mellem vokaler og konsonanter, men også på forekomsten af 

funktionstegn (interpunktionstegn mv). I den formelle notation er kvaliteten alene bestemt af 

den semantiske værdidefinition. Kvaliteterne kan evt. klassificeres, f.eks. i regel og 

datanotationer, variabler og konstanter etc. 
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Selv om den skematiske opstilling ikke kan indeholde nogen beskrivelse af 

disse karaktertræks betydning, hverken hver for sig eller som hele, viser den ikke 

desto mindre en række interessante sammenhænge og forskelle. Det fremgår 

således - hvis man i første omgang ser bort fra morsealfabetet - at 

 

• slægtskabsstrukturen mellem de forskellige notationssystemer er forskellig for 

hvert af de 8 kriterier.  

• at den skriftlige notation - som den eneste - altid deler karaktertræk med 

mindst et andet notationssystem, hvorimod de øvrige er alene om mindst et ka-

raktertræk. Skemaet er ikke udtømmende, men viser dog at skriftlig notation 

har færre unikke træk og flere slægtsrelationer. 

• den informationelle notation har 3 unikke karakteregenskaber (ufravigelig an-

talsbegrænsning, uafhængighed af sansegenkendelse og fravær af kvalitetsfor-

skellige notationer). Den formelle notation har også 3 (meningstilskrivning 

nødvendig, ingen antalsbegrænsning, særskilte regelnotationer). Talesproget 

har 1 (ikke enstrenget serialitet), idet den informationelle notation dog har et 

træk, der kan minde derom. 

 

Hvis man inddrager morsealfabetet modificeres det sidste punkt, idet morseal-

fabetet også har to af den informationelle notations ellers unikke egenskaber 

(invariant antalsbegrænsning og ingen kvalitetsforskellige notationer). Morseal-

fabetet er endelig beslægtet med skriftsproget i den forstand, at det heller ikke 

har noget unikt karaktertræk, der ikke deles med mindst et andet notationssy-

stem. 

Skemaet overdriver lighedstrækkene i tre henseender. 

For det første kan de træk, der gengives som fælles karaktertræk, meget vel 

dække over temmelig forskellige varianter. Det gælder som nævnt for kvalitets-

forskellene i formel og almensproglig notation, den ikke-enstrengede serialitet i 

talen og den informationelle notation, kravet om sansegenkendelighed i tale og 

skrift, den - lave - fysiske stabilitet af tale og informationel notation. 

For det andet gengiver skemaet ikke de forskelle, der kan knytte sig til de en-

kelte kvaliteters funktion i de respektive notationssystemer, idet samme kvalitet 

ikke blot kan kan have forskellig funktion i sig selv, men også kan have det gen-

nem relationen til de øvrige karaktertræk.  

De forskellig krav, der stilles til den fysiske definition (mere eller mindre 

eksakte, flere eller færre forskelligartede fysiske kriterier osv) indeholder således 

samtidig et sæt af restriktioner for anvendelse af udtrykssubstansen som se-

mantisk variationspotentiale. Det notationelle regelsystem indgår i en for hvert 

notationssystem karakteristisk sammenhæng med det overordnede semantiske 

regime. 

For det tredie gengiver skemaet ikke de forskellige former for definition af 

forholdet til og anvendelsen af udtrykssubstansens egenskaber. Hvor sproglige 
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og formel notation primært er underlagt kravet om sansegenkendelse, er den in-

formationelle notation primært underlagt kravet om at den enkelte notations-

enhed skal kunne optræde som mekanisk virksom entitet i en maskine. 

Med denne definition af den informationelle form relativ til det fysiske medie 

og andre informationelle former foreligger - for første gang i historien - et ikke 

sanseligt betinget, diskret, mekanisk virksomt og semantisk åbent notations-

system. 

 

 

8.4 Den informationelle notations unikke træk 

 

Selv om der altid indgår en semantisk komponent i definitionen af et no-

tationssystem, lå der to vigtige historisk nydannelser bag ved Shannon's forestil-

ling om et asemantisk, rent fysisk defineret notationssystem. Den ene nydannelse 

drejer sig om den eksakte fysiske definition, der er knyttet til kravet om nota-

tionsenhedernes mekaniske virkedygtighed. Den anden nydannelse angår defini-

tionen af notationens semantiske komponent.  

Mens den semantiske komponent i sproglige og formelle notationssystemer 

bliver defineret gennem det semantiske regime, hvori meddelelsen er frembragt, 

kan den semantiske komponent, der indgår definitionen af den informationelle 

notationsenhed, tilvejebringes ved en formel kodeprocedure, der er uafhængig af 

det semantiske regime, hvori udtrykket indgår. Denne kodning kan finde sted 

ganske uanset om en given datasekvens repræsenterer en regel, et sæt data, en 

tekst, en lyd, et billede eller en fysisk maskine.  

Det er dette forhold, der betinger, at det både er muligt at indordne den infor-

mationelle notation under formelle og uformelle semantiske regimer: som 

notation for et taludtryk, for en regneregel og for et logisk udtryk - hvor der er 

tale om at anvende den informationelle notation til at repræsentere et formelt se-

mantisk regime - eller som udtryk for en sproglig meddelelse, hvor en given 

notationssekvens kan repræsentere en - semantisk tom - sproglig notationsenhed 

-  eller som udtryk for et billede eller en lyd underlagt et billed- eller lydse-

mantisk regime. Det fremgår heraf samtidig, at det er muligt at repræsentere så-

vel sprogligt, formelt, billedligt og auditivt udtrykt viden, der tidligere blev 

repræsenteret i hvert sit notationssystem, i et og samme notationssystem.   

Den informationelle notation er med andre ord ikke underlagt et bestemt over-

ordnet semantiske regime på samme måde som andre notationssystemer. 

Shannon's »asemantiske« betragtning indeholder således en beskrivelse af et no-

tationssystem, der er relativt ikke til ét, men til flere semantiske regimer. Shan-

non opstillede da også selv - under termen »information sources« - en liste over 

forskellige semantiske regimer, der kan benytte den informationelle notation.220 

                                           
220 Jfr. 6.4 hvor listen er refereret.  
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 Nu er det ganske vist også muligt at anvende for eksempel den skriftsproglige 

notation i formelle udtryk, men denne anvendelse forudsætter, at notationen bli-

ver underlagt de kriterier, der gælder for formel notation. Det er kun den fysiske 

form, der kan overføres, ikke de kvalitetsbestemmeler, der er knyttet til denne 

form - det være sig distinktionen mellem vokal og konsonant eller konventioner 

for notationsfølger - og dermed heller ikke de semantiske variationsmekanismer, 

der er knytte til formen og dens kvalitet. Når grafemet anvendes i et formelt 

udtryk, tilhører det ikke længere sprogets alfabet.  

Det, der således karakteriserer den informationelle notation som et særligt og 

unikt træk, er den fuldstændige mangel på kvalitet i definitionen af den enkelte 

notationsenhed. Denne fuldstændige mangel på kvalitetsbestemthed adskiller 

den informationelle notation lige stærkt fra sproglige og formel notation, der ar-

bejder med hver sin form for kvalitetsbestemthed, og denne mangel er identisk 

med en fuldstændig åbenhed for kontekstuel bestemmelse.  

Den informationelle notation kan derfor indeholde enhver form for symbolsk 

indhold med den ene - og ikke uvæsentlige - restriktion, at det symbolske ind-

hold skal kunne manifesteres i en sekvens af notationsenheder, der tilhører et 

notationssystem med et endeligt antal indbyrdes forskellige udtryksenheder. Det 

afgørende er ikke selve antallet, men at der er tale om et forud fastlagt antal. Om 

man benytter 2, 5, 27 eller 117 notationsenheder er teoretisk set ligegyldigt, men 

man kan kun benytte et bestemt, forud defineret antal, såfremt man vil anvende 

notationssystemets mekaniske egenskaber.221  

Selv om ethvert notationssystem har en indbygget semantisk dimension, skal 

man således hverken forkaste eller undervurdere værdien af den reduktive, ase-

mantiske notationsbetragtning, der lå bag etableringen af det informationelle no-

tation. At den asemantiske notationsbetragtning får sin rækkevidde kraftigt for-

øget, fordi dens virkninger bliver forstørret af den semantiske dimension kan 

illustreres af et beslægtet historisk fortilfælde. 

Det var således netop en sådan asemantisk håndtering af de alfabetiske figurer 

som singulære, fysiske entiteter, der udgjorde den banebrydende nyhed i Johan 

Gutenberg's satstekniske revolution. 

Det er ikke blot et overbevisende, men i denne sammenhæng også et uhyre 

centralt historisk eksempel. Selv om der hersker delte meninger om den rette for-

tolkning af Gutenberg's skriftteknologiske revolution, er der ingen, der bestrider, 

at den har haft vidtrækkende kulturhistoriske implikationer. Her skal blot 

                                           
221 Den binære form var i 1940-erne genstand for mange diskussioner og valget blev truffet af funktionelle, prag-

matiske hensyn bl.a. til maskinens fysiske indretning, proceseffektivitet, og simpelhed, omend von Neumann også 

henviste til logikkens binære karakter som et argument for at lægge vægten på computerens logiske snarere end 

aritmetiske funktionalitet. Goldstine, 1972: 260. 
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omtales et par af de aspekter, der har særlig interesse i relation til forståelsen af 

den informationelle notation.222 

I sig selv betragtet indebar Gutenberg's anvendelse af løse satstyper først og 

fremmest en økonomisk og tidsmæssig effektivisering af tekstreproduktionen, i-

det de enkelte typer kunne genbruges til fremstillingen af tekster med et andet 

indhold. I direkte forlængelse heraf fulgte billiggørelse og muligheden for at ud-

vide bogdistributionens omfang. 

Den nye teknik medførte imidlertid også en betragtelig forbedring af de kopi-

erede teksters pålidelighed, idet man med satskorrekturen kunne frigøre tekstko-

pieringen fra de semantiske bånd, der lå i middelalderens manuelle kopierings-

teknikker, hvor reproduktionen af tekster både var underlagt den enkelte skrivers 

fortolkninger og fejltagelser. Teknikken tillod - i hvert fald principielt - en 

fuldstændig asemantisk korrektur. Selve korrekturen kunne samtidig reduceres 

til korrektur af satsforlægget frem for korrektur af den enkelte kopi. En del af 

denne gevinst forelå allerede med bloktrykket, men bloktrykte tekstkopier var 

omtrent lige så kostbare som håndskrevne kopier, ligesom blot en enkelt fejl 

kunne koste hele blokken, hvorimod Gutenberg's teknik tillod ombrydning af en 

enkelt eller få linjer. 

Samtidig ændredes vilkåret for semantisk kontrol. Hvor denne kontrol i mid-

delalderen kunne udøves direkte i den semantisk forankrede kopieringsproces, 

og gøres effektiv, fordi antallet af mulige kopier var begrænset, medfører den 

hurtigere og a-semantiske reproduktionsteknik, at den semantiske kontrol må ud-

øves udefra - gennem en særskilt og synlig censurerende hånd. Den tekniske 

form indeholdt således et for eftertiden helt åbenlyst sækulært potentiale. 

Sidst men ikke mindst hører det også med her, at Gutenberg's teknik gav mu-

lighed for at formidle et stort videnskorpus, der ikke eller kun vanskeligt lod sig 

formidle med de eksisterende skriftteknologier. Det gælder frem for alt teknisk, 

matematisk og numerisk udtrykt viden, hvor kravet om detaljens og det enkelte 

tegns korrekthed er særligt ømtåleligt - og stærkt begrænsende for den manuelle 

reproduktions validitet og anvendelighed.  

Teknikken var håndværksmæssig, men den tilvejebragte som medie for vi-

densrepræsentation, en af de nødvendige betingelser for hele den senere industri-

aliseringsproces. 

Det er vanskeligt præcist at angive, hvornår den bogtrykte viden bliver af-

gørende for den tekniske udvikling i de moderne samfund. Det var ikke en for-

udsætning for udviklingen af de tidlige mekaniske teknologier - bogtrykket in-

klusive. En skelsættende virkning kan måske først noteres med 17- og 1800-tal-

                                           
222 Der henvises iøvrigt til Eisenstein, 1979 og Horstbøll, 1991. Nielsen, Nielsen og Jensen, 1990 giver en kort 

oversigt over en række af de forskellige tekniske problemer, der måtte løses. Gutenberg's personlige andel i udvik-

lingen af den nye trykmetode, er stadig uafklaret, men da metoden blev udviklet på et trykkeri under hans ledelse, 

kan hans navn fortsat med rimelighed anvendes som kode.  
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lets energiteknologier, der byggede på teknisk, fysisk og matematisk viden, der 

ikke kunne frembringes, verificeres og formidles uden den trykte bog.  

Som vidensmedie frigjorde den trykte bog ikke blot et nyt teknologisk og teo-

retisk potentiale. Den bliver også - som medie for stabiliseret, almen objektiveret 

og teoretisk viden, der foreligger uden persons anseelse og magt - en af for-

udsætningerne for hele det moderne samfunds konstitutionelle udvikling fra det 

oplyste enevælde og oplysningstænkningen til demokratiseringsbevægelserne og 

den konstitutionelle magtdeling. Når man tager i betragtning, at også ideerne om 

det frie marked og det moderne menneskes personlighed blev til som resultater 

af et omfattende teoretisk konstruktionsarbejde, der - igen via det skriftlige 

vidensmedie - foranlediger vidtrækkende strategiske udviklings- og dannelses-

initiativer, bliver det tydeligt, at de moderne samfund blandt andet har dette vi-

densteknologiske grundlag som fælles, typisk og distinktivt træk. 

Det er således snarere bogen end computeren, der muliggør overgangen til et 

samfund baseret på udnyttelsen af teoretisk viden som strategisk ressource, og 

denne overgang karakteriserer derfor heller ikke - som hævdet af Daniel Bell - 

forholdet mellem det industrielle og det postindustrielle samfund, men snarere 

overgangen til det moderne.223 

Bogen er ganske vist ikke betingelsen for enhver frembringelse af teoretisk og 

teknisk viden, men den er i høj grad betingelsen for nogle vidensformer og for 

udbredelse og anvendelse af eksisterende viden. Det er svært for ikke at sige 

umuligt at forestille sig, at teoretisk viden kan blive en strategisk ressource i 

samfundet uden dette eller et andet medie med tilsvarende egenskaber. 

Mens Gutenberg's satstekniske opfindsomhed lå i den asemantiske 

betragtning og håndtering af den alfabetiske notation, fik opfindelsen sin 

kulturhistoriske betydning, fordi denne betragtning åbnede for en række ikke før 

kendte eller udnyttede semantiske potentialer. 

Set i dette perspektiv bliver spørgsmålet derfor ikke kun, om den asemantiske 

betragtning af det informationelle notationssystem var rigtig eller forkert, men 

også hvilke potentialer, der er indeholdt i denne skriftteknologiske revolution. 

 

 

8.5 En notation, der ikke er sanseligt tilgængelig 

 

                                           
223 Bell, 1973. Beniger, 1985 sporer det vidensstrategiske grundlag for det amerikanske samfunds udvikling 

tilbage til opbygningen af nye infrastrukturer omkring 1800-tallets begyndelse, men strejfer kun sporadisk de 

skriftteknologiske forudsætninger for udviklingsstrategierne. Det skal måske tilføjes, at der ikke med det her sagte, 

tænkes på nogen form for kausalitet mellem det tekniske medie og udnyttelsen af dets potentialer. Dels indgår 

mange andre forhold i de samme processer, dels er eksistensen af et potentiale ikke årsag til noget, og dels får ud-

nyttelsen af et teknisk potentiale forbavsende tit - måske ligefrem som hovedregel - helt uforudsete og uforudsige-

lige følger. 
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Når man benytter bogtrykket til at understrege de kulturhistoriske 

perspektiver, der kan knytte sig til en asemantisk notationsbetragtning, må man 

også tilføje, at det drejer sig om virkninger, der først udfoldes i løbet af en meget 

langt periode og som led i andre kulturelle brydningsprocesser. Gutenberg ud-

viklede sin teknik i 1430-erne, men den trykte bog blev først den vigtigste, sam-

fundsbærende videns- og skriftteknologi flere hundrede år senere, og det be-

roede naturligvis ikke på mediet, men på den viden, der blev udtrykt i mediet. 

Når man læser en dårlig bog, er det da heller ikke håndteringen af alfabetet, der 

bliver genstand for kritik, men meningen og stilen. 

At diskutere den informationelle notation i samme historiske perspektiv for-

byder nærmest sig selv. Hvis den informationelle notation eksempelvis tillader 

nye udfoldelser af vidensformer (for ikke at foregribe spørgsmålet om der tilmed 

bliver tale om udvikling af nye vidensformer) i samme omfang som Gutenberg's 

satsteknik, og det er ikke nogen urimelig forventning, er det halsløst at prøve at 

foruddiskontere de kulturelle implikationer.  

Det er derimod ikke umuligt at diskutere, om den informationelle notation in-

deholder nye semantiske potentialer, idet disse i givet fald er knyttet til de træk, 

der adskiller den informationelle notation fra alfabetiske og andre kendte se-

kventielle notationssystemer, der som det fremgik i 8.4 omfatter, den semantisk 

tomme, kvalitetsløse notation, den endelige antalsbegrænsning, det mekaniske 

virkningspotentiale, hvortil kommer den særlige form for regelbestemthed, der 

bliver behandlet i 8.6-9. 

Der skal dog her indføres endnu en modifikation, idet den informationelle 

information trods alt besidder én kvalitet, der er fælles for alle notationssyste-

mer, idet den jo har en fysisk værdi, der tilmed er underlagt et strengt krav til 

den eksakte definition. Men denne kvalitet er ikke blot defineret på en anden 

måde, den tjener også et andet formål.  

Mens kravet til den fysiske kvalitet for den alfabetiske skrift og den formelle 

notation tjener til at sikre sansegenkendeligheden, er den informationelle entitet 

ikke bundet til noget sanseligt genkendelseskriterium.   

Denne uafhængighed sikres af den præcise fysiske værdi, og den indebærer 

for det første, at man kan arbejde med mekaniske, informationelle processtruk-

turer, for det andet, at man kan arbejde med semantisk distinktive, fysiske 

entiteter af en helt anden, lav størrelsesorden og tilsvarende forhøjet procesha-

stighed, og for det tredje, at man kan implementere notationen i energisub-

stanser.  

Der er ganske vist ikke noget i vejen for at definere de informationelle mind-

steenheder med sanseligt registrerbare tærskelværdier, men det er ikke bare en 

unødvendig restriktion, det er også en kontrafunktionel restriktion. Man kan 

nemlig kun udnytte den sanselige registrering, hvis man - som det sker i alfabetet 

og morsesystemet - på forhånd har bundet enhver given sanset entitet til en in-

variant - genkendelig - plads i notationssystemet. Hvis man vil udnytte den san-
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selige manifestation må man opgive de gevinster, der ligger i den entydige form 

definition af symbolernes fysiske udtryk. 

 I samme øjeblik en informationel proces foreligger tilgængelig for menne-

skelig opfattelse, foreligger den derfor også i et andet udtrykssystem, hvor den 

informationelle notation også bliver anvendt som middel til at frembringe en 

sanseligt genkendelig notation ad mekanisk vej. Da et sådant sammenfald både 

er et nødvendigt udgangspunkt og slutpunkt for enhver brug af informationel no-

tation, bliver dette notationssystem begrænset, det kan kun eksistere som et mid-

del til ikke-sanselig re-præsentation af andre, sanselige udtrykssystemer. Til 

gengæld medfører denne mekaniske transformation at den informationelle infor-

mation ogås kan repræsentere billedlige udtryk, der ikke selv kan udtrykkes i 

den samme sekventielle form. 

Den informationelle notation har således som distinkt kendetegn, at den i kraft 

af sin definition kan realiseres i en maskine i en ikke-sanseligt tilgængelig form. 

Hvor Hjelmslev i sin tid undrede sig over, at sproget tilsyneladende havde den 

egenskab, at det ikke ville ses, at det gemte sig bag den lydlige eller alfabetiske 

klædedragt, kan man i dag undre sig over, at det for den informationelle 

notations vedkommende er klædedragten, udtryksformen, der ikke kan ses. Den 

lille dreng fra eventyret har stadig ret, men nu har skrædderen også. 

At informationens form ikke kan ses, betyder ikke, at den ikke kan gøres syn-

lig, eller at den er af immateriel eller transcendental karakter, det betyder der-

imod, at der stilles særlige krav til de tråde, der bruges, når klædedragten sys.  

Det er allerede nu klart, at den informationelle notation besidder egenskaber, 

der ikke blot er nye, men også mere dybtgribende end den Gutenberg'ske opfin-

delse. Hvor Gutenberg bidrog til en ny anvendelse af et eksisterende notations-

system, er den informationelle notation, betragtet som fysisk udtrykssystem, et 

helt nyt system. Det blev - og kunne også kun blive - udviklet i nær sam-

menhæng med udviklingen af nye tekniske og semantiske håndteringsmetoder. 

Shannon udviklede primært sin teori med sigte på forbedring af en række alle-

rede eksisterende kommunikationsteknologier, men det stod snart klart, at den 

informationelle notation især kom til sin ret i forbindelse med virkeliggørelsen af 

Turing's teori. Turing havde da også allerede fundet den - algoritmiske - tråd, der 

var nødvendig for at udnytte det informationelle notationssystems nye 

potentialer.  

  

 

8.6 Den algoritmiske tråd 

 

Når den informationelle entitet ikke har en fast, stofligt bundet form, er der 

naturligvis en stor risiko for, at den informationelle struktur braser sammen. I 

Turing's teori var den informationelle struktur sikret af veldefinerede, faste fysi-
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ske tegnmanifestationer, hvor der til en given, manifest form kunne allokeres en 

fysisk-mekanisk operation, der samtidig stod for en symbolsk operation. 

Turing benyttede ikke informationelle, men sanseligt genkendelige notations-

enheder, idet han anså den - nødvendige - fysiske definition af disse entiteters 

udtryk som et rent teknisk spørgsmål og opfattede notationssystemet som et 

formelt notationssystem.  

Til gengæld viste han, hvorledes man - ved at betragte en fysisk-mekanisk 

procedure som en relation mellem et trin og det næste - kunne organisere et fy-

sisk-mekanisk system på en sådan måde, at det kunne udføre enhver symbolsk 

operation, der lod sig beskrive entydigt trin for trin. Om det næste skridt var fast-

lagt på forhånd eller skulle defineres undervejs gjorde ingen afgørende forskel.  

Selv om Turing arbejdede med faste, veldefinerede fysiske symbolværdier, 

kunne disse input udmærket bestå i nye definitioner af symbolernes værdier. 

Kravet var kun, at enhver forandring skulle foregå skridt for skridt som resultat 

af en entydig deklaration, hvad enten denne blev givet forud i form af et program 

eller i form af løbende input af nye instruktioner. 

Turing-maskinen er således ikke kun defineret ved den fysiske mekanik eller 

ved fysisk bestemte, symbolske udtryk eller givne symbolske værdier, men også 

ved den algoritmiske procedure, der på en gang organiserer den fysiske og sym-

bolske proces.  

Mens evnen til at fastholde en informationel struktur i en fysisk flydende 

substans beror på definitionen af kritiske tærskelværdier for informationelle 

strukturer, er evnen til at variere den informationelle notationsstruktur baseret på 

den algoritmiske håndtering af forholdet mellem den fysiske og symbolske 

struktur. 

Dermed havde Turing således allerede fundet det middel, der kunne bruges til 

at udnytte den informationelle notations egenskaber uafhængigt af den menne-

skelige genkendelse.  

Da den informationelle notation og den algoritmiske procedure tilsammen ud-

gør det nødvendige og tilstrækkelige grundlag for mekanisk udførelse af com-

putationelle processer, indgår de også som distinktive grundelementer i alle in-

formationelle tegn.  

Da forbindelsen mellem den informationelle notation og den algoritmiske pro-

cedure ikke blot medfører, at der nu kan sættes strøm på algoritmen, men også et 

dybtgående konceptuelt skifte i forståelsen og håndteringen af algoritmiske 

processer, er det imidlertid nødvendigt, at inddrage dette skred i den algorit-

miske håndteringskompetence, før beskrivelsen af de informationelle tegn.  
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8.7 Den algoritmiske strukturs multi-semantiske potentiale 

 

Ved termen algoritme forstår man i matematikken generelt enhver nøjagtig 

forskrift for udførelsen af en procedure. Algoritmen definerer et sæt af proce-

dureregler med hvilke man på en entydig måde kan forvandle et givet sæt af 

numeriske værdier til et andet, eller med Trakhtenbrot's formulering: 

 

a list of instructions specifying a sequence of operations which will give the 

answer to any problem of a given type.224 

 

Algoritmen repræsenterer således i sin grundform et system af invariante reg-

ler til håndtering af - et til reglerne passende sæt  - variable data. Den algoritmi-

ske struktur sikrer, at en beregning af de samme data altid fører til det samme 

resultat, og at en beregning af forskellige data udføres efter samme regneregler, 

hvorimod beregning af forskellige data ikke nødvendigvis fører til forskellige 

resultater eftersom både 3+5 og 4+4 og 14-6 giver 8. Når man kun har et 

algoritmisk resultat, er der således ingen algoritmisk vej tilbage hverken til pro-

cessen eller udgangspunktet. Det algoritmiske resultat er selv tomt. 

Det centrale led i den algoritmiske procedure er knyttet til sondringen mellem 

regelsystem og datamateriale. Sondringen er dog ikke absolut. Selv om regel-

systemet foreligger uafhængigt af data, kan man ikke behandle et hvilket som 

helst datasæt med en given algoritme. Den algoritmiske struktur stiller krav til 

datasættets struktur, og der kan undertiden også være tale om krav til de tillade-

lige dataværdier, som vi kender det fra reglen om, at der ikke må stå værdien nul 

i nævneren på en brøk, ligesom der til definitionen af algoritmen ofte hører en 

angivelse af øvre og nedre grænser for variation af dataværdier. 

Selv om den algoritmiske procedure ikke er bundet til kun at arbejde med tal-

værdier, men også kan omfatte symbolske og logiske værdier og relationer, der 

har karakter af komplekse semantiske strukturer, er det et ultimativt krav, at ikke 

blot proceduren, men også datastrukturen foreligger i form af mono-semiske 

værdier. 

Den algoritmiske struktur tillader således ikke den kumulative betydningsop-

samling, Ricoeur fremhævede som et karakteristisk træk ved sproglige udtryk, 

eller den komplementære og lige så karakteristiske mulighed for latent betyd-

ningsopbevaring og glemsel, der også er indeholdt i den sproglige redundans-

struktur. 

Den algoritmiske procedures entydighed er knyttet til kravet om præcise, vel-

definerede begyndelses- og forløbsbetingelser, omfattende krav om 

 

• at reglerne hver især er entydige. 

                                           
224 Trakhtenbrot, (1960) 1989: 203. 
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• at reglerne anvendes en for en, sekventielt, samtidig anvendelse af flere regler 

kan ikke finde sted. Den enkelte regels anvendelsesområde skal være define-

ret i udstrækning og klart afgrænset i relation til forudgående og/eller efterføl-

gende regler.   

• at overgang fra en regel til den næste sker direkte, når en operation er udført. 

• at alle værdier, hvad enten de indgår i regelstruktur eller datastruktur, og alle 

relationer herimellem skal være specifikt deklarerede, før de anvendes. 

• og at alle værdier skal være mono-semiske - eller numeriske i den vide be-

tydning af denne term.  

 

Som følge af denne entydighed har man ofte set formuleringen af det algorit-

miske udtryk som målet for en videnskabelig beskrivelse af et givet problem, og 

vendt den videnskabelige opmærksomhed mod andre problemer, hvis dette mål 

blev nået. Forholdet mellem sprog og algoritmisk repræsentation bliver i det per-

spektiv set som et forhold mellem et problem og dets løsning. En sproglig be-

tragtning giver imidlertid et andet resultat, idet forholdet mellem problem og 

løsning manifesteres som en relation mellem polysemisk og mono-semisk sprog 

- og ikke som en overgang fra et problem til en løsning.  

At det er en relation mellem to sproglige artikulationssystemer snarere end et 

forhold mellem problem og løsning, fremgår erfaringsmæssigt af det forhold, at 

selv den mest rendyrkede matematiske fremstilling både må indledes og afsluttes 

med sproglige redegørelser. Denne velkendte erfaring skyldes ikke kun en - god 

eller dårlig - vane, den er tværtimod det uomgængelige resultat af, at et 

algoritmisk udtryk pr. definition forudsætter en fastlæggelse af begyndelsesbe-

tingelser og en fortolkning af resultater, der ikke har et algoritmisk udtryk. 

Som det fremgik af kapitel 7 bliver mono-semiske udtryk dannet med afsæt i 

en semantisk bindende definition af en specifik sproglig redundansstruktur. I den 

sproglige repræsentation udtrykkes båndet i deklarationen af entydige udsagn, 

der igen kan danne udgangspunkt for en algoritmisk procedure. 

Overgangen fra et entydig sprogligt udtryk til algoritmisk procedure er imid-

lertid langt fra en simpel sag, idet der også er tale om en fuldstændig overgang 

fra ét - sprogligt - regelsystem til et andet - algoritmisk - regelsystem. Denne 

udskiftning af regelsystemet efterlader ikke de mono-semiske udtryk uberørt. I 

samme øjeblik et mono-semisk udtryk underlægges en algoritmisk regelstruktur, 

taber det nemlig sin referent.225 Om vi ganger æbler med pærer, meter med kilo, 

højden af rundetårn og lyden af et tordenskrald gør ingen forskel for et algorit-

misk forløb: 

Mens overgangen fra polysemisk til mono-semisk artikulation beror på en fik-

seret definition af redundansstrukturen, beror overgangen fra mono-semisk 

                                           
225 Tabet omfatter ikke blot referencen til fænomener i verden, men også de sproglige meningsrelationer mellem 

ord og mellem sætninger, og - naturligvis også - den sproglige syntaks. 
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sproglig artikulation til algoritmisk håndtering af mono-semiske værdier på eli-

mination af udtrykkets referent. 

Eliminationen gælder imidlertid kun under det algoritmiske forløb, idet man 

kun kan tale omtale procedurens resultat som et resultat, hvis man forudsætter, at 

det mono-semiske udtryks referent forbliver den samme under hele forløbet. Der 

er altså tale om en abstraktionsprocedure, hvor referenten er forudsat eller 

rettere: sat i parantes. Denne konstruktion af forholdet til referenten er distinktiv 

for algoritmiske udtryk og betinger den algoritmiske procedures relative autono-

mi, dens eksistens som et udtrykssystem, der kan stå for sig selv uden at stå for 

noget andet. 

Men den samme konstruktion anbringer samtidig den algoritmiske procedure i 

en semantisk afhængighed af det sproglige udtryk. Når parantesen er slut, må 

udtrykket igen håndteres i sproglig form. Den algoritmiske procedure kan ikke 

stå alene, fordi de mono-semiske værdier her mangler deres referent.  

Det, der adskiller den algoritmiske fra den sproglige procedure anbringer den 

samtidig i en ensidig afhængighedsrelation til denne.226 

Da forholdet til den sproglige referent er sat i parantes, er det imidlertid mu-

ligt at udskifte referenten og overføre en algoritmisk procedure fra et sprogligt 

referencesysten til et andet, uden at man af den grund tilvejebringer nogen iden-

titet eller forbindelse mellem referenterne. Det var denne egenskab Boltzmann så 

som et ofte benyttet og karakteristisk træk i den matematiske fysik, og det 

understøtter tilsyneladende opfattelsen af den algoritmiske procedure som en im-

manent, rent formelt defineret procedure, der forløber efter egne regler. For-

holdet til den sproglige referent er imidlertid mere kompliceret. 

Mens der er strenge krav til definitionen af den enkelte regel, til den sekventi-

elle sammenkædning af regler og til relationen mellem regelstruktur og data-

struktur, er der ingen generelle krav til udvalget og kombinationen af regler. 

Selv om ethvert algortimisk udtryk er fuldstændig deterministisk, findes der 

ingen generelle syntaktiske regler for kompositionen af algoritmiske udtryk. 

Man kan gange, dividere, integrere og differentiere så meget man har lyst, blot 

rækkefølgen for hver enkelt operation ligger fast. Mens reglerne hver især ligger 

fast, er udvalget af regler derfor et semantisk valg, der ikke kan tages uden en 

sproglig referent.  

Det betyder naturligvis ikke, at man er frit stillet i den referentielle tolkning af 

enhver algoritme, men kun at en given algoritmisk procedure udgør et kompo-

sitorisk hele, der ikke selv har algoritmisk form. Kompositionen er derfor heller 

ikke bestemt ved de algoritmiske funktioner.   

                                           
226 Med Hjemslev's terminologi kan man betegne denne relation som en determination, d.v.s. en relation mellem 

et funktiv, (den sproglige for-sætning) der er nødvendigt for et andet funktivs forekomst (den algoritmiske 

procedure). Hjelmslev (1943) 1966: 43. I Hjelmslev's noget bagvendte brug af termen determination ville man 

sige, at den algoritmiske procedure determinerer den sproglige sætning. 
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Den algoritmiske funktion kan ikke motivere valget af sig selv og den algorit-

miske procedure kan ikke motivere sin egen fortsættelse. Mens alle algoritmiske 

procedurer er fuldstændig deterministiske er hver enkelt procedure baseret på en 

serie arbitrære, semantisk motiverede valg. Den algoritmiske procedure kan 

derfor snarere beskrives som et regelsystem for samordning af sprogligt motive-

rede entiteter, hvor både det enkelte led for sig og det samlede udtryk som 

helhed har sat forholdet til sproglige referenter i parantes. 

Den algoritmiske forms semantiske bånd omfatter imidlertid ikke kun det pa-

rantetiske forhold til det sproglige udtryks referenter. Formen er også - set som 

fritstående udtryksform - underlagt strukturelle begrænsninger af semantisk art. 

Ethvert algoritmisk udtryk er som alle andre sproglige udtryk både bestemt i sin 

relation til et eller flere sæt af hver især generelle regler (her kan man med rette 

tale om en sprogbygning) og en specifik realisation i form af en tilsvarende 

distinkt sprogbrug. Da enhver algoritme kan beskrives som en relation mellem 

en forskrift og en datastruktur, og da en given forskrift også sætter vilkår for 

adækvate datastrukturer, fremgår det, at relationen mellem forskrift og data 

(d.v.s. sprogbrugen) er en semantisk distinktiv relation. Det semantisk moti-

verede valg af forskrift er samtidig et semantisk valg af datastruktur. Det samme 

gælder forholdet mellem en given forskrift og det etablerede sæt af mulige reg-

ne- eller procedureregler, idet forskriften kan ses som udvælgelse af regneregler 

fra sprogbygningen. 

Algoritmens semantik omfatter således mindst tre adskillelige niveauer. For 

det første er den enkelte udtryksenhed altid defineret som en enhed, der forbin-

der notationens form med en monosemisk værdi. For det andet er den specifikke 

relation mellem forskrift og datastruktur semantisk distinktiv i den forstand, at 

en given forskrift - et defineret regelsystem - kun kan behandle en vis mængde af 

strukturelt ensartede datasæt. For det tredje er den samlede komposition af et gi-

vet algoritmisk udtryk baseret på et semantisk motiveret udvalg af de mulige 

procedureregler, der er indeholdt i »sprogbygningen«. Hvis det er en kal-

kulationsalgoritme udgøres sprogbygningen således af de eksisterende regnereg-

ler. Da termen sprogbygning her giver associationer til Hjelmslev's terminologi, 

skal det tilføjes, at sprogbygningens regler kun indgår i et algoritmisk udtryk, 

hvis de er deklareret som referent for en specifik notationsenhed, som det ek-

sempelvis sker når man med notationen + henviser til reglerne for addition.  

Til forskel fra sproget, kan disse forskellige semantiske valg imidlertid adskil-

les i en serie af distinkte semantiske valg, fordi alle valg er underlagt den mono-

semiske restriktion og kravet om afgrænset virkeområde for valgte regler. Den 

algoritmiske procedure indeholder således ikke som det sproglige udtryk 

semantisk interferens mellem udtrykselementerne, til gengæld kræver det al-

goritmiske sprog, at reglerne manifesteres som distinkte udtrykselementer.  

Det algoritmiske sprog har ikke blot en flerleddet semantisk struktur relativ til 

det almene sprog, men er også selv strukturet på flere formelle niveauer. Mens 
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sprogbygningen udgøres af det disponible sæt af procedureregler, udgøres 

sprogbrugen dels af en forskrift dels af en datastruktur. Det er ikke vanskeligt at 

udskille bygningen fra brugen, eftersom bygningen udgøres af de lovlige reg-

neregler. 

Denne klare distinktion betinger på den ene side, at det både er muligt at kon-

struere nye generelle regler og frit udvælge regler til brug for specifikke formål. 

Da sprogbygningens regler er fuldt ud deterministiske, sætter de ganske vist 

visse grænser for de mulige kombinationer, men disse grænser kan omgås 

gennem afgrænsning af de enkelte reglers anvendelsesområde. 

Mens sprogbygningen som hele kan beskrives som et selvstændigt og samlet 

system af veldefinerede proceduregler, er det noget vanskeligere at beskrive 

sprogbrugen, der udgøres af den valgte kombination af regler og mono-semiske 

værdisæt.  

Set i forhold til en given datastruktur kan man ikke vælge en hvilken som 

helst - men nok flere - regelstrukturer, og set i forhold til en given regelstruktur 

kan man ikke behandle en hvilken som helst datastruktur. Da forholdet mellem 

regel- og datastruktur således er kendetegnet ved et gensidigt solidaritetsbånd, 

kan man ikke uden videre identificere regelstrukturen, forskriften, som en 

overordnet interpretant i forhold til datastrukturen og de data, denne tillader. 

Forholdet mellem datastruktur og regneregler har i hvert fald visse træk, der 

måske kan opfattes som en reminiscens af den sproglige relation mellem signal 

og referent, da relationen mellem regel og data udgår fra den sproglige definition 

af de mono-semiske referenter.227 

I en vis forstand kunne man måske også hævde, at solidariteten mellem pro-

gramstruktur og datastruktur indebærer, at det algoritmiske udtryk - udover det 

parantetiske forhold til den sproglige referent - også selv indeholder en imma-

nent referentiel funktion mellem program og datastruktur, og at den sproglige 

referent således ikke er den eneste referent. På den anden side har relationen 

mellem regelstruktur og data også træk, der klart adskiller sig fra forholdet 

mellem signal og referent, idet begge led er manifesteret. Tilsammen udgør de 

den syntaktiske grundstruktur, hvorfor de snarere ækvivalerer med sætningens 

neksusrelation.   

Hvor en sætning imidlertid frembringer en mening, frembringer den algorit-

miske procedure istedet en forvandling af et udtryk til et andet. Mens både kon-

struktionen som hele og hvert enkelt element er semantisk motiveret, er selve 

forvandlingsproceduren, der finder sted fra et givet input til et givet output, ase-

mantisk idet forbindelsen mellem input og output er tilgængelig for - og helt af-

                                           
227 Man kunne måske også beskrive den sproglige definitions særlige træk - det, der adskiller en definition fra 

andre sproglige udtryk - som eksplicit benævnelse af udvalgte referenter, idet referenten normalt tages for givet og 

derfor ikke indgår i det sproglige udtryk. 
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hængig af - en fortolkning, der er uafhængig af proceduren. Proceduren garan-

terer, at der kan være en forbindelse, men siger intet om, hvori den består. 

Den asemantiske forvandling kan på mange måder betragtes som en syntak-

tisk struktur, men til forskel fra sprogets syntaks er den algoritmiske struktur 

kendetegnet ved, at forholdet til referenten er sat i parantes. Da valget af referent 

og semantisk regime således kan udskilles fra den algoritmiske syntaks, bliver 

den syntaktiske struktur selv åben for flere semantiske regimer.  

Denne multisemantiske egenskab gør det ikke blot muligt, at udvikle forskel-

lige algoritmiske procedurer til forskellige semantiske regimer (det være sig lo-

giske, numeriske, sproglige, billedlige eller auditive), den tillader også, at en og 

samme algoritmiske struktur kan gøre tjeneste for et hvilket som helst semantisk 

regime. Da algoritmen således er troløs mod ethvert formål kan den ikke styre 

sig selv. 

Den her givne beskrivelse af det algoritmiske udtryk kan sammenfattes i føl-

gende punkter: 

 

• Mens hver enkelt notationsenhed i et algoritmisk udtryk har en veldefineret 

værdi (en referent, der enten er en data- eller regelværdi) har det samlede algo-

ritmiske udtryk ingen bestemt referent. Den samme algoritmiske procedure kan 

repræsentere en flerhed af meninger, formål eller betydninger, og forskellige 

algoritmer kan repræsentere samme mening, formål eller betydning. Den 

algoritmiske procedure er samtidig karakteriseret ved, at den kan udføres 

ganske uafhængigt af disse betydninger, og procedurens resultat er semantisk 

tomt. Den algoritmiske procedure forhindrer ikke, at vi sammenligner eller 

ganger højden af Rundetårn med lyden af et tordenskrald. 

 

• Mens ethvert algoritmisk udtryk er fuldstændig determineret, findes der ingen 

generelle regler for sammensætning af algoritmiske sekvenser. Man kan gange, 

dividere, integrere og differentiere og kombinere alle procedureregler, så meget 

man har lyst, blot rækkefølgen for hver enkelt operation beskrives. 

 

• Algoritmens begyndelses- og slutbetingelser kan ikke selv udtrykkes i algo-

ritmisk form. Det algoritmiske udtryk kan ikke indeholde sin egen fortolkning. 

Det skal fortolkes i et andet sprog, det samme gælder de algoritmiske pro-

cedureregler. Det algoritmiske udtryk indeholder henvisninger til formelle 

regler, men reglerne er ikke indeholdt i udtrykket, de er derimod re-præsenteret 

af en distinkt og deklareret notation, der henviser til en regel uden for 

udtrykket. 
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• Antallet af anvendte notationsenheder kan varieres frit beroende på opgave og 

formål. 

 

 

8.8 Den algoritmiske revolution 

 

Turing var med sin beskrivelse af den mekaniske proces som en algoritmisk 

sekvens af lokale skridt-for-skridt-determinationer tilsyneladende den første, der 

var på sporet af algoritmernes unikke syntaktiske egenskaber, ligesom han også 

var den første, der så, hvordan man kunne bringe den mekaniske syntaks ind un-

der et logisk regime.  

Selv om det var et epokegørende gennembrud indeholdt konstruktionen imid-

lertid på et bestemt punkt en afgørende hindring for beskrivelsen af det syntakti-

ske potentiale, han havde opdaget.  

Med det logiske regime kunne opløsningen af mekaniske procedurer i enkelt-

skridt uden videre fortolkes ud fra en klassisk determinationsforståelse, idet den 

overordnede, gennemgående determination nu blev sikret af den logiske og ikke 

af den mekaniske helhed. At den lokale determination også kunne danne grund-

lag for andre og ikke mindst ikke-deterministiske semantiske regimer, stod ham 

ikke klart - og interesserede ham tilsyneladende heller ikke, eftersom han opfat-

tede valgmaskinen som en mindre vellykket udgave af den automatiske maskine. 

Denne begrænsning er ikke særlig overraskende og forringer naturligvis ikke 

Turing's originale indsats. Det havde været mere forbavsende, hvis en matema-

tiker uden sprogvidenskabelig baggrund skulle anfægte logikkens position som 

det suveræne grundlag for semantisk organisation i en periode, hvor en stor del 

af sprogvidenskaben opfattede sprogteori som logisk teori. 

Turing's begrænsning på dette punkt lader sig imidlertid ikke blot forstå i tråd 

med dominerende stømninger i samtidens videnskab, den kan også forstås som 

en konsekvens af, at det først bliver muligt at anskueliggøre og håndtere det nye 

syntaktiske potentiale, når man besidder den maskine, Turing udtænkte. 

Selv om der i mange henseender er gode grunde til at betragte den menneske-

lige hjerne som overlegen i forhold til en hvilken som helst eksisterende - ide om 

- computere, er alle computere mennesket overlegent, når det gælder om at hånd-

tere netop den type mekaniske skridt-for-skridt processer, der danner grundlag 

for den algoritmiske syntaks. 

Hvis den algoritmiske symbolhåndtering dannede grundlaget for Turing's ide 

om den universelle computer, dannede den senere computerteknologi da også 

grundlag for en veritabel revolution af den algoritmiske håndteringskompetence. 

Begrebet revolution forekommer måske overbelastet og fremkalder lidet de-

skriptive associationer, men er dog i denne sammenhæng et usædvanligt træffen-

de begreb, fordi det forener henvisningen til en bestemt, dybtgående forandring 

med henvisningen til forandringens ligeså dybtgående ubestemthed og uover-
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skuelighed. Det er således næppe muligt at give et samlet billede af denne ud-

viklings forløb, eftersom det er en fortsat pågående - og ukontrollerbar - proces, 

der forløber af mangfoldige, indbyrdes uforbundne veje.  

Der foreligger heller ikke mig bekendt nogen samlet undersøgelse af denne 

udvikling frem til idag og endnu mindre naturligvis begrundede bud på, hvordan 

den videre vil udvikle sig. Hvortil den er kommet idag og hvorledes den vil 

udvikle sig i morgen, må forblive åbne spørgsmål. 

Et billede af udgangspunktet  og nogle af de udviklingslinjer, der udgår herfra, 

begynder imidlertid så småt at aftegne sig gennem en række spredte, undertiden 

sporadiske, bidrag i forskellige foreliggende kilder. Da emnet både i omfang og 

krav til indsigt rækker et godt stykke ud over mine kompetencer, må man her 

tage til takke med en mere oversigtsmæssig skildring baseret på et forholdsvis 

begrænset kildeudvalg. 

Det umiddelbart mest iøjnefaldende træk er uden tvivl den voldsomme eksplo-

sion i selve antallet af foreliggende, nedskrevne algoritmer. I sin standardlære-

bog om algoritmer fra 1983 kan Robert Sedgewick således indlede med kon-

statere, at så godt som alle de omtalte algoritmer er mindre end 25 år gamle, 

mens nogle få algoritmer har været kendt i flere tusind år - omend under et andet 

navn, da algoritmerne skylder deres navn til matematikeren Mohammed ibn Al-

Khowarizmi, der publicerede en - banebrydende - aritmetisk lærebog omkring år 

850.228  

Den kvantitative vækst i produktionen af nye algoritmer omfatter både udvik-

ling af nye algoritmer til gamle formål og udvikling af algoritmer til nye formål. 

Blandt de nye formål er udviklingen af computerteknologien blandt de vigtigste, 

og udviklingen på dette område fører i løbet af 1950-erne frem til dannelse af 

faget datalogi - eller computer science - som et selvstændigt fag udskilt fra mate-

matikken.  

Hertil kommer et andet ligeså bemærkelsesværdigt nybrud, idet man nu be-

gynder at udvikle algoritmiske modeller på en række nye fagområder. Hvor den 

algoritmiske procedure hidtil kun havde stået centralt i matematikken, logikken 

og fysikken, får den nu en tilsvarende central plads i dele af biologien, psy-

kologien og sprog- og samfundsvidenskaberne.229 Fag, der endnu vægrer sig, 

som en række humanistiske fag, synes tilsvarende at tabe i omverdenens agtelse. 

Det teknologiske potentiale i denne udvidelse er umiddelbart synligt. Hvor 

den mekaniske manipulation hidtil havde haft sit tyngdepunkt i håndteringen af 

viden ekstraheret fra studiet af uorganisk, fysisk natur, åbnes der nu for en tilsva-

                                           
228 Sedgewick, 1983: 7. Williams, 1985, 21-24. 
229 For psykologiens vedkommende er udviklingen i 1950-erne bl.a. beskrevet i Miller, Galanter & Pribram, 

1960, der er et forsøg på teoretisk fundering af den algoritmiske psykologi i et opgør med den behaviouristiske 

psykologi. I sprogvidenskaben hører Hjelmslev med til grundlæggerne af en algoritmisk orienteret teori, men det 

dynamiske procesperspektiv formuleres først med Chomsky's transformationsgrammatik. For biologiens vedkom-

mende er tilsvarende problemstillinger bl.a. diskuteret i Emmeche, 1990 fra et Peirce-inspireret synspunkt.  
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rende algoritmisk funderet, mekanisk håndtering af viden ekstraheret fra studiet 

af levende organismer, mentale og sociale processer.230 

Der synes ingen tvivl om, at de to nybrud udviklede sig i nøje indbyrdes inter-

ferens. Kilderne giver mangfoldige belæg for krydsende inspirationslinjer, og 

ingen af de involverede synes at have noget helt præcist endsige samstemmende 

billede af disse linjer. Ikke desto mindre rummer de to udviklingsspor også en 

indre konflikt. 

På den ene side bliver den computationelt orienterede udvikling af algoritmer 

nødvendigvis stærkt bundet og betinget af de tekniske problemstillinger, og for-

ståelsen af algoritmiske funktioner bliver præget af algoritmens abstrakte og 

arbitrære funktionalitet. Den algoritmiske funktionalitet er et middel, og forstå-

elsen af algoritmen bliver snævert knyttet til dens effektuering som en proces, 

der forløber i tid. Den algoritmiske procestid, der ikke havde spillet nogle rolle i 

matematikken og logikken, bliver således er et centralt element i datalogien. 

På den anden side bliver den fagrelaterede anvendelse af algoritmer snarere 

forstået som et mål for den videnskabelige beskrivelse i mere eller mindre eks-

plicit analogi med den klassiske, matematiske fysik, men tilføjet naturligvis den 

præcisering, at der nu er tale om en håndtering af algoritmiske procedurer på et 

trinhøjere, mere komplekst niveau.  

Der er flere grunde til, at denne konflikt i selve konciperingen af algoritmebe-

grebet blev underbetonet. For det første den, at man havde en fælles forankring i 

den klassiske matematisk-fysiske tradition og så nybruddet som en ekspansion af 

denne traditions potentiale. For det andet at mange af divergenserne fremstod 

som divergenser mellem forskellige fags særlige problemstillinger, for det tredie, 

at man også var fælles om et generelt automatiseringsperspektiv, og sidst men 

ikke mindst den, at der som hele var tale om en udvikling, hvor afprøvningen af 

de mange nye - uoverskuelige - muligheder nødvendigvis måtte få en domine-

rende plads som ledetråd. 

Når det er rimeligt at beskrive denne ekspansion i mængde og anvendelses-

områder som en egentlig revolution i den algoritmiske håndteringskompetence, 

beror det imidlertid også på, at den kvantitative vækst af algoritmiske procedurer 

og anvendelsesområder er nøje forbundet med et dybtgående spring i den algo-

ritmiske metodologis historie. Også dette spring har sit tyngdepunkt i det nye 

computerteknologiske potentiale og tog sin begyndelse i 1940-erne. 

Ifølge Wells231 ytrer dette skifte sig som en voksende præcisering, strukture-

ring og abstraktion i formuleringen af algoritmiske procedurer. Hvor man før 

havde opfattet og arbejdet med algoritmer som korte sekvenser, relateret til spe-

                                           
230 At der her også ligger et stort  potentiale for en industriel ekspansion, baseret på udvikling og anvendelse af 

industrielle metoder i håndteringen af biologiske og mentale naturressourcer, bliver iøvrigt ofte overset eller 

undervurderet  i de mange teorier om det »postindustrielle« samfund. 
231 Wells, 1980: 276ff.  
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cifikke problemer i en given kontekst, bliver algoritmen nu betragtet som et mere 

fritstående og selvstændigt udtryk, der kan udmøntes i lange sekvenser, 

struktureret i blokke og frigjort fra de til bestemte emner knyttede, specifikke 

data. 

Den samme betragtning fører til en mere systematisk udnyttelse af sondringen 

mellem procedure og data - blandt andet manifesteret i introduktionen af termer 

som data og datastrukturer - idet referencer til data nu (kun og helt) fastlægges 

som definition af input-parametre. 

Den maskinelle udførelse af procedurer fremkaldte samtidig en række andre 

metodologiske fornyelser, heriblandt beregninger af procestider, problemløs-

ningstider og udtrykskompleksitet.     

Et vigtigt omdrejningspunkt i denne udvikling er ifølge Knuth og Trabb Pardo 

fremkomsten af assignment-funktionen, (»sætten-lig-med«), der udskilles fra det 

matematiske »lig-med« udtryk. Assignment-funktionen blev første gang anvendt 

af Konrad Zuse i 1945 i hans »Plankalkül«, der samtidig var det første generelle 

programmeringssprog.232 Plankalkülen blev imidlertid først publiceret i sin hel-

hed i 1972. Selv om kortere uddrag fremkom i 1948 og 1959 fik hans arbejde 

ikke nogen påviselig betydning for det algoritmeteoretiske nybrud. 

 Ifølge Knuth og Trabb Pardo bliver det første praktisk betydende skridt til 

udskillelse af assignment-funktionen istedet taget af Herman Goldstine og John 

von Neumann med deres forslag til - billedlig - beskrivelse af algoritmiske pro-

cedurer som flow-diagrammer - eller flow-charts - fra 1946-1947.233  

Selv om Goldstine og von Neumann ikke her definerer assignmentfunktionen, 

ligger den - i hvert fald retrospektivt set - siger Knuth og Trabb Pardo, på spring, 

idet de blokdelte algoritmiske forløb forbindes med retningsbestemte, ir-

reversible overgange (i diagrammerne markeret med piletegn), hvor det mate-

matiske lighedstegn betegner reversible overgange. Assignment-funktionen ad-

skiller sig imidlertid også fra den matematiske lighedsfunktion, idet den erstatter 

en automatisk eller determineret kobling med en semantisk og valgbar. 

I sin helhed repræsenterede Flow-diagrammet under alle omstændigheder en 

banebrydende nyhed med den processuelle og funktionelle synsvinkel på det al-

goritmiske forløb. 

Hvis Flow-diagrammet - og Wiener's kybernetiske feedback-mekanisme - re-

præsenterer de første trin i den konceptuelle transformation af algoritmebegre-

bet, er det næste skridt overgangen til forståelsen af den algoritmiske procedure 

som et program, der kan konstrueres med arbitrære, formal-logiske symboler. 

Hamming beskriver denne udvikling som en konceptuel overgang fra talknuser-

                                           
232 Knuth og Trabb Pardo, (1977) 1980: 202ff. Ifølge Williams 1985: 225 beskriver eller benytter Plankalkülen 

langt de fleste af de grundlæggende programmeringsfunktioner, heriblandt variabelfunktioner, betingelsessætnin-

ger, loops, subskripts og parameterbestemte procedurer, men ikke rekursive funktioner, d.v.s. procedurer, der 

indeholder sig selv. 
233 Publiceret i H.H. Goldstine og John von Neumann (1947-48). 
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metaforen til forståelsen af programmering som - logisk - symbolmanipulation, 

og mener, at dette skifte slår igennem blandt de involverede - heriblandt ham 

selv - i 1952-1953, i så fald sammenfaldende med fremkomsten af de første com-

pilere, der efterhånden frigjorde programmeringen fra det indbyggede ma-

skinsprog. 

Hamming medgiver, at Turing måske udviklede denne symbolforståelse noget 

tidligere, men mener, det stadig er ideen om talknuseren, der er lagt til grund i 

Burks', Goldstine's og von Neumann's banebrydende arbejde om den logiske 

konstruktion af elektroniske computerinstrumenter fra 1946, hvor de formulerer 

grundprincipperne for den moderne, serielle computer (von Neumann-arkitek-

turen) med et lagret program.234 Hamming's fremstilling bekræftes indirekte af 

Goldstine, der i omtalen af 1940-ernes ideer udelukkende henviser til de ma-

tematiske anvendelsesperspektiver, selv om man både udviklede en logisk be-

skrivelse af computeren, ideen om det lagrede program og et styresystem, der 

gjorde maskinen i stand til at ændre sine egne programinstrukser.235 

Mens man således kan datere opkomsten af et nyt perspektiv på algoritmisk 

repræsentation til 1940-erne, strækker den mere systematiske udmøntning i form 

af faste program-funktioner og egentlige programmeringssprog sig over en noget 

længere årrække. Ifølge Wells kan man således først tale om et generelt algorit-

misk sprog med blokstrukturering, kontrolfunktioner, datastrukturering, dataab-

straktion - samt todimensional notation og sæt-teoretisk notation, i 1960-erne. 

Programmeringssproget Algol, der blev færdiggjort af Peter Naur i 1960, anføres 

af mange kilder som det første fuldt udviklede programmeringssprog med en 

præcis syntaktisk notation.236 

Som det sidste led i dette summariske billede af den algoritmiske revolution 

indgår endelig også, at den praktiske udvikling danner grundlag for fremkomsten 

af de første egentlige algoritmeteorier, med den russiske matematiker A. A. 

Markov's Theory of Algorithms fra 1954 som den første. Markov knyttede her 

direkte an til Gödel's, Church's og Turing's arbejder fra 1930-erne, men sigtede 

mod en mere præcis, matematisk bestemmelse af forskellige algoritmiske sy-

stemers afgørbarhed. Da det i følge Markov var muligt at vise, at der eksisterer 

en serie matematiske problemer, der beviseligt ikke kunne løses ad algoritmisk 

                                           
234 R. W. Hamming, 1980: 7-8. Det refererede arbejde er Burks, Goldstine, von Neumann (1946) 1989. von Neu-

mann havde formuleret de logiske principper for en maskine med lagret program i First draft on a Report on the 

EDVAC fra  juni 1945 og i Memorandum on the Program of the High-Speed Computer Project fra 8.11 1945. De 

indeholdt dog ikke nogen beskrivelse af kodnings- og  programmeringsprocessen. Jfr. Goldstine, 1972: 191-203, 

242, 253, 266. 
235 Goldstine, 1983. Specielt kap. 2 og Beeson, 1988: 200. 
236 Wells, 1980: 277-283. Mere detaljerede redegørelser for forskellige sider af programmeringssprogenes udvik-

ling findes bl.a. i Goldstine 1972, Simon og Newell, 1972, Metropolis et al, 1980, Herken (ed.), 1988, og i mindre 

omfang også Williams 1985, der hovedsagelig behandler hardware-udviklingen. En bredere oversigt gives i 

Nielsen, Nielsen & Jensen, 1990. 
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vej, afviste han naturligvis også tanken om, at det skulle være muligt at 

konstruere en maskine, der kunne løse problemer af samme type. 

 

If an algorithm solving every isolated problem of a given class is impossible, 

then a machine solving every such problem is likewise impossible. 

This deprives of their very foundations the stories published in foreign (espe-

cially American) literature concerning machines capable of solving any pro-

blem, and automata replacing the scholar ... Therefore the conative, research 

enterprise in mathematics (as well as in any other branch of learning) will never 

be transferred to machines, capable only of assisting man but not replacing 

him.237 

 

Heroverfor hævdes ofte, især i dele af den amerikanske tradition, at man ikke 

kan generalisere ud over den eksisterende algoritmiske kompetence -  at man al-

drig kan sige aldrig - og derfor ikke udelukke muligheden for nye algoritmeteo-

retiske revolutioner.238 Tilbage står, at den algoritmiske revolution frem til idag 

ikke har tilvejebragt en sådan automatiseret generel problemløsningsmetode 

hverken på matematikkens eller noget andet område. 

Kontrol- og automatiseringsperspektivet har spillet en central rolle som motiv 

og drivkraft i den algoritmiske revolution, men egner sig ikke til at beskrive re-

sultatet af processen. Forklaringen på dette forhold er af sproglig karakter. Den 

automatiske procedure forudsætter, at symbolernes semantiske valør først fryses 

fast og dernæst sættes i parentes. Da den automatiske procedure derfor ikke kan 

indeholde sine egne forudsætninger, kan den heller ikke beskrive sine egne re-

sultater. 

Det skal langt fra bestrides, at den algoritmiske revolution medfører en be-

tragtelig udvidelse af mulighederne for at konstruere og udføre automatiske pro-

cesser. Denne automatisering omfatter imidlertid kun problemer, der allerede har 

fået en entydig formulering, og automatiseringen beskriver dertil kun den ene del 

af det potentiale, der ligger i overgangen fra fysisk bundet til programmeret me-

kanisk operation. Med programmeringen følger nemlig samtidig en fuldstændig 

opløsning af det automatiske bånd, idet hvert eneste skridt i en hvilken som helst 

sekvens kan gøres til genstand for valg, fordi det lagrede program er udskilt fra 

maskinens kontrolenhed, der således kan benyttes til at kontrollere og ændre de 

lagrede instruktioner.239 Da det algoritmiske udtryk foreligger i informationel 

form, kan disse forandringer udføres på den enkelte notationsenhed, ganske 

uafhængigt af det oprindelige algoritmiske udtryks regel- og datastruktur. 

                                           
237 Markov, (1954) 1961: 441.  
238 Et synspunkt, der bl.a. er lagt til grund i Haugeland, (1985) 1987. 
239 Denne egenskab fremgik ikke helt klart i Turing's teoretiske model fra 1936, selv om han faktisk lod maskinen 

ændre sine instruktioner og iøvrigt opbevarede både program og data i samme medie. Men det var et centralt ele-

ment i von Neumann's logiske beskrivelse fra 1945. Goldstine, 1972: 259. 
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Denne egenskab synes i udpræget grad at stride mod de egenskaber, man nor-

malt tillægger en algoritmisk procedure, og den strider tilsyneladende også mod 

en anden af de egenskaber, der motiverede brugen af den algoritmiske procedure 

i computerne, nemlig at garantere den sikre, automatiske håndtering af de - iøv-

rigt utilgængelige og uhåndterlige - informationelle processer.  

Forklaringen på dette tilsyneladende paradoks ligger i, at den computationelle 

programstruktur ikke blot tillader algoritmisk styret, automatisk håndtering af 

data, men også algoritmisk håndtering af algoritmiske udtryk, der foreligger i 

den informationelle notationsform. Selv om der muligvis kan findes ældre ek-

sempler på en sådan 2. ordens håndtering af algoritmer, har man ikke tidligere 

haft en opgave-uafhængig operativ procedure endsige noget mekanisk redskab, 

hvormed en sådan 2. ordenshåndtering kunne udføres i forhold til en hvilket som 

helst informationel notationsenhed, hvad enten den før var bestemt som udtryk 

for en regel eller en dataværdi. Det metodologiske spring fra 1. til 2. ordens 

håndtering af algoritmer bliver derfor det centrale element i den algoritmiske 

revolution. 
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9. Den informationelle tegnfunktion 
 

 

9.1 Algoritmen i maskinen 

 

Hvis den algoritmiske revolution er kendetegnet ved abstraktion, strukturering 

og hierarkisering med tyngdepunkt i adskilllelsen af kodeinstruks og kontrolen-

hed samt program- og datastruktur med 2. ordens håndtering af algoritmer til føl-

ge, er der utvivlsont tale om et vidtrækkende metodologisk nybrud i den algo-

ritmiske håndteringskompetences historie. Men det er ikke umiddelbart indly-

sende, at det også skulle kunne give anledning til nye sprogteoretiske betragtnin-

ger, eftersom der ikke heri indgår noget element, der i sig selv berører forholdet 

til de semantiske omgivelser. Det er en revolution inde i den afsluttede parantes. 

I samme øjeblik man imidlertid betragter denne 2. ordens håndtering, som den 

realiseres i en computer, ændres billedet, som det teoretisk blev foregrebet af 

Turing. 

Det, der ændres, er først og fremmest mulighederne for at udnytte adgangen til 

skridt for skridt at vælge en ny regel. Mens den algoritmiske 1. ordens procedure 

tidligere blev karakteriseret ved den diakrone determination, der strækker sig fra 

begyndelsen til enden, foreligger algoritmen i computeren i en form, der opløser 

den diakrone determination, idet al determination i computeren er lokalt begræn-

set til kun at gælde overgangen fra ét skridt til det næste. Det diakrone, 

algoritmiske udtryk foreligger ikke blot i et andet notationssystem, men også i en 

synkron form, idet hver enkelt bit i det informationelle udtryk kan blive genstand 

for den næste operation uafhængigt af dets position i den forudgående diakrone 

sekvens. Da den synkrone manifestation fremkommer som resultat af tidligere 

tilstande kan disse være indeholdt i denne form, men de behøver ikke at 

determinere det næste skridt. 

Det er vanskeligt at afgøre, om adgangen til at vælge nye regler skridt for 

skridt skal ses som frugt af en ny konceptualisering af den algoritmiske proce-

dure eller som frugt af den nye mulighed for mekanisk håndtering af disse pro-

cedurer. Under alle omstændigheder virker begge dele i samme retning. Med den 

mekaniske håndtering fremstår algoritmen i en sækulariseret form udskilt fra 

dens overgribende semantiske præmisser og tilgængelig for en skridt-for-skridt 

håndtering ved hjælp af andre algoritmer, der selv kan opløses i enkeltskridt på 

den informationelle notations niveau. 

Der vil i det følgende blive argumenteret for, at kombinationen af den skridt-

vise procedure og den synkrone repræsentation af den algoritmiske struktur, 

også medfører, at den algoritmiske revolution inde i den afsluttede parentes ræk-
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ker ud over denne parantes med dannelsen af et nyt tegnsystem, det informa-

tionelle tegnsystem, til følge.  

Det er et overordentligt vidtækkende nybrud, ikke blot i den algoritmiske 

tegnhistorie, men i den menneskelige tegnhåndtering overhovedet, og det frem-

kommer da også som resultat af en proces, hvor nye tekniske muligheder ud-

vikles i en kompliceret vekselvirkning med dybtgående konceptuelle skift.  

Det var H. Goldstine og J. von Neumann, der først diagnosticerede og beskrev 

det springende punkt i denne proces. De omtalte selv dette spring som en 

overgang fra en statisk til en dynamisk løsningsprocedure, men det fremgik af 

deres beskrivelse, at det kun var den halve sandhed. Den nye procedure inde-

holdt nemlig ikke blot én dynamisk agent, men to. Den dynamiske procedure 

forløber som en udveksling mellem en kodet instruks og maskinens kontrolen-

hed, hvilket indebærer muligheden for stadige modifikationer af koder under 

processen. Man kunne, skrev de, således ikke antage, at kodens instrukser blot 

stod for et aktuelt defineret indhold på et bestemt sted i processen. En given ko-

de kan få skiftende indhold, eftersom den både kan kaldes frem til anvendelse på 

et indhold, der modificeres under processen, eller for selv at blive modificeret 

som følge af andre instrukser, der ligeledes kan være modificeret.  

 

Hence, it will not be possible in general to foresee in advance and completely 

the actual course of C [kontrolenheden], its character and the sequence of its 

omissions on one hand and of its multiple passages over the same place on the 

other as well as the actual instructions it finds along this course, and their 

changes through various successive occasions at the same place, if that place is 

multiply traversed by the course of C. These circumstances develop in their ac-

tually assumed forms only during the process (the calculation) itself, i. e. while 

C actually runs through its gradually unfolding course.240 

 

Når den computationelle proces, set fra kontrolenhedens synspunkt, 

fremtræder som en uforudsigelig proces, beror det altså på, at kontrolenheden 

kan forandre de koder (og/eller deres værdi), der styrer dens egne operationer. 

Det afgørende led er ikke forholdet mellem programmet og datamaterialet, men 

opdelingen af styringsfunktionen i kode og kontrolenhed som to adskilte led, der 

styrer hinanden skridt for skridt. 

Som for Goldstine og von Neumann har det også for senere computerarkitek-

ter været et - letforståeligt og velbegrundet - hovedmotiv at udvikle metoder til 

at kontrollere denne uforudsigelige proces. Man har derfor ofte defineret com-

puteren ud fra programmet og betonet den logiske og overordnede struktur som 

det grundlæggende kendetegn ved den automatiske, computationelle procedure, 

hvad enten man har arbejdet med arbitrære, imperative funktioner (som assign-

                                           
240 Goldstine & von Neumann, (1947-48), her citeret efter uddrag i Goldstine, 1972: 269. 
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mentfunktionen og go-to-funktionen) eller med syntaktiske eller logisk struktu-

rerede programmeringsmetodikker, hvor brugen af arbitrære skridt ofte beskrives 

som »beskidte tricks«.241 

Striden mellem forskellige programmeringsopfattelser afspejler ikke kun den 

kendsgerning, at programmering er en nødvendig betingelse for brugen af en 

computer, men også at denne nødvendighed ikke er betinget af maskinen, men af 

den menneskelige brug. Forskellene drejer sig ikke om, hvad der er muligt, men 

hvad man finder rigtigt. Programmet udtrykker en konceptualisering på et se-

mantisk nivau, der angår den menneskelige fortolkning og anvendelse til speci-

fikke formål. Maskinen arbejder med et hvilket som helst program, uanset dets 

semantiske struktur, blot det er udmøntet i et fysisk defineret notationssystem, 

der er i overensstemmelse med maskinens fysiske struktur. Dette krav medfører, 

at programmet selv skal foreligge som en sekvens af informationelle no-

tationsenheder. 

Programmet udgør derfor heller ikke computerens mest grundlæggende be-

stemmelse. Det strukturerende programs nødvendighed udspringer tværtimod af, 

at computeren i kraft af den lokale determination og adskillelsen mellem det 

lagrede program og kontrolmekanismen besidder en anden mere grundlæggende 

og anarkistisk  egenskab, hvor ethvert næste skridt er tilgængeligt for et - i 

princippet - frit valg. 

Da maskinen udfører alle processer skridtvist, er enhver komposition af valgte 

sekvenser i princippet en sum af singulært valgbare skridt, hvor hvert valg kun 

angår en enkelt bit. Da ethvert programs udførelse forudsætter, at det selv 

udføres som en sådan sekvens af enkeltskridt, hvori programmets elementer 

optræder som binært udtrykte notationsenheder, kan ethvert næste skridt ikke 

blot foretages uafhængigt af alle tidligere valg, men også uafhængigt af den en-

kelte bit's hidtidige funktion. Der eksisterer følgelig ingen invariante, generelle 

syntaktiske eller semantiske regelstrukturer ud over den, at ethvert specifikt for-

løb indeholder en specifik regelstruktur. 

Man ville næppe komme ret langt, hvis man satte sig for at udnytte denne 

valgmulighed i sin fulde udstrækning. Enhver anvendelse beror på semantisk 

motiverede valg, der udmøntes i en regulering af det diakrone forløb, men den 

lokale determination er ikke desto af helt central betydning, fordi den indebærer, 

at de tidligere tilstande ikke udøver nogen determination på de senere. Selv om 

systemets aktuelle tilstand er fremkommet af en forud defineret regelstruktur, 

kan de næste skridt ikke blot foretages uafhængigt af disse regler, den aktuelle 

tilstand kan også danne udgangspunkt for nye skridt, der bygger på andre se-

mantiske fortolkninger af den aktuelle tilstand. Som følge heraf kan enhver regel 

både modificeres, suspenderes og/eller tillægges ny funktion og betydning. 

                                           
241 Jfr. Trahktenbrot 1988: 620, der her argumenterer for at i hvert fald nogle af de imperative programmerings-

features kan indeholdes i et struktureret programmeringssprog baseret på Church's -kalkyle. 
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Denne konstatering strider tydeligvis ikke blot mod almindelige forestillinger 

om maskinens strengt deterministiske karakter, men også mod opfattelsen af den 

computationelle proces som et forløb, der er determineret af en algoritme eller et 

program.  

Den strider også mod de erfaringer, vi har fra håndtering af sproglig og mate-

matisk notation, der bygger på - indbyrdes forskellige sæt af - stabile syntaktiske 

regler for den sekventielle organisation af notationsenheder. Det mest uover-

skuelige moment er dog nok, at denne opløsning af regelstrukturen strider mod 

grundlæggende forestillinger om relationen mellem regler og det, der reguleres. 

Hvad enten man her tænker på forestillingerne om naturens love eller på sociale 

konventioner, arbejdes der i begge tilfælde med ideen om en forskrift, der står 

udenfor det system, forskriften regulerer.  

Denne forestilling danner også grundlag for Allen Newell og Herbert Si-

mon's »fysiske symbolteori«, idet de antager, at et symbolsk system, det være sig 

i computeren eller bevidstheden omfatter: 

 

• Et givet sæt af symbolske entiteter, der hver især har en veldefineret finit, 

fysisk manifestation. 

• Et givet sæt af sætninger, der omfatter en konstellation af sådanne entiteter, og 

• Et givet sæt af regler for hvordan en sætning kan transformeres til en anden.242 

 

Denne model er langt hen konsistent i forhold til formel logik og de formelle 

sprogteoriers grundteser med den ene tilføjelse, at Newell og Simon's forud-

sætter, at symbolerne også er fysisk manifesterede og at hele systemet adlyder 

fysisk-mekaniske love. Man kan iøvrigt også notere, at den i sin struktur er fuld-

stændig ækvivalent med den newton´ske mekanik, idet der er tale om et system 

af fysiske entiteter svarende til Newton's partikler, der bevæges af et immaterielt 

eller transcendentalt regelsæt uden fysisk udtryk, svarende til Newton's 

transcendentale kraftbegreb.  

Det er med andre ord kun de to første punkter, der forstås som fysisk-mani-

feste, hvorimod de styrende regler forstås som givne udenfor systemet. 

Der er således den hage ved denne model, at den ikke svarer til den proces, 

den skulle beskrive, fordi den definerer reglerne for symbolbehandling som reg-

ler, der er givet udenfor det regulerede (fysiske) system. For computerens ved-

kommende ved vi, at programmørerne kan formulere sådanne regler, (herunder 

regelsystemer, der kan generere nye regler) men også, at de skal opløses og 

konverteres til et andet notationssystem, hvori reglerne fremkommer som 

virkning af en mekanisk proces, der ikke er bundet af de symbolske regler. De 

enkelte, mekanisk virksomme, symbolske entiteter har, som det blev beskrevet i 

kapitel 7 og 8, ikke nogen bestemt indholdsværdi, og der består ikke nogen di-

                                           
242 Allen Newell og Herbert Simon (1976) 1989: 112-113. 
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rekte tvingende ækvivalens mellem et bestemt symbolsk indhold og den meka-

nisk udførelse.   

Newell og Simon's symbolteori giver med andre ord - alle dens fortjenester 

ufortalt - en forkert beskrivelse af den computationelle proces, idet beskrivelsen 

ser bort fra de træk, der karakteriserer den informationelle notation til forskel fra 

formelle notationssystemer. 

Den samme forestilling om det udenfor givne regelsystem, der styrer proces-

sen, ligger også bag anvendelsen af begreber som styresystemer og programmer. 

Disse begreber ofte er yderst funktionelle, fordi de angiver en formåls- og op-

gavebestemt afgrænsning, men de giver samtidig en vildledende forestilling om 

de semantiske valgmuligheder, der knytter sig til den diakrone proces, fordi de 

beskriver forløbet som en proces, hvor de tidligere tilstande determinerer de 

følgende. I computeren fremkommer enhver symbolsk regelvirkning imidlertid 

selv som resultat af den proces, reglerne skulle regulere. 

For at beskrive den diakrone proces er det imidlertid nødvendigt også at ind-

drage den anden konceptuelle vanskelighed, der melder sig ved implementerin-

gen af de algoritmiske procedurer i maskinen, idet denne implementering sam-

tidig medfører, at det algoritmiske udtryk (det være sig det foreskrevne program 

eller en given datastruktur) bliver konverteret fra en sekventielt organiseret, 

diakronisk struktur til en synkron manifestation af det samlede udtryk.  

Mens det algoritmiske udtryk - ganske som det alfabetisk-sproglige - manife-

steres som sekvenser af successive notationer, hvor de enkelte notationer define-

res i relation til de foregående og efterfølgende i et tidsligt organiseret forløb af 

tegnrelationer, medfører den lokale determination i computeren, at de enkelt no-

tationers funktionelle værdier udelukkende er defineret af det samlede systems 

aktuelle - samtidige - tilstand, eller med Turing's formulering: af forholdet 

mellem maskinfigurationen qn og det symbol (den instruks) der står for tur - af 

Turing beskrevet som S(r) - idet parret qn,S(r) udgør den samlede konfiguration, 

der bestemmer maskinens mulige adfærd.243  

Begrebet om den synkront manifesterede notation modsvarer Turing's begreb 

om systemets aktuelle tilstand, maskinfigurationen, men med vægten på at denne 

figuration foreligger som en notationsstruktur, der ikke er underlagt nogen 

diakron determination. Dermed bliver notationsstrukturen tilgængelig for til-

skrivning af nye semantiske værdier. 

Selve begrebet om en synkron struktur er hentet fra sprogvidenskaben, hvor 

det imidlertid skaber store teoretiske problemer. Til gengæld er det et ganske 

træffende navn for det forhold, at den informationelle notation på ethvert givet 

tidspunkt foreligger som samtidigt manifesteret helhed. Den sprogvidenskabeli-

ge anvendelse bliver diskuteret nærmere i næste afsnit, men der er grund til at 

præcisere, at begrebet dér anvendes om en bagvedliggende, invariant regelstruk-

                                           
243 Turing (1936) 1965: 117. 
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tur, som for eksempel hos Saussure, der anvender det om en formodet stabil 

sprogtilstand, eller Hjelmslev, der anvender det om sprogbygningen, mens det 

hér anvendes om en manifesteret notationsstruktur.  

Det forhold, at ethvert næste skridt alene er bestemt ved forholdet mellem sy-

stemets samlede, aktuelle tilstand og den aktuelle notation medfører, at den in-

formationelle notation får en helt unik karakter. For mens det enkelte skridt kun 

omfatter en enkelt bit, er denne bit's - forandrede - funktion samtidig helt be-

stemt af relationen til det samlede system. Enhver singulær forandring er således 

en forandring af det samlede systems tilstand.  

Mens den mindste udtryksenhed i det synkrone udtryk udgøres af en af de to, 

invariante binære værdier, findes der ikke en invariant, mindste udtryksenhed, 

der modsvarer bitten, grafemet, fonemet eller morsealfabetets mindste enhed i 

den diakrone struktur. Her udgøres den mindste udtryksenhed derimod af en 

kompleks udtryksentitet, nemlig den konstellation af bits, der udgør det samlede 

systems aktuelle tilstand. Den synkront manifesterede notation er samtidig selv 

tilgængelig for selektiv, semantisk motiveret udnyttelse helt ned på den enkelt 

bits niveau. Forholdet mellem det samlede systems aktuelle tilstand og det næste 

enkeltskridt udgør således den mindste semantiske udtryksenhed, og det re-

præsenterer derfor det informationelle tegns grundform. 

Det forhold, at den mindste diakrone udtryksenhed selv er en kompleks, syn-

kron notationsstruktur, der falder sammen med den mindste tegnfunktion, adskil-

ler det informationelle tegnsystem fra andre symbolske tegnsystemer.   

Denne struktur kan - til forskel fra andre symbolske tegnsystemers struktur - 

tilmed beskrives fuldstændig nøjagtigt. Det er muligt at beskrive ethvert seman-

tisk valgt diakront forløb som en - sekvens af - specifikke, synkrone notations-

strukturer uden at henvise til nogen bagvedliggende regelstruktur. Selv om alle 

computationelle procedurer forudsætter en specifik syntaktisk og semantisk 

komposition af forløbsstrukturen, findes der ingen generel syntaks for det dia-

krone forløb. De semantiske restriktioner sættes alene af kravet til notationsfor-

men og ikke af kravet om et specifikt syntaktisk regime, som det gælder for den 

sproglige udnyttelse af alfabetet og for brugen af formel notation. 

Valget af syntaktisk struktur og tolkningen af dens betydning er derimod selv 

et semantisk motiveret valg. Mens andre tegnsystemer (bl.a.) er karakteriseret 

ved syntaktiske stabiliseringsregler for anvendelsen af notationselementer, er det 

informationelle tegnsystem karakteriseret ved syntaktisk frihed. Her er nota-

tionsstrukturen det stabile element for den syntaktiske variation. Af samme 

grund bliver udvikling af - nye - syntaktiske struktur derfor også en generel in-

novationsbetingelse. Man kan da også beskrive det - hastigt voksende - antal for-

skellige programmerings- og systemudviklingsteorier som et stort reservoir af 

syntaktiske strukturmodeller relativt til forskellige anvendelsesformål. Det følger 

umiddelbart, at man derfor heller ikke kan vælge en enkelt af disse - semantisk 
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forskellige - modeller som generel model eller teoretisk beskrivelse af det infor-

mationelle tegnsystems almene struktur. 

Den synkrone notationsstruktur danner grundlag for en næsten uoverskuelig 

udvidelse af det valgpotentiale, der knytter sig til den skridtvise procedure og 

den syntaktiske frihed i valget af diakrone forløb.  

Selv om man kan beskrive en given synkron tilstand som resultat af de foregå-

ende tilstande eller som udgangspunkt for en mangfoldighed af mulige senere 

tilstande, udgør den en velafgrænset tilstand, der kan beskrives som en bestemt 

konstellation af bits. Det er tilmed den eneste mulige, entydige beskrivelse. Alle 

andre beskrivelser af tilstanden vil indeholde en semantisk motiveret fortolk-

ning, der har karakter af valg blandt flere muligheder. 

Der er visse tilfælde, hvor man med fuld ret kan sige, at den synkrone notation 

repræsenterer et program for udførelsen af en proces, nemlig de tilfælde, hvor 

man afstår fra at udnytte muligheden for at foretage nye valg under processen, 

idet man udnytter en given synkron begyndelsestilstand som determinant for den 

følgende diakrone proces. 

I disse tilfælde beskriver man ikke en universel Turing-maskine, men en dedi-

keret maskine, viet til at løse et afgrænset sæt af opgaver. En sådan beskrivelse 

er ikke en beskrivelse af den computationelle procedure. Det er derimod en be-

skrivelse af et givet trin i udførelsen af en forud fastlagt opgave, hvor man afstår 

fra at udnytte valgpotentialet. Her skal der blot sættes strøm til maskinen. 

I alle andre tilfælde bliver de synkrone tilstande derimod underlagt en diakron 

determination, der ikke bundet til nogen bestemt regelstruktur (sammenfattet i et 

program) og det diakrone forløb kan ikke beskrives med begrebet om et pro-

gram, der determinerer processen.  

Man kan sammenfatte indvendingerne mod forståelsen af computeren som en 

maskine, der er bestemt ved et program i 2 punkter: 

For det første, at det er vanskeligt for ikke at sige umuligt, at give en klar defi-

nition af begrebet program, idet vi ikke har noget kriterium, der kan afgøre, 

hvornår en given datasekvens skal omtales som program, og hvornår den skal 

omtales som noget andet.  

Hvis man ved et program for eksempel forstår en samling forskrifter, der sty-

rer et forløb fra begyndelsen til enden, omfatter begrebet hverken styrepro-

grammer eller applikationsprogrammer som for eksempel tekstbehandlingspro-

grammer. Med denne definition må vi tværtimod sige, at man starter et program, 

når man åbner systemet, et nyt når man åbner tekstbehandlingen og endnu et, når 

man anslår tastaturet for at skrive et bogstav, ændrer en font eller retter en 

margin. Tekstbehandlingsprogrammet indeholder således ikke et sæt af 

forskrifter, der bestemmer hvilke datasekvenser, der anvendes i hvilken række-

følge, ligesom denne type programmer heller ikke er defineret ved noget inva-

riant sæt af funktioner. 
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I praksis bruges programbegrebet altså ikke i nogen konsistent betydning, det 

bruges derimod som et pragmatisk fællesnavn, der dækker over forskellige for-

mer for semantisk organisation af datasekvenser. Nogle programmer er baseret 

på en rent matematisk eller rent logik, formel, afsluttet semantik. Andre er base-

ret på en uformel semantik, hvor det semantiske niveau er bestemt af brugeren. 

Brugeren er således ikke bundet til at intervenere på et enkelt eller et bestemt 

logisk eller semantisk niveau. Det er både muligt at intervenere på den in-

formationelle notationsenheds niveau og på det niveau, hvor vi bruger en se-

kvens af bits som repræsentation for en notationsenhed i et andet symbolsprog, 

og på det syntaktiske niveau, idet man kan anvende en sekvens af bits som syn-

taktisk struktur, der repræsenterer en regneregel, og på et semantisk niveau, idet 

en sekvens af bits kan repræsentere en matematisk eller formel problemstilling, 

en logisk søgeprocedure, en tekst, et billede etc. 

Det, der omtales som program, er en bestemt mængde af datasekvenser, men 

det, der gør disse sekvenser til program, har ikke noget at gøre med de bestemte 

datasekvenser, men dermod med det forhold, at der foreligger et eller andet 

formål, der i almindelighed også kunne opfyldes med helt andre datasekvenser, 

ligesom de givne sekvenser meget vel kunne anvendes til andre formål. 

Den anden og mest afgørende indvending mod beskrivelsen af computeren 

som en maskine, der behandler data ved hjælp af et program, er dog, at compu-

teren kun kan udføre et program ved at behandle det på nøjagtig samme måde 

som andre data, og at den kun kan behandle data, der er repræsenteret i et no-

tationssystem bestående af notationsenheder, der ikke har en selvstændig seman-

tisk værdi.  

I dette notationssystem foreligger enhver regelbestemthed og enhver datavær-

di i samme notationsform, der manifesteres i en synkron form, der gør det muligt 

at behandle hver enkelt notationsenhed uafhængigt af de tidligere indholds-

værdier.  

Begrebet program adskiller sig derfor kun fra begrebet algoritme ved at knytte 

et givet formål sammen med en given mængde af informationelle sekvenser. Det 

er ikke programmet, der organiserer den notationelle struktur, men den 

notationelle struktur, der danner grundlag for programmatisk variation. 

Den synkrone struktur tillader ikke blot et fuldstændigt skel mellem de foregå-

ende og de senere tilstande, men også muligheden for en valgfri udnyttelse og 

fortolkning af vilkårlige elementer, der er frembragt gennem de tidligere tilstan-

de. Dette skel betinger både, at man kan implementere assignmentfunktionen 

med den i forhold til de foregående skridt vilkårlige definition af næste skridt, og 

at man kan skifte operationsmodus for eksempel fra procesudførelse til program-

ændringer. Begge dele kan ses som specifikke udnyttelser af den mere generelle 

mulighed for at vælge næste skridt uden hensyn til det forudgående diakrone 

forløb. Da såvel udførelsen af de foregående trin som processens resultat kun 

foreligger som en synkront manifesteret notationsstruktur, gælder denne uaf-
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hængighed ikke blot for valget af nye data eller muligheden for at skifte mellem 

programmer, den gælder også i valget af det semantisk regime for den videre 

håndtering. 

Denne vilkårlighed begrænser sig ikke til det frie udvalg af hvilke fragmenter, 

man vil benytte, den omfatter også muligheden for at vælge de benyttede frag-

menters syntaktiske funktioner og semantiske værdier, fordi alle funktioner og 

værdier kun foreligger som et sæt af synkront manifesterede notationsenheder. 

Det synkrone udtrykskonstellation udgør dermed et redundanspotentiale, i den 

forstand dette begreb blev defineret i kapitel 7, for den diakrone anvendelse. Det 

er netop denne redundansfunktion, der både gør det muligt for en bruger at 

respektere og/eller modificere eller suspendere de forskrifter, programmøren har 

nedlagt i et system. Fra programmørens synspunkt er den informationelle 

udtryksform et udtryk for et semantisk formål, dvs udtryk for en indholdsform. 

Brugeren kan - forhåbentlig - forstå budskabet, men er kun bundet til at overtage 

udtryksformen, og dette bånd gælder endda kun for brugerens udgangspunkt, 

idet brugeren både kan ændre udtryksformen og/eller dens fortolkning, fordi 

udtrykket foreligger i den informationelle notationsstruktur. 

Den diakrone struktur er således en semantisk åben struktur, der hverken fal-

der sammen med forestillingen om et program, der bliver udført, eller med den 

synkrone struktur. Et sammenfald mellem disse strukturer finder kun sted, når 

maskinen udnyttes som en dedikeret automat. Til det formål vil man iøvrigt ofte 

med fordel kunne udelukke en række symbolske valg ved at indbygge en række 

procedurer i maskinens hardware. I alle andre tilfælde vil programmet, den syn-

krone manifestation og det diakrone forløb kræve tre forskellige beskrivelser, 

hvoraf den sidste er den overordnede. 

Det springende punkt er her, at de mulige semantiske regimer ikke kun omfat-

ter formelle og afsluttede regimer, men også uformelle og uafsluttede, idet den 

eneste semantiske restriktion for processen ligger i kravet om, at det semantiske 

indhold skal kunne repræsenteres i et diskret notationssystem med et finit antal 

medlemmer. 

Det er dette forhold, der forklarer, at det både er muligt at bruge maskinen 

som skrivemaskine, hvor notationen bl.a. underkastes en sproglig syntaks og se-

mantik, som regnemaskine, hvor den underkastes regnereglernes syntaks, som 

billedbehandlingsmaskine, hvor notationen er underkastet en billedsemantisk re-

gulering, ligesom det også er forudsætningen for anvendelsen af grafisk skærm-

kommunikation.244 

Man kan illustrere dette ejendommelige forhold ved at sammenligne den 

skriftsproglige notation, bogstaverne, med den tilsvarende informationelle re-

præsentation af de bogstaver, man ser på skærmen. Mens et bogstav - eksempel-

                                           
244 En omfattende tegnteoretisk analyse af den grafiske skærmkommunikation findes i P. Bøgh Andersen, 1990, 

der diskuteres nærmere i kapitel 9.3-5. 
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vis et /a/ i skriften udgør en den mindste notationsenhed,  er /a/ på skærmen re-

sultatet af en - hurtigt udført - men meget lang række enkeltskridt, omfattende en 

serie af skiftende synkrone tilstande. 

Denne sekvens kan i sig selv beskrives som udførelsen af en afsluttet algorit-

misk procedure eller af et lille program, men det er samtidig klart, at der ikke er 

noget determineret forhold mellem dette program og det diakrone forløb, hvori 

programmet udnyttes. Programmet for udførelsen af et sådant /a/ virker som - 

sammensat - notationsenhed for brugen af systemet til tekstbehandling. I andre 

tilfælde f.eks. ved anvendelse til beregning kan sådanne programmer optræde 

som syntaktiske strukturer, og i andre igen - f.eks til udførelse af logiske beviser 

- som semantiske strukturer. Den informationelle notationsstruktur foreskriver 

ikke noget fortolkningsniveau. Det gør den algoritmiske sammenkædning af de 

enkelte notationstilstande i længere sekvenser heller ikke. 

 Denne specielle syntaktiske og semantiske frihed i fortolkningen af den binæ-

re, synkrone repræsentation er betinget af den fysiske definition af notations-

systemet, der således endnu gang viser sig som et uhyre centralt element i for-

ståelsen af den symbolske maskines symbolske egenskaber.  

Den valgfrie og håndtering af den synkrone notation omfatter muligheden for 

at udskifte, omtolke eller suspendere de syntaktiske regler og/eller semantiske 

værdier.  

Det er denne struktur, der gør det muligt at styre computationelle processer 

med sproglige og billedlige semantikker, selv om vi ikke er i stand til at formule-

re disse semantiske systemer i form af programmer.  

Brugen af computeren til tekstbehandling, der i løbet af mindre end ti år er 

forvandlet fra en nærmest ukendt til en temmelig triviel anvendelse, er et glim-

rende eksempel på, hvordan man kan udnytte computerens multisemantiske po-

tentiale. 

Hvis man tager udgangspunkt i skærmbilledet, kan man beskrive det som en 

kombination af en billedsemantisk og en almensproglig styring af den computa-

tionelle procedure. Den billedsemantiske styring, der er forudsætningen for den 

sproglige, (fordi den er betingelsen for den visuelle samtidighed), er samtidig 

underordnet den sproglige semantik, der som nævnt ovenfor udnytter en række 

kompositioner af algoritmiske sekvenser som notationsenheder, der modsvarer 

den alfabetiske notation. 

Tekstbehandlingen er således et udmærket eksempel på, at den semantiske an-

vendelse af informationelle tegn ikke er bundet til formelle, afsluttede seman-

tiske regimer. Det samme gælder billedbehandling, idet den formelle procedure 

her alene bestemmer billedets elementarpartikler, beskrevet som en sekventiel 

procedure for opbygning af et billede på et givet outputmedium. Der eksisterer 

her kun en rent fysisk-mekanisk forbindelse mellem den symbolske forskrift og 

det billedindhold, den repræsenterer. Mens den formelle billedopbygning forlø-
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ber i tid, er aflæsningen af billedet bundet til muligheden for at opfatte hele bil-

ledet som samtidigt.  

 Den semantiske restriktion ligger hverken i den binære form eller i kravet om 

finitte algoritmiske procedurer, men udelukkende i kravet om, at det semantiske 

regime kan udtrykkes i et diskret notationssystem med et finit antal medlemmer. 

Dette krav medfører til gengæld en skarp restriktion for de regelstrukturer, der 

kan implementeres som automatiske procedurer, idet dette kun gælder for 

regelsystemer, der indgår i et formelt, afsluttet semantisk system.  

Selv om brugeren styrer den computationelle proces med en sprogligt foran-

kret semantik på nogenlunde samme måde, som man udnytter en skrivemaskine, 

idet skrivemaskinens mekaniske determination er udskiftet med en serie små 

programmer, er der imidlertid også flere vigtige forskelle. Brugen af computeren 

til tekstbehandling forudsætter ikke blot, at bogstaverne foreligger som program-

merede notationssekvenser. Papiret, der skrives på, skal også foreligge i en sym-

bolsk repræsentation i samme notationssystem. Denne symbolske repræsentation 

kan enten være en forskrift for skærmbilledets baggrund eller en forskrift for en 

printrutine. Begge dele er naturligvis at foretrække. 

Den ejendommelige begrebslige konsekvens af dette forhold er, at skriften her 

er repræsenteret i samme symbolske notation som dens baggrund og at begge de-

le på et hvilket som helst tidspunkt foreligger i en samme synkrone form. Det 

samme gælder en række andre fysiske-mekaniske skrivemaskinefunktioner, som 

margin- og rettelsesfunktioner, der kan simuleres med en ikonografisk styring. 

Mens tekstbehandlingsprogrammet kan beskrives som en symbolsk repræsen-

tation af den mekaniske skrivemaskine og styres med samme semantik, frem-

bringer de to apparater den »samme« tekst i to forskellige symbolsystemer med 

meget forskellige redigerings- og håndteringsmuligheder. Disse forskelle knytter 

sig til den bagvedliggende, informationelle notation, der dels er karakteriseret 

ved at være uafhængig af kravet om direkte sansegenkendelse, dels ved at alle 

regler er indeholdt i samme notation som det, der reguleres, dels ved at teksten - 

eller et hvilken som helst andet simuleret fænom/proces - er repræsenteret i en 

synkront manifesteret notation og dermed i en anden tidsstruktur. 

Hvert af disse elementer udgør distinkte og unikke træk, der sammen med de 

dynamiske egenskaber, karakteriserer det informationelle tegnsystem til forskel 

fra andre tegnsystemer.  

Det ligger i sagens natur, at man ikke kan beskrive den valgfrihed, der ligger i 

den algoritmiske 2. ordensstruktur ud fra et enkelt program eller en bestemt type 

af programmer, fordi ethvert program bygger på anvendelsen af specifikke, 

syntaktisk regelstrukturer, der er baseret på formålsbestemte, semantiske valg.  

Tekstbehandlingsprogrammerne udnytter da også kun et hjørne af denne valg-

frihed, men de viser, at det er muligt at styre den computationelle proces ved 

hjælp af flere - koordinerede - semantiske regimer.  
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Hvis den mere brugerorienterede designarkitektur, der slog igennem i 1980-

erne er et markant udtryk for de muligheder, der ligger i udnyttelsen af det infor-

mationelle tegnsystems synkrone struktur og den radikale, skridtvise valgfrihed - 

som det hævdes her - må det dog straks tilføjes, at denne udnyttelse også har et 

regressivt præg, idet man erstatter de algoritmiske og formelle semantikker, der 

tidligere havde været enerådende med mere traditionelle semantiske regimer.  

Brugerorienteringen er som regel blevet udmøntet i metaforisk efterligning - 

det være sig af skrivemaskinen, tastaturet, papiret, blyanten, tegnebordet, bånd-

optageren, arkivskabet eller et eller andet nærmere afgrænset udsnit af eksiste-

rende arbejdsprocesser. Denne konservatisme har da også været genstand for sti-

gende diskussion og kritik i flere af de senere års design-teoretiske reflektio-

ner.245 

Metaforer kan - og skal - næppe undgås i udviklingsarbejdet. Det informatio-

nelle tegnsystems arbitrære synkroni er ikke blot en grundlæggende, men også 

en vanskeligt håndterbar struktur, der kun kan udnyttes gennem selvvalgte se-

mantiske restriktioner, der ikke blot har betydning for formålet, men også for 

konstruktionen af den syntaktiske organisation. Da det informationelle systems 

syntaks imidlertid ikke relateret til et specifikt semantisk regime, kan det brugs-

orienterede perspektiv, hvad enten det er udmøntet i det ene eller andet metafo-

riske forbillede, næppe opfattes som andet eller mere end et første skridt i ret-

ning af et mere radikalt spring fra den mono-semantiske til den multisemantiske 

maskine.  

Et af de næste skridt drejer sig om at frigøre brugsperspektivet fra den visuelt 

bundne håndtering af de informationelle tegn på interfacenivaeu, fordi denne 

forståelse af brugsperspektivet afskærer brugeren fra de potentialer, der ligger i 

den ikke-visuelt repræsenterede, bagvedliggende notationsstruktur. Da dette 

spørgsmål, der bliver diskuteret nærmere i kapitel 9.5-6, samtidig angår den 

menneskelige kompetence, vil udviklingen her formodentlig blive resultatet af 

en langsom og snigende forandringsproces, der ligger fjernt fra billedet af en 

hastig teknologisk udvikling. 

  

Det multisemantiske potentiale er måske det, der mere end noget andet kan 

motivere en sammenligning med den menneskelige bevidsthed, mens det samti-

dig adskiller computeren fra vore andre repræsentationelle systemer, fordi det er 

knyttet til den specifikke, arbitrære og synkrone struktur, der gør det muligt at 

oplagre og fremkalde et hvilket som helst lagret element.  

Det er ikke desto mindre mere relevant at betragte det informationelle tegnsy-

stem i sine forskelle til andre udtrykssystemer, fordi kombinationen af synkron 

determination og diakron valgfrihed forudsætter ekspliciterede, deskriptive de-

klarationer.  

                                           
245 Således i Ehn, 1988, Bannon 1990, Bannon & Schmidt, 1990 og P. Bøgh Andersen, 1990. 
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Det multisemantiske potentiale eksisterer da også udelukkende som en menne-

skelig relation til systemet.  

 

 

9.2 Det informationelle tegnsystem 

 

Et af de mere dybtgående tegnteoretiske problemer, der melder sig i beskrivel-

sen af de informationelle tegn, knytter sig til den synkrone repræsentation. Hvad 

enten man med Saussure har defineret tegnet som en relation mellem et - mentalt 

- indhold og et hørbart eller synligt udtryk, med Peirce som en triadisk enhed 

mellem interpretanten (en mental tolkningskodeks) signalet (det sanselige 

udtryk) og referenten, med Hjelmslev som en relation mellem sproglig udtryks-

form og sproglig indholdsform eller med Eco som - rent mental - semiotisk pro-

cedure, har man nemlig forudsat, at alle tegnrelationer blev udtrykt i en sekven-

tiel organisation af sanseligt tilgængelige, mindste udtryksenheder, således at 

tegnfunktionen var udtrykt i serielle sekvenser som relationer mellem foregående 

og efterfølgende notationer. 

Denne forudsætning kan som nævnt (7.5) ikke opretholdes fuldt ud for talens 

vedkommende, men har en indlysende rigtighed for skriftlige udtrykssystemer. 

Den lineære sekventering af udtrykssystemet indebærer dog ikke, at man kan gi-

ve en tilsvarende beskrivelse af den semantiske struktur. Vi udtrykker os sekven-

tielt, men den sekventielle orden er defineret af syntaktiske og semantiske valg, 

der ikke selv er ordnet i samme serielle rækkefølge. Det første ord i en sætning 

kan ikke vælges uafhængigt af eller før de syntaktiske regler, der igen vælges i 

relation til det overordnede semantiske formål, der som regel først udtrykkes på 

et senere sted i sætningen. Bag det tidsligt organiserede udtryk ligger således en 

anden mere kompliceret, men ikke mindre tidsbundet syntaktisk og semantisk 

struktur. 

Den tidslige notationsorden er dog med rette anset som grundlæggende for be-

skrivelsen af såvel skriftsproglige som algoritmiske tegn og signaler, idet den 

betinger muligheden for at udskille de enkelte tegn fra andre, selv om alle tegn-

værdier også er defineret i relation til det samlede udtryk. 

I det informationelle tegnsystem er den mindste diakrone udtryksenhed selv 

en kompleks, synkront organiseret notationsstruktur. Hvis man betragter denne 

struktur i den synkrone tilstand udgøres den af det samlede system, der kan 

beskrives som en konstellation af bits. Hvis man betragter den fra det diakrone 

perspektiv, udgøres den af en semantisk struktureret organisation af den samme 

konstellation. 

I begge tilfælde gælder det imidlertid, at hver eneste udtryksenhed er bestemt 

i relation til det samlede systems aktuelle tilstand på ethvert givet trin. Denne til-

stand udgør derfor den mindste mulige semantiske udtryksenhed, selv om ud-

trykkets bestanddele uanset om de beskrives på notationsniveau - som bit's - el-
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ler på et syntaktisk niveau - som en algoritmisk komposition af binære udtryk - 

kan være semantisk distinktive. Tilsvarende kan en forandring af den enkelte bit 

eller af et algoritmisk fragment bevirke en funktionelt identisk - men menings-

mæssigt modsat - fuldstændig opløsning af den samlede struktur. 

Det informationelle notationssystem rummer en ganske anden risikostruktur 

for semantiske sammenbrud og kræver tilsvarende andre kontrol- eller redun-

dansstrukturer. Den mindste udtryksenhed i den synkrone notation kan bevirke 

en mere radikal semantisk variation end de mindste udtryksenheder i andre nota-

tionssystemer, idet en enkelt forkert bit, kan medføre en fuldstændig opløsning 

af udtrykket. Den har omvendt en svagere egenbetydning, fordi dens notations-

værdi er helt fastlagt i relation til systemets samlede tilstand, der også omfatter 

eksplicit repræsentation af de syntaktiske regelstrukturer, der skal kunne benyt-

tes. Den informationelle notation har - som det fremgik i kapitel 8 - ingen selv-

stændige kvaliteter ud over dens fysiske værdi og notationelle legitimitet. 

 Det informationelle tegnsystems relation mellem tegnelementer og helhed er 

således ikke karakteriseret ved de sekventielt forbundne, diakrone relationer 

mellem udtryksenheder, og der findes heller ikke et mindste sæt af bestemte syn-

taktiske kombinationsregler gældende for den diakrone organisation. Den syn-

kront manifesterede notationsstruktur medfører, at forbindelsen mellem en be-

stemt syntaktisk struktur og et bestemt semantisk regime bliver brudt. 

Mens den informationelle notation - på linje med den algoritmiske - er kende-

tegnet ved, at enhver relation er bestemt af en og kun en regel, er kombinationen 

af regler til gengæld åben for arbitrære valg, hvorimod den alfabetiske skrift er 

kendetegnet ved, at ethvert element kan være underlagt flere regler, hvilket både 

indebærer muligheden for overbestemthed, suspension af regler (eksempelvis af 

stilistiske hensyn) og polysemi.  

Mens den algoritmiske notation adskiller sig fra den alfabetiske skrift ved 

substituering af skriftens redundanstruktur med eksplicit manifestation af de 

syntaktiske (men ikke af de kompositoriske) regler i udtrykket, udskiller det in-

formationelle notationssystem sig fra begge ved den synkrone repræsentation, 

hvor den enkelte notation kun har den betydning, det har for det samlede udtryk, 

der igen optræder som mindste notationsenhed i det diakrone udtryk. 

Til gengæld danner den synkrone repræsentation grundlag for en principielt 

valgfri relation mellem successive tegntilstande. Udtrykssystemet rummer ingen 

generelle regler for relationen mellem successive notationer. 

Dermed blotlægges en vigtig forskel, der dårligt lader sig beskrive ud fra den 

lingvistiske tegnteori, fordi denne forudsætter, at den synkrone struktur ikke blot 

organiserer det sproglige forløb, men også sætter rammer for sprogbygningens 

diakrone udviklingsmuligheder. Den synkrone struktur står således som den på 

et hvert tidspunkt overordnede instans, der skal etablere et skarpt skel mellem to 

former for diakroni, nemlig sprogbrugens diakroni og den diakroni, der ma-

nifesterer sig som forandringer i sprogbygningen. 
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Hjelmslev erkender meget tidligt, at denne sondring, som han overtager fra 

Saussure, idet han giver den en skarpere form, indebærer en påstand om, at for-

andringer i sprogbrug og sprognormer aldrig kan medføre nogen forandring af 

sprogbygningen, og han hævder derfor også den tese, at forandringer i sprog-

bygningen kun kan fremkomme som resultat af (spændinger i) den synkrone 

sprogbygnings egen indre struktur, der således betragtes »som en i sig selv 

hvilende helhedsdannelse, en struktur sui generis« eller som det man idag ville 

kalde et selvregulerende system.246  De dynamiske kræfter, der er indeholdt i 

dette system, bliver ikke nærmere beskrevet, men Hjelmslev formoder, de har en 

algebraisk form.  

Det er påfaldende, at Hjelmslev dermed baserer lingvistikken på matematik-

ken, fordi det undergraver hans kongstanke, nemlig bestræbelsen på etablere en 

selvstændig lingvistik, der ikke er afledt af og bestemt i forhold til andre andre 

videnskaber.   

Hvordan et og samme udtryk på en og samme tid både kan være reguleret af et 

semantisk valg og af sprogbygningens - formodet algebraiske - struktur bliver 

forbigået - med god grund. 

Hvis Hjelmslev har ret i, at sprogets regler har en algebraisk struktur, kan man 

nemlig kun finde en forklaring på denne mulighed i den algoritmiske procedures 

funktionelle afhængighed af den semantiske styring.  

Det, der i givet fald kunne karakterisere et algebraisk udtryk som en sproglig 

struktur, er ikke indeholdt i det algebraiske udtryk. Den semantiske analyse er - 

som Hjelmslev erkender - ikke alene forudsætningen for at nå frem til de sprog-

bærende figurer og - påstået algoritmiske - regler, den er også - hvad han ikke 

erkender - nødvendig for enhver påstand om, at et givet algebraisk udtryk til for-

skel fra alle mulige andre algebraiske udtryk netop repræsenterer en sproglig 

form.  

Det algebraiske udtryk indeholder ikke selv sin referent og kan derfor heller 

ikke determinere noget udenfor sig selv. Det indebærer ikke nogen forkastelse af 

den uhyre centrale pointe, der lå i Hjelmslev's betoning af, at det sproglige 

udtrykssystem - figurerne og regler for deres anvendelse - udgør en nødvendig, 

strukturel restriktion, der sætter præg på det, der kan udtrykkes. Tværtimod. Det 

understreger derimod, at enhver sproglig struktur, regel eller form selv har en se-

mantisk dimension. 

  Forestillingen om denne algebraiske struktur, der gør sprogbygningen resi-

stent overfor påvirkninger fra sprogbrugen og sprognormerne, kan være fri-

stende, fordi den tillader en analytisk opdeling i velafgrænsede niveauer under-

lagt hver sit regelsystem, og den støttes af det forhold, at mange sprogstrukturer 

består uforandret og uantastet af alle mulige former for sprogbrugs- og normva-

riationer gennem lange historiske forløb. 

                                           
246 Hjelmslev (1934) 1972: 38 og (1943) 1966: 7. 
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 Disse gevinster til trods er det en uholdbar teori. Der findes ikke to absolut 

adskilte diakrone forløb. Det er ikke alene sådan, at sprogbrugen indimellem og 

lejlighedsvist kan bryde med sprogets regelsystem - og hvis bruddet vinder hævd 

føre til en forandring i systemet. Det er også sådan, at sprogbrugen er den eneste 

mulige kilde til forandring af sprogsystemet, hvis sproget, som Hjelmslev 

antager, er en social institution, idet sprogbrugen er den eneste sociale 

medieringsmekanisme i sproget. Hvis den algebraiske sprogstruktur eksisterer, 

eksisterer den i givet fald som et mentalt fænomen hos hver enkelt medlem af et 

givet sprogfælleskab. 

Når en forandring af sprogsystemet kun kan fremkomme gennem sprogbrugen 

kan systemet ikke beskrives som en afsluttet struktur, der sætter klare skel mel-

lem to diakrone niveauer, hvor det ene omfatter de asemantiske, lovbestemte 

sprogforandringer, og det andet omfatter den semantiske definerede sprogbrug. 

Systemet kan derimod beskrives som en konserverende redundansstruktur, der 

regulerer og stabiliserer overgange fra semantisk motiverede regelbrud til foran-

dringer i regelsystemet. Hvis der indgår algebraiske strukturer i dette - mere 

stabile - system, indgår de også i en semantisk kodning. 

Med det informationelle tegnsystem har vi et glimrende eksempel på hvordan 

en sådan redundansstruktur kan formidle diakrone forløb gennem stadige varia-

tioner i en struktur, der på et hvilket som helst specifikt tidspunkt udgør en 

distinkt synkron tilstand. Dette eksempel viser tilmed, hvordan en sådan struktur 

kan indeholde algoritmiske procedurer, der indgår som stabliserende led gennem 

en semantisk kodning, der både omfatter kompositionen af det algoritmiske 

forløb og muligheden for variation, suspension og/eller opløsning af den 

algoritmiske procedure og/eller dens betydning.  

Så snart man vil beskrive en sekvens af synkrone tilstande, bliver det nødven-

digt at inddrage det semantiske indhold i det diakrone forløb, idet diakronien 

netop etableres ved skridt for skridt at udskille et enkelt led i en serie af synkro-

ne tilstande. Dette led udgør i den synkrone struktur det semantisk-distinktive 

led, mens den aktuelle figuration, »resten«, udgør den aktuelle redundans-

struktur. Den diakrone redundansstruktur har imidlertid ikke samme entydigt be-

stemmelige og afgrænselige karakter, de enkelte bits kan i en sekvens af til-

stande skiftevis optræde som semantisk distinktive og redundante og den enkelte 

bit's funktion bestemmes af det samlede forløb. Der findes ingen semantisk 

uafhængig konstant struktur. Et hvilket som helst led i det informationelle tegn 

kan både optræde som redundant og semantisk distinktivt, men ikke på en og 

samme tid.  

Da de informationelle tegn kræver eksplicit deklaration af en lang række syn-

taktiske regler, kunne man forestille sig, at de strukturalistiske sprogteoriers 

antagelser om sprogets struktur netop ville komme til deres ret i beskrivelsen af 

de informationelle tegn, selv om de ikke egner sig til at beskrive de almene 

sprogs struktur. Det er derfor værd at notere, at de kommer til kort på nøjagtig 
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det samme punkt, selv om den informationelle tegnstruktur adskiller sig fra spro-

gets. Det er ikke muligt at beskrive hverken den sproglige eller informationelle 

tegnstrukturs former uden hensyn til semantiske formål, fordi disse formål kun 

kan udtrykkes gennem en specifik modulering af tegnsystemets redun-

dansstruktur, der af samme grund ikke kan have en afgrænset, distinkt form. 

Selv om kløften mellem den sprogvidenskabelige opfattelse af sprogbrugen 

som udtryk for sprogbygningen og andre videnskabers opfattelse af sprogbrugen 

som udtryk for verden, ikke kan opretholdes i rendyrket form, indeholder den på 

den anden side en af det 20. århundredes centrale epistemologiske indsigter, 

hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. 

Hvis sprogvidenskaben således bliver nødt til at indoptage forholdet til det 

ikke-sproglige i beskrivelsen af sproget, bliver andre videnskaber nødt til at be-

tragte de sproglige dimensioner i beskrivelsen af det, sproget er om. Da sproget 

selv er en del af den verden, der omtales i sproget, synes mulighederne for at 

hævde de synkrone beskrivelsers hegemoni over de diakrone udtømt, hvad enten 

den synkrone beskrivelse forankres i begrebet om sprogbygningens eller verdens 

orden.247 

Denne konsekvens følger med nødvendighed i samme øjeblik man rokker blot 

en smule ved Hjelmslev's ide om at udskille tegnfunktionen fra det specifikt 

sproglige, eftersom enhver beskrivelse af tegnfunktionen refererer til den kon-

text, hvori og hvorom sproget artikuleres. Hjelmslev er da også selv fuldstændig 

opmærksom på denne sammenhæng: 

 

Ud fra det grundsynspunkt vi her har anlagt: den fortsatte inddeling på basis 

af funktioner i texten, existerer der overhovedet ikke andre erkendelige betydnin-

ger end kontext-betydninger; enhver [sproglig] størrelse, og altså ogsaa ethvert 

tegn, er defineret relativt, ikke absolut, og kun ved sin plads i kontexten. Det er 

fra dette synspunkt meningsløst at skelne mellem betydninger, der kun opstaar i 

kontexten og betydninger der kunne antages at have existens uafhængigt af den 

... enhver tegnbetydning [fortsætter Hjelmslev] opstaar i en kontext, idet vi her-

med mener en situationskontext eller en explicit kontext, hvilket er uden forskel, 

da vi i en ubegrænset eller produktiv text (et levende sprog) altid kan trans-

formere en situationskontext til en explicit.248 

 

Når man imidlertid tager kontexten i betragtning - for dens sproglige 

betydning - bliver den sidste tilføjelse tvivlsom, eftersom forvandlingen af en si-

tuationskontext til en explicit sproglig formulering er en forvandling om ikke 

                                           
247 Denne problemstilling er som bekendt flittigt diskuteret i det 20. århundrede. Den her benyttede tilgang er 

beskrevet i Finnemann, 1990b.  
248 Hjelmslev (1943) 1965: 41. 
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nødvendigvis af indhold så i hvert fald af - netop den udtryksform, der er 

analysens genstand. 

Det, der er interessant i nærværende sammenhæng, er dog ikke så meget teo-

riens gyldighed for den sproglige analyse, men derimod, at den synkrone sprog-

beskrivelse også hos Hjelmslev er beskrivelse af »syntaktiske« regler for en 

diakron succession. 

Da Hjelmslev imidlertid antager, at den synkrone bygning omfatter bestemte 

og restriktive regler for den diakrone succesion, er det samtidig klart, at en ud-

nyttelse af hans teori til beskrivelse af det informationelle tegn forudsætter en 

kraftig modifikation af teorien, dels fordi den synkrone bygning her foreligger 

som en manifesteret notationsstruktur, dels fordi det informationelle tegnsystem 

er kendetegnet ved det frie, arbitrære og skridtvise valg netop på det punkt, hvor 

Hjelmslev placerer al sproglig determination. 

En modifikation af Hjelmslev's teori er da også udgangspunktet for Peter 

Bøgh Andersen's teori om computersemiotik, der sammen med James H. Fetzer's 

teori, udgør et par af de senere års mere signifikante forsøg på tegnteoretisk 

analyse af det, Peter Bøgh Andersen betegner som computerbaserede tegn, mens 

Fetzer med udgangspunkt i en kritik af bevidsthedsteoretiske tilgange til ana-

lysen af informationelle symbolsystemer afviser, at den informationelle symbol-

manipulation - med Newell og Simon's definition som prototypisk model - kan 

betragtes som en semiotisk proces.249 

 Mens begge teorier formulerer den semiotiske tilgang som alternativ - bl. a. - 

til det bevidsthedsteoretiske computerparadigme (i den klassiske version, som 

Haugeland har døbt GOFAI-versionen),250 fører de således frem til to diametralt 

modsatte konklusioner. Hvor Bøgh Andersen vil føre tegnbegrebet ind, vil Fet-

zer holde det ude. 

Denne uoverensstemmelse bliver ikke mindre påfaldende, når man tilføjer, at 

Bøgh Andersen tager sit udgangspunkt i den Saussure-Hjelmslev'ske semiotik, 

der ikke indeholder noget begreb for relationen mellem tegnsystemet og den 

menneskelige brug, mens hans analyse har denne brugsrelation som kardinal-

punkt, hvorimod Fetzer tager sit udgangspunkt i Peirce's triadiske semiotik, men 

helt ignorerer forholdet mellem det informationelle system og dets menneskelige 

interpretant(er). 

Forskellen mellem de to analyser fører frem til et af de helt centrale problemer 

for den semiotiske beskrivelse af det informationelle tegnsystem, nemlig 

forholdet mellem den (valgte) semiotiske teori og de analytiske resultater, teo-

rien kan frembringe, når den bringes i anvendelse i analysen af et ikke før be-

skrevet tegnsystem, der adskiller sig radikalt fra de tegnsystemer, der har dannet 

grundlaget for formuleringen af teorien.   

                                           
249 Peter Bøgh Andersen, 1990 og James H. Fetzer, 1990. 
250 Haugeland, 1985: 112. GOFAI er akronym for Good Old-Fashioned Artificial Intelligence. 
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Til dette spørgsmål forholder de to afhandlinger sig markant forskelligt. 

Fetzer's styrke ligger i den teoretiske analyse af Newell og Simon's i mange hen-

seender veldefinerede symbolteoretiske grundlag for det bevidsthedsteoretiske 

paradigme, hvor han også medgiver, at der faktisk rejses en række nye pro-

blemstillinger.251 Fetzer undgår imidlertid helt spørgsmålet, om der også forelig-

ger et nyt tegnsystem. Det må - det semiotiske udgangspunkt taget i betragtning - 

siges at være temmelig påfaldende. Den umiddelbare forklaring er imidlertid 

ganske simpel. Fetzer antager nemlig forlods, at det symbolteoretiske paradigme 

udgør en adækvat beskrivelse af det informationelle tegnsystem (eller i hvert 

fald af de mest avancerede eller »intelligentere« former). 

Denne antagelse er ikke blot udtryk for en prisværdig bestræbelse på ikke at 

misrepræsentere det symbolteoretiske paradigme, den er også motiveret af Fet-

zer's mere overordnede forehavende, der ikke drejer sig om analysen af for-

skellige tegnsystemer, men derimod om at udskifte symbolteorien med semiotik-

ken som den menneskelige bevidstheds rette interpretant, idet han anfægter, at 

symbolteorien kan udgøre et bæredygtigt grundlag for forståelsen af ægte semio-

tiske processer, herunder den menneskelige bevidstheds tegnproduktion, der 

ifølge Fetzer bedre kan beskrives på grundlag af Peirce's triadiske tegnbegreb. 

 

...the evidence that has been assembled here would appear to support the con-

clusion that the semiotic-system approach clarifies connections between mental 

activity as semiotic activity and behavioral tendencies as deliberate behavior - 

connections which, by virtue of its restricted range of applicability, the system-

symbol approach cannot accomodate. By combining distinctions between diffe-

rent kinds (or types) of mental activity together with psychological criteria con-

cerning the sorts of capacities distinctive of systems of the different kinds (or ty-

pes), the semiotic approach provides a powerful combination of (explanatory 

and predictive) principles, an account that, at least in relation to human and 

non-human animals, the symbolic-system hypothesis cannot begin to rival. From 

this point of view, the semiotic system-conception, but not the symbol system 

conception, appears to qualify as a theory of mind.252 

 

Det første offer for det, der med et terminologisk lån fra Lars Qvortrup,253 kan 

beskrives som en kamp om retten til at indtage pladsen som bevidsthedens in-

terpretant, bliver således analysen af det tegnsystem, der er kampens udgangs-

punkt.  

                                           
251 Newell og Simon's symboldefinition er citeret i den indledende sammenfatning til nærværende arbejde (note 

2) og diskuteres også kort i kap. 5, kap. 9.1 og i epilogen. 
252 Fetzer, 1990: 52. 
253 Qvortrup, 1989: 87. 
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Det næste offer er imidlertid - Fetzer's øvrige fortjenester ufortalt - den semi-

otiske teoris krav på at være den adækvate og generelle teori om menneskelig 

tegnproduktion, da den semiotiske teori - i hvert fald i Fetzer's peircianske ud-

formning - ikke omfatter den tegnproduktion, mennesket udfører med compute-

re.  

Spørgsmålet er, om denne brist er knyttet til Fetzer's fortolkning af teorien, om 

der blot mangler en konkret applikation eller om det er en nødvendig følge af 

teoriens struktur? 

 Det er under alle omstændigheder påfaldende, at den semiotiske teori i den 

grad kan aflede opmærksomheden fra sit eget genstandsområde og helt synes at 

mangle begreber til at afgrænse forskellige tegnsystemer og retningslinjer for, 

hvordan den kan appliceres på analysen af specifikke tegnsystemer. 

Det centrale argument for at hævde semiotikkens primat som bevidstheds-

teoretiske paradigme er ifølge Fetzer, at den semiotiske teori kan give plads til 

forskellige former for tegndannelse og tegnproduktion, der ikke kan beskrives 

indenfor rammerne af det symbolteoretiske paradigme. Dermed rejses imidlertid 

straks spørgsmålet om, hvad der udgør det fælles og konstitutive træk ved se-

miotiske systemer til forskel fra andre systemer. Fetzer svarer - i forlængelse af 

Eco's besnærende dictum, tegn er alt, der kan bruges til at lyve med254 - at det 

mest træffende kriterium for identifikation af et semiotisk system er: »the capa-

city to make a mistake«.255  

Det vil være forkert at bestride, at en teori om den menneskelige bevidsthed 

må give plads for evnen til at tage fejl. Når netop denne evne imidlertid bliver 

gjort til distinktivt kriterium for semiotiske systemer, er det ikke længere nok at 

henvise til fejlbarligheden i al almindelighed, der kræves istedet en klar defini-

tion af, hvad en fejltagelse er. Fetzer definerer da også fejltagelsens mulighed 

som »evnen til at opfatte noget som udtryk for noget andet, end det, det står for«: 

 

In order to make a mistake, something must take something to stand for 

something other than that for which it stands, a reliable evidential indicator that 

something has the capacity to take something to stand for something, which is 

the right result ... to mis-take something for other than that for which it stands 

appears to afford conclusive evidence that something has a mind.256 

  

                                           
254 »Semiotics is concerned with everything that can be taken as a sign. A sign is everything which can be taken 

as significantly substituting for something else. This something else does not necessarily have to exist or to actual-

ly be somewhere at the moment in which a sign stands in for it. Thus semiotics is in principle the discipline stu-

dying everything which can be used in order to lie. If something cannot be used tell a lie, conversely it cannot be 

used to tell the truth: it cannot in fact be used 'to tell' at all«. Eco (1976) 1979: 7. 
255 Fetzer, 1990: 40, med diskussion af rent syntaktiske systemers mulige fejlbarlighed p. 56ff. 
256 Fetzer, 1990: 40. 
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Det er svært at se, hvordan man skulle kunne afgøre, om den semiotiske 

definition af fejltagelsens mulighed er udtømmende, det er derimod ikke 

vanskeligt at se, at enhver semiotisk definition af fejltagelsen i hvert fald 

udelukker, at fejltagelsen samtidig definerer semiotikken. 

Den semiotiske ringslutning skjuler samtidig det problem, at semiotikken slet 

ikke har noget kriterium til at afgøre, om noget bliver opfattet som »udtryk for 

noget andet end det, det står for«. Selv om fejltagelseskriteriet har sin rod i en 

berettiget opposition mod ontologiske sandhedskriterier, falder det - udnyttet 

som teoretisk, distinkt begreb - for det samme problem. Afgørelsen af, hvad der 

er falsk, rummer nøjagtig de samme problemer som afgørelsen af, hvad der er 

sandt. Afgørelsen af det ene, indeholder også afgørelsen af det andet. Man skal 

derfor være varsom med at indføre henvisninger til afgørelser af denne karakter i 

det epistemologiske grundlag for videnskaberne, der snarere kan motiveres i 

henvisningen til det uafgjorte.257 

Til forskel fra Fetzer tager Bøgh Andersen som nævnt ikke udgangspunkt i 

Peirce's, men derimod i Saussure's tegndefinition. Ingen af dem giver dog nogen 

begrundelse for de respektive valg af teoretisk udgangspunkt, og dette valg 

synes heller ikke specielt motiveret af de respektive emner. Der synes ikke at 

være noget i vejen for, at bruge Saussure's tegnteori til at nå frem til Fetzer's 

konklusioner - eftersom distinktionen mellem symbolteorien og semiotikken pri-

mært drages mellem det symbolske paradigmes syntaktiske struktur og det semi-

otiske paradigmes semantiske struktur. Der synes heller ikke umiddelbart at være 

noget i vejen for, at Bøgh Andersen kunne bruge et triadisk tegnbegreb, eftersom 

han netop forsøger at tilføje det Saussure-Hjelmslev'ske begreb en tredje 

dimension, der godt kunne ligne en fætter til Peirce's interpretant. 

Den vigtigste forskel mellem de to teorier har snarere sin rod i de forskellige 

formål, der motiverer dem. Hvor Fetzer sigter på en almen teori om den bevidste, 

menneskelige tegnproduktion, har Bøgh Andersen som mål at udvikle et tegn-

teoretisk begrebsinventarium med specielt henblik på nye systemudviklings-

koncepter, baseret på en beskrivelse af computeren som kommunikativt medie. 

Set i forhold til det symbolteoretiske paradigme rummer medieperspektivet en 

inversion i forholdet mellem teoriens oprindelige genstandsområde og det nye 

anvendelsesområde. I det symbolteoretiske paradigme (AI og det senere Cog-

nitive Science)258 har man anlagt den computationelle symbolbeskrivelse som 

                                           
257 Jfr. Finnemann, 1990b. 
258 Som adskilte termer refererer AI primært til 1950-ernes og 1960-ernes rationalistiske symbolteori (bl.a. 

Newell & Simon) og Cognitive Science til 1970-ernes og 1980-ernes (bl.a Fodor og Pylyshyn). Tidsskriftet 

Cognitive Science grundlagdes i 1977. AI anvendes også som et fælles overbegreb for begge strømninger og 

undertiden også omfattende de empiristiske netværksteorier. Det sidste gælder også Cognitive Science. Disse 

terminologiske glidninger reflekterer en tendens til i stigende grad at definere forskningsretninger ud fra 

metolodogiske kriterier, selv om definitionen ud fra genstandsområde ikke helt - kan - forlades. En blivende 

disciplin må imidlertid i stigende grad frigøre sig fra rent metodologiske definitionskriterier, da den i modsat fald 
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teoretisk grundlag for beskrivelsen af det, man med en både dobbelt uheldig og 

selvmodsigende term har kaldt »naturlige sprog». Dobbelt uheldig fordi man 

herved forstår alle former for talt og skrevet sprog under et, og fordi man med 

naturlighedsbegrebet foregiver, at det computationelle symbolsprog er mindre 

naturligt eller mere artificelt end andre sprog. Selvmodsigende fordi man netop 

hævder, at disse »naturlige« sprog dybest set er styret af den modstillede, arti-

ficielle symbolisme.259 

I medieperspektivet går man den modsatte vej, idet man her overfører den 

lingvistiske teori, der er udviklet i beskrivelsen af det talte og skrevne sprog, til 

beskrivelsen af det symbolske sprog. Som begrundelse for denne inversion 

anfører Bøgh Andersen fire indvendinger mod den formelle symbolteoretiske 

sprogopfattelse. 

Den første indvending går på, at de symbolteoretiske indfaldsvinkler til sprog-

beskrivelsen baseres på logiske eller psykologiske symbolteorier frem for en 

lingvistisk. Da man således behandler sproget som udtryk for noget andet og 

ikke som sprog, overser man simpelthen centrale sprogvidenskabelige indsigter. 

Den anden indvending rettes mod en gennemgående antagelse i AI/CS-tradi-

tionen, nemlig at man kan beskrive bevidstheden og sproget som et velafgrænset 

- individbåret - system, hvor det sprogvidenskabelige synspunkt betoner, at 

sproget er et grundlæggende kulturelt og socialt fænomen, der eksisterer i rela-

tionen mellem individer. 

Den tredie indvending går på den mere eller mindre eksplicitte mimetiske el-

ler naturalistiske repræsentationsforståelse, der især mangler evnen til at beskri-

ve den variabilitet, der eksisterer mellem betegnelsen og det betegnede på grund 

af relationens arbitrære karakter. 

I forlængelse heraf fremføres endelig som fjerde indvending en kritik af det 

overordnede ledemotiv i AI-forskningen, nemlig tanken om at efterligne den 

menneskelige bevidsthed, der ses dels som en falsk analogi, ikke mindst i hense-

ende til sprogkompetencen, dels som udtryk for en bestræbelse på at substituere 

mennesker med maskiner, hvor det både vil være rigtigere og bedre at betragte 

computerne i deres betydning for dem, der bruger dem.  

Denne kritiske afgrænsning bidrager især til to formål, det ene er at motivere 

en tilbagevenden til især den Hjelmslev'ske teoridannelse, det andet er, at ind-

drage den tegnproduktion, der udgår fra den symbolteoretiske tradition i 

beskrivelsen af de computerbaserede tegn ved at betragte AI/CS-traditionen som 

producenter af en særlig type computerbaserede tegn - i den udstrækning, de 

resultater, der fremkommer, faktisk kan implementeres. 

                                                                                                                                     
ender som offer for sin egen dogmatik. På den anden side vil en direkte binding af metoden til genstandsområdet 

blokere for udforskningen af genstandsområdet, ikke mindst når det gælder udforskning af de områder, hvor 

fagene drager deres indbyrdes grænselinjer. 
259 Jfr. Bo Dahlbom, 1990:45-79, der vender sig mod naturbegrundelsen for forståelsen af AI med henvisning til 

den menneskelige tænknings artificielle karakter. 
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However, a position made up of negative statements like »AI is nothing but 

...«,  »AI is not ...« effectively discourages one from working seriously with AI. 

This is unfortunate since AI techniques are both exiciting and potentially useful. 

A more fruitful attitude in the present framework would be to describe AI as a 

special mode of sign production. In stead of describing a question-answering sy-

stem as a case of machine-intelligence, one could describe the question-an-

swering pairs as a special kind of computer-based signs. This would imply mo-

ving AI-questions from the »language as knowledge« box to [the] »language as 

art(ifacts)« box, reinterpreting AI as a discipline concerned with invention of a 

new kind of signs.260 

 

Kombinationen af disse to formål giver en dobbelt gevinst. Ved at kræve af 

den semiotiske teori, at den også kan omfatte de - nye - former for 

tegnproduktion, der udføres med computere - bliver det samtidig klart, at den 

semiotiske teori heller ikke på forhånd kan ventes at foreligge i en adækvat form.  

 

Computer-based signs are new, very few systematic descriptions exist, and ... 

the glossematic procedure only gives advice for presenting scientific descrip-

tions of well-known domains. 

The problem related to working with little known symbol-systems was not re-

cognized in the earlier stages of glossematics where the analytical procedure 

was mixed up with the discovery procedure.261 

 

Teorien er - som ethvert program i forhold til data - på samme på dagsorden 

som dens genstand. 

 

 

9.3 Det computerbaserede tegn 

 

Til indkredsning af begrebet computerbaserede tegn tager Bøgh Andersen 

udgangspunkt i en tegnmodel, der omfatter fire mulige perspektiver for en 

betragtning og analyse af tegn, nemlig  

 

• den semiotiske betragtning af tegn som system. 

• den psykologiske betragtning af tegn som viden. 

• den sociologiske betragtning af tegn som adfærd. 

• den æstetiske betragtning af tegn som formgivning.262 

                                           
260 Bøgh Andersen, 1990: 24. Jfr. også anvendelsen af denne synsvinkel til udvikling af »narrative systemer«, 

Bøgh Andersen og Berit Holmqvist, 1990. 
261 Bøgh Andersen, 1990: 16. 
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Modellens primære formål er at placere den semiotiske beskrivelse i relation 

til andre forskningstilgange ved at udpege de forskellige tilganges fortrin. Når 

den semiotiske betragtning således i den visuelle udgave af modellen placeres 

som det samlende hovedsæde, hvorfra de andre betragtninger forgrener sig som 

benene på en malkestol, udtrykker det ikke - på forhånd i hvert fald - en påstand 

om, at semiotikken bør eller kan danne grundlaget for de andre tilgange. Grun-

den er derimod, at semiotikken betragtes som den mest egnede teori til beskrivel-

se af tegnsystemet, der da også er bogens hovedtema.  

Den semiotiske teori opfattes således som et specifikt perspektiv, der betragter 

»the subject area through a particular pair of glasses« relativt til andre per-

spektiver, da det semiotiske perspektiv kun kan omfatte »a subset of phenomena 

in the field«.263 

Trods denne afgrænsning kan den semiotiske betragtning principielt anlægges 

på alle computersystemer og brugskontexter, idet tegnfunktionens tilstedeværel-

se er det ultimative kriterium til afgrænsning af semiotikkens genstandsområde.  

Dermed bliver de netop etablerede grænser igen flydende, eftersom både den 

psykologiske, sociologiske og æstetiske tilgang er baseret på tegnfunktioner. 

Hvis en grænse mellem disse perspektiver skal bestå, må det derfor forudsætte, 

at man ikke opfatter den semiotiske tegnbeskrivelse som en udtømmende be-

skrivelse af tegnet. 

Om det er en principiel begrænsning eller udtryk for en vurdering af den semi-

otiske beskrivelses endnu ufuldendte karakter, står ikke ganske klart i Bøgh An-

dersen's fremstilling. Det manglende svar er dog ikke nødvendigvis en svaghed 

eller brist, men snarere et af de produktive spørgsmål, der motiverer fremstil-

lingen. Forholdet mellem det sproglige og ikke-sproglige må da også opfattes 

som et af de helt centrale, uløste teoretiske problemer i den semiotiske teori, idet 

teorien på den ene side handler om al tegndannelse, og dermed bliver et moment 

i andre videnskabers selvreflektion, mens den på den anden side udpeger tegn-

funktionen som et specifikt genstandsområde, der kan studeres adskilt fra det 

vidensindhold, der udtrykkes i tegnfunktionen. 

Til de - måske provisoriske - grænser, der indledningsvist drages for at pla-

cere den computer-semiotiske teori, kommer der imidlertid endnu en grænse, der 

drages med en noget skarpere markering, nemlig grænsen mellem den semiotiske 

beskrivelse af computeren som tegnsystem og de datalogiske og bevidst-

hedsteoretiske beskrivelser af computeren som symbolsystem. 

Mens de førnævnte fire forskellige perspektiver på tegnbegrebet kan opfattes 

som forskellige - komplementære eller rivaliserende - forslag til fortolkning af 

det computationelle systems relationer til ikke-sproglige kontekster, er forholdet 

                                                                                                                                     
262 Bøgh Andersen, 1990: 18-20. 
263 Bøgh Andersen, 1990: 20. 



Den informationelle tegnfunktion 

355 

mellem den semiotiske og symbolske en strid om den måde, systemet indgår i en 

tegnfunktion.  

Hvor de symbolteoretiske opfattelser ser systemet som en afbildning af den 

ydre verden - og hvis det er bevidstheden, man afbilleder, derfor også som et au-

tonomt eller selvberoende, tegnproducerende system - ser Bøgh Andersen sy-

stemet som en udtrykssubstans, der kan benyttes i en menneskelig tegnproduk-

tion.  

Da systemet således ikke selv indeholder tegn, kan det heller ikke indgå i en 

kommunikativ proces. Det kan derimod indgå som medie for kommunikation 

mellem brugere. 

 

Computers cannot play the role of participiant in a communicative proces. In-

stead they are assigned the role of medium for communication between human 

users.264 

 

Denne kritik er til dels inspireret af Winograd og Flores (1986), der afviste 

ideen om, at computersystemet selv havde nogen form for semantisk indhold, 

idet enhver form for repræsentation er tilskrevet (»externally attributed«) af en 

udenforstående interpretant. 

 

There is nothing in the design of the machine or the operation of the program 

that depends in any way on the fact that the symbol structures are viewed as 

representing anything at all.265 

 

Beskrivelsen af maskinens processer som symbolske processer kræver en mo-

tivering, der kvalificerer denne beskrivelse frem for en beskrivelse af computer-

processen som en rent fysisk proces. Da denne motivering ikke kan foretages af 

nogen kendt maskine, ligesom der ikke foreligger bare antydningen af ideer om, 

hvordan en sådan maskine skulle kunne bygges, er det ikke svært at følge 

Winograd og Flores' hovedsynspunkt: »the significance of what is stored in the 

machine is excternally attributed«.   

Dermed har man imidlertid kun fået et nyt problem, idet der stadig mangler en 

beskrivelse af, hvordan denne tilskrivning kan finde sted. På dette punkt er der 

en vis uklarhed i Winograd og Flores' argumentation. Mens de på den ene side 

fastholder, at systemet som hele må ses i relation til en udenforstående inter-

pretant - og dermed som led i en tegnfunktion - er de på den anden side tilbø-

jelige til at mene, at denne tegnfunktion helt kan defineres ud fra brugsper-

spektivet og uafhængigt af systemet. 

                                           
264 Bøgh Andersen, 1990: 120. 
265 Winograd og Flores 1986: 86. 
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Mens Bøgh Andersen tilslutter sig Winograd og Flores i den del af syns-

punktet, der vender sig mod den symbolteoretiske opfattelse af systemet som et 

selvstændigt og semantisk afsluttet system, der besidder et meningsindhold uaf-

hængigt af fortolkeren, afviger han i opfattelsen af, hvordan man så kan beskrive 

systemet, idet han udnytter den sprogteoretiske distinktion mellem udtryksform 

og indholdsform til at beskrive systemet som 

 

a calculus of empty expression units, some of which can be part of the sign 

system that emerges when the system is used and interpreted by humans.266 

 

Hvor Winograd og Flores ville bøje forståelsen af systemet helt ind under for-

ståelsen af brugsperspektivet, lægger Bøgh Andersen vægten på at beskrive, 

hvordan - en del af - systemet kan indtræde i en - brugsmotiveret - tegnfunktion. 

Som følge heraf bliver kritikken af den symbolteoretiske beskrivelse af systemet 

som et autonomt system heller ikke rettet mod forestillingen om, at der kan 

tilskrives mening til systemet, men imod forestillingen om, at der kun kan 

tilskrives én mening. Systemet er et - semantisk tomt - udtrykssystem, der kan 

tilskrives flere meninger. 

De symbolteoretiske beskrivelser bliver således afvist, fordi de mangler den 

tegnteoretiske distinktion mellem udtryksform og indholdsform. Man undgår, 

hedder det, denne distinktion ved at antage, at den samme form - systemper-

spektivet - både kan beskrive udtryks- og indholdsplan.267 

En sådan homomorfi er ifølge Bøgh Andersen ganske vist ikke altid utæn-

kelig, men den lægger unødige - og ofte også forkerte - restriktioner på opfat-

telsen af det informationelle potentiale, idet man kan vise, at praktisk brug af 

computere introducerer strukturer i systemprocessen, der ikke er indeholdt i sy-

stemets egen struktur. 

 

Since content and interface are not properties that can be assigned to the 

system in itself, but are a relation between system and use, it follows that the 

system should not be viewed as a semiotic schema in which content and 

expression planes are homomorphic, but rather as a mechanism for generating 

the expression substance for one or more interfaces.268 

 

Den symbolteoretiske beskrivelse udgør således kun en gyldig beskrivelse af 

systemet i de tilfælde, hvor interpretanten lader systemet determinere brugen 

fuldstændig. Det er dog ikke systemet, der selv indeholder meningen, men inter-

pretanten, der fastlægger det semantiske indhold ved at anvende systemet som 

                                           
266 Bøgh Andersen, 1990: 120. 
267 Bøgh Andersen, 1990:128. 
268 Bøgh Andersen, 1990: 130. 
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udtryksmiddel i en tegnrelation. Computerne bliver tilsvarende beskrevet »as 

signvehicles that can only exist as real signs in situations where users interpret 

them«.269  

Der er god grund til at akceptere den pointe, der ligger i at understrege mu-

ligheden for at bruge det samme system til at skabe forskellige interfaces, hvor 

forskellige dele af systemet bliver udnyttet i forskellige tegnfunktioner. Men be-

skrivelsen af systemet som en semantisk tom udtrykssubstans er ikke uproble-

matisk. Et af problemerne træder direkte frem, hvis man indsætter en program-

mør på brugerens plads, idet det herved fremgår, at den semantisk tomme ud-

trykssubstans selv er frembragt af en tegnproduktion, hvori programmøren 

udtrykker et meningsindhold. 

Bøgh Andersen tager da også med programmøren in mente selv skridt til at 

modificere beskrivelsen af systemet som en semantisk tom udtrykssubstans, idet 

han rykker udtrykselementerne i systemet en tak nærmere en selvstændig tegn-

funktion ved at beskrive dem med termen »tegnkandidater« der endda næsten 

repræsenterer et intentionelt meningsindhold.  

 

To say that the computer system itself is an empty expression system is only a 

half truth: by relating to it other semiotic systems, e.g. the existing work 

language, the designer can strongfly invite certain interpretations and a certain 

content system. 

I will say that the computer system generates sign candidates, reflecting the 

view and intention of the designers.270  

 

Det samme kan man imidlertid også sige om forholdet mellem en forfatter, 

hans bog og dens læser. Forholdet mellem programmørens tegnproduktion og 

brugerens adskiller sig imidlertid fra forholdet mellem en forfatter og en læser, 

fordi brugeren har adgang til at bearbejde hver enkelt notationsenhed i den no-

tationsstruktur, der udgør det kommunikative bindeled.  

Den uklarhed, der her viser sig, beror på, at Bøgh Andersen, helt i tråd med 

Winograd og Flores, behandler interpretantfunktionen som en lejlighedsvis funk-

tion, der kun indtræder, når systemet bruges. Da systemet imidlertid selv er 

resultat af en tegnfrembringelse, må beskrivelse af brugen følgelig omfatte 

mindst to interpretantfunktioner, hvis indbyrdes forhold adskiller sig fra den 

klassiske relation mellem afsender og modtager.  

Det centrale spørgsmål her er ikke så meget forholdet mellem de to semanti-

ske hensigter, der mødes i brugen, som spørgsmålet om, hvordan de interfererer 

på udtryksplanet.  

                                           
269 Bøgh Andersen, 1990: 23. 
270 Bøgh Andersen, 1990: 131. 
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Selv om Bøgh Andersen akcepterer, at programmøren har forsynet systemet 

med et strejf af semantisk indhold, fastholder han imidlertid den overordnede 

forståelse af systemet som en udtrykssubstans, idet han knytter an til Hjelmslev's 

beskrivelse af den asemantiske sprogbygning som et sæt af regler for udnyttelse 

af sprogets figurer.  

Bøgh Andersen udnytter her Hjelmslev's forståelse af systemet som en ase-

mantisk struktur, der ikke repræsenterer et indhold, men til forskel fra Hjelmslev 

ser han ikke systemet som determinator af forløbet. Forløbet bliver derimod 

bundet til en interpretantfunktion, der først manifesteres i brugen. 

Denne tilpasning af Hjelmslev's teori til analysen af det informationelle sy-

stem rejser imidlertid et problem, fordi det informationelle system til forskel fra 

Hjelmslev's sprogbygning foreligger som et eksplicit udtrykt notationssystem, 

der selv kan blive genstand for interpretation og som tilmed også indeholder de 

regler Hjelmslev anså for invariante. Da Hjelmslev's begreb om en asemantisk 

sprogbygning står og falder med kravet om, at de regler, der udgør bygningen, 

ikke selv indgår som eksplicit del af det sproglige udtryk, fordi de i så fald ville 

blive tilgængelige for semantisk motiveret variation, lader det sig ikke overføre 

til beskrivelsen af det informationelle system. 

Bøgh Andersen's forsøg fører da også frem til en uholdbar distinktion mellem 

den del af den manifesterede udtrykssubstans (eller de tegnkandidater), der 

henføres til »systemet«, fordi de angiveligt ikke indgår i en tegnfunktion, og den 

del, der gør. Af de manifesterede udtrykselementer er det således kun nogle, der 

udnyttes i en tegnfunktion.  

Men hvad så, må man spørge, med det, der angiveligt ikke bliver udnyttet? 

Kunne det for eksempel undværes? Eller hvor mange mulige anvendelser skal 

man tage i betragtning for at kunne fastlægge en sådan skillelinje mellem nota-

tionselementer, der indgår i en tegnfunktion og notationselementer, der »kun« er 

ubenyttet substans? Hvor lang tid skal man for eksempel observere brugen for at 

afgrænse, hvad der bliver brugt? 

Disse spørgsmål drejer sig ikke blot om den overflod af - ofte uudnyttede, 

men udnyttelige - instruktionsmuligheder, der idag kendetegner et hvert godt 

program, men også om forholdet mellem de for systemet nødvendige dele af et 

program, der beskrives som underliggende instruktioner (for eksempel styresy-

stemet og mange af de øvrige automatiske sekvenser, der kan indgå i programaf-

viklingen) og de, der medregnes som udtrykselementer i tegnproduktionen. 

Det drejer sig heller ikke om, hvorvidt det både er meningsfuldt og nødven-

digt at arbejde med hierarkiske strukturer, der udskiller en stor mængde af in-

struktioner fra at blive operationelt anvendte i en given brug, men derimod om, 

hvorvidt en sådan operativ skillinje mellem begrebet om brugen og begrebet om 

systemet er en skillelinje mellem tegn og ikke-tegn. 

Da de manifeste »uudnyttede« notationselementer udgør en nødvendig betin-

gelse for systemets funktionalitet, er resultat af en tegnproduktion og også er til-
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gængelige for potentiel udnyttelse i nye tegnfunktioner - alene beroende på bru-

gerens kompetence og formålet med brugen - er det svært at se, hvordan man 

kan udelukke en del af den informationelle notation fra den tegnteoretiske be-

skrivelse. Definitionen af grænselinjer mellem de tegnkandidater, brugeren får til 

rådighed, og de han ikke får til rådighed, udgør da heller ikke blot en - væsentlig 

- del af programmørens arbejde, den indgår også i det faktuelle, implementerede 

system, tilgængelig for brugerens bearbejdning.  

Da brugerens mulighed for at benytte alle dele af systemet til at regenerere det 

i andre udtryksformer ikke er begrænset af systemet, men af hans egen kom-

petence, er det ikke muligt at eliminere nogen del af systemet fra beskrivelsen af 

tegnfunktionen. Og da tegnfunktionen ikke først indtræder, når man tager et 

system i brug, men allerede i konstruktionen af systemet, må relationen mellem 

system og bruger snarere opfattes som et mødested, hvor to tegnfunktioner, den, 

der indgår i systemet, og den, der indgår i brugen, interfererer, idet den 

notationelle struktur udgør den informationelle tegnfunktions redundansstruktur. 

At brugeren kan benytte programmørens arbejde som et redskab til sit eget 

formål - uden at skænke programmørens tegnproduktion en tanke betyder - 

heller ikke, at programmøren ikke producerer tegn, men derimod, at brugeren 

gør disse tegn til redskab ved at akceptere programmørens symbolske definition.  

Hvis distinktionen mellem bruger og programmør (eller den tilsvarende »in-

terne« distinktion mellem system og interface) overhovedet udgør en relevant 

distinktion skyldes det ikke, at den falder sammen med skillelinjen mellem tegn 

og ikke-tegn. Distinktionen udpeger først og fremmest en forskel mellem for-

skellige arbejdsformål og tegnhåndteringskompetencer.  

Når det overhovedet er muligt at forbinde disse forskellige tegnhåndterings-

kompetencer i den computerbaserede »kommunikation« beror det på, at den syn-

krone organisation medfører, at det informationelle tegnsystem kan være un-

derlagt to forskellige semantiske regimer på en og samme tid.  

Det problem, der aftegner sig her, drejer sig - med lingvistisk terminologi - 

om beskrivelse af en kommunikativ proces, hvor den samme notation og syntak-

tiske struktur indeholder flere muligheder for semantisk organisation og in-

terferens mellem flere semantiske organisationer.  

Dermed markeres imidlertid samtidig en begrænsning af den lingvistiske ter-

minologis anvendelighed, fordi lingvistikken trods den skarpe analytiske son-

dring mellem det semantiske og syntaktiske niveau forudsætter, at der til en gi-

ven syntaktisk struktur svarer et givet semantisk potentiale. Syntax parallels se-

mantics. 

Da det for andre kommunikative medier - som bogen, filmen, fjernsynet, tele-

fonen - gælder, at de bygger på et for afsender og modtager fælles semantisk 

regime kan man derfor også drage den konklusion, at det samtidige multiseman-

tiske regime udgør en af dette medies specifikke kommunikative egenskaber. 
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Mens sammenfaldet mellem semantiske regimer er en grundlæggende og al-

men betingelse for andre kommunikative medier udgør muligheden for sammen-

fald i computermediet blot et specifikt grænsetilfælde. Programmøren kan, som 

Bøgh Andersen siger det, ikke kontrollere brugerens udnyttelse.  

 

Although a skilled programmer can be said to have fully control over the 

computational processes that manifest the interface, he can only partially 

control which of its features the user exploits in his interpretation and how he 

exploits them.271  

 

Med de termer, der er anvendt i de foregående kapitler, kan man sige, at Bøgh 

Andersen med rette kritiserer de symbolteoretiske opfattelser for at se den dia-

krone proces som en funktion af den synkrone tilstand, idet han netop påpeger, 

at den diakrone proces tillader semantiske regimer, der ikke er bundet af den 

semantiske beskrivelse af den synkrone repræsentation.  

Derved fremgår det samtidig, at den semantiske interferens mellem program-

mør og bruger netop får sin karakteristiske form, fordi programmørens samlede 

tegnarbejde foreligger i en synkron re-præsentation.  

Den synkrone form kan beskrives som mødested mellem to forskellige diakro-

ne - og hver især semantisk bestemte - forløb, det, der bestemmes af program-

møren og det, der bestemmes af brugeren. Det er således brugeren, der afgør i 

hvilken udstrækning - og på hvilket semantisk niveau - han vil underlægge sig 

de diakrone bånd, programmøren har lagt. Grænsen for denne uafhængighed 

ligger som tidligere beskrevet udelukkende i det fælles krav om, at det seman-

tiske regime skal foreligge udtrykt i et fysisk defineret notationssystem. 

Selv om brugeren ikke omtolker det samlede system, indgår det i hans tegn-

aktivitet. At det ofte er formålsløst eller ligefrem kontrafunktionelt at omtolke 

store dele af systemet, ændrer ikke ved denne strukturelle relation. Hvis man ale-

ne betragter processen som overgang mellem to skridt kan man ganske vist på 

ethvert tidspunkt udskille en del af systemet som den udnyttede del. Den 

uvirksomme del optræder her som en valgt, helt passiv redundans. Så snart, der 

imidlertid er tale om et forløb af flere overgange, tabes muligheden for at skelne 

skarpt mellem den redundante og den distinktive del af systemet. De dele, der er 

redundante i den ene tilstand, kan i den næste blive distinktive. 

Den synkrone redundansstruktur, der manifesteres i overgangen mellem to til-

stande, falder derfor heller ikke sammen med den diakrone. Den synkrone re-

dundansstruktur kan beskrives nøjagtigt, men kun på notationsniveau, hvor den 

omfatter hele systemet undtaget den aktuelle instruktion og den entitet, in-

struksen behandler. Da det diakrone forløb netop består i overgange mellem for-

skellige synkrone tilstande, hvor skiftende dele af notationssystemet udnyttes 
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distinktivt, er det også karakteriseret ved en variabel, semantisk defineret, redun-

dansstruktur, der ikke omfatter en særlig afgrænset del af notationen. I det di-

akrone forløb kan redundansen ikke beskrives på notationsniveau, den er her en 

funktion af de syntaktiske og semantiske valg. 

Den synkrone struktur er således betingelsen for udvekslingen mellem pro-

grammørens og brugerens to forskellige semantiske udtryk, der hver for sig har 

en diakron struktur.  

 

Når Bøgh Andersen drager den uholdbare konklusion, at det kun er en del af 

den synkrone notationsstruktur, der indgår i den diakrone tegnfunktion, er det 

imidlertid ikke blot en følge af, at sprogteorien ikke har begreber til at beskrive 

forholdet mellem den synkrone og diakrone proces. Forklaringen skal også fin-

des i det designteoretiske formål, der motiverer den semiotiske beskrivelse af 

computersystemet, idet udgangspunktet her er den designstrategiske sondring 

mellem et givet system og de forskellige mulige interfaces mellem system og 

bruger.  

Det er således beskrivelsen af interfacet som mediering mellem system og bru-

ger, der danner grundlag for definitionen af begrebet om det computerbaserede 

tegn, der ikke omfatter alle de systemprocesser, det er baseret på. 

Mens systemets processer defineres uden rekurs til tegnbegrebet - som »alle 

de computerprocesser som systemets struktur tillader« - bliver det computer-

baserede tegn defineret som 

 

a sign whose expression plane is manifested in the processes changing the 

substance of the input and output media of the computer (screen, loudspeaker, 

keyboard, mouse, printer, etc.).272 

 

Denne definition danner igen grundlaget for en lingvistisk definition af inter-

face-begrebet som en samling af computerbaserede tegn, omfattende alle de dele 

af systemprocessen, der ses, høres, bruges og fortolkes af brugere. 

 

The important thing in this definition of interface is that it denotes a relation 

between the perceptible parts of a computer system and its users. The system 

processes are substances that can be turned into expressions of computerbased 

signs in an interpretative process that simultaneously establishes their content. 

The definition is one more example of a structuralist shift from focus on objects 

to their interrelation.273 

                                           
272 Bøgh Andersen, 1990: 129. Ved et definere figurerne uden rekurs til tegnbegrebet bryder Bøgh Andersen 

iøvrigt med den Hjelmslev'ske præmis, idet figurerne her kun kan udskilles gennem en tegnanalytisk opløsning af 

udtrykket i semantiske mindsteenheder. 
273 Bøgh Andersen, 1990: 129. 
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Den er imidlertid også et eksempel på hvordan beskrivelsen af interfacestruk-

turer bliver begrænset af endnu en af den lingvistiske teoris præmisser, idet in-

terfacet, der defineres som en samling af computerbaserede tegn, afgrænses ved 

perceptibilitetskriteriet, der nok er et gyldigt lingvistiske kriterium for definitio-

nen af sproglige udtryk, men ikke gyldigt for det computationelle udtrykssystem, 

der netop adskiller sig ved anvendelsen af et ikke sanseligt bundet, fysisk 

defineret notationssystem. 

Bøgh Andersen henviser da også selv direkte til den lingvistiske teori i sin be-

grundelse for synspunktet, idet han anfører perceptibilitetskriteriet som det første 

af seks væsentlige kendetegn for den semiotiske betragtning: 

 

The default requirement for a sign is that a human interpreter must be able to 

perceive it. Without expression, no content.274 

 

Selv om det er rigtigt at tegnfunktionen, defineret ved relationen mellem et 

indholds- og udtryksplan, nødvendigvis må have et udtryk, og selv om det er rig-

tigt, at denne tegnfunktion dermed også er underlagt et percibilitetskrav, er det 

imidlertid ikke rigtigt, at de to krav begrunder hinanden. Kravet om perceptibi-

litet behøver ikke at gælde notationen. Det kan, som det er tilfældet i compute-

ren, netop opfyldes gennem mekanisk udførte transformationer af en fysisk no-

tation, der ikke er sanseligt tilgængelig. Kravet om notation tjener omvendt hel-

ler ikke altid behovet for sansegenkendelse. Det kan, som det også er tilfældet i 

computeren, ligeledes tjene til en ikke-perceptibel, fysisk-mekanisk formidlet, 

men semantisk styret manipulation af notationssystemet. 

At perceptibilitetskriteriet ikke egner sig til at afgrænse tegnfunktionen frem-

går også indirekte af Bøgh Andersen's egen analyse, idet der her indgår ikke syn-

liggjorte tegnmanifestationer »inde bag skærmen« i de tegn, Bøgh Andersen de-

finerer som interaktive - jfr. næste afsnit - ligesom han også indfører en særlig 

klasse af usynlige »ghost-signs«, der defineres som 

 

... signs that lack both permanent and transient features [der er synlige]. They 

are not represented by icons or other identifiable graphical element, and they 

cannot be manipulated directly. However, they do have a function to other [syn-

lige] signs. Like controller signs they show their existence by influencing the be-

havior of other non-ghost signs.275 

 

Det visuelle kriterium for definition af udtryksformen viser sig her som et fil-

ter, der skjuler en af det informationelle tegnsystems unikke egenskaber, nemlig 

                                           
274 Bøgh Andersen, 1990: 188. 
275 Bøgh Andersen, 1990: 221.  
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at ethvert informationelt tegnelement, til forskel fra andre tegnsystemer, altid har 

en usynlig manifestation. De mekaniske muligheder for at transformere disse 

udtryk til visuelt genkendelige udtryk er altid begrænset, en fuldstændig repræ-

sentation af notationen er ikke mulig - og afgjort heller ikke ønskelig.  

At det visuelle kriterium for definitionen af tegnfunktionens udtryksplan er 

misvisende, fremgår endelig også indirekte af Bøgh Andersen's fremstilling, idet 

han motiverer analysen af den visuelle repræsentation som et designstrategisk 

mål. Det visuelle udtryk, interface-strukturen, fremkommer selv som resultat af 

et tegnarbejde, der benytter ikke visuelle notationsformer. Det fremgår heraf og-

så indirekte, at visualiseringskriteriet netop har sin relevans, fordi det informa-

tionelle tegnsystem foreligger i en ikke sanseligt tilgængelig form, idet visuali-

seringen ses som middel til at lette brugernes håndtering af notationssystemet.  

 

Because of the supremacy of the interface and its functions regarding the 

work context, a good system structure is one that makes it easy for the designer 

to experiment with the different effects for achieving a given communicative pur-

pose, and makes visible the role of the different system parts in the creation of 

meaning.276 

 

Begrebet om det computerbaserede tegn er således defineret som en - visuel - 

mediering mellem system og brug. 

 

 

9.4 Det computerbaserede tegns egenskaber 

 

Begrebet om det computerbaserede tegn er her foreløbigt kun beskrevet ud fra 

den i sig selv produktive klemme mellem to lingvistiske teorier, der relaterer sig 

til henholdsvis system og brug. Det produktive i denne klemme ligger blandt 

andet i, at den placerer relationen mellem de to poler som et tyngdepunkt, hvor 

den lingvistiske tradition i høj grad er dannet i brydningen mellem teorier, der 

priviligerer det ene eller det andet. 

Baggrunden for denne akcentuering er tilsvarende klar, systemet spiller ikke 

den samme eksplicit forudsatte rolle i det talte og skrevne sprog, som det spiller i 

de informationelle processer.  

Begrebet om det computerbaserede tegn er imidlertid ikke kun interessant, 

fordi det akcentuerer relationen mellem system og brug, men også fordi det giver 

anledning til en klassifikation af en række informationelle tegnegenskaber - 

beskrevet på interfaceniveau. 

                                           
276 Bøgh Andersen, 1990: 175. 
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I Bøgh Andersen's klassifikation er det - prototypiske - computerbaserede 

tegn dannet som en komposition af tre egenskaber, en handlingsegenskab, en 

permanent egenskab og en forvandlingsegenskab.  

Handlingsegenskaber omfatter de muligheder brugeren har for at påvirke sy-

stemet med givne fysisk input-mekanismer. Permanente egenskaber er derimod 

egenskaber, der genereres af systemet, de er konstante i et givets tegnudtryks 

»levetid«, de tjener til at identificere tegnet og repræsenterer systemets bestand-

dele. Forvandlingsegenskaber er også generet af computersystemet, men til for-

skel fra de permanente egenskaber, er de underlagt variation under brugen og re-

præsenterer derfor forandringer i systemtilstanden.277 

At de computerbaserede tegnudtryk kan have permanente egenskaber, er kun 

overraskende for så vidt denne egenskab ikke tidligere har været specificeret i 

beskrivelsen tegnsystemer. Når denne egenskab nu optræder som en specificeret 

egenskab, beror det dog ikke kun på, at den bliver relativeret og specifik i for-

hold til de to andre egenskaber, men også på, at de permanente egenskaber ved 

det computerbaserede tegn trods alt ikke er mere permanente, end at de også er 

definerede, valgfri og redigerbare egenskaber. Det samme gælder naturligvis og-

så de såkaldte forvandlingsegenskaber. De permanente egenskaber er således 

ikke invariante dele af en udenforstående sprogbygning, men derimod fastlagt i 

en manifesteret tegnfunktion. 

Det, der karakteriserer de tegnegenskaber, der »genereres af systemet«, er der-

for den strukturelle mulighed for at operere med kombinationen af egenskaber, 

der fastholdes, og egenskaber, der varieres. Også det er en for informationelle 

systemer unik udtryksstruktur. Når Bøgh Andersen lægger større vægt på det 

unikke ved handlingsegenskaberne, der genereres af brugeren, hænger det for-

mentlig sammen med den overordnede bestræbelse på at udvide mediets brugs-

potentiale.  

  

The characteristic feature of computer systems is the availability of handling 

features. The active hand movements of the »reader« are an essential ingredient 

of computerbased signs ... Because of the handling features, the computerme-

dium differs from the older ones in having properties also known from tools. 

This shows up in the interpretation of the signs ... what we see are not objects, 

tools and actions - we see and use signs signifying these phenomena.278 

 

Hvis der imidlertid skal være en gevinst i at understrege forskellen mellem 

redskabet og tegnet for redskabet, må det beror på, at tegnfunktionen ikke er 

bundet til at blive fastholdt. Det er da også en ganske banal erfaring, at vi kan 

bruge den samme maskine både til at simulere og/eller udføre mange forskellige 

                                           
277 Bøgh Andersen, 1990: 176ff med eksempler og nærmere analyse. 
278 Bøgh Andersen, 1990: 311. 
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redskabsfunktioner, hvorved vi endnu en gang kommer til den konklusion, at der 

ikke er noget udtrykselement i systemet, der står udenfor det informationelle 

tegnsystem. 

Det betyder imidlertid også, at de egenskaber Bøgh Andersen knytter til in-

terface-strukturen snarere må betragtes som en mere specifik udnyttelse af gene-

relle egenskaber, der er knyttet til det informationelle tegnsystem som sådant. 

Hvis man ligeledes fastholder, at tegnfunktionen er knyttet til menneskelig 

brug - der er ingen andre, der kan udpege referenten - hvad enten det drejer sig 

om designet af de fysiske kredsløb, programmeringen af maskinen, udarbejdel-

sen eller tilpasningen af applikationer eller slutbrugerens anvendelse til et givet 

formål, kan man konkludere, at handlingsegenskaben ikke blot er en ny, margi-

nal tegnegenskab i det informationelle tegnsystem, men tværtimod den grund-

læggende egenskab, hvormed man både definerer permanente, variable og nye 

handlingsegenskaber. Alle computationelle processer begynder med en bruger-

defineret kommando, der fremkalder en fysisk formidlet virkning i maskinen.  

Mens handlingsegenskaben således på interface-niveau fremtræder som en 

egenskab, der er betinget af systemet, viser den mere generelle betragtning af det 

informationelle tegnsystem, at det ikke blot er sekundær eller afledt tegnegen-

skab, men tværtimod den egenskab, der definerer det informationelle tegn-

system. Den tegnteoretiske definition af handlingsegenskaben udgør simpelthen 

det semiotiske begreb for den programmeringsproces, der konstituerer det 

informationelle tegn til forskel fra alle andre kendte tegnsystemer. 

Til forskel fra det mere hævdvundne programmeringsbegreb, der er forbundet 

med ideen om en semantisk afsluttet helhed, peger den tegnteoretiske definition 

af handlingsegenskaben imidlertid både på den semantiske og kompositoriske 

valgfrihed i opbygningen af handlingsforskrifter, og den efterlader ikke nogen 

teoretisk kløft mellem system, interfacestruktur og anvendelseskontext. Til 

gengæld aktualiserer den, som Bøgh Andersen iøvrigt diskuterer udførligt i sin 

analyse af arbejdssprogenes forhold til det ikke-sproglige, de teoretiske og prak-

tiske problemer i vores forståelse af forholdet mellem symbolske og ikke-

symbolske handlinger. 

Begrebet om den symbolske handlingsegenskab blotlægger ikke blot den ofte 

oversete semantiske valgfrihed i den programmerede komposition, den blotlæg-

ger også den egenskab, der gør det muligt at udnytte Turing's valgmaskine, idet 

denne egenskab danner grundlaget for endnu en unik tegnfunktion, nemlig det 

interaktive tegn. 

Bøgh Andersen definerer det interaktive tegn som et sammensat tegn, der til 

forskel fra andre sammensatte tegn som aktanter (actors), objekt-tegn, kontrol-

tegn (controllers) dannes i en kompositorisk sammensætning af system- og 

bruger-genererede instrukser. 

Det interaktive tegn har både permanente og variable egenskaber, men adskil-

ler sig fra andre tegnkompositioner, fordi de variable egenskaber kan reguleres 
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af den brugerdefinerede handling. Som typiske eksempler på denne interaktive 

tegnfunktion nævnes heltefiguren i de talrige spil, scrollbar-funktionen og en 

række andre redskabsfunktioner fra gængse applikationsprogrammer.279  

Da det interaktive tegn er defineret som en (handlings-) bestemt udnyttelse af 

handlingskomponenten fremgår det - omend kun indirekte - at det ikke blot er en 

tegnfunktion på interface-niveau, det har også central plads i det almene infor-

mationelle tegnbegreb.   

Mens en sådan generalisering på den ene side er nødvendig, fordi alle ele-

menter i det informationelle system både udgår fra og kan indgå i en tegnproduk-

tion, fremkalder den på den anden side spørgsmålet om, hvordan man kan 

beskrive interfaceniveauets symbolske dimensioner. 

 

 

9.5 Interfacet mellem det indre og det ydre 

 

Som den foreligger er teorien om det computerbaserede tegn især motiveret 

ud fra designteoretiske overvejelser, der dels profileres i forhold til andre design-

strategier, dels i forhold til lingvistisk tegnteori. 

I den teoretiske profilering lægges hovedvægten på forskellen til symbolteore-

tiske forståelser, der er kendetegnet ved beskrivelsen af den computationelle pro-

ces som en symbolsk efterligning enten af mentale processer (som  Simon og 

Newell's neocartesianske AI-paradigme) eller af processer i omverdenen (bl.a. 

repræsenteret af model- og objekt-orienterede programmeringsstrategier, der i 

henseende til repræsentationsteorien arbejder med en mimetisk relation mellem 

system og ydre virkelighed).  

Den grundlæggende reservation over for disse teorier er selve ideen om, at det 

computationelle system overhovedet har et repræsentationelt indhold, der kan 

beskrives uafhængigt af en menneskelig interpretant. På dette punkt er Bøgh An-

dersen helt i overensstemmelse med Fetzer's og andre Peirce-inspirerede kri-

tikker af det symbolteoretiske paradigme. Den teoretiske indvending udnyttes 

imidlertid på en anden måde, idet Bøgh Andersen knytter an til 1980-ernes red-

skabsorienterede designstrategier, primært den amerikanske Human Computer 

Interaction-tradition og den skandinaviske, aktivitets- og arbejdsorienterede 

designtradition.280 

Mens disse strategier og med dem også Bøgh Andersen er fælles om at foku-

sere på interface-niveauet, der ses som det strategiske nøglepunkt for systemets 

integration i brugskonteksten, skiller de sig i den teoretiske beskrivelse af for-

                                           
279 Bøgh Andersen, 1990: 199ff, hvor typologien er beskrevet nærmere. 
280 Den her omtalte »skandinaviske tradition« føres som regel tilbage til den norske datalog Kresten Nygård. Eti-

ketten aktivitetsorienteret »human activity approach« er taget fra Susanne Bødker, 1987, der giver en analyse af 

interfacebegrebet. Etikketten »arbejdsorienteret« er taget fra titlen på Pelle Ehn, 1988, der diskuterer en række af 

den skandinaviske traditions projekter som indfaldsvinkel til en udvidelse og fornyelse af designbegrebet.  
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bindelsen mellem systemets »text« og kontexten. Det var denne forskel, der mo-

tiverede Bøgh Andersen til at skelne mellem en semiotisk, psykologisk, sociolo-

gisk og æstetisk tilgang til fortolkningen af det, der i lingvistisk sprogbrug kan 

beskrives som den kontextuelle referent. 

Den semiotiske tilgang indebærer imidlertid også en opposition til ét af de 

bærende design-idealer i de brugs- og arbejdsorienterede strategier, nemlig ideen 

om det »gennemsigtige« interface, der ikke påkalder sig brugerens opmærksom-

hed, fordi en sådan opmærksomhed forstyrrer udførelsen af de opgaver, red-

skabet skal bruges til.  

Denne opposition er en direkte følge af det element, der udgør den semiotiske 

teoris fortrin, nemlig fokuseringen på relationen mellem udtryksform og ind-

holdsform. Fra det semiotiske synspunkt er kravet om den redskabsmæssige 

gennemsigtighed udtryk for en ensidig koncentration omkring tegnfunktionens 

indholdsside, hvormed man taber de semantiske variationsmuligheder, der knyt-

ter sig til tegnrelationen mellem indholds- og udtryks-form. 

Hvis ideen om den usynlige skærm, skærmen som vindue mod verden, således 

er et centralt element i de indholdsorienterede strategier, er den semiotiske teori 

tværtimod optaget af den synlige skærm, skærmen som billedlig konstruktion. 

Den forskel, der manifesteres i opfattelsen af skærmen fremkommer imidlertid, 

fordi man vil hente det, der skal frem på skærmen, fra to forskellige steder. Hvor 

de brugs- og arbejdsorienterede strategier ser skærmen som medie for semanti-

ske regimer i den omgivende verden, bliver skærmen i den semiotiske teori i 

højere grad set som medie for artikulation af det indre informationelle systems 

semantiske potentiale. 

Hvis de to forskellige opfattelser af skærmen fremkommer, fordi man nærmer 

sig skærmen fra to forskellige steder, er det ikke givet, at de behøver at være i 

konflikt med hinanden. Man kan også opfatte forskellen som et resultat af, at 

interfaceniveauet selv er dobbeltbestemt. 

I Bøgh Andersen's definition består interfacet i en samling af sanseligt tilgæn-

gelige computerbaserede tegn, der bliver brugt og fortolket i en given brugs-

sammenhæng. Denne definition er ligesom som andre definitioner af inter-

facebegrebet formuleret med henblik på udvikling af designstrategier. Interface-

begrebet bliver således defineret som et arbejdsfelt set fra designerens side, idet 

begrebet tjener til at tematisere spørgsmålet om, hvordan designeren kan imøde-

komme brugeren. Der er ingen grund til at bestride, at der eksisterer et sådant 

behov, men der er grund til at overveje, hvad det er, der fremkalder behovet for 

en særskilt, professionel formidling? 

Det mest umiddelbare svar er måske, at behovet for at designe gode interfaces 

udspringer af, at den civile bruger ikke har - og ikke bør behøve at have - pro-

fessionel programmørkompetence. Det gode interface kan således ses som et 

middel til at opretholde en hensigtsmæssig arbejdsdeling. 
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Denne begrundelse forekommer umiddelbart plausibel. Men den forklarer 

ikke, hvor interfacebegrebet netop opstår og får en særlig signifikant betydning 

for den effektive arbejdsdeling i forbindelse med computerteknologien, hvor ar-

bejdsdelingen i mange andre tilfælde lader sig etablere uden tilsvarende spe-

cialiseret og professionel brobygning mellem forskellige kompetencer.  

Hvis hensynet til arbejdseffektivitet er en rigtig begrundelse for at arbejde 

med design af interfacestrukturer, må det således være betinget af, at der på dette 

område eksisterer en særlig form for inkongruens.  

De fleste interface-teorier begrunder behovet med henvisning til de meget for-

skellige anvendelsesområder, der hver især kræver specifikke interfacestruk-

turer, der således skal modificeres i forhold til de forskellige anvendelsessam-

menhænge. Lige meget hvilken speciel anvendelse, det drejer sig om, har de 

imidlertid en ting til fælles, nemlig behovet for et interface. Mens svarene på 

problemet således er forskellige, er kilden altid den samme. Behovet for at desig-

ne de mange forskellige interfacestrukturer udspringer ikke af den ene eller 

anden brugssammenhæng eller arbejdskompetences særlige træk, men af com-

puterteknologiens og den informationelle kompetences karakter. 

Det forekommer derfor mest nærliggende at definere interfacebegrebet relativt 

til det informationelle system.  

Hvis man tager udganspunkt i den civile brugers standpunkt, er det nærlig-

gende at udpege de formelle beskrivelsessprog, der ofte er blevet anvendt til at 

håndtere den informationelle proces, som en central kompetencebarriere. Der er 

næppe heller tvivl om, at de udgør en barriere. Denne kan imidlertid kompen-

seres gennem uddannelse, uden at det fjerner behovet for et interface. Det kræver 

nemlig også en interfacestruktur at benytte formelle proceduresprog til at styre 

den informationelle proces. Behovet for et interface udspringer altså heller ikke 

af det formelle beskrivelsessprog, det udspringer derimod af den informationelle 

proces' sanseligt utilgængelige, mekaniske form.  

Kravet om den sanselige tilgængelighed indgår derfor med rette som et grund-

læggende kriterium i Bøgh Andersen's definition af interface-begrebet, som »the 

relation between the perceptible parts of a computersystem and its users«.281   

I oppositionen til ældre systemteoretiske definitioner, der beskriver interfacet 

som en del af systemet, knytter han imidlertid sanselighedskriteriet til den civile 

brugers behov, idet den perceptible del af systemet samtidig forstås som de 

restriktioner, systemet sætter for den civile brugers anvendelse. 

Både programmøren og den civile bruger er imidlertid altid henvist til at 

håndtere den informationelle proces gennem et eller andet interface, der benytter 

sanseligt tilgængelige udtryk til at håndtere den sanseligt utilgængelige indre 

proces i maskinen, ligesom alle operationer involverer en forandring af syste-

mets samlede tilstand ganske uanset hvilke dele, der foreligger sanseligt tilgæn-

                                           
281 Bøgh Andersen, 1990: 129. 
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gelige. Interfacet må derfor beskrives som et medie, der tillader den nødvendige 

udveksling mellem en perceptibel udtryksform og den ikke-perceptible informa-

tionelle notation. Dermed omfatter begrebet i sin generelle form enhver form for 

input eller outputmedie, hvad der da også  stemmer med at interfacet ikke er 

nødvendigt på grund af brugerens - manglende - kompetence, men på grund af 

teknologiens karakter. 

Selv om man teoretisk kan forestille sig, at konverteringen fra sanselig til ik-

ke-sanselig udtryksform finder sted som en fuldstændig konvertering - for 

eksempel ved brug af binær notation af input og output - vil en sådan fuldstæn-

dig konvertering i realiteten medføre, at man ikke kan benytte computeren som 

computer. Den rene binære notation indeholder nemlig ingen syntaktiske eller 

semantiske strukturer. Disse strukturer kan følgelig kun komme til udtryk på in-

terfaceniveauet, der af nøjagtig samme grund må designes som en selektiv - san-

seligt tilgængelig - kompression af en ikke sanseligt tilgængelige indre nota-

tionsstruktur. 

Det informationelle tegnsystem er således karakteriseret ved en dobbelt ud-

tryksstruktur, hvad enten maskinen benyttes til at styre en anden maskine, til at 

simulere en regnemaskine, en logisk procedure, et tegneapparat, en skrivema-

skine eller som medie til opbevaring og behandling af viden. 

Hvis man anvender maskinen som dedikeret maskine, der altid skal udføre det 

samme sæt af gentagne procedurer uanset disses kompleksitet, udgør designet af 

interfacet et éngangsproblem. Hvis den syntaktiske og semantiske struktur, der 

er påkrævet for at udføre disse procedurer, er løst, kan maskinen arbejde som en 

automat, og kravet om percibilitet gør sig kun gældende før, efter og i tilfælde af 

forstyrrelser. Dette grænsetilfælde afdækker samtidig, at kravet om percepti-

bilitet er nøje forbundet med udnyttelsen af computerens syntaktiske og 

semantiske potentiale, og at dette potentiale kun kan udtrykkes på interfaceni-

veau, mens det effektueres på det indre notationsniveau. 

Det er også på denne baggrund, man kan forstå anvendelsen af skærmen som 

et overordenligt centralt interfacemedium. Skærmen er som bekendt ikke en nød-

vendig del af et computersystem, og selv om den første skærm blev taget i 

anvendelse i midten af 1950-erne, gik der et kvart århundrede, før man for alvor 

begyndte at udnytte det omfattende syntaktiske og semantiske styringspotentiale, 

der er tilbyder sig gennem anvendelsen af skærmen.282 

                                           
282 René Moreau, (1981) 1984:86. Den første skærm, der blev benyttet som medium for operatørens indgriben i 

processen, menes taget i brug i 1954 i en maskine bygget af IBM (NORC eller Naval Ordnance Research Calcu-

lator, der blev indviet af John von Neumann den 2.12 1954). Man havde tidligere brugt katoderør og radar til mere 

specifikke formål, hvor man ønskede visuel adgang til særligt kritiske dele af processen. Den visuelle repræsenta-

tion blev imidlertid kun opfattet som en hjælpefunktion i overvågningen af systemprocessen og skærmbilledet var 

oftest defineret i ganske få parametre, eksempelvis et fast antal linjer med et fast antal tegn pr linje, hvor det grafi-

ske skærmbillede typisk er defineret punktuelt. 
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Når man ser disse muligheder fra den civile brugers sted ligger de især i intro-

duktionen af billedsemantiske og almen sproglige styringsmidler, der afhjælper 

den formelle beskrivelsesbarriere. Hvis man ser på de samme muligheder fra 

designerens sted ligger mulighederne derimod i at inddrage viden om den senere 

brug i systemudviklingen.  

Resultatet blev et signifikant gennembrud af en ny epoke, både når det betrag-

tes som led i computeknologiens egen historie og i samfundets. Ikke desto mind-

re er der grund til at forstå konvergensen mellem de to bestræbelser som en 

konjunkturelt bestemt konvergens, hvor man er på vej i hver sin retning, der i 

begge tilfælde rejser et mere omfattende kompetenceproblem. 

Hvor designeren er på vej ud i verden, er brugeren på vej ind i systemet. Det 

gode interface bidrager således ikke til at fjerne barrieren, hverken for designe-

ren eller brugeren, det bidrager derimod til at udbygge den, fordi det indebærer, 

at man på begge sider bliver nødt til at tilegne sig mere viden om et fremmed 

kompetenceområde. 

 Til den umiddelbare og i sig selv vidtrækkende gevinst, der lå i den brugsori-

enterede definition af interfacet, kan man således tilføje en anden gevinst, der 

også kan få langsigtet betydning, nemlig den, der ligger i, at det samme interface 

både har en semantisk komponent, der er bestemt gennem systemet, og en, der er 

bestemt gennem gennem anvendelsen. Det indebærer, at man må opgive de-

finitionen af interfacet - og herunder også skærmen - som et afgrænset mødested 

mellem to adskilte kompetencer. Det egentlige møde mellem disse kompetencer 

finder ikke sted på skærmens interfaceniveau, men mellem to forskellige inter-

pretanter, der betragter skærmen på forskellig måde. 

For at beskrive forholdet mellem disse interpretanter er det nødvendigt at be-

skrive interfacet som en synkron overgangstilstand mellem to - eller flere - 

forskellige diakrone, semantiske forløb. 

Set i forhold til den indre notationsstruktur gengiver interfacet kun et udsnit, 

der bliver til som en semantisk motiveret selektion, foretaget af systemets desig-

ner. Der er altså ikke tale om en fuldstændig repræsentation af systemets egen 

synkrone struktur på et givet trin, men en semantisk motiveret kompression, der 

udskiller en sekvens af diakrone overgange på det indre notationsniveau som en 

perceptuelt tilgængelig semantisk struktur. Den synkrone re-præsentation på 

skærmen er set fra notationens indre en fiktion, billedet på skærmen er kun syn-

kront, når det konciperes af den, der sidder foran skærmen og iøvrigt også kun, 

hvis det aflæses som en semantisk struktur uden hensyn til den flimmer, der 

afslører, at det konstante billede selv er diakront opbygget.  

Mens skærmbilledet set fra systemets side fremtræder som et output, er det fra 

brugens side samtidig udgangspunktet for et input, hvor man ikke blot kan ud-

nytte det perceptible output, men hele systemet. Skærmrepræsentationen tillader 

altså en overgang mellem output og input uden tab af den informationelle 

notation. 
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Selv om det synkrone interface fremkommer som semantisk definerede re-

striktioner, der skal hjælpe brugeren til at håndtere den indre proces, betyder den 

synkrone form imidlertid, at brugeren også får semantisk frihed overfor disse 

restriktioner, han kan ikke blot vælge mellem de givne tilbud, men - alene be-

roende på kompetencen - også vælge at redefinere den semantiske struktur ved at 

gå uden om tilbuddet eller ved at udnytte det til andre formål. 

Mens denne mulighed umiddelbart forekommer kontrafunktionel set fra det 

brugsorienterede designsynspunkt, er det ikke givet, at det vitterlig er tilfældet 

fra brugerens. Det centrale spørgsmål er her, hvor vidt det er relevant for bruge-

ren også at tilegne sig kompetencer, der gør ham i stand til at udnytte denne del 

af det informationelle tegnsystems potentiale. 

Som yderpunkter i dette problemfelt står i det ene tilfælde det fuldt udviklede, 

færdige applikationssystem, der af samme grund nærmer sig en funktionel an-

vendelse som en traditionel maskine, i den anden ende står en maskine, der kun 

virker som varmeapparat. Det interessante felt er imidlertid alle de mulige 

mellemformer mellem disse to maskinelle yderpunkter, eftersom det alene er dis-

se mellemformer, der gør maskinen til en computer bestemt ved dens symbolske 

egenskaber. 

 

 

9.6 De informationelle kompetencer og deres fordeling 

 

Den i det foregående givne beskrivelse af det informationelle tegnsystem og 

interfacet som det perceptible og semantiske udtryk for den informationelle no-

tation, kan i denne generelle form næppe yde noget bidrag til praktisk design og 

systemudvikling og er heller ikke givet med dette formål.  

Den er imidlertid ikke alene inspireret af forskellige designteorier, den giver 

også anledning til at beskrive en grænse for designteoriernes rækkevidde, idet 

den viser designbestræbelsens afhængighed af kompetenceproblemet.    

Da et hvilket som helst design beror på anvendelsesformålet, og da forskellige 

designstrategier samtidig stiller forskellige krav til brugerens kompetence, und-

går designstrategierne ikke det vidtrækkende og komplicerede spørgsmål om, 

hvilke dele af de informationelle udtrykskompetencer, der kan eller bør indgå i 

et alment dannelsescurriculum, hvilke dele der kan eller bør betragtes som et 

specialiseret professionelt programmøranliggende, hvilke dele, der kan betragtes 

som et professionelt anvendelsesfagligt anliggende, og hvad i det hele taget er 

indholdet i den informationelle håndteringskompetence? 

 Mens man i det praktiske designarbejde ofte er henvist til at håndtere disse 

spørgsmål med udgangspunkt i konkrete vurderinger af brugerens formodede 

kompetencer og af behov og muligheder for oplæring, har man i designteorierne 

søgt at udvikle mere konsistente, teoretiske løsninger i forventning om, at sy-

stemdesignere kunne foregribe og løse disse problemer ved at trække på psyko-
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logisk, sociologisk eller lingvistisk teori i håbet om, at den kunne give en re-

præsentation af både arbejdsformål, proces og fornødne brugerkompetencer. 

De videnskaber, man her henvendte sig til, adskiller sig imidlertid ikke fra an-

dre videnskaber og besidder derfor ikke lige præcis den vare, designerne ef-

terspurgte. Man blev derfor nødt til at opgive kravet om den fuldt færdige eller 

konsistente teoretiske repræsentation for istedet at søge at integrere anvendelses-

perspektivet ved mere specifikke analyser af arbejdsprocesser og ved at udvikle 

forskellige strategier for brugermedvirken i designprocesserne.283 

Selv om man kan sige, at designerens interesse i sin profession her på en me-

get forbilledlig måde falder sammen med ønsket om at levere en god vare til - el-

ler skabe den med - brugeren, er det ikke ganske givet, at denne bestræbelse også 

udstikker den rigtige dannelsesteoretiske kurs.  

 Der kan gives mindst to argumenter for at korrigere denne kurs. Det ene ar-

gument tegner sig i forlængelse af en udvikling, der går fra ideen om den idioti-

ske bruger over akcepten af brugeren som medspiller til anerkendelsen af, at 

computersystemer også bruges af professionelle i andre fag. 

Man kan ikke blot diskutere, om designeren overbelastes af det krav om en 

dobbelt faglig kompetence, der ligger i bestræbelsen på at inddrage anvendelses-

perspektivet. Man kan også i høj grad diskutere, om denne fremgangsmåde 

overhovedet giver systemdesignere mulighed for at opfylde andre fags profes-

sionelle, fagspecifikke krav til computersystemer. 

Hvor det fra designerens synspunkt ser ud til at dreje sig om at få midler til en 

øget forståelse af det ydre formål, er det fra det faglige synspunkt også et 

spørgsmål om at integrere og udnytte indsigten i det informationelle medies 

egenskaber til en faglig innovation, der både kan omfatte tilgangen og struktu-

reringen af data og de faglige undersøgelsesmetodikker.  

Hvis begge krav skal opfyldes er den visualiseringsstrategiske definition af in-

terfacet ikke tilstrækkelig, fordi det forudsætter, at  brugerens håndtering af den 

skjulte notationsstruktur begrænses til den visuelle (auditive eller taktile) me-

diering, dels fordi det samtidig belaster designeren med kravet om en dobbelt-

faglig indsigt, der kun undtagelsesvist rækker til at forstå et andet fags poten-

tielle interesser i at udnytte det informationelle tegnsystem. 

Selv om det træk ved visualiseringsstrategien, der her giver anledning til kri-

tisk overvejelse, måske ikke spiller nogen væsentlig rolle i det designstrategiske 

perspektiv, har det har betydelige implikationer for den generelle forståelse af 

computermediet. 

Håndteringen af de usynlige elementer udgør en central del af det informa-

tionelle curriculum. Da notationssystemet ikke selv er underlagt den visuelle re-

striktion, ligger der her uomgængelige grænser for ideen om en rent sansemæs-

                                           
283 Jfr. Pelle Ehn, 1988. 
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sigt gennemsigtig arkitektur, hvad enten man vil visualisere mere af det indre se-

mantiske potentiale eller mere af det ydre.  

Der ligger ikke heri nogen undervurdering endsige kritik af disse strategiers 

bidrag til udviklingen af de potentialer, der knytter sig til anvendelsen af skærm-

kommunikation som et centralt bindeled mellem den informationelle kom-

petence og andre kompetencer. Pointen er altså ikke, at designerne skal opgive 

bestræbelsen på at visualisere de semantiske potentialer. Udskillelsen af in-

terfacebegrebet og udarbejdelsen af forskellige strategier for dets udformning 

har tværtimod bidraget til en mere differentieret forståelse og anvendelse af com-

putermediet. At nærværende arbejde også står i gæld til denne tradition er måske 

mindre vægtigt, men ikke mindre rigtigt. Det er også disse bidrag, der har gjort 

det klart, at man ikke kan nøjes med at se forholdet mellem de informationelle 

kompetencer, der repræsenterer det indre, og anvendelseskompetencerne, der re-

præsenterer det ydre, som et forhold mellem to velafgrænsede kompetencer med 

skærmen som mødested og grænse. 

At det visuelle kriteriums relevans ikke kun har at gøre med brugernes dannel-

sesmæssige forudsætninger men også med den informationelle tegnfunktion 

giver ikke anledning til at laste designteorien, der søger at kompensere brugernes 

begrænsede forudsætninger. Det giver derimod mulighed for aflaste designerne, 

fordi disse begrænsninger også kan ophæves gennem læreprocesser, der 

imidlertid forudsætter, at man i højere grad retter opmærksomheden mod formu-

leringen af de informationelle kompetencer, der kan indgå både i et alment dan-

nelsescurriculum og i forskellige professionelle fagcurricula. Udvikling af 

fagspecifikke informationelle kompetencer finder idag sted sted i mange fag, 

men der er også mange, bl.a. en del humanistiske fag, hvor enhver begyndelse 

står tilbage.    

Det egentlige møde mellem disse kompetencer sker i forholdet mellem de to 

interpretanter. Det centrale spørgsmål er derfor, hvad det er for træk, der adskil-

ler de sprogspil, der danner sig omkring det informationelle medie til forskel fra 

andre sprogspil, og her måske især andre sprogspil, der involverer forskellige 

fagkompetencer. 

 Det andet argument tegner sig i forlængelse af et andet spor i den samme ud-

vikling, nemlig udbredelsen og anvendelsen af computerne på stadig flere 

områder, der efterhånden vil give dette medie en placering som et alment videns-

teknologisk grundlag med en tyngde, der må vejes på samme vægt, som den 

trykte bog.   

Der gik 3-400 år før man trak den rigtigte didaktiske konsekvens af Guten-

berg's satstekniske revolution ved at gøre læse- og skrive- og regnefærdigheden 

til en obligatorisk del af den elementære almendannelse. Der er nu gået omkring 

et halvt århundrede siden det informationelle tegnsystem blev skabt. Selv om der 

således stadig er megen tid at spilde, er der stadig god grund til at at konstatere, 

at der nu foreligger et nye generelt udtryksmedium, hvori alle alle semantiske 
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regimer, det være sig sproglige, logiske, matematiske, numeriske, billedlige, 

auditive, etc. kan udtrykkes i eet og samme notationssystem, der kan håndteres 

med en algoritmisk syntaks under den ene betingelse, at det semantiske regime 

kan udtrykkes i en diskret notationsform. 

Hvis tanken om, at vi alle skal være programmører er uholdbar, og det er der 

foreløbig rimelig grund til at akceptere, fordi det er en unødvendig tilsidesæt-

telse af arbejdsdelingens gevinster, er tanken om, at de fleste af os kun skal være 

uskyldige brugere det også. Det informationelle medie har sine egne egenskaber, 

der kun kan blive udnyttet af dem, der lærer at udtrykke sig deri.  

Ligesom billedet af den automatiske maskine er også billedet af det perfekte 

interface et billede af en computer, der ikke er en computer. I disse tilfælde vin-

der maskinen over sproget. I alle andre tilfælde vinder tanken over sproget og 

maskinen, fordi der består en funktionel relation mellem mindst to semantiske 

regimer, der kræver to forskellige former for tegnarbejde, programmørens og 

brugerens tegnarbejde. For at redigere i programmet må brugeren selv udføre 

programmørens tegnarbejde. 

 Hvis man imidlertid vil bruge det til noget, må man nødvendigvis udføre et 

andet - nemlig brugerens - tegnarbejde. Det informationelle tegnsystems syntak-

tiske struktur altid er underlagt begge semantiske regimer, der kun i visse græn-

setilfælde falder sammen. Det informationelle tegnsystem indebærer således 

relativt til andre tegnsystemer en strukturel fordobling af tegnarbejdet. 

Evnen hertil er derfor den basale og almene informationelle kompetence, der 

af samme grund må forstås som en elementær og sproglig kompetence, der både 

har en plads i den elementære almendannelse og en fagligt præget, men ikke 

mindre central plads i alle fag. 

 

 

9.7 Hvad er en computer? 

 

Det er med den her givne analyse af computerens symbolske egenskaber både 

muligt at afgrænse denne maskine fra alle andre maskiner, det være sig uret, 

dampmaskinen eller termostaten, og fra alle andre symbolske medier det være 

sig telefonen, telegrafen, radioen, fjernsynet, videoen og fra alle andre symbol-

ske sprog, det være sig skriftsproglige og andre visuelle sprog, talesproglige og 

andre auditive sprog såvel som fra alle formelle symbolsprog, ligesom det også 

er muligt at afgrænse denne maskines egenskaber fra den menneskelige bevidst-

hed. 

Beskrivelsen opfylder dermed et grundlæggende krav, der kan stilles til en-

hver beskrivelse af computeren, eftersom selve tanken om at beskrive compute-

ren forudsætter, at den eksisterer som et særskilt fænomen.  

Da computeren imidlertid har egenskaber, der er beslægtet såvel med maski-

nens, andre symbolske mediers, og andre symbolsprogs, og kan bruges til udføre 
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en lang række mentale processer ad mekanisk vej, rejser beskrivelsen af disse 

egenskaber en række spørgsmål, der også angår tidligere forståelser ikke blot af 

computeren, men også af disse andre mere eller mindre beslægtede fænomener. 

Det gælder i særlig grad forståelsen af forholdet mellem det mekaniske og det 

symbolske, forholdet mellem det symbolske udtryk og indhold og forskellige 

opfattelser af begrebet om regelbestemte procedurer, forholdet mellem reglen og 

dens udførelse.  

Det har ikke være afhandlingens formål at give noget færdigt svar på disse 

problemer, der på den anden side heller ikke har kunnet lades ude af betragtning. 

Bogens konklusioner falder derfor i to dele, idet der i dette afsnit vil blive givet 

en konklusion, der angår beskrivelsen af computerens symbolske egenskaber, 

mens der i afhandlingens epilog bliver givet en sammenfatning af nogle af de te-

oretiske overvejelser, der rejser sig i forlængelse af denne beskrivelse. 

Når man vil beskrive computerens symbolske egenskaber er det mest nærlig-

gende udgangspunkt at beskrive den i forhold til den automatiske regnemaskine. 

Det er det for første af historiske grunde, idet computeren var et produkt af 

bestræbelsen på at bygge en regnemaskine, der kunne udføre en hvilken som 

helst beregnelig operation ad mekanisk vej. Men det er endnu mere nærliggende 

og oplysende, fordi denne sammenligning fører direkte frem til de helt grund-

læggende principper, der giver computeren dens unikke egenskaber.  

Ved noget, der ligner en historisk tilfældighed, fremsætter Alan Turing den 

første teoretiske beskrivelse af den moderne computers principper næsten sam-

tidigt med at den tyske ingeniør Konrad Zuse byggede den hidtil mest perfekte, 

automatiske regnemaskine. Mens Zuse's maskine imidlertid anvendte en meka-

nisk kalkulator og dermed forudsatte, at regnereglerne var indbygget i maskinens 

fysiske arkitektur, viste Turing's teoretiske analyse, at en universel regnemaskine 

forudsatte, at man ikke indbyggede regnereglerne i den invariante, fysiske ar-

kitektur. Hvor Zuse's maskine alene skulle og kunne fodres med de data, der 

skulle beregnes, skal og kan Turing-maskinen også fodres med data, der kan 

frembringe de regneregler, der skal udføres. 

Mellem disse to konstruktionsprincipper er der en verden til forskel, fordi 

kravet om, at maskinen skal fordres med data, der frembringer regnereglerne 

betyder, at reglerne ikke blot skal specificeres, de skal også udtrykkes med de 

samme notationsenheder, som de data, der skal beregnes. 

Som følge heraf kan Turing-maskinen ikke arbejde med formelle notations-

systemer, fordi den formelle notation for det første ikke indeholder en eksplicit 

beskrivelse af de regler, som notationen henviser til, og for det andet ikke til-

lader, at regler og data udtrykkes i de samme notationsenheder.  

Det epokegørende spring fra den automatiske regnemaskine til den universelle 

symbolbehandler sker således i og med udviklingen af et nyt notationssystem. 

Denne begivenhed finder i det væsentlige sted på de par sider i Turing's artikel 
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On Computable Numbers, hvor han konverterer det formelle udtryk til den nota-

tionsform, der er nødvendig for den mekaniske udførelse. 

Turing opfattede selv denne konvertering som en rent teknisk nødvendig ope-

ration, idet den nye notation kunne aflæses som fuldstændigt bestemt af det op-

rindelige formelle udtryk.  

Der var ikke desto mindre tale om et nyt notationssystem med en række nye 

egenskaber. De træk, der gør Turing-maskinen til en universel regnemaskine gør 

samtidig denne maskine til en universel symbolbehandler, idet den nye notation 

ikke blot kan indeholde formelle symbolske procedurer, men ethvert symbolsk 

udtryk, der overhovedet kan formuleres i et diskret notationssystem med et finit 

antal forud definerede notationsenheder, idet kravet til denne definition primært 

er et krav om, at notationen skal have en fysisk form, der kan udløse en simpel 

mekanisk virkning.  

Man kan sammenfatte de betingelser, der stilles til denne notation i 3 punkter, 

der samtidig udtrykker den nødvendige og tilstækkelige betingelse for, at en 

symbolsk såvel som en ikke-symbolsk proces kan repræsenteres eller simuleres i 

en computer: 

 

 • Alle regler, der skal udføres mekanisk, skal foreligge i samme notationssystem 

som data, de enkelte notationsenheder skal have en fysisk distinkt værdi på 

samme skala - i samme målestok - som de øvrige notationsenheder, fordi 

notationen skal være mekanisk virksom. 

 

• Der skal være et forud fastlagt, endeligt antal notationsenheder. Antallet er vil-

kårligt, men i praksis arbejdes med binær notation. Der findes ikke andre ge-

nerelle regler for fastlæggelse af notationsenhedernes værdi og notationssy-

stemet er uafhængigt af krav om sansegenkendelse.  

 

• Der kan ikke tilskrives en selvstændig semantisk værdi til den enkelte udtryks-

enhed, der således skal være defineret som en semantisk tom, semantisk varia-

tionsmekanisme. 

 

Hertil kommer - som en slags negativ betingelse - et fjerde vilkår, nemlig et 

krav om, at der foreligger en hensigt, der ikke er repræsenteret i systemet.  

Denne betingelse udspringer af kravet om det fysisk definerede notationssy-

stem. Da notationen alene er defineret ved fysiske (mekanisk virksomme) vær-

dier, kan den også forekomme som en ren fysisk form, der udløser de samme 

mekaniske virkninger i systemet, uden at være intenderet. Maskinen kan med an-

dre ord ikke afgøre, om en given fysiske værdi blot er en fysisk værdi, der frem-

kommer som støjeffekt, eller om den er det fysiske udtryk for en tilsigtet 

notationsenhed. Der indgår således et intentionelt moment i enhver definition af 

notationssystemer, men dette element kan ikke implementeres i en mekanisk ma-
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skine. Problemet løses i praksis ved at anvende kontrolkoder, hvormed ethvert 

enkelt signals gyldighed som notation betinges af de omgivende signaler. 

Med denne beskrivelse af notationssystemet er det muligt at give en første, 

elementær definition af computeren dels til forskel fra andre maskiner dels til 

forskel fra andre symbolske medier, idet: 

 

• Computeren til forskel fra andre maskiner er baseret på en fuldstændig opløs-

ning af den fysisk-mekaniske determination i dens »atomare« bestanddele. 

Den fysiske determination omfatter altid kun et skridt mellem to tilstande, og 

dette skridt kan enten bestå i at ændre et 0 til et l, et l til et 0 eller lade et 0 eller 

1 være uforandret.  

 

• Den samme opløsning gør sig også gældende for den symbolske fortolkning af 

den fysiske proces, idet en hvilken som helst symbolsk proces skal kunne 

fremkomme gennem en sådan skridtvis, fysisk-mekanisk proces, hvor det prin-

cipielt er muligt at intervenere skridt for skridt.  

 

Denne samtidige nedbrydning af og forbindelse mellem den mekaniske og 

symbolske procedure repræsenterer både en nydannelse i den mekaniske og sym-

bolske teorihistorie, i maskinteknologiens og i de symbolske mediers historie.  

Nu er anvendelsen af den informationelle notation betinget af den algoritmi-

ske sammenkædning af kortere eller længere sekvenser af notationsenheder, og 

man må derfor spørge, om notationssystemets multisemantiske åbenhed bliver 

begrænset af den algoritmiske betingelse. En nærmere betragtning af den algorit-

miske procedure viser imidlertid at det ikke er tilfældet. For det første fordi den 

algoritmiske struktur selv har multisemantiske egenskaber, for det andet fordi 

algoritmen, når den implementeres i computeren, bliver repræsenteret i et no-

tationssystem, der tillader en vilkårlig modifikation eller suspension af den algo-

ritmiske struktur. 

Det første argument kan udtrykkes i følgende punkter: 

 

• Mens hver enkelt notationsenhed i et algoritmisk udtryk har en veldefineret 

værdi (en referent, der enten er en data- eller regelværdi) har det samlede algo-

ritmiske udtryk ingen bestemt referent. Den samme algoritmiske procedure kan 

repræsentere en flerhed af meninger, formål eller betydninger, og forskellige 

algoritmer kan repræsentere samme mening, formål eller betydning. Den 

algoritmiske procedure er samtidig karakteriseret ved, at den kan udføres 

ganske uafhængigt af disse betydninger, og procedurens resultat er semantisk 

tomt. Den algoritmiske procedure forhindrer ikke, at vi sammenligner eller 

ganger højden af Rundetårn med lyden af et tordenskrald. 

 



Den informationelle tegnfunktion 

378 

• Mens ethvert algoritmisk udtryk er fuldstændig determineret, findes der ingen 

generelle regler for sammensætning af algoritmiske sekvenser. Man kan gange, 

dividere, integrere og differentiere og kombinere alle procedureregler, så meget 

man har lyst, blot rækkefølgen for hver enkelt operation beskrives. 

• Algoritmens begyndelses- og slutbetingelser kan ikke selv udtrykkes i algo-

ritmisk form. Det algoritmiske udtryk kan ikke indeholde sin egen fortolkning. 

Det skal fortolkes i et andet sprog, det samme gælder de algoritmiske pro-

cedureregler. Det algoritmiske udtryk indeholder henvisninger til formelle 

regler, men reglerne er ikke indeholdt i udtrykket, de er derimod re-præsenteret 

af en distinkt og deklareret notation, der henviser til en regel uden for ud-

trykket. 

 

• Antallet af anvendte notationsenheder kan varieres frit, beroende på opgave og 

formål. 

 

Man kan på det grundlag beskrive det algoritmiske udtryk som en determi-

nistisk, syntaktisk struktur med et multisemantisk potentiale. Med sprogviden-

skabelige termer kunne man sige, at den algoritmiske procedure repræsenterer et 

tomt udtrykssystem, en syntaktisk struktur, der er frigjort fra indholdsformen. 

Denne frigørelse er dog kun relativ, fordi det algoritmiske udtryk fremkommer 

gennem en sprogligt artikuleret definition af præmisser, ligesom fortolkningen af 

proceduren og dens resultat beror på genetableringen af en tegnfunktion, der 

forbinder udtryksformen med en indholdsform. 

De træk, der her fremhæves ved den algoritmiske procedure, er måske ikke de 

vigtigste træk, når vi selv arbejder med algoritmer, men de er centrale, når det 

gælder forståelsen af det, der sker, når den algoritmiske procedure bliver 

konverteret til en computabel form, fordi denne konvertering alene tager ud-

gangspunkt i den algoritmiske udtryksform. Denne konvertering indebærer sam-

tidig også en opløsning af den syntaktiske determination, og man kan sam-

menfatte resultatet heraf i følgende punkter: 

 

• Når et algoritmisk udtryk skal implementeres i en computer skal det selv kon-

verteres til et andet notationssystem, der består af et endeligt og invariant antal 

notationsenheder. De enkelte notationsenheder har ingen referent, de samme 

notationsenheder optræder både som udtryksdele for data og algoritmiske pro-

cedureregler. 

 

• Når den algoritmiske procedure, der selv er sekventielt opbygget, bliver lagret i 

computeren, foreligger den også tilgængelig i en synkron form, der medfører, 

at man kan gå fra ethvert sted til ethvert andet sted og dermed bryde den 

sekventielle rækkefølge, idet systemet altid er fuldstændig bestemt ved 

forholdet mellem den aktuelle tilstand og det næste enkeltskridt. 
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• En algoritmisk procedure kan både repræsentere:  

 - Et semantisk indhold (f.eks. i form af logiske regler eller viden).  

 - Et syntaktisk indhold (f.eks. som forskrift for opbygningen af et digitalt bil-

lede, hvor den serielle proces´ resultat skal foreligge i en for os visuel samtidig 

form). 

 - En notationsenhed i et andet notationssystem (for eksempel et bogstav, et tal 

eller et billedelement). 

 

• Vi kan derfor også både intervenere fra disse forskellige niveauer og interve-

nere i systemet på de tilsvarende niveauer (det binære niveau, det eller de algo-

ritmisk-syntaktiske niveauer, der kan være hierarkisk lagdelt, og det seman-

tiske niveau). 

 

Mens den automatisk udførte procedure kan beskrives som en intervention, 

hvor man fastholder det semantiske interventionsniveau over et forløb, kan vi for 

hver ny intervention vælge at skifte interventionsniveau »op og ned« eller 

mellem forskellige semantiske regimer, det være sig formelle regimer, der kan 

udføres mekanisk, eller uformelle, hvor det er brugeren, der effektuerer det 

semantiske regime gennem sine valg af input. 

Hvis denne beskrivelse af den algoritmiske procedures symbolske egenskaber 

er rigtig, kan man drage den konklusion, at den algoritmiske procedure ikke 

skaber nogen begrænsning for udnyttelsen af det multisemantiske potentiale, der 

er indeholdt i det informationelle notationssystem.  

Mens der fortsat er skarpe restriktioner for hvilke regler, der kan udføres me-

kanisk, er der kun en eneste restriktion for hvilke symbolske såvel som ikke-

symbolske udtryk, der kan repræsenteres og behandles med en computer. Hvad 

det sidste angår, består denne restriktion alene i kravet om, at det givne indhold 

skal kunne udtrykkes i et finit notationssystem med et endeligt antal, tomme 

notationsenheder. Hvad det første angår, spørgsmålet om hvilke regelsystemer, 

der kan implementeres i en computer, gælder det fortsat, at regelsystemet skal 

være karakteriseret ved veldefinerede begyndelses- og stopbetingelser, at der ik-

ke kan anvendes flere regler samtidig, at der ikke må være nogen uafklaret 

overlapning mellem forskellige reglers udstrækning (ingen overbestemthed, som 

i almensproget), at der ikke må være nogen del af det samlede udtryk, der ikke er 

underkastet en bestemt regel (ingen underbestemthed) og at reglerne (eller regler 

for dannelse af nye regler) skal være deklareret forud.  

Disse krav kan, som Turing viste, opfyldes for alle formelle procedurer, der 

kan udføres gennem et endeligt antal skridt. Mens der siden er sket en eksplosiv 

udvikling i mængden af procedurer, der opfylder disse krav, er der ikke hidtil 

fremkommet et regelsystem, der både opfylder disse krav og samtidig dækker 

beskrivelsen af et specifikt sagsområde. Forklaringen herpå kan findes i det for-
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hold, at vi ikke er i stand til at opfylde kravet til begyndelses- og stopbetingelser 

i beskrivelsen af ikke-symbolske forhold og kun er i stand til at opfylde dette 

krav for et meget begrænset sæt af menneskeligt frembragte artefakter, herunder 

teoretisk afgrænsede, finitte fysiske eller logiske »rum«. 

Da computeren er en symbolsk maskine, indgår der en semantisk dimension i 

alle anvendelser, og da den kan underkastes en flerhed af semantiske regimer, 

bliver den følgelig beskrevet som en multisemantisk maskine. 

Ved semantisk regime forstås det sæt af koder, vi bruger til at frembringe og 

aflæse et symbolsk udtryk, hvad enten vi er i stand til at formulere disse koder i 

en fuldstændig eller ufuldstændig form. I denne terminologi udgør skriftsproget 

et semantisk regime, der adskiller sig fra formelle regimer, fordi disse udtryk 

aflæses med forskellige koder. Der argumenteres også for, at opfatte det skrevne 

og det talte sprog som to forskellige semantiske regimer, fordi de to ud-

tryksformer har forskelligt semantisk potentiale, omend der eksisterer en stor 

fællesmængde af koder til aflæsning af indholdsformer. Hertil kommer en række 

andre semantiske regimer, hvoraf nogle er billedlige, andre auditive. Begrebet 

anvendes altså både om symbolske udtryk, der foreligger som distinkte no-

tationsenheder og om symbolske udtryk (som billeder) der ikke gør - eller ikke 

behøver at gøre det.  

Det følger heraf, at de forskellige semantiske regimer ikke nødvendigvis byg-

ger på en og samme tegnfunktion, og der gives derfor en beskrivelse af hvordan 

forholdet mellem udtryksform og indholdsform bliver dannet i forskellige sym-

bolsprog, idet vægten lægges på notationsformernes funktion. 

Den komparative analyses generelle resultater kan sammenfattes i følgende 

punkter: 

 

• Da alle fysiske former, der kan anvendes som notationsformer, også kan fore-

komme uden at være notationsformer, er enhver anvendelse af notationssyste-

mer forbundet med to støjteoretiske problemer, idet den enkelte notationsen-

hed både skal kunne l) afgrænses relativt til det fysiske medie og til andre legi-

time notationsenheder, og 2) relativt til forekomsten af en identisk fysisk form, 

der ikke er gyldigt medlem meddelelsen. Der indgår derfor altid en semantisk 

komponent i definitionen af en gyldig notation. 

 

• De forskellige notationssystemer bygger på forskellige løsninger af de to støj-

problemer, men løsningen af det ene støjproblem indgår altid i en indre rela-

tion med løsningen af det andet, idet de enkelte notationssystemer besidder - 

indbyrdes forskellige - muligheder for at variere relationen mellem de fysiske 

og semantiske komponenter, der indgår i løsningen. Den semantiske kompo-

nent indgår derfor også på forskellig måde i forskellige notationssystemer. 
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• Et givet notationssystem anvender altid kun et begrænset udvalg af de varia-

tionsmuligheder, udtrykssubstansen tillader, men forskellige notationssystemer 

arbejder med forskellige kriterier for denne restriktion, og disse kriterier fast-

lægger samtidig de - indbyrdes forskellige - mindste semantiske variations-

mekanismer, der karakteriserer det givne notationssystem. 

 

• Mens de forskellige notationssystemer kan arbejde med forskellig grad af præ-

cision i kravet til den fysiske definition, kan kravene til den fysiske definition i 

det enkelt notationssystem også varieres relativt til den semantiske komponent. 

De fysiske og semantiske kriterier danner således to indbyrdes forbundne 

variationsakser, således at den ene akse tillader variation i mønsterdannelse og 

den anden i betydningsindhold og/eller betydningsstyrke, idet variation på den 

ene akse både kan være uafhængig af og forbundet med variation på den 

anden.  

 

• Da der således altid indgår en eller anden form for ubestemthed i relationen 

mellem de komponenter, der indgår i definitionen af et notationssystem, kan 

notationssystemer ikke beskrives som fuldstændig regelbestemte. Den kompa-

rative analyse bliver derfor baseret på en teoretisk definition af begrebet redun-

dans, og de enkelte notationssystemer karakteriseret ved de forskellige kri-

terier for anvendelse af fysisk såvel som semantisk redundans, idet disse kri-

terier både indgår i løsningen af de to støjproblemer og fastlægger de mindste 

semantiske variationsmekanismer, der karakteriserer de forskellige 

symbolssprogs indbyrdes distinktive træk. 

 

Selv om denne beskrivelse ikke er udtømmende for hvert enkelt symbolsprog, 

er den tilstrækkelig til at vise, at de betjener sig af forskellige udtryksformer og 

at disse forskellige udtryksformer er forbundet med forskellige aflæsningskoder. 

Den komparative analyse giver dermed også mulighed for at uddybe og 

præcisere beskrivelsen af det særlige forhold mellem udtryksform og aflæsnings-

kode, der karakteriserer den informationelle notation. 

I formelle såvel som almene sprog er definitionen af notationernes semantiske 

komponent således nøje forbundet med det givne overordnede semantiske 

regime. Der eksisterer i disse tilfælde et fast bånd, der forbinder en given ud-

tryksform med (et sæt af) aflæsningskoder. Mens et sådan bånd synes at være 

forudsætning for anvendelsen af andre notationssystemer, er det ikke en forud-

sætning for anvendelsen af informationel notation, idet den semantiske kompo-

nent, der indgår i definitionen af notationsenheden bliver defineret gennem en 

formel semantik, der er uafhængig af det overordnede semantiske regime. Denne 

forskel har sin baggrund i det forhold, at den informationelle notation ikke er 

defineret direkte i relation til den menneskelige sanse- og meningsgenkendelse, 
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men derimod i relation til kravet om mekanisk virkedygtighed, hvilket indebæ-

rer, at den semantiske komponent altid skal manifesteres i et fysisk udtryk.  

Der er således tale om en forskel, der gør det berettiget at tale om et symbol-

system af en ny type. Fraværet af det faste bånd mellem udtryksform og aflæs-

ningskode giver dette symbolsystem en uhyre central egenskab, idet dette fravær 

nemlig er betingelsen for, at vi kan repræsentere alle disse andre symbolske 

udtryk i det informationelle notationssystem. Det er med andre ord betingelsen 

for maskinens multisemantiske egenskaber. 

Ved multisemantiske egenskaber forstås der følgende tre forhold: 

 

• At det er muligt at bruge denne maskine til at behandle symbolske udtryk, der 

tilhører forskellige semantiske regimer (sproglige, matematiske, formelle (her-

under både mekaniske, matematiske og logiske), billedlige, auditive etc) under 

den ene restriktion, at det udtryk, der behandles, kan repræsenteres i et 

notationssystem bestående af et endeligt antal udtryksenheder. 

 

• At det også er muligt at styre maskinen (eller den computationelle proces) med 

forskellige semantiske regimer under den samme restriktion, idet denne styring 

dog kun kan effektueres mekanisk for en begrænset klasse af procedurer, mens 

den for andre forudsætter at det semantiske regime udøves gennem løbende 

intervention. 

• At enhver proces, der udføres i maskinen forløber som et forhold mellem 

mindst to semantiske regimer nemlig det eller de, der er nedlagt i systemet og 

det eller de, der er indeholdt i brugen. De to regimer kan falde sammen som 

det kan ske, når en programmør arbejder med redigering af et program, eller 

når der er tale om udførelsen af en afsluttet semantisk procedure f.eks. i form 

af en automatisk bevisudførelse. Der vil dog som oftest snarere være tale en 

flerhed af semantiske regimer, men altid mindst to. 

 

Med denne beskrivelse kan man tilføje endnu et kriterium både for distinktio-

nen mellem en computer og andre maskiner og for distinktionen mellem compu-

teren og andre symbolske udtryksmedier. 

Mens andre maskiner kan beskrives som mono-semantiske maskiner, hvor der 

er implementeret et givet, invariant regelsæt, der fastlægger maskinens funk-

tionelle arbejdsmåde i maskinens fysiske arkitektur, er computeren en multi-

semantisk maskine, baseret på en informationel arkitektur, der fastlægges af det 

materiale, maskinen bearbejder.   

Mens andre symbolske udtryksformer kan beskrives som monosemantiske re-

gimer med regelsæt, der forbinder det semantiske regime med notation og syn-

taks, er computeren et multisemantisk symbolsk medie, hvori det både er muligt 

at simulere formelle og uformelle symbolsprog såvel som ikke-symbolske pro-
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cesser, ligesom denne simulering kan foregå gennem såvel formelle og uformelle 

semantiske regimer. 

Disse to afgrænsninger indeholder tilsammen samtidig et tredie vigtigt kri-

terium for definitionen af en computer, idet en computer kan defineres som et 

medie, hvori der ikke eksisterer nogen invariant grænse mellem den viden, der er 

implementeret i maskinens arkitektur, og den viden, der udtrykkes i denne ar-

kitektur. 

Man kan ud fra denne bestemmelse af computerens egenskaber drage den 

konklusion, at computeren betragtet som medie til vidensrepræsentation ikke 

blot har de samme generelle egenskaber som skriftsproget, men også egenskaber, 

der sætter en ny historisk målestok både for begrebet om en mekanisk maskine 

og for begrebet om vidensrepræsentation. 

 

Selv om denne afhandling dermed følger de forskningstraditioner, der mener, 

det er muligt at give et entydigt svar på spørgsmålet om computeren sætter nye 

historiske standarder, afviger den her givne fortolkning både i forståelsen af 

computerens mekaniske og symbolske egenskaber. Det er derfor rimeligt at af-

runde dette afsnit med at karakterisere og motivere denne afvigelse.  

Når man betragter computeren i forlængelse af de mekaniske teknologiers hi-

storie, har man især diskuteret hvorvidt og hvordan denne maskine bidrager til 

overgangen fra et industrisamfund til et informationssamfund. 

Indenfor denne beskrivelsesramme opfattes computeren som en teknologi, der 

både gør det muligt at reducere den industrielle produktionssektor og kontrollere 

de industrielle funktioner gennem informationsprocesser. Man kan imidlertid 

med lige så megen ret hævde, at der også er tale om en maskine, der kan bidrage 

til en udvidet industrialisering, idet den både tillader a) mekanisering af 

kontrolfunktioner, der tidligere blev klaret (eller ikke klaret) med andre midler, 

det gælder f.eks. mange administrative funktioner, b) anvendelse af mekaniske 

metoder på nye områder, for eksempel på det biologiske og mentale, men også i 

håndteringen af rent fysisk materiale og c) anvendelse til mekanisk registrering 

og behandling af data vedr. ikke sanseligt tilgængelige (bl.a. makrokosmiske, 

mikro-fysiske og molekylærbiologiske) fænomener. Om det historiske resultat 

nu faktisk bedst kan beskrives som en overgang fra et industrielt til et 

informationelt samfundsparadigme eller som en kvalitativ fornyelse og udvidelse 

af det industrielle paradigme, kan næppe anses for afgjort.284 

                                           
284 Man beskriver undertiden det nuværende samfund som et informationssamfund med henvisning til at over 

halvdelen af de beskæftigede arbejder med informationsydelser. Hvis man bruger denne definition af informa-

tionssamfundet, kan computeren meget vel blive instrument for en overgang fra dette informationssamfund til et 

nyt industrisamfund, idet mange af disse informationsydelser kan udføres mekanisk. Nu kan man på den ande side 

også beskrive alle samfund som informationssamfund, eftersom viden og informationsudveksling er en nødvendig 

betingelse for ethvert samfund. Det er derfor under alle omstændigheder nødvendigt at skelne mellem det »in-

formations«-samfund, vi kender i dag, og de mulige samfundsformer, der kan dannes omkring det informations-
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Det lader sig derimod fastslå, at den mekaniske procedure nu kan opløses (el-

ler underinddeles) i »atomare« bestanddele og manipuleres og organiseres som 

sekvenser af enkeltskridt. Der er i det perspektiv tale om en udvidelse af det me-

kaniske håndteringspotentiale gennem analytisk opløsning af den mekaniske 

procedure og dermed det operative interventionsniveau. 

 Dette nye håndteringspotentiale tillader ikke blot en langt større differentie-

ring mellem forskellige former for industriel anvendelse, men også muligheden 

for at vælge andre anvendelser, der falder udenfor gamle såvel som fornyede me-

kanisk-industrielle paradigmer. Computeren kan bruges som industrialiserings-

maskine, men den kan bruges som sådan på flere måder, og disse udgør heller ik-

ke tilsammen den eneste mulighed. Den tilbyder et valg (eller en kombination af 

flere valg) der i samfundsmæssig skala har samme multisemantiske dimensioner, 

som maskinen selv. 

Man kan altså i høj grad diskutere den forståelse af computeren, der er lagt til 

grund for beskrivelsen af overgangen fra industrisamfundet til informationssam-

fundet, men den her givne beskrivelse giver også anledning til at overveje, om 

industrisamfundet og de mekanisk-industrielle paradigmer er den rigtige para-

meter for beskrivelsen af den nye teknologis egenskaber og fortolkningen af 

dens implikationer. 

Der er især et forhold, der giver anledning til at rejse dette problem, nemlig 

det, at vi med computeren har fået en symbolstyret, mekanisk maskine, hvori vi 

kan repræsentere alle de vidensformer, der blev udviklet i de industrielle sam-

fund, i et og samme symbolske system, hvor vi i de industrielle samfund repræ-

senterede forskellige vidensformer i forskellige symbolske udtrykssystemer. 

Dermed har computeren et sæt af egenskaber, der gør den til et nyt alment medie 

for vidensrepræsentation. 

Selv om vi endnu kun kan gøre os vage forestillinger om, hvad dette indebæ-

rer, er det givet, at denne teknologi medfører en dybtgående forandring af de mu-

ligheder, vi har for at producere, bearbejde, lagre, reproducere og distribuere 

viden. Der er med andre ord tale om en forandring af industrisamfundets vi-

densteknologiske grundlag.  

Selv om de industrielle samfund har frembragt en lang række nye, overve-

jende elektriske og elektroniske symbolske medier - det være sig telefonen, tele-

grafen, radioen, magnetbåndet, fjernsynet og videoen - har skriften og den trykte 

bog har bevaret sin stilling som det vigtigste - og samfundsbærende videns-

medie. Med computeren bliver der imidlertid rokket ved det vidensteknologiske 

fundament.  

                                                                                                                                     
teknologiske potentiale, computeren tilbyder. En sådan distinktion kunne eksempelvis etableres med udgangs-

punkt i distinktionen mellem informationsteknologier, der ikke har en informationel arkitektur, og informa-

tionsteknologier som computeren, der har. 
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Det er derfor også rimeligt at hævde, at det er skriften og den trykte bog og ik-

ke den industrielle mekanik, regnemaskinen eller tidligere anvendelse af mekani-

ske energisystemer til symbolske formål, der er den vigtigste sammenligningspa-

rameter, og det medfører, at den horisont, hvori vi forholder os til computerens 

kulturelle implikationer ikke kan være mindre end den horisont, der afstikkes af 

skriften og den trykte bogs rolle som vidensmedie i den moderne euro-

amerikanske historie fra renaissancen til idag. Påstanden er ikke, at vi kan 

overskue dette felt, påstanden er kun, at den computerteknologiske revolution 

har en rækkevidde, der vil berøre alle de temaer, der knytter sig til modernitetens 

historie siden renaissancen. Der tegner sig med andre ord en temmelig 

omfattende, og i mange henseender antagelig ny, historie. Foreløbig dog kun i 

vage konturer.  

Den forståelse af computeren, der er fremlagt i det foregående, kan naturligvis 

lige så lidt som andre forståelser bruges til at forudsige fremtiden, det gælder 

endda i særlig grad, fordi der i følge denne opfattelse er tale om teknologi, der 

tilbyder mange valgmuligheder og variationer med meget få invariante træk. 

Denne såkaldte forudsigelsesmaskines egen udvikling er da også ofte hidtil for-

løbet på tværs af alle forudsigelser. Hvad angår hastighed og kapacitet er alle 

forudsigelser blevet overhalet af virkeligheden, det samme gælder differentierin-

gen af anvendelsespotentialet, hvorimod indførelsen af denne teknologi ofte har 

skabt helt andre resultater, end de, der forventedes i form af effektivisering, 

overblik og kontrol. Mens man for 30-40 år siden forventede at ganske få 

mainframe-maskiner var nok til at dække det danske samfunds behov for regne-

kraft - og ikke forestillede sig maskinen brugt til ret meget andet - har man i dag 

et fortsat udækket behov til trods for en kolossalt meget større regnekapacitet. 

Hvor man for bare 10 år siden kunne markedsføre disse maskiner med visioner 

om det papirløse samfund, har de istedet fået papirbunkerne til at vokse.   

Når de forudsigelser, der går på at beskrive computerens betydning som mid-

del til at opnå et eller andet bestemt formål, ofte er slået fejl, ligger en væsentlig 

del af forklaringen i maskinens multisemantiske egenskaber, idet disse 

egenskaber bl.a. medfører at maskinen ikke er bestemt af eller bundet til de hen-

sigter, der bliver implementeret, på samme måde som andre maskiner er det. 

Også på det punkt er det mere relevant at sammenligne computeren med andre 

vidensmedier, idet en sådan sammenligning afslører, at man ikke kan drage di-

rekte slutninger fra en beskrivelse af mediet til indholdet i det, der bliver udtrykt 

i mediet. Den enkelte bog bidrager ikke til at mindske behovet for nye bøger 

med ny viden, den bidrager til at behovet vokser. 

Som bogen er også computeren et vidensmedie, og de sætter begge et sæt af 

(indbyrdes forskellige) formmæssige vilkår for vidensartikulation. Mediets form 

er således nok en del af budskabet, men den enkelte bogs indhold, virkning eller 

betydning kan ikke forudsiges ud fra denne form.  
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Sammenligningen med andre vidensmedier viser imidlertid ikke blot det tvivl-

somme i en bestemt type forudsigelser, den indeholder også et udgangspunkt for 

en anden type, idet beskrivelsen af computeren som vidensmedie også angiver 

det kulturelle niveau, den sfære i samfundet, der er under forandring, ganske 

uanset hvordan mediet bliver brugt.  

Man kan da også ud fra den beskrivelse af maskinen, der er givet i det foregå-

ende, antyde nogle af de strukturelle træk, der karakteriserer det nye vi-

densmedie. 

Det første led i denne skitse drejer sig om de strukturelle forandringer i vi-

densorganisationen som hele, mens det andet led drejer sig om de forandringer, 

der gør sig gældende på hvert enkelt led i kæden. 

For de strukturelle forandringers vedkommende kan man udpege mindst tre 

hovedpunkter, idet computeren: 

  

• For det første både er medie for produktion, bearbejdning, lagring, kopiering, 

distribution og søgning af viden. Den integrerer dermed vidensfremstilling, 

bogfremstilling, boghandel og biblioteket i ét system. 

 

• For det andet både er medie for repræsentation af sproglig (talt og skrevet) 

matematisk-numerisk, billedlig og auditiv udtrykt viden. Den integrerer der-

med alle det moderne samfunds bærende vidensformer i samme medium og i 

samme symbolske repræsentationssystem og giver dermed også mulighed for 

at integrere skriftlige og billedlig vidensformer med auditive. 

 

• For det tredie er medie for kommunikation. 

 

Den blotte integrationen af alle disse funktioner, der tidligere har været fordelt 

på adskilte medier og funktioner, er i sig selv epokedannende, men dertil kom-

mer at computerens egenskaber også ændrer vilkårene og mulighederne på hvert 

enkelt af disse områder. Selv om disse ikke kan beskrives under et, har de 

imidlertid en fælles baggrund i maskinens generelle egenskaber. Man kan her i 

hvert fald pege på 3 vigtige aspekter, der vil få betydning på alle områder:  

 

• For det første arbejder maskinen med et selvstændigt symbolsystem (i hense-

ende til notation, syntaks og semantik og relationen mellem disse niveauer) og 

der er ingen invariant grænse mellem den viden, der indgår i maskinens kon-

struktion, og den viden, den bearbejder. Arbejdet med denne maskine kræver 

med andre ord en kompetence, der er forskellig fra de kompetencer, der er 

knyttet til andre symbolske udtrykssystemer. 

 

• For det andet integrerer den en symbolsk styret mekanik med mekanisk ud-

førelse af symbolmanipulation. Arbejdet med denne maskine tillader med an-
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dre en række nye vidensbehandlings- og videnssøgningsprocedurer. Det kræ-

ver derfor også nye former for vidensvalidering. 

 

• For det tredie er en lang række af de restriktioner, der tidligere var knyttet til de 

symbolske mediers fysisk bundne arkitektur her forvandlet til valgbare sym-

bolske restriktioner, der er implementeret i en fysisk variabel (energibaseret) 

form. Den symbolske repræsentation foreligger således i en permanent redi-

gerbar form. 

 

Hermed er beskrivelsen af computeren som en multisemantisk maskine med 

egenskaber, der gør den til et nyt alment medie for vidensrepræsentation,  ført 

frem til det punkt, hvor de semantiske udtryksformer bliver bestemt af det se-

mantiske indhold og dermed betinget af de - menneskelige - kompetencer og for-

ståelsesformer, hvormed den bliver brugt.  
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10. Epilog 
 

10.1 Den symbolgenerative natur 

 

Der er i det foregående givet en sammenfatning af de konklusioner, der her 

fremlægges til forsvar. Der er i argumentationen for disse konklusioner lejlig-

hedsvist blevet henvist til nogle underliggende overvejelser af mere teoretisk og 

filosofisk karaker. Selv om disse overvejelser ikke er blevet påkaldt eller an-

vendt som led i argumentationen, har de spillet en central rolle for formuleringen 

af de spørgsmål, der er stillet. De har samtidig forbindelse til overvejelsen af 

hvilke videre implikationer, der knytter sig til den skriftteknologiske revolution, 

der her er søgt beskrevet i sine grundtræk. Det er derfor rimeligt at afslutte frem-

stillingen med en mere eksplicit redegørelse for det ståsted, der er anlagt, selv 

om dette ikke fremlægges med samme krav på videnskabelig akcept, som 

hævdes for den øvrige fremstilling.  

Det vil ikke overraske, at denne epilog er koncentreret omkring bevidsthedste-

oretiske spørgsmål, men måske nok, at disse overvejelser tager deres udgangs-

punkt i en tese, der i sin korteste form siger, at det nu - og først nu - er muligt, at 

begynde en afvikling af den cartesianske dualisme, der - udmøntet i den reduk-

tionistiske polarisering mellem materialisme og idealisme - har domineret den 

europæiske tænkning gennem flere århundreder.  

At det er muligt betyder ikke, at man kan forlade denne dualisme ved en pro-

klamation af et andet teoretisk eller filosofisk standpunkt, eller at der foreligger 

nye sandheder eller svar. Dertil spiller den cartesianske tankestruktur en alt for 

omfattende og dybtgribende rolle som bagvedliggende og strukturerende forud-

sætning for moderne tænkemåde. Det betyder derimod, at det nu er muligt at for-

mulere nogle grundspørgsmål med en så stor præcision, at en videre bearbejd-

ning vil kunne føre ud over nogle af de omstridte, vidensnormative præmisser, 

der knyttter sig til såvel den eksplicitte som den mere implicitte dualisme i den 

moderne, videnskabelige tænkning. 

Der er især et spørgsmål, der fremkalder denne tese, nemlig spørgmålet om 

den symbolskabende kompetences fremkomst i verden.  

 Når dette spørgsmål kan tillægges en så vidtrækkende implikation, beror det  

ikke på, at der skulle være nogen udsigt til et svar. Hvordan denne kompetence 

er opstået, er fortsat lige så uforklaret som de levende organismers dannelse og 

verdens oprindelse.  

Spørgsmålets rækkevidde følger derimod af, at det ved sin blotte artikulation 

udpeger det blinde punkt i den moderne tænkning, der alle andre brudflader ufo-

rtalt, har bygget på den fælles grundantagelse, at man kunne tage den symbolske 

kompetence som en transcendentalt givet forudsætning. Denne antagelse er langt 
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ældre end den cartesianske tænkning, men den bliver her udnyttet som - det arki-

mediske - udgangspunkt for den videnskabelige sækularisering af forholdet til 

den omgivende natur, og den bringes nu til fald som følge af den sækularise-

ringsproces' egen historie.   

  Det er ikke første gang, ideen om den transcendentalt givne bevidsthed bli-

ver genstand for kritik, og en sådan kritik har også tidligere givet anledning til 

forandringer i den vestlige tænkning, men den dualistiske grundfigur har overle-

vet. Når man kan foruddiskontere, at spørgsmålet om den symbolgenerative 

kompetences tilblivelse vil få en ny og mere omfattende virkning, beror det på, 

at det ikke længere kun stiller sig som et universelt og filosofisk spørgsmål. Det 

melder sig også som immanent problem i den moderne videnskabelige tænkning, 

der samtidig er nået til det punkt, hvor alle muligheder for transcendentale for-

klaringer er opbrugt. 

Man kan diskutere og benægte enhver overvejelse af, hvad dette spørgsmål 

implicerer, men spørgsmålet selv bliver stående - som det sted, hvortil den vest-

lige tanke nu er kommet.  

Spørgsmålet kan stå for sig selv i ren form, frigjort fra ethvert specifikt filoso-

fisk eller videnskabsteoretisk ræsonnement, men vi kan næppe reflektere over 

det uden at spore nogle af de veje, hvorigennem det bringes frem på den viden-

skabelige og filosofiske dagsorden. 

Et af disse spor har, som det er fremgået af de foregående kapitler, sin bag-

grund i 1800-tallets mekanisk-materialistiske fysik. Efter forgæves forsøg på at 

inddrage det biologiske og mentale i den fysiske forklaring, blev den mekaniske 

teori genstand for en transformation, hvor man frigjorde formbegrebet fra det fy-

siske og forvandlede teorien til en mekanistisk idealisme, der blev tilpasset og 

appliceret på afgrænsede domæner. Forholdet mellem det fysiske, biologiske og 

mentale blev her set som adskilte - parallelle - niveauer, hvor hvert niveau kunne 

beskrives med sit eget mekanistiske begrebsapparat. 

På det bevidsthedsteoretiske domæne blev resultatet, at man definerede sym-

bolet som en - udelelig - elementarpartikel og bevidstheden som et afgrænset, 

quasifysisk system, der bliver bevæget af et - immanent realiseret - regelsystem - 

idet man udnytter det 19. århundredes bestemmelse af den bevægende kraft som 

en proces, der selv forløber i tid og rum. 

Der er divergerende definitioner af de symbolske entiteter og af de symbolske 

processers former. I de empiristiske teorier antager man, at dette processystem 

selv frembringer mening »nedefra«. Man hævder derfor kun de mekanistiske 

begrebers gyldighed for det underste »informationelle« niveau, der antages at 

være fysisk implementeret i det neurofysiologiske system. I de rationalistiske te-

orier går man derimod ud fra, at de underliggende niveauer er styret af en over-

liggende symbolsk kompetence.  

Trods disse forskelle mellem en empiristisk og rationalistisk tilgang, er man 

imidlertid fælles om at antage eksistensen af invariante entiteter (partikler) der 
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bevæges af et velafgrænset sæt af regler (kræfter), og at den mentale proces fin-

der sted i et finit, afgrænset rum med et endeligt antal distinkte tilstande.    

I denne forestillingskreds, der i det foregående er blevet omtalt som det infor-

mationsteoretiske - og neocartesianske - paradigme, er den cartesianske dualisme 

mellem subjektets bevidsthed (tænkningens substans) og objektets (materiens 

substans) blevet afløst af et antal adskilte beskrivelsesniveauer - med det fysiske 

som det nederste lag i en lagkage, kemien som et bindemiddel til et overliggende 

biologisk lag, der eventuelt er differentieret i et antal niveauer efter or-

ganisatorisk kompleksitet og med det neurofysiologiske system - eller blot hjer-

nen - som det øverste lag, hvori bevidstheden har til huse. Hvor mange lag, der 

skal til en hel kage, er genstand for diskussion. Ifølge Zenon Pylyshyn, der til-

hører den rationalistiske tradition, kan den mekaniske symbolteori nøjes med tre 

lag, idet han skelner mellem 

 

• et biologisk eller et fysisk niveau - som han antager dækkende beskrevet og 

substituerbart med mekaniske regler. 

• et symbolsk niveau af syntaktisk eller funktionel karakter - der kan repræsente-

res med funktionelle procestermer. 

• et semantisk eller intentionelt niveau - der kan substitueres med programmer.285 

 

Antallet af lag er ikke i sig selv et kardinalpunkt, selv om det uden tvivl må 

forstyrre nogle biologer og en del bevidsthedsteoretikere, at man ligefrem kan 

vælge mellem et fysisk og et biologisk niveau eller slå dem sammen i et. Man 

kan imidlertid vælge alle de lag, man ønsker, blot man hævder, at de enkelte lag 

karakteriseres som et afgrænset domæne med et specifikt sæt af regler, der regu-

lerer det givne niveau og angiver veldefinerede relationer til de over- og under-

liggende niveauer.   

Dette paradigme er i sit udgangspunkt formuleret som et opgør med den carte-

sianske opfattelse af bevidstheden, idet man betragter bevidstheden som et af-

grænset og udstrakt, immanent processystem, der kan beskrives i tid og rum. 

Denne beskrivelse bliver imidlertid etableret på cartesianske præmisser, idet man 

beskriver bevidstheden - eller rettere sagt de enkelte niveauer - med de car-

tesianske begreber om den fysisk udstrakte verden. Dette gælder også de ratio-

nalistiske symbolteorier, idet man definerer systemet som et sæt af intentionelle 

regler for manipulation af de veldefinerede, symbolske grundformer. 

 

Sækulariseringens formbegreber. 

Den grundlæggende betingelse for denne transformation er indeholdt i det 

cartesianske begreb om den fysisk udstrakte verden, idet det materielle stof her 

defineres ved sin form. Ved at beskrive den immanente verden ved dens - ydre - 

                                           
285 Pylyshyn, 1984:259. 
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udstrakte former, bidrog den cartesianske konstruktion til et første skridt i den 

moderne sækulariseringsproces, men kun et første skridt, fordi den immanente 

verden kun omfattede det passive, døde stof. Ikke blot bevidstheden, men også 

de bevægende kræfter forblev transcendentalt givne. Mens bevidstheden blev til-

delt sin egen transcendentale form (som en ikke-afgrænset substans, der svævede 

et eller andet sted udspændt i feltet mellem det guddommelige og det endelige) 

blev de transcendentalt givne kræfter, der virkede (overalt og samtidigt) i den 

immanente verden, opfattet som formløse.  

Mens den cartesianske model på den ene side udstikker det konceptuelle 

grundlag for den moderne sækulariseringsproces, nemlig bestemmelsen af den 

immanente verden ved dens former, efterlod den samtidig en modsigelsesfuld 

spaltning mellem de immanente, stoflige former, og de transcendentale begreber 

om bevidsthed og kraft.  

 I det 19. århundrede bliver kraftbegrebet inddraget i den cartesianske sækula-

riseringsproces, idet man nu også beskriver kræfterne som immanente og be-

stemmer de immanente kræfter ved deres form - som energiformer i fysikken og 

som driftsformer i biologien, ligesom man også her finder de første skridt til at 

gennemføre det tredie og afsluttende skridt, hvor turen kommer til det cartesian-

ske subjekt. 

Den mekaniske materialisme er ikke ene om at følge denne udviklingslinje. 

Det er nærliggende at hæfte sig ved Marx' formulering af begrebet om de »mate-

rielle produktivkræfter« og den historiske materialisme, der sigter på at omfatte 

beskrivelsen af bevidsthedslivet, men det afgørende gennembrud må dog nok 

tilskrives psykoanalysen, der tager fat på det cartesianske subjekts indre 

forstyrrelser. 

Disse indbyrdes meget forskellige teorier er fælles om at beskrive bevidsthe-

den ved dens immanente former, men de adskiller sig unægtelig i opfattelsen af 

formbegrebet.  

Mens Marx og Freud adskiller sig indbyrdes i forståelsen af de kræfter, der 

skaber bevistheden, knytter de begge an til det cartesianske begreb om subjektets 

form, idet de beskriver bevidsthedsformerne som indholdsformer uden tage 

nogen udstrækning i betragtning. De bryder imidlertid begge med et andet led i 

den cartesianske konstruktion, idet de samtidig beskriver de frembragte - imma-

nente - indholdsformer som resultat af formgenerative processer. 

Heroverfor står den mekaniske materialisme, der knytter an til det cartesian-

ske begreb om de ydre og invariante, stoflige grundformer og ikke tillader be-

greber om interferens mellem de bevægende kræfter og de bevægede former.  

Det er i den retroperspektiviske betragtning ikke overraskende, at dette spæn-

dingsforhold får et specifikt og koncentreret udtryk i sprogteorien, manifesteret 

ved den moderne lingvistiks gennembrud med Saussure's formulering af 

tegnbegrebet som en relation mellem indholdsform og udtryksform. Det er på 

den anden side heller ikke vanskeligt at se, hvorfor den mekaniske teori ikke kan 
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forsone sig med den mulige differens mellem udtryks- og indholdsform, efter-

som dette begreb forstyrrer den sikre distinktion mellem kraftbegrebet og det, 

der bevæges af kraften, med en truende opløsning af selve begrebet om lovmæs-

sighed til følge. 

Hvis disse videnskaber således var enige om at gøre det cartesianske subjekt 

til objekt lå en væsentlig del af motivet i den indbyrdes konflikt i tolkningen af 

forholdet mellem de to cartesianske formbegreber.  

For at fuldføre det tredie skridt i sækulariseringsprocessen - beskrivelsen af 

den immanente bevidsthed -  måtte den mekaniske teori derfor skabe sit eget be-

grebslige udgangspunkt. 

 

Den mekaniske teoris begreb om den immanente bevidstheds form 

Begyndelsen til dette tredie skridt lader sig spore tilbage til den termodyna-

miske fysik, der førte til udviklingen af begrebet om det abstrakte, arbitrært af-

grænsede og finitte rum, der tillod en fuldstændig underinddeling.286 

Denne tankestruktur udvikles gennem udforskningen af de fysiske energifor-

mer, knyttet til bearbejdningen af eksperimentelle erfaringer, der ikke lod sig 

rumme indenfor den Newton-Laplace'ske mekanik og med Ludwig Boltzmann 

som den, der gav den første, eksplicitte og generelle udformning. 

Det var imidlertid først Turing, der bragte den mekanistiske tænkning på en 

form, der kunne fremstå som et seriøst alternativ til de mange forskellige, anti-

mekanistiske bevidsthedsteorier, idet Turing beskrev en procedure for den me-

kaniske udførelse af en stor klasse af højt udviklede symbolske aktiviteter. Der-

ved blev han også i stand til at underminere en lang række af den idealistiske 

traditions forsvarsværker, undtaget det ene, som de idealistiske symbolteorier ik-

ke selv kunne eller ville holde sig til, nemlig at den mekanistiske naturbeskrivel-

se simpelthen ikke tillader den symboldannende kompetences egen tilblivelse i 

den immanente natur. 

På dette ene punkt måtte også Turing være tavs, idet den mekaniske tænk-

nings transformation til bevidsthedsteori forudsatte den idealistiske forestilling 

om, at den symboldannede kompetence kunne begrunde sig selv eller indføres 

som en transcendentalt givet forudsætning. Det var denne forestilling Turing in-

troducerede med beskrivelsen af hukommelsen som et afgrænset, finit system, 

omfattende et endeligt antal distinkte tilstande. 

Man kan beskrive Turing's teori som resultat af en genial kortslutning, der i et 

glimt varsler den dualistiske tænknings sammenbrud, idet han etablerer en di-

                                           
286 Introduktionen af det arbitrære, finitte henføringssystem er utvivlsomt også forbundet med fremkomsten af de 

moderne, eksperimentelle forskningslaboratorier, der forøger de eksperimentelle kontrolmuligheder i det 

velafgrænsede rum. Prisen var imidlertid et mere eller mindre upåagtet skred fra den Galilei'ske parole: mål, hvad 

der kan måles (i den uendelige natur), til en identifikation af naturen med det målelige. Hvad der før var en 

ambition, blev nu taget som aksiom. 
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rekte ækvivalens mellem den mekaniske materialismes begreber om udtryksfor-

mer og de symbolske teoriers begreb om indholdsformer. 

For at frembringe denne ækvivalens mellem den fysiske og symbolske proce-

dure måtte han imidlertid selv fortælle sin maskine, hvordan de mekanisk virk-

somme symboler så ud, ligesom han også blev nødt til at fortælle den, hvordan 

den skulle behandle disse symboler.  

Ved at fortælle det til maskinen, lagde han ikke grunden til en tænkende ma-

skine, men derimod grunden til det afsluttende kapitel i den mekanistiske natur-

beskrivelses historie, idet hans fortælling forudsætter, at han selv besidder en ev-

ne, der ikke kan fremkomme ad en mekanisk vej, hvis man herved forstår en pro-

ces, der kan indeholdes i Turing's egen generelle definition af mekaniske pro-

cedurer. 

Den mekaniske teori forudsætter også i Turing's definition, at alle de bevæge-

de entiteter i systemet er defineret forud og udenfor den mekaniske proces, at de 

virksomme entiteter skal være defineret som invariante fysiske enheder og at der 

ikke opstår nogen interferens mellem bevægelseskraft og de bevægede entiteter. 

Den mekaniske bevidsthedsteori forudsætter således også en i forhold til syste-

met transcendental fortæller, hvad der ikke overrasker, når man erindrer sig den 

mekaniske teoris oprindelige udgangspunkt. 

Det er ikke blot Turing, der besidder evnen til at udskille visse fysiske former 

som symbolske fra andre fysiske former i samme system. Om der er andre dyr 

end mennesket, der besidder denne evne afhænger af mere specifikke definitio-

ner. Det springende punkt er, at denne evne er udviklet i den fysiske verden. Den 

fysiske verden indeholder med andre ord fysiske systemer, der er i stand til at 

frembringe et symbolsk univers. Vi kan derfor drage den konklusion, at en 

hvilken som helst mekanisk beskrivelse af denne verden er forkert eller kræver 

en transcendental skabelsesteori med dens dualistiske implikationer. Turing 

hældede tydeligvis til første synspunkt med henvisning til, at man ikke kunne 

fastlægge begyndelsesbetingelserne i naturen med den præsicion, der var 

forudsætning for den mekaniske teori. Men selv om han også eksplicit afviste 

muligheden for at give en præcis definition af bevidstheden, stillede hverken han 

eller andre det samme spørgsmål om begyndelsesbetingelserne til den mekanis-

tiske symbolteori. Da denne forglemmelse nu er rettet op, kan man overveje 

hvorfor. 

 Der synes at være to grunde til, at man så diskret og stiltiende har forbigået 

det forhold, at en mekanisk teori ikke tilbyder nogen mulighed for at forklare, 

hvordan en fysisk form udskilles som symbolsk, men derimod forudsætter, at de 

symbolske former er givet udenfor systemet. Den ene har generel karakter og 

knytter sig til den grundlæggende forståelse af formbegrebet som et transcen-

dentalt begreb. Den anden grund er mere specifik og knyttet til den mekaniske 

teoris egen udvikling, idet man her kunne knytte an til de gevinster, der lå i op-

dagelsen af, hvordan man kunne beskrive irreversible mekaniske forløb og ind-
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bygge feed-backmekanismer, betingelses- og udsættelsesfunktioner i mekaniske 

systemer. Alle disse træk giver den mekaniske teori nye kvaliteter, der udvider 

dens anvendelsesområde, ligesom Turing's beskrivelse samtidig bekræftede, at 

der kunne etableres ækvivalens mellem afgrænsede fysiske og symbolske 

procedurer.  

Man kunne således ikke længere bestride, at mekaniske systemer kan generere 

nye kvaliteter, ligesom man må akceptere, at den mekaniske symbolteori derfor 

kan beskrive, hvordan et givet, mekanisk symbolsystem kan generere nye sym-

boler.  

Hvad mere kunne man egentlig forlange, efter som det jo har sin indlysende 

rigtighed, at vi kun kan danne os forestillinger om verdens beskaffenhed gennem 

symbolsk aktivitet, og at den symbolske aktivitet i den forstand er givet som er-

kendelsens forudsætning?  

På netop dette punkt mødes den mekanistiske tradition da også med sin tidli-

gere idealistiske modpol, idet de begge er dannet i den cartesianske subjektfilo-

sofis dobbeltspor, der begynder med at tage tanken for det det givne. Dette møde 

omfatter også de lingvistiske teorier, der med styrke har beskrevet symbolicite-

tens udviklede former som de filtre, hvori erkendelsen af verden finder sted, men 

for til sidst at blive fanget i den semiotiske cirkel, hvori kun tegn avler tegn, 

hvor al betydning således bliver begrundet med sig selv - som en transcendentalt 

givet forudsætning. 

Det er givet, at tegn kan avle tegn, at symboler og signaler kan indgå i relatio-

ner med dannelse af nye symboler og signaler til følge. Mange tegn og symboler 

kan forklares med henvisning til andre tegn og symboler, måske langt de fleste. 

Men ikke alle. 

At erkendelsen er givet i symbolsk form, hvoraf sproget i hvert fald er en, be-

tyder ikke, at den kan være givet i et afsluttet symbolsk system, hvor kun tegn er 

kilden til nye tegn. Tegnenes liv næres ikke blot af den verden, hvorfra betyd-

ningen hentes, men også af den verden, hvori tegnene dannes.  

Den forstyrrelse af hævdvundne begreber om det fysiske, der fremkaldes med 

begrebet om symbolgenerative fysiske systemer, har således også en rent sym-

bolteoretisk manifestation, der fører frem til samme spørgsmål.  

 

Sækulariseringsprocessens sprogteoretiske former 

Den sprogvidenskabelige bevægelse frem hertil aftegner sig i sin hovedlinje 

gennem udviklingen fra 1800-tallets historisk-generative sprogteorier, der hæv-

dede en sprogforståelse baseret på den indre, åndelige produktivkraft over de 

strukturalistiske teorier, der udskilte de frembragte former som immanente, af-

grænsede og sækulære forskningsobjekter, der kunne betragtes adskilt fra sprog-

frembringelsesprocessen, frem til de post-strukturalistiske teorier, der - mange 

andre forskelle til trods - er fælles om forsøget på at overskride den struktura-
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listiske formalisme ved at inddrage sprogfrembringelsens former - og dermed 

også den semantiske dimension - i forståelsen af de sproglige former. 

Det er her tilstrækkeligt at pege på 3 af de vigtigste spor, der udgår fra denne 

bestræbelse. 

Det ene tegner sig gennem Noam Chomsky's transformationsgrammatik, der 

forbinder strukturalismens begreb om de særskilte, immanente sproglige former 

med en mekanisk dynamik, idet han knytter an til den computationelle beskrivel-

se af mekaniske, formgenerative procedurer.287 Mens denne formgenerative 

strukturalisme kan forklare, hvordan givne former kan frembringe nye former, 

kan den ikke forklare de første formers fremkomst. Teorien forudsætter således, 

at de første symboler er givet udenfor systemet. Chomsky anbringer da også sin 

(angiveligt universelle) sprogmotor udenfor sproget, idet han antager, den er 

indeholdt i det fysiologiske system, hvis sprogdannende egenskab tages for givet 

som resultat af en biologisk udvikling. Teorien forudsætter således, at de første 

symboler er givet udenfor systemet og ender således på samme sted som 

Turing's. Da et fysisk system, der kan frembringe liv, ikke kan være mekanisk, 

og da et biologisk system, der kan frembringe symboler, heller ikke kan være 

det, er det ikke muligt at opretholde ideen om en invariant, biologisk-mekanisk 

sprogmotor. Chomsky's teori fører således, rimeligt nok udgangspunktet taget i 

betragtning, direkte frem til den mekanistiske forklarings sammenbrud. 

Et andet hovedspor tegner sig gennem en række teorier, der søger at overvin-

de strukturalismens mangel på begreber om sprogets dynamiske egenskaber med 

kontekstuelle forklaringsformer. De kontekstuelle rammer, der henvises til, kan 

være meget forskellige, men den kontekstuelle reference tjener i alle tilfælde den 

samme teoretiske funktion, idet den bruges til at udpege - forskellige - ikke-

sproglige forhold som de dynamiske og forminfluerende (eller direkte formska-

bende) kilder. 

I sociolingvistikken vælges konteksten fortrinsvis fra sociologiens domæne 

(idet man bl.a. fremhæver klasse- eller gruppe præg og arbejdskontekst). På det 

sproglige plan medfører inddragelsen af den ydre kontekst, at man forskyder op-

mærksomheden fra begrebet om den - næsten - invariante sprogbygning til 

sprogbrugen og den kommunikative, ikke-sproglige kontekst. 

Nogle af disse teoridannelser beskrives undertiden som materialistiske, fordi 

de ser de sproglige former i relationen til immanente, ikke-sproglige, sociale be-

tingelser. Men uanset hvor man henter den mening, der præger sproget, er det 

                                           
287 Chomsky har vist nok selv bestredet denne forbindelse til de mekaniske symbolteorier. Men selv om teorien 

måske er formuleret uafhængigt heraf, er der væsentlig overensstemmelse i teoriernes struktur, og forbindelsen 

blev etableret meget hurtigt - blandt gennem Chomsky's samarbejde med George A. Miller. Jfr Miller, Pribram & 

Galanter, 1960. I den amerikanske kontext indgik Chomsky's beskrivelse af den dynamiske, symbolske proces især 

i opgøret med behaviorismen, hvorimod den eksempelvis i Danmark indgik i opgøret med den Hjelmslev'ske for-

malisme.  
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mening og intentionalitet, man henter - og dermed følger også spørgsmålet om 

meningens fremkomst i det immanente. 

På dette punkt mødes sociolingvistikken med sproghandlingsteorierne (bl.a. 

John Searle), der sigter på en typologisk beskrivelse af sproglige handlingsmo-

daliteter, idet den sproglige manifestation opfattes som - en blandt flere mulige - 

manifestationsformer af intentionelle hensigter.     

Hele denne gruppe af teorier har således ad forskellige veje ført til en genåb-

ning af spørgsmålet om den ikke-sproglige, immanent manifesterede menings 

betydning for sprogformerne. Man har undgået den mekanistiske fælde ved at ta-

ge bevidstheden og den symbolgenerative kompetence som en transcendentalt 

given, men immanent repræsenteret, sprog-generator, eller som John Searle, der 

akcepterer, at bevidstheden er forårsaget af de neurofysiologiske processer, ved 

at afvise, at der er mere at sige om denne relation end selve konstateringen. 

 

The brain, as far as its intrinsic operations are concerned, does not do infor-

mation processing. It is a specific biological organ, and its specific, neurobiolo-

gical processes cause specific forms of intentionality. In the brain, intrinsically, 

there are neurobiological processes and sometimes they cause consciousness. 

But that is the end of the story.288 

 

Der, hvor den ene historie slutter, begynder en anden. Da meningen selv frem-

kommer i et fysisk system, føres man også ad denne vej frem til samme om-

slagspunkt. Beskrivelsen af de ikke-sproglige kilder til den sproglige proces kan 

ikke længere komme udenom, at ikke blot det udtrykte, (partiklerne eller pro-

duktet) er materialiseret, men også de kræfter, der frembringer udtrykket.  

Et tredje spor, der peger i samme retning går gennem den psykoanalytisk in-

spirerede semiotik, der beskriver den sproglige proces som produkt af psykiske 

drivkræfter, der har rod i et underliggende - neurofysiologisk og mentalt - ni-

veau.  

Mens psykoanalysen i sin klassiske, freudianske udgave går fra den neurofysi-

ologiske forklaringsform til beskrivelsen af et psykisk niveau under det bevidste, 

efterlader den forholdet mellem det neurofysiologiske og psykiske i en mere 

eller mindre uudtalt parallellisme - med seksualdriften som den fælles, forbin-

dende motor, der selv skal forklares biologisk. Til gengæld åbner Freud (med sin 

beskrivelse af det ubevidstes - potentielt kaotiske - indflydelsespotentiale på det 

bevidste) for den kontroversielle inkongruens mellem et underliggende og de 

overliggende mentale niveauer. 

I Derrida's sproganalytiske fortolkning af symboliciteten, udmøntes denne in-

kongruens i en kritik af den vestlige tænknings metafysik, idet han samtidig 

hævder, at den symbolgenerative kompetence, der kun kan realiseres i symbol-

                                           
288 John Searle, 1990: 19. 
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ske distinktiviteter, ikke vil kunne beskrives, fordi den symbolske distinktivitet 

selv overlejrer den underliggende «differeren«, der er forudsætning for symbo-

liciteten. Tegnets mulighed er givet af et »spor«, der ikke lader sig repræsentere 

af tegnet, og som i det hele taget unddrager sig sproglig beskrivelse.  

Mens Derrida således på den ene side gør det klart, at symboliciteten ikke kan 

beskrives ved sig selv, at den har sin oprindelse udenfor det symbolske - og 

dermed fuldfører endnu et spor i den udviklingslinje, der fører frem mod dualis-

mens afslutning, fastholder han samtidig, at den symbolske kompetence kun kan 

referere til sig selv.  

Selv nok så mange anførselstegn omkring begrebet »spor« kan dog ikke skju-

le, at denne sidste lukning fremkommer ved en sproglig artikulation, der re-

fererer til en ikke-sproglig forudsætning. At Derrida med andre ord forbeholder 

sig selv en sproglig kompetence, han ikke indrømmer andre.  

Hvis man imidlertid ser nærmere på den ikke-sproglige hemmelighed, der af 

sin vogter beskrives som fuldstændig ubestemmelig, viser det sig, at han selv 

forsyner denne hemmelighed med ganske bestemt og sprogligt let beskrivelig 

karakter. Med begrebet om et spor, der er unddraget enhver form for sproglig be-

stemmelse, følger nemlig den doktrin, at sporet er unddraget tid og rum og derfor 

ikke er en differeren i og af «noget«. 

Tanken om et spor udenfor eller bag ved det, vi betegner som tiden, rummet, 

materien og energien, er selv en teoretisk konstruktion, der kun kan fremkomme 

under forudsætning af, at der eksisterer et differentieret fysisk system, der har 

evnen til at generere symboler. Således fører også dette spor i den vestlige 

tænkning frem til spørgsmålet om den symbolgenerative kompetences rødder i 

det fysiske univers.289 

Hvis man kan beskrive Turing's teori som en genial kortslutning, der i et glimt 

varsler den dualistiske tænknings sammenbrud, kan man beskrive de poststruk-

turalistiske sprogteorier som en fuldt udfoldet, tematisk rigt varieret og sym-

fonisk gennemspillet kollaps, hvori materialistiske positioner forvandles til 

idealistiske og idealistiske til semi-materialistiske for sluttelig at blotlægge det 

fælles, blinde punkt. 

Som det bør ventes kommer også biologien frem til dette punkt, hvis man for 

overvejelsens skyld suspenderer Darwin's ide om, at man kan tage de allerførste 

- omend ganske få - levende organismer for guddommeligt skabte. Selv om ud-

viklingsteorien opererer med en guddommelig skabelse, har den allerede forin-

den adskilt spørgsmålet om de levende organismers opkomst fra universets op-

rindelse og dermed taget det skridt, der uvægerligt fører frem til spørgsmålet om 

først livets og siden bevidsthedens opkomst i den fysiske verden.  

Det fulde indhold i denne problemstilling fremkommer, når man konfronterer 

den moderne videnskabs resultater med den klassiske kontinuitetsfilosofiske 

                                           
289 Denne tolkning af Derrida er bygget på Finnemann, 1990b, og i mindre grad Finnemann, 1972. 
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tanke, at alle fysiske og mentale processer er realiseret i det samme, kontinuerte 

univers. 

 

 

10.2 Om fysiske former, der også er symbolske 

 

Det er ironisk, at den oprindeligt materialistiske bestræbelse på at underkaste 

bevidstheden en mekanisk-deterministisk forklaring først kunne få et gennem-

brud gennem en idealistisk transformation, der berøvede den sin egentlige kon-

tinuitetsfilosofiske begrundelse. 

Men det er næppe mindre ironisk, at de mere idealistiske traditioners forsvar 

for viljens frihed også først kan finde et bæredygtigt, omend ikke endnu klarlagt, 

endsige entydigt, holdepunkt ved at akceptere en materialistisk begrundelse for 

denne mulighed, og at denne materialistiske begrundelse bliver tilvejebragt gen-

nem den mekaniske symbolteoris rekyleffekt på mekanisk-fysiske teorier.      

Nogle af de spørgsmål, der følger, vil være besvaret den dag, vi har en maski-

ne, der selv kan udskille sine egne virksomme, symbolske former. Da en sådan 

maskine må besidde ikke-mekaniske egenskaber, vil den ikke ligne noget af det, 

vi idag omfatter med begrebet maskine. Det ligger formentlig fjernt ude i fremti-

den, men man skal aldrig sige aldrig.  

Den mekaniske symbolteori bringer imidlertid ikke blot den mekaniske teori 

ind under det symbolsk frembragtes domæne, den bringer også de anti-mekani-

ske teorier frem til et kritisk punkt, hvor det risikable spring ud i materiens åbne 

hav tegner sig som det næste skridt.  

De mekaniske symbolteorier tilbyder flere forskellige afsætpunkter af betyd-

ning for en nærmere indkredsning af temaer i dette spring. 

Det mest grundlæggende knytter sig til beskrivelsen af symbolprocesser, der 

kan udføres ad fysisk-mekanisk vej, idet denne beskrivelse på den ene side viser, 

at sådanne processer forudsætter eksistensen af et ikke-mekanisk fysisk system, 

der er i stand til at definere og udpege de symbolsk gyldige, fysiske former, 

mens den på den anden side viser, at et fysisk-mekanisk system under denne for-

udsætning kan udnyttes til at gennemføre alle symbolske operationer, blot det 

symbolske indhold lader sig udtrykke i et notationssystem, der består af et finit 

antal fysisk definerede, distinkte symbolske enheder. 

Den teoretiske vanskelighed er her knyttet til spørgsmålet om, hvordan vi kan 

skelne mellem fysiske former som fysiske, versus fysiske former, der også er 

symbolske, idet begge udskillelsesprocesser forudsætter en fortolkende sym-

bolsk aktivitet?  

I forlængelse af denne første temakreds kaster den fysisk-mekaniske symbol-

teori også nyt lys på den symbolske proces, idet den viser, at den fysisk-mekani-

ske udførelse af symbolske procedurer forudsætter, at de symbolske forskrifter 

selv er repræsenteret som manipulerbare notationsenheder i det samme fysiske 
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system. Den symbolske regel kan kun effektueres, hvis den selv er re-præsente-

ret i samme - opløste - notationsform som det materiale, den skal regulere. 

Et tilsvarende forhold mellem regel og det, der reguleres, må også gælde for 

den menneskelige bevidsthedsproces (hvadenten vi kun arbejder med ét afgræn-

set notationssystem, med flere eller - hvad der forekommer mest sandsynligt - 

med andre fysiske realisationsformer) fordi det er selve betingelsen for udførel-

sen af den symbolske proces. 

Men det rækker også ud over den mekaniske teori, fordi den mekaniske sym-

bolteori på denne måde viser, at det moderne projekts forsøg på at transformere 

ideen om den trancendentalt givne forskrift til et immanent repræsenteret pro-

gram, forudsætter, at det immanent repræsenterede programs deterministiske 

struktur kan opløses i valgbare enkeltskridt og udtrykkes i en sproglig form, der 

er adskilt fra den semantiske tolkning, der udgjorde forskriften.  

Turing's beskrivelse af den universelle computer giver således anledning til at 

formulere følgende sprogteoretiske maksime: Alle finitte, symbolske regelsy-

stemer, der kan udtrykkes i en fuldt ekspliciteret form, kan selv opløses i en un-

derliggende struktur, der ikke er underlagt det samme symbolske regelsystem, og 

hvorfra der kan udgå virkninger, der ændrer eller forstyrrer regeludførelsen.   

Denne maksime bliver ikke formuleret af Turing, men følger direkte af hans 

beskrivelse af omkodningen fra den matematisk kodede beregningsprocedure til 

den mekanisk virksomme notationsstruktur, men dens signifikante betydning bli-

ver udvidet betragteligt, når man inddrager Shannon's analyse af den informa-

tionelle notations specifikke støjproblem, idet denne analyse viser, at et fysisk 

system selv kan frembringe former, der fysisk set er identiske med de informa-

tionelle, selv hvor disse foreligger som veldefinerede og distinkte fysiske former. 

Et givet notationssystem udgør således heller ikke et fysisk klart afgrænset, 

symbolsk system. Det forudsætter tværtimod en diskriminativ kompetence, der 

afgør, hvornår given fysisk form er symbolsk, og hvornår den samme fysiske 

form ikke er. 

Denne nedre åbenhed har en vidtrækkende sprogteoretisk implikation, fordi 

den medfører, at etableringen af et notationssystem ikke hindrer det underlig-

gende fysiske eller fysiologiske system i fortsat at influere på tegndannelsespro-

cessen. Notationssystemet er et filter, der sætter restriktioner, men det er et po-

røst filter, der stabiliserer systemet og udelukker, at det virker mekanisk. 

Selv om Shannon kun beskrev en meget specifik notationsstruktur, gælder det 

fænomen, han her påpegede, nødvendigvis for alle symbolsystemer overhovedet, 

fordi det er den direkte konsekvens af, at symboldannelsen sker som en dis-

krimination i det fysiske og dermed bundet til formdannelser, der kan frem-

komme i den fysiske verden. 

 Mens vi kan tage eksistensen af den symbolgenerative natur for givet, selv 

om vi ikke kan forklare, hvorledes den er opstået, og hvordan den virker, kan vi 

på den anden side fastslå, at de fysiske systemer, der besidder symbolgenerative 
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kompetencer, bevarer evnen til at generere betydning efter den symbolske kom-

petences tilblivelse. Det er med andre ord ikke blot tegn, der kan avle tegn. 

Dette argument bliver ikke svækket, men tværtimod afgørende styrket, fordi 

det fremkommer gennem beskrivelsen af et stærkt kontrolleret symbolsystem, 

der hviler på en højtudviklet vidensgrundlag, og som er realiseret i et simpelt, fy-

sisk velbeskrevet system. Det bliver heller ikke svækket, men også styrket af, at 

der er tale om et symbolsystem, der benytter sig af en eksplicit defineret, diskret 

notationsstruktur, idet disse forhold netop repræsenterer den stærkest tænkelige 

differentiation af det fysiske og symbolske. 

Mens risikoen for notationsstrukturens sammenbrud på grund af sammenfald 

med det fysiske medie er generel, fordi alle symbolske notationsformer nødven-

digvis må være fysisk realisable, er der tydelige forskelle mellem forskellige 

symbolsystemers specifikke risikostrukturer. De symbolsystemer, der betjener 

sig af et afgrænset notationssystem, får derigennem en betydelig større stabilitet 

end symbolsystemer, der ikke gør. Men selv det mest veldefinerede notationssy-

stem besidder en fundamental ustabilitet, fordi den fysiske manifestation nød-

vendigvis må ske i en form, der også kan fremkomme og eksistere i samme sy-

stem uden symbolske begrundelser. 

Hvis den menneskelige bevidsthed benytter sig af noget, der kan ækvivaleres 

med en notationsstruktur, må man betragte selve udskillelsen af denne muligvis 

eksisterende mentale notationsstruktur som en del af den menneskelige tegndan-

nelseskompetence, ganske som udskillelsen af eksternaliserede notationer. 

Notationssystemer beror selv på en symbolsk aktivitet, der udskiller visse fy-

siske former som notationsformer for en meningsartikulation. Deres stabilitet må 

derfor også både defineres relativt til de semantiske udnyttelser, til de parametre, 

der udgør definitionen af notationsstrukturen på dens eget niveau og relativt til 

den fysiske materialisation. Forbindelsen mellem disse tre niveauer sam-

menfatter en for et givet tegnsystem karakteristisk redundansstruktur. 

I praksis er der naturligvis også stor forskel på statiske notationssystemer (af-

sluttede, eksternaliserede udtryk) og dynamiske notationssystemer. Den binære 

forms stabilitet og de nødvendige stabiliseringsmetoder bliver således markant 

forandret i det øjeblik, man går fra den skriftfæstede og adynamiske notation til 

elektronisk-dynamisk. Den øgede sårbarhed opvejes i dette tilfælde af, at man 

samtidig får den dynamiske gevinst, der tillader mekanisk udførelse af kontrol-

procedurer.  

Det store, teoretiske spring lå imidlertid i selv udskillelsen af et arbitrært no-

tationssystem, hvor man både skulle kunne repræsentere programmet og opga-

ven, reglerne og det bearbejdede materiale, i samme, opløste udtryksform. På 

dette punkt er der tale om en radikal overskridelse af alle tidligere kendte sym-

bolstrukturer, den alfabetiske inklusive, idet den sproglige udnyttelse af den alfa-

betiske notation ikke kræver, at de sproglige regler selv er specificeret i denne 

notation. Men det er også en overskridelse af den formelle notation. Her er reg-
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lerne ganske vist repræsenteret i udtrykket, men kun ved en henvisning, og de er 

ikke mekanisk virksomme. 

Springet fremkaldes af bestræbelsen på at skabe et afsluttet, dynamisk proces-

system, og det fremkommer, fordi det viste sig, at man kun kunne indføre en vil-

kårlig regel i et sådant system, hvis det selv virkede helt uafhængigt af den givne 

regelstruktur. Der krævedes med andre ord, at den formelle notation blev kon-

verteret til en notation, hvor de enkelte udtryksenheder ikke længere havde 

nogen kvalitet eller betydning.  

Det er præcist på dette punkt, Turing's teoretiske beskrivelse af den univer-

selle computer overskred alle tidligere forestillinger om automatiske regnema-

skiner, ligesom det også er denne betingelse for den universelle computer, der 

forklarer, hvorfor den først blev konciperet mere end 300 år efter de første for-

søg på at bygge mekaniske regnemaskiner. Det er endelig også dette forhold, der 

viser, at den universelle regnemaskine ikke selv kan være en regnemaskine. 

Det teoretiske spring forudsatte ikke blot et forudgående spring fra ideen om 

de transcendentalt givne til immanent udfoldede, ekspliciterede symbolske reg-

ler, men også et spring, hvori den eksplicit udtrykte regelstruktur selv opløses i 

en anden, underliggende struktur, udtrykt i en form, hvor den ikke kan skelnes 

fra det, den regulerer.  

  Da den fysisk-mekaniske symbolteori var den første teori, der kunne give en 

model for fysisk symbolprocessering, var det både forståeligt og berettiget, at 

den også blev taget i betragtning som model for mentale symbolprocedurer.   

Selvom disse bestræbelser fra starten blev afsporet, idet man simpelthen for-

udsatte en ækvivalens istedet for at undersøge forholdet, er der grund til at ud-

nytte disse erfaringer til at præcisere problemstillingen. 

Den vigtigste teoretiske brudflade, der tegner sig i denne forskning, falder i 

direkte forlængelse af den klassiske konflikt mellem den rationalistiske og den 

empiristiske tradition, der på dette område er udmøntet i modsætningen mellem 

»top-down«- og »buttom-up«-orienterede bevidsthedsteorier. Begge modeller 

kan da også påkalde sig en vis erfaringsmæssig lighed med velkendte mentale 

processer, på den ene side den stringente, analytiske og systematiske tankeproce-

dure, på den anden side den sunde fornuft og intuitive erkendelse. Begge model-

ler har også kunnet udmøntes i mere specifikke systemarkitekturer.  

I de seneste år har den rationalistiske traditions position været vigende til for-

del for den empiristiske, der sætter ind på nogle af den rationalistiske traditions 

iøjnefaldende svagheder - med den manglende evne til kontekst-relatering, er-

faringsgenerering og generalisering som de vigtigste. 

Det metodiske svar på disse mangler finder man ved at erstatte den rationalis-

tiske traditions regel-orientering og regelbinding med eksempelindlæring. Med 

disse metoder synes fristelsen til at udnytte billedet af den tænkende maskine 

som forsejl at have fået ny næring. Blandt dem, der taler for en sådan tolkning af 

de empiristiske modeller, finder man således brødrene H. og S. Dreyfus, der har 
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været blandt de tidligste og skarpeste kritikere af den rationalistiske version af 

ideen om den tænkende maskine.  

 

[Mens] vort arbejde tyder på, at konventionel kunstig intelligens, som 

kritikløst baserer sine forskningsprogrammer på den antagelse, at intelligens er 

lig med logiske ræsonnementer, har arvet en fejlagtig opfattelse fra den 

filosofiske tradition, så rummer modellen med neurale netværk ingen sådanne 

tvivlsomme påstande. Det er godt nyt for kunstig intelligens baseret på 

ukonventionelle neurale netværk.290 

 

Det centrale punkt i deres kritik af den rationalistiske tradition lå i kritikken af 

den mekaniske symbolteori, idet de hævdede, at den menneskelige bevidsthed 

ikke kunne være henvist til kun at arbejde med regelbestemt manipulation af 

symboler. Det er derfor ikke overraskende, at de knytter deres forventninger om 

en tænkende maskine til en bevidsthedsteori, der vægter det spontane, associ-

ative og billedlige. Det er mere slående, at de selv når frem til en erfaringsbase-

ret bevidsthedsmodel, der minder slående om grundprincipperne i den tradi-

tionelle mesterlære, idet dennes tre trin, lærling, svend, mester dog differentieres 

i fem.291  

Bdr. Dreyfus begrunder denne model i opgøret med den rationalistiske fore-

stilling om bevidstheden som et system, der består af en omfattende mængde af 

meningsbærende symboler og et sæt af regler for manipulation af disse betyd-

ningsatomer, idet de afviser, at den mere professionelle kompetence adskille sig 

fra den mindre professionelle ved mængden af symboler og evne til anvendelse 

af regelstrukturer. Intelligens er ikke (kun) et spørgsmål om styring af en stor la-

gerkapacitet. 

Den profesionelle kompetence er, siger de, istedet karakteriseret ved evnen til 

at træffe intuitive afgørelser uden den langsommelige og systematiske regelud-

førelse, der snarere kendetegner den ukyndiges første famlende forsøg på at lære 

et nyt domæne at kende. Det lyder som Grundtvig's levende skole og appellerer i 

det hele taget til en bred vifte af gængse rationalitetskritiske forestillinger. 

Med den blotte antydning af, at denne model kan realiseres i en mekanisk ma-

skine, har de imidlertid klarlagt, at der noget fundamentalt forkert ved deres 

model. Spørgsmålet er hvad?  

Den umiddelbart mest slående brist ligger i, at de trods kritikken af den ratio-

nalistiske teori selv overtager forestillingen om, at den mekanisk udførte, com-

putationelle proces kan beskrives som en selvberoende, afsluttet symbolproces. 

                                           
290 Dreyfus & Dreyfus, (1985) 1991: 206. Citeret fra efterordet  (skrevet 1988) i den forkortede, danske udgave 

af Mind over Machine. 
291 De fem stadier betegnes i den forkortede danske udgave: Nybegynder, avanceret nybegynder (= 1. - 4. års-lær-

linge), kompetence, kyndighed (=yngre og ældre svende), ekspertise (= mester). Dreyfus & Dreyfus, 1991: 37-87.  
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Denne antagelse er imidlertid baseret på den underliggende forståelse af de 

bevidste processer, hvor de ganske vist afviser, at disse processer er bundet til 

regelbestemt manipulation af symboler, men ikke desto mindre selv forudsætter, 

at bevidstheden virker i kraft af netop sådanne operationer.  

Til forskel fra den rationalistiske model kalder man ikke de enheder, der bli-

ver manipuleret, for symboler, men neuroner, og de regler, der anvendes, er ikke 

logiske, men mekaniske. Det sidste bliver ganske vist ikke sagt lige ud, men er 

den simple følge af, at det drejer sig om programmer, der udføres på en meka-

nisk virkende maskine. 

Når denne kendsgerning ikke straks falder dem selv iøjnene, beror det på to 

forhold. Det ene er, at de godtager den mekaniske kortslutning fra det fysiske til 

det biologiske, idet de ikke spørger, hvordan et fysisk-mekanisk system kan 

frembringe et andet mekanisk system, nemlig et biologisk system ad mekanisk 

vej? 

Det andet er, at de skjuler problemet med den mekaniske funktionalitet bag 

ideen om, at de symbolske værdier ikke er bundet til de enkelte neuroner, men 

derimod distribueret på små enklaver af lokalt forbundne, interagerende neuro-

ner, der angiveligt frembringer meningen som et holistisk produkt af de under-

liggende mekanisk interagerende subsystemer. Men dette spring må jo enten be-

ro på, at meningen bliver fløjet ind udefra og bosætter sig i dette system, eller 

også at den fremkommer i den neurofysiologisk proces, der i så fald ikke kan 

være mekanisk, idet ethvert symbolsk system nødvendigvis både er åbent for støj 

nedefra og meningspåvirkning »oppefra«. 

Da de ikke tilslutter sig tanken om, at meningen kommer udefra, må de altså 

hævde, at de neurofysiologiske processer selv har et symbolsk indhold. De anta-

ger da også, at der er fuldstændig identitet og parallellitet mellem det neurofysio-

logiske systems biologiske og informationelle processer. En sådan identitet er 

nemlig betingelsen for at drage en parallel mellem den menneskelige bevidsthed 

og den rent fysisk-mekanisk udførte computationelle procedure. 

Hvis enhver informationel entitetet uanset dens formodede meningsindhold er 

bundet til en fysisk manifestation i et system, der selv kan frembringe den sam-

me form uden informationel værdi, kan der imidlertid ikke eksistere en sådan pa-

rallellitet.  

Bdr. Dreyfus sidder som deres antagonister i den samme neocartesianske dua-

lisme, og de lægger snittet forbavsende tæt på mange af deres forgængere, som 

et skel mellem de mekanisk-materielle kræfter, og de deraf frembragte, immate-

rielle symbolske virkninger. Til forskel fra den rationalistiske tradition klædes 

den mekaniske procedure imidlertid i biologisk og quasi-holistisk dragt, hvor det 

symbolske hele springer direkte frem af et diskret og mekanisk virkende subsy-

stem. 

Det centrale bevidsthedsteoretiske spørgsmål er imidlertid ikke om de sym-

bolske processer er styret af et semantisk og regelbundet »overjeg« eller af et 



Epilog og summary 

404 

»spontant« associerende »ubevidst« neurofysiologiske eller quasifysiologiske 

nervesystem, hvor erindringen er distribueret i små lokalt afgrænsede enklaver af 

interagerende (»associerende«) neuroner, men derimod om mentale processer 

også er underlagt kravet om et finit, diskret notationssystem, eller om der med 

andre ord er grund til at antage, at der eksisterer ikke-diskrete symbolprocesser? 

Da man ikke kan opretholde ideen om, at bevidstheden fremkommer i et fy-

sisk-mekanisk system, fordi en mekanisk beskrivelse ikke kan fornenes med den 

symbolgenerative kompetences fremkomst, må man altså overveje den mulighed, 

at et ikke-mekanisk fysisk system måske kun kan frembringe mekaniske sym-

bolsystemer? 

Det kan næppe hævdes, og i hvert fald ikke som aksiomatisk forudsætning, da 

det selv for mekaniske symbolsystemer gælder, at man ikke kan forklare frem-

komsten af højere symbolske niveauer ud fra et mekanisk virkende, lavere 

niveau. Et mekanisk symbolsystem kræver således en symbolsk kompetence, der 

ikke er indeholdt i det givne mekaniske system. 

Fremkomsten af højere symbolske interpretationsniveauer må snarere opfattes 

som resultat af processer, der fra et mekanisk synspunkt udgør støj, hvor det 

symbolske hierarkis niveudeling kan udgøre relativt stabiliserende restriktioner. 

Det enkelte niveau bliver derfor kun udskilleligt som niveau i sin relation til de 

under- og overliggende niveauer. 

Den mest vidtrækkende konsekvens af, at man kan udelukke, at bevidstheden 

er bundet til mekaniske symbolprocedurer, er dog nok, at man dermed også kan 

opgive tanken om, at bevidstheden er bundet til kun at arbejde med ét - eller 

flere synkront samstemte - sæt af kriterier for symboldannelse. 

I samme øjeblik man opgiver den mekaniske reduktionisme, bliver det både 

muligt at lede efter flere forskellige (kontinuerte og diskrete) symboldannende 

tærskelstrukturer, ligesom det bliver muligt at søge efter forskellige, diskrete 

tærskelstrukturer, der ikke behøver at være indbyrdes synkroniserede, da de kun 

hver for sig er underlagt kravet om, at være realiseret i det samme fysisk kon-

tinuerte felt. Endelig frigøres man også fra den mekaniske dogmatik, der ligger i 

forestillingen om invariante tærskler for overgange mellem tilstande og mellem 

niveauer. Det er måske samtidig her, man kan finde en forklaring på be-

vidsthedens ejendommelige evne til at arbejde hen over uafgjorte tilstande, der 

får et hvert mekanisk system til at gå i bro.292 

En indikation i samme retning giver sig af det forhold, at vi tydeligvis har 

svært ved selv at udføre helt formelle procedurer i hovedet. At holde opmærk-

somheden samlet omkring et bestemt, stringent tankespor kræver således en kon-

centration af bevidstheden, et arbejde med at fastholde en given mental »støj-

grænse« ved at holde alle forstyrrelsesfaktorer ude. Denne problemstilling vil de 

empiristiske teorier forklare med henvisning til systemets mange parallelproces-

                                           
292 Uafgjorte tilstande er ikke identisk med et antal ukendte, distinkte tilstande. 
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serende enheder. Ad denne vej bliver ethvert problem løst ved at øge antallet af 

processorer (mens den rationalistiske tradition løser problemer ved at udvide 

lagerkapaciteten og proceshastighed). Men nissen følger med. De connectio-

nistiske modeller tillader ikke systemet at lære, mens det arbejder (læringen skal 

afsluttes, før programmet kan udføre den tiltænkte opgave) og de forudsætter 

dermed, at hvert enkelt processystem selv skal udvikles i fred og ro fra udefra-

kommende forstyrrelser - undtaget de udvalgte, eksemplariske eksempler. Det er 

evnen til at foretage dette valg af læreeksempler, der er det relevante bevidst-

hedsteoretiske aspekt af den neurale netværksteorier. Denne evne ligger 

imidlertid udenfor teoriens rækkevidde. 

Det skal retfærdigvis indrømmes, at brødrene Dreyfus også selv bevarer en vis 

skepsis, idet de antyder, at det kan blive vanskeligt at få de connectionistiske sy-

stemer til at generalisere på samme måde som den menneskelige bevidsthed, 

men de konkluderer på en måde, der viser, at de ikke har fundet begrundelsen: 

 

Måske må et kunstigt neuralt netværk opbygges af mange forskellige typer 

indbyrdes forbundne netværk, som hver har samme størrelse, opbygning og ind-

byggede forbindelsesmuligheder, som det tilsvarende område af den menneske-

lige hjerne, hvis det skal have samme fornemmelse som mennesker af, hvilke ge-

neralisationer, der er mulige. Hvis det af »egen erfaring« skal lære at foretage 

associationer, der er menneskelige, snarere end at foretage associationer, der er 

specificerede af dets instruktør, må det også dele vor opfattelse af, hvilke former 

for output, der er passende, og det betyder, at det må have samme behov, begær 

og følelser som vi og have en krop, der ligner menneskets med de samme fysiske 

bevægelsesmuligheder, de samme evner og den samme sårbarhed.293 

 

Dermed slutter de ringen tilbage til Boltzmann's model. Den artificielt frem-

bragte tankemekanisme kan indenfor de cartesianske præmisser kun tænkes som 

en fuldstændig og tro kopi af mennesket selv, nu mangler der blot spørgsmålene, 

om man ikke først skal have en kopi af faderen og moderen, valget af hvilken 

gren i den menneskelige stamme, der skal kopieres, og det store spørgsmål om, 

hvordan man kan sikre sig, at man ikke blot får en abe, men en maskine, der 

virkelig tænker som et menneske ud af besværet. 

Selv om man som antydet skal være forsigtig med at opfatte beskrivelser af 

eksternaliserede symbolske udtryk som beskrivelser af mentale processer, der 

har en anden fysisk realisation, synes analysen af vore forskellige sproglige arti-

kulationers forskellige redundansstrukturer i det mindste at udpege selve redun-

                                           
293 Dreyfus & Dreyfus, (1985) 1991: 207-208. Med denne argumentation udpeger Bdr. Dreyfus indirekte - og 

utvivlsomt utilsigtet - det store genom-undersøgelsesprojekt, kortlægningen af den samlede menneskelige 

arvemasse som den nye platform for de mekanistiske bevidsthedsteorier. 
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dansstrukturen som et teoretisk kardinalpunkt også for forståelsen af de mentale 

processer. 

Denne konceptuelle berigelse gør naturligvis en entydig beskrivelse umulig, 

men det manifesterer blot det forhold, at vi ikke med sproget kan give en beskri-

velse af sprogets egne grænser.  

På et afgørende punkt har den mekaniske symbolteori - trods alle andre fejlta-

gelser - utvivlsomt ret. Enhver symbolsk regel, der fremkommer i en mental 

procedure fremkommer gennem en fysisk realiseret proces. 

 

 

10.3 Den sækulariserende bevidsthed som objekt for sækularisering 

 

Selv om skriften ikke er et mere fysisk fænomen end talen, synes skriftliggø-

relsen at kaste langt stærkere lys tilbage på den symbolske kompetences rod i 

den immanente materie.  

Mens bogen som det fysiske medie for skrift- og billedsymbolsk repræsenta-

tion efterhånden blev det symbolske udtryk for den moderne sækularisering af 

forholdet til den omgivende natur, er computerens opfindelse selv led i en be-

gyndende sækularisering af forholdet til bevidstheden, tanken, sproget, og der-

med det erkendende subjekt.  

Når man tager de idehistoriske forudsætninger i betragtning, bliver det mere 

end forståeligt, at de første forsøg på at tematisere denne subjektets selvbeskri-

velse blev fanget af det cartesianske billede af det udenforstående subjekt. Den 

cartesianske forståelse af det erkendende subjekt udgjorde nemlig den ene af for-

udsætningerne for formuleringen af ideen og udførelsen af konstruktionen. Det 

bliver imidlertid også forståeligt, at forsøget måtte slå fejl, fordi den anden 

forudsætning blev hentet i de begreber, den cartesianske teori havde udskilt som 

de relevante begreber for beskrivelsen af de fysisk udstrakte objekter. 

Med denne indre kortslutning af de cartesianske præmisser når denne tradition 

sin kulmination og afslutning. De uforenelige præmisser kan ikke indeholde 

beskrivelsen af resultatet.   

I den beskrivelse af modsigelsen, der her er givet, er vægten blevet lagt på den 

forestillingsmæssige eksplosion, der fremkaldes, når man forsyner det carte-

sianske subjekt med de dynamiske egenskaber, der modsvarer det cartesianske 

billede af den udstrakte fysiske verden, idet denne figur sammenfatter billedet af 

den universelle computer.  

 Med den skarpe konceptuelle sondring, der var udgangspunktet, bliver det 

klart, at vejen til kortslutningen både måtte blive lang, kroget og fuld af svinke-

ærinder. Alligevel tegner der sig et markant gennemgående hovedspor, hvori 

skriftkulturen langsomt, men sikkert transformerer ideen om de transcendentale 

forskrifter til eksplicit udtrykte og immanent virkende programmer. Denne trans-

formation udgør på en måde essensen i hele det moderne projekt. 
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Med forvandlingen af forskriften til immanent og ekspliciteret program for-

vandles også forskriftens status. Tolkningen af programmerne som determinis-

tiske naturlove viger i takt med selve muligheden for tolkning og analytisk op-

løsning. Denne proces udfolder sig i det 20. århundrede som brydningen mellem 

en klassicistisk fundamentalisme og moderne pragmatik, der er uenige om alt, 

undtaget et, at man kan tage den symbolske kompetence for transcendentalt gi-

vet, idet denne antagelse er det sidste og eneste holdepunkt for at opretholde den 

konceptuelle sondring mellem forudgivne regler, der styrer de efterfølgende, og 

immanent realiserede processer. 

Det er just denne fælles grundantagelse, der nu bringes frem på den episte-

mologiske dagsorden fra det sted, hvor det måske mindst skulle ventes, nemlig 

fra udforskningen af, hvorledes de mest konsistente af alle tænkelige regelstruk-

turer kan udføres ad fysisk vej - med det svært fordøjelige resultat, at den sym-

bolske regel kun kan effektures, hvis den selv som alle andre data opløses og ud-

stykkes i semantisk tomme, men semantisk valgbare notationsenheder. I denne 

foreløbig eneste velbeskrevne model for fysisk udførelse af symbolske processer 

gælder det således, at de symbolske regler først fremkommer som resultatet af 

den proces, de skulle forårsage.  

Hele denne akt, hvori den transcendentale forskrift først forvandles til imma-

nent program frem til beskrivelsen af hvorledes det immanente program kun kan 

udføres, hvis det kan opløses i enkeltskridt, er indeholdt i Turing's artikel fra 

1936, der samtidig fremstiller denne transformation i en form, der næppe kan 

være mere kondenseret og som muligvis også er den eneste kilde, der indeholder 

hele bevægelsen. 

Turing beskriver selv denne proces med udgangspunkt i det fuldstændigt eks-

plicitte, deterministiske symbolske regelsystem og betragter den fysiske udførel-

se som effektueringen af det forudgivne program. 

For at effektuere programmet må han imidlertid omkode forskriften til se-

kvens af symbolske udtryk, der kan behandles hver for sig. Mens det er let nok at 

forklare, hvordan en sådan proces kan opfattes som en symbolsk proces på hø-

jere niveau, nemlig ved at inddrage beskrivelse af den menneskelige fortolker, er 

det vanskeligere, at overskue implikationen for forståelsen af den menneskelige 

bevidsthed, fordi vi ikke her har nogen videnskabeligt gyldig rekurs til udenfor-

stående fortolkere, ligesom man heller ikke længere blot kan se bort fra de 

spørgsmål, der melder sig, når man både tager bevidsthedens dynamiske og 

fysiske sider i betragtning. 

Der er næppe tvivl om, at ideen om den tænkende maskine er blevet en af de 

vigtigste - omend langt fra uimodsagte - metaforer for fortolkningen af denne 

sækularisering, og ejheller at Turing med rette pegede på den almindelige me-

ning som et centralt gennembrudspunkt, hvor denne forestilling ville slå igen-

nem ganske uanset, hvordan det nu vitterlig forholder sig med bevidstheden. 
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Det er dog ikke formodningen, der er interessant, men den begrundelse, Tu-

ring giver, idet han nemlig antager, at tanken først og fremmest vil møde mod-

stand blandt intellektuelle, fordi de er tilbøjelige til at vurdere tænkningen højere 

end andre og mere tilbøjelige til at basere deres forestilling om menneskets op-

højede suverænitet på netop denne kraft. 

 

We like to believe that Man is in some subtle way superior to the rest of crea-

tion. It is best if he can be shown to be necessarily superior, for then there is no 

danger of him losing his commanding position. The popularity of the theological 

argument [der bestrider Turing's ide med henvisning til sjælens guddommelige 

oprindelse, og som han har muntret sig med i en foregående passage] is clearly 

connected with this feeling. It is likely to be quite strong in intellectual people, 

since they value the power of thinking more highly than others, and are more 

inclined to base their belief in the superiority of Man on this power.294  

 

For Turing er denne modstand blot et udtryk for krænket selvfølelse, der dår-

ligt nok fortjener gendrivelse. Trøst, der måske »should be sought in the transmi-

gration of souls« ville være mere passende behandling af denne holdning, som 

han rubricerer under etiketten »The 'Heads in the Sand' Objection«. 

Spørgsmålet har imidlertid en langt mere omfattende filosofisk og viden-

skabsteoretisk dimension, da det er den samme »cartesianske« selvfølelse, der er 

kilden til dens krænkelse. 

Tanken er da også siden blevet taget op og udmøntet i forestillingen om, at 

ideen om den tænkende maskine repræsenterer en fjerde »kopernikansk ven-

ding« eller detronisering af mennesket gennem nedbrydning af konceptuelle dis-

kontinuteter. I denne tolkning bliver ideen skildret som en virkeliggørelse af - et 

sidste - trin i en kontinuitetsfilosofisk bevægelse, der omslutter den moderne, 

vestlige tænkning. 

Det første trin i denne bevægelse bliver som antydet tilskrevet Copernicus, 

der nedbrød ideen om jorden som universets centrum og etablerede kontinuitet 

mellem himmellegemerne og jorden. Det andet trin tilskrives Darwin, der detro-

niserede det endnu guddommelige menneske, idet han etablerede kontinuitet 

mellem mennesker og dyr. Det tredje trin tilskrives Freud, der nedbrød ideen om 

jeg'et som herre i eget hus, idet han etablerede kontinuitet mellem det pri-

mitive/ubevidste og det civiliserede/bevidste - ligesom han iøvrigt også bidrog 

til formuleringen af og anbragte sig selv i denne udviklingslinje.295 

                                           
294 Turing, 1950: 444. 
295 Det her givne resume bygger på Bruce Mazlish's formulering, (1967) 1989: 71-83. Mazlish nævner ikke Tu-

ring og tager sit udgangspunkt i Wieners kybernetik, og ser feedback-proceduren som det moment, der giver me-

kanikken dens nye kvalitet. Han hælder iøvrigt til at sætte Galilei istedet for Copernicus, fordi Galilei ikke blot 

som Copernicus (og allerede Anaximander) taler om fælles love, men også om, at himmellegemerne er lavet af 

samme substans og kan beskrives med mekanikkens love.  



Epilog og Summary 

409 

Det fjerde og fuldbyrdende trin i denne udvilklingsrække skulle så være inde-

holdt i ideen om den tænkende maskine, idet man hermed bryder den kon-

ceptuelle diskontinuitet mellem menneske og maskine. 

Ifølge denne model kan man altså beskrive en hovedlinje i den moderne euro-

pæiske tradition som en trinvis og stadig mere omfattende udvikling i retning af 

en fuldstændig, immanent kontinuitetsfilosofi, der samtidig udgør en trinvis ræk-

ke af stadigt mere omfattende krænkelser af det menneskelige ego. 

Dermed giver modellen i hvert fald en mulig forklaring på den modstand, 

disse ideer blev mødt med ved deres første artikulation, ligesom den tilbyder en 

fortolkning af denne modstand som en uddøende reaktion. Man kan måske red-

des (fra hvad mon) ved at akceptere modellen, men i hvert fald ikke, hvis man 

forbeholder sig ret til at betvivle den. 

Det besnærende ved denne legitimationsfigur fremgår ikke mindst af spørgs-

målet om, hvordan man - efter Freud - i det hele taget kan forsvare sig mod på-

stande om, at man reagerer på grund af krænket selvfølelse? 

Jeg kan ikke. Så lad os antage, at denne ide også intimiderer de intellektuelle's 

selvfølelse med mindst samme kraft som den intimiderer sin ophavsmand, der 

næppe kan være unddraget det kontinuitetsfilosofiske hele, der angiveligt nu er 

omfattet af teorien. 

Indrømmelsen har en ejendommelig helende effekt, eftersom det ikke er mu-

ligt at beskrive en sådan følelse af krænkelse som resultat af en mekanisk proce-

dure. Ideens ophavsmænd har da heller aldrig givet bare antydningen af, hvordan 

de selv skulle kunne bygge en maskine, der skulle være i stand til at præstere en 

lignende reaktion. 

Man kan ikke udelukke, at en sådan maskine kan bygges, kun at den ikke kan 

bygges med et mekanisk - eller noget andet kendt, konstruktivt princip. Vi ved 

kun, at der findes fysiske systemer med denne egenskab. 

Det er ikke mærkeligt, at den freud'ske teori viser sig som en boomerang mod 

den kontinuitetsfilsofiske konstruktion, den blev brugt til at legitimere. Forkla-

ringen er, at man kun kan indpasse Freud i denne model ved at suspendere de 

spørgsmål, som Freud - og andre før og efter ham - rejse om driftstilskyn-

delsernes betydning for bevidsthedslivet. Ideen om den tænkende maskine 

forudsætter, at driftstilskyndelserne altid og kun virker gennem et specifikt sæt 

af afgrænsede, veletablerede og diskrete symbolske strukturer. Hvis det var til-

fældet ville Freud ikke blot være en idag ukendt bifigur, han ville overhovedet 

ikke have haft noget at tænke over, eftersom driften ikke ville kunne optræde 

som kilde til forstyrrelse af de symbolske processers forløb. Begrebet drift ville 

tværtimod falde sammen med begrebet fornuft. 

Det kan man måske godt på et vist plan opfatte som en kontinuitetsfilsofisk 

tanke, men næppe som den højeste form for fornuft, og i hvert fald ikke den ene-

ste form for drift. Den kontinuitetsfilosofiske konstruktion hviler da også selv på 
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et underliggende diskontinuitetsfilsofisk grundlag, der er indeholdt i opfattelsen 

af den symboldannende kompetence som transcendentalt givet. 

Den transcendentale implikation angår heller ikke her blot et fjernt oprindel-

sesproblem, det udgør hele horisonten. Den filosofiske forstørrelse af ideen om 

den tænkende maskine afslører, at man ikke længere har noget begreb for imma-

nente processer, der ikke er symbolske, og at man ved den såkaldt immanente 

verden forstår just alt det og intet andet end det, der tidligere udgjorde den trans-

cendentale. 

Det er klart, at en sådan forestillingskreds lever af at reducere alle forskelle til 

symbolske formforskelle - for såvidt på linje med al sprogliggørelse. Det kritiske 

punkt ligger i sammenfaldet mellem den symbolske repræsentationsprocedure 

og det, der foregår i den repræsenterede verden. Dette sammenfald har sin oprin-

delige rod i den cartesianske definition af stofligheden som form. 

Det bør vel ikke forbavse, at denne eliminationsprocedure, der har sit ud-

gangspunkt i en teori, der har opgøret med vitalismen som en vigtig underlig-

gende dagsorden, netop gør biologien til det første offer ved at opdele de biolo-

giske fænomener i  fysiske og symbolske processer. 

Implikationen er imidlertid generel. Det er ikke kun de biologiske fænomener, 

men alt det, der tidligere blev beskrevet som den materielle verden, der nu kon-

verteres til et ydre, tilfældigt vehikel for de symbolske procedurers selvhvilende 

forløb. Selv om denne verden stadig beskrives som et flerleddet, niveaudelt 

system af adskilte sfærer, hvor det foreløbig kun er eksistensen af et biologisk 

niveau, der er blevet genstand for eksplicit anfægtelse, er selve konstruktionen 

baseret på den grundantagelse, at det materielle kun omfatter det amorfe stof, 

mens alle bevægelser, al energi og drift går restløst op i den symbolske repræ-

sentationsprocedures form.  

Det, der skulle være den mekaniske kontinuitetsfilosofis fuldendelse, forud-

sætter således en diskontinuitet mellem det formløse stof og kræfternes stofløse 

former. Tanken er for så vidt konsekvent, hvis man ser den som videreførelse af 

opløsningen af begrebet om invariante stoflige grundformer, og som led i for-

søget på at transformere begrebet om de immaterielle kræfter til immanente pro-

cesser, men den er inkonsekvent, fordi den ikke ser, at den immanente beskri-

velse af verden, der begyndte med beskrivelsen af de stoflige partikler og fort-

satte med beskrivelsen af de immanente bevægelseskræfter, nu er kommet til det 

punkt, hvor den immanente beskrivelse må bryde med det transcendentale form-

begreb og inddrage selve formfrembringelsen i genstandsområdet. 

 Hvis det er rigtigt, at grundlæggende skavank i den kontinuitetsfilosofiske 

tolkning er knyttet til de underliggende diskontinuiteter dels mellem den amorfe 

materie og den immaterielle kraft, dels mellem amorfe materie og formen, er det 

således også muligt at indkredse den epistemologiske vending, der er den nød-

vendige betingelse for en immanent kontinuitetsfilsofi, idet en sådan filosofi kun 

er mulig, hvis man til 
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• 1600-tallets sækularisering af de immanente stoflige former, og 

• 1800-tallets sækularisering af de immanente kræfters former og beskrivelse af 

kontinuiteten mellem stof og energi, føjer 

• en sækularisering af selve formbegrebet, der gør det muligt at beskrive den 

kontinuerte relation mellem materie, energi og form som et indbyrdes konsti-

tuerende, immanent hele. 

 

De vanskeligheder, der melder sig i denne overgang fra det transcendentale til 

et immanent formbegreb kan næppe undervurderes, For det første har det trans-

cendentale formbegreb været en konstitutiv forudsætning for den sækularise-

ringsproces, der fører frem til denne transformation, begyndende med sækula-

riseringen af forholdet til de stoflige former, siden af forholdet til kraftens for-

mer og nu altså også bevidsthedens og dermed selve formbegrebet. For det andet 

fordi overgangen til det immanente formbegreb netop opløser selve formbegre-

bets selvberoende stabilitet og dermed det sikre grundlag for den konceptuelle 

distinktion mellem begreberne materie, energi og form.  

Der er visse træk i moderne fysik, der - i det mindste udefra set - peger i sam-

me retning, først og fremmest det forhold, at de tre store energiteorier - ter-

modynamikken, relativitetsteorierne og kvantemekanikken - på hver deres måde 

føres frem til selve formdannelsens problem som et kardinalpunkt, hvor den 

mekaniske beskrivelse ender.  

I termodynamikken er problemet manifesteret i det uafklarede spørgsmål, om 

det er muligt at opfylde det klassiske krav om fænomenologisk præcision, når 

man skal forbinde beskrivelsen af de molekylære mikroprocesser med »klassi-

ske« makrovirkninger. 

I relativitetsteorierne melder formdannelsens problem sig dels i beskrivelsen 

af hvordan energi ved hastigheder, der nærmer sig lysets, konverteres til masse, 

dels i forestillingen om fotonen, der udsendes som partikel, men forplanter sig 

som bølge. Mens teorien beskriver bytteværdien for energiens konvertering til 

masse, beskriver den ikke konverteringsprocessens form. Det går efter sigende 

også meget hurtigt, når det sker, men den må vel finde sted i en eller anden 

form? 

I kvantemekanikken er det hidtil uafgjorte spørgsmål om forholdet mellem 

bølge- og partikelbevægelser på det subatomare niveau skærpet så langt, at man 

ikke længere hævder de to formbegrebers gyldighed. 

Det er svært som ikke-fysiker at forestille sig, hvordan disse momenter kan 

sammenfattes i en kontinuitetsfilosofi, der bygger på den konceptuelle distink-

tion mellem to indbyrdes velafgrænsede invariante former som partiklen og bøl-

gen, der bevæges efter to ligeledes velafgrænsede regelsæt. 

Hvis fysikken efterlader et uafklaret billede af forholdet mellem former, der 

kolliderer og former, der interfererer, efterlader den i det mindste billedet af to 
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forskellige formbegreber, der kun kan forstås som stofligt realiserede. De to 

formbegreber adskiller sig, fordi de har forskellig stoflig stabilitet, men der sy-

nes ikke at eksistere nogen nedre, invariant grundform. 

Hvad fysikken mangler ud over at forlige disse to formbegreber er imidlertid 

også begreber om det fysiske, der kan forenes med fremkomsten af biologiske og 

symbolske former i den fysiske verden. 

At stofligheden er formens betingelse, betyder således heller ikke, at formbe-

grebet blot kan opløses i stoffets form eller kraftens form, men derimod, at selve 

formdannelsen ikke længere kan tages for givet. 

Da det transcendentale formbegreb har været forudsætning for det moderne 

projekt, kan der ikke udpeges noget område, der ikke bliver berørt af denne 

transformationsproces. Af samme grund kan den hverken standses eller foregri-

bes i et pludseligt konceptuelt spring, ligeså lidt som der kan udstedes veksler på 

de fremtidige gevinster, der måtte blive mulige ved denne transformation. 

Den symbolske fortolkning af denne transformation vil måske ikke udløse de 

store forskningsbevillinger. Spørgsmålet er ikke forbundet med de attraktorer, 

der har drevet den moderne videnskab. Ikke desto er der grund til at tro, at det vil 

blive et stadig stærkere forskningstema, fordi det fremkommer som en utilsigtet, 

men uomgængelig indre konsekvens af den videnskabelige tænknings egen hi-

storie. 

 Denne indre korrektion fremkommer også fordi den symboldannende ak-

tivitet med stadig større skarphed stilles overfor valget mellem at udtørre i den 

evige selvreference eller søge sine korrektiver i de ustabile stoflige former, der 

både er dens udtryksmedie og indholdskilde.  

 

 



Epilog og Summary 

413 

10.4 Den skriftteknologiske revolution 

 

Som det fremgik af indledningen var formålet med denne afhandling at give 

en analyse af computerens symbolske egenskaber, der kunne danne grundlag for 

en beskrivelse af de kulturelle implikationer. Der kan derfor være grund til at af-

runde bogen med en kort sammenfatning af nogle af de temaer, der vil have be-

tydning herfor. 

 Det mest overordnede af disse giver sig i forlængelse af beskrivelsen af com-

puteren som en skriftteknologisk innovation med en potentiel historisk række-

vidde, der lader sig sammenligne med bogtrykkets betydning som vidensmedie, 

og som på visse punkter er mere dybtgående. Når det er sagt, er der imidlertid 

samtidig grund til at betone den langsomhed, der karakteriserer de mere dybtgå-

ende kulturelle virkninger af tekniske innovationer, og den uforudsigelighed, der 

knytter sig mediets tekniske og symbolske egenskaber. Mens vi rask væk kan 

tænke mange millioner år frem og tilbage i tid, er forandringer i tankestruktur og 

tankeform en anderledes langsommelig affære, hvor den enkelte generation kun 

tager ganske små skridt, der både kan gå frem og tilbage.  

Jævnføringen med de moderne samfunds vidensteknologiske grundlag giver i 

sig selv anledning til at se nærmere på vidensmediernes rolle og brugen af viden 

som strategisk ressource i de moderne samfund.   

Dette forhold er uden tvivl blevet undervurderet i de mange teorier om over-

gangen fra det industrielle samfund til det postindustrielle informations- og vi-

denssamfund, idet man efter Daniel Bell har set anvendelsen af viden som stra-

tegisk ressource som et vigtigt skillepunkt. Det er rigtigt, at der sker et spring i 

karakteren af den viden, der anvendes, men det er ikke rigtigt, at de moderne in-

dustrisamfund ikke var informations- og videnssamfund. 

Ved at betragte overgangen som et skifte i vidensmedier blotlægges samtidig 

et andet problem, idet man også har beskrevet denne overgang som et skifte fra 

mekaniske til symbolske eller - igen med Bell's term »intellektuelle« teknologier. 

Det er rigtigt, at der er sket et spring i de mekaniske teknologiers historie, men 

det er ikke rigtigt, at de nye teknologier ikke er mekaniske. Det skifte, der sker i 

selve vidensmediet, drejer sig tværtimod om overgangen fra en håndværks-

baseret teknologi til en mekanisk. 

Anvendelsen af computerteknologi har da også på mange områder karakter af 

industrialiseringsproces, der imidlertid sker på områder, der ikke kunne industri-

aliseres med de klassiske mekaniske teknologier - eksempelvis af kontrolproces-

ser.  

Denne problemstilling giver således anledning til en mere detaljeret beskrivel-

se af det mekanistiske grundlag for de postindustrielle informations- og videns-

samfunds teknologier, der også omfatter nye mekaniske teknologier på det bi-

ologiske område. 
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Der er i det foregående fremført det synspunkt, at denne genovervejelse af be-

grebet om det mekaniske må føre til en definitiv opgivelse af den mekanistiske 

naturforståelse. Der er derimod ikke argumenteret for, at det også skulle føre til 

en opgivelse af mekanistiske interventionsmetoder. Denne sondring burde ikke 

være vanskelig at følge, eftersom den allerede er foregrebet i den klassiske, 

dualistiske tænkning, der beskrev den mekaniske procedure som eksekution af 

en forskrift, der ikke er indeholdt i systemet.  

I det øjeblik man beskriver den mekaniske procedure som et symbolsk medi-

eret redskab, der befinder sig i menneskets hænder, kan frygten for dette red-

skabs farlighed flyttes til den menneskelige brug, ligesom det samtidig bliver 

muligt at transformere det irrationelle frygtmoment til et diskursivt spørgmål om 

de kritiske tærksler for dets anvendelse. 

De kritiske grænser for anvendelse af mekaniske procedurer varierer både 

med de bestemte procedurer og med det område, hvor de anvendes. Det, der ikke 

varierer, er selve eksistensen af kritiske grænser for enhver anvendelse af me-

kaniske procedurer. 

For computerteknologiens vedkommende kan man udpege to typer kritiske 

grænser. Den ene type knytter sig til det forhold, at denne teknologi tilhører 

energiteknologierne og dermed undergivet et komplekst sæt af grænsebetingel-

ser for energiomsætning. Den anden type grænser knytter sig til anvendelsesom-

råde og anvendelsesformål og varierer derfor med disse, men også her er der et 

generelt træk, der knytter sig til maskinens særegne symbolske karakter. 

Hvis man vil beskrive denne karakter i forhold til den gutenberg'ske teknik er 

den mest dybtgående forskel, at det nye vidensmedie ikke blot er et nyt medium 

for givne vidensformer,  men også baseret på et nyt tegnsystem. 

Denne forskel har tre vigtige aspekter. 

Det ene er, at der dermed bliver muligt at repræsentere forskellige vidensfor-

mer i samme symbolske udtrykssystem - og ikke blot i samme fysiske medie. 

Det andet er, at den repræsenterede viden samtidig er udtrykt i samme form 

som mediets funktionelle struktur, hvilket indebærer, at der ikke eksistere nogen 

invariant grænse mellem den viden, der er implementeret i maskinen, og den 

viden, der repræsenteres eller simuleres. 

Den tredje er, at de regler, der organiserer den funktionelle anvendelse, også 

er udtrykt i samme form, hvor enhver forskrift foreligger som et frembragt og re-

digerbart resultat. 

De samme forskelle adskiller også denne maskine fra andre kendte maskiner, 

idet alle tidligere kendte maskiner har kunnet beskrives ved en specifik og inva-

riant forløbsstruktur. For computerens vedkommende kan sådanne strukturer im-

plementeres i form af en syntaktisk struktur, men der eksisterer ingen invariante 

syntaktiske regler fælles for alle anvendelser. 

Det er disse træk, der motiverer beskrivelsen af computeren som et multise-

mantisk medie, der både kan indeholde og styres med et hvilket som helst formål 
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på den ene betingelse, at dette formål kan udtrykkes i et notationssystem med et 

kendt antal udtryksenheder. 

Denne restriktion er ejendommeligt nok stærkere end den restriktion, der gæl-

der den trykte bog, idet det trykte medie ikke er bundet af samme notationskrav. 

Der er således grund til at fremhæve, at den billedlige repræsentation til forskel 

fra den numeriske og sproglige indebærer et væsentligt indholdstab, fordi billed-

dannelse og billedreproduktion ikke i sig selv forudsætter den symbolske no-

tationsmediering mellem stof og form, men netop kan udnytte alle farveva-

riationer som form. Da den computationelle notation kun tillader diskrete varia-

tioner af definerede entiteter, giver denne form en svagere rekurs til det afbille-

dede. Der er ingen mulighed for at overskride den cartesianske reduktion af 

stoffet til form. 

Da kravet om billedliggørelse som oftest går forud for kravet om billedkvali-

tet, har denne restriktion især betydning for den videnskabelige anvendelse af 

computerbaserede billeder, idet den medfører, et uomgængeligt informationstab. 

Det billedsemantiske potentiale har imidlertid en anden og helt afgørende be-

tydning, fordi det er grundlaget for mange udnyttelser af den mekaniske hånd-

tering af det usynlige notationssystem. 

Den visuelle repræsentation er som bekendt også grundlaget for bogen og 

skriften, men spiller en mere omfattende rolle for computerteknologiens ved-

kommende, hvor det ikke er knyttet til genkendelse af notationen, men derimod 

til den semantiske håndtering af den dynamiske proces. 

Uden semantisk-visuelle skærmkommunikation ville anvendelsen af compute-

ren i det store hele være begrænset til den automatiske udførelse af afsluttede 

formelle procedurer. Mens det første skridt i denne teknologis historie således lå 

i den mekaniske og sanseuafhængige håndtering af notationssystemet, blev det 

andet skridt baseret på sansningens genkomst som syntaktisk og semantisk me-

diering. 

Hvad disse og andre dybtgående forandringer i samfundets vidensmedier og 

vidensformer vil betyde på længere sigt står ikke blot tilbage som et meget lidt 

udforsket spørgmål, men også som et uafgjort. Midt i denne udsigt til store for-

andringer, hvor alle forskrifter forvandles til manipulerbare programmer, er der 

dog ikke desto mindre en ting, der er lige så sikkert idag som i går. 

Hvis videnskaben skal varetage blot en brøkdel af de opgaver, den tilskrives i 

det 21. århundrede, er der én grundbetingelse, der går forud for alle andre, nem-

lig fri adgang og lige ret til det samfundsmæssige videnskorpus, der efter alt at 

dømme vil befinde sig i et vist stort antal vidensdatabaser.  

Denne grundbetingelse forbinder samtidig videnskabens muligheder med de-

mokratiets på tværs af alle andre grænseopløsninger.
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11. Summary 
 

1 The symbolic properties of the symbol processing machine 

 

The aim of this book is to provide a basis for an analysis of the cultural 

impact of computerization. However, the book is not concerned with the 

cultural impact, but with the analysis of mechanical symbol processing as 

performed with the digital computer. 

With this combination of aim and theme the book relates to two kinds of li-

terature. On the one hand it is related to the theoretical literature analyzing and 

describing the properties of the machine. It deviates from this literature not di-

recting itself towards innovative ends. 

On the other hand, it is related to the literature on the social and cultural im-

pact. It deviates from this literature in not relying on descriptions of the compu-

ter developed to constructional ends. Instead the analysis concentrates on me-

chanical symbol processing compared to other forms of symbolic expression. 

The reason for this peculiar relation between aim and theme is that it was not 

possible to find a description of the computer which could explain how this 

machine can both simulate an automatic machine, an automatic calculating ma-

chine, a logical symbol processing machine, a type writer, function as a picture 

handling machine, and as a simulator of countless other symbolic as well as 

nonsymbolic processes. Such an description, on the other hand, seems to be a 

necessary condition for any reflection on the possible cultural impact, if it 

should not be restricted to a mere listing of actual occurences of new, isolated 

phenomenons in different areas. 

The analysis given is a theoretical analysis, which is seen as the only possibi-

lity since the description of the computer shall concentrate on properties com-

mon to any kind of - actual or possible - specific use, and this description 

should also make it possible to distuingish a computer from a) other me-

chanical devices, and among these especially mechanical devices used for 

symbolic purposes such as the telephone, the telegraph, traditional calculating 

machines, writing machines, radio og television, b) from other symbolic media 

whether mechanical or not (as the book, the pencil, the sliderule, the abacus, 

the watch and c) other symbolic systems of representation as for instance or-

dinary linguistic representation, whether spoken or written, pictorial represen-

tation and the different kinds of formal representation systems. 

One thing can be stated immediately. The universal computing machine is 

not itself a calculating machine. The fact, that the machine can be used to 

simulate a a vast number of different processes (calculational as well as other 
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kinds of symbolic and nonsymbolic processes), implies that it cannot be 

described on the basis of one or another of these processes. 

 While there is no ghost in the mechanical machine, there certainly are 

ghosts in the theories describing the computer as if it were identical with the 

simulated process. One of these is clothed in the concept of the computer as an 

autonomous and automatic symbol-processing-machine. Another is clothed in 

the idea that the machine is an - almost perfect - instrument of prediction and 

control.  

Both ideas have played important roles in the development of the tech-

nology. There are reasons to believe that the computer would not have been 

invented without these ideas dominating the interpretation of the machine for 

almost half a century. 

However, the invention transcends the intentions. The symbolic properties of 

the computer are not bound to the restrictions implied in these assumptions. 

The history of the computer shows that the development of the technology it-

self neither has been controlled nor predictable. New kinds of utilization have 

emerged with new concepts stressing the relation between man and machine. 

To the ideas of the perfect prediction machine is added the idea of the machine 

as a tool or a tool-box, as a plastic material open for more og or less unrestric-

ted design purposes, and as a communicative and interactive medium. 

Most theories of the computer seem to agree in the description of the machi-

ne as a symbol processing machine. But there are great differences in the un-

derstanding of the character of the symbolic process. In this book the term sym-

bolic machine refers to two distinct but both complicated aspects. One aspect 

relates to the difference between symbolic and nonsymbolic machines, the 

other to the difference between this symbol machine and other symbol systems. 

The crux of the matter is seen in the crossing of the - formerly sharply se-

parated - ideas of mechanical and symbolic processes, implying the resolution 

of the mechanistic as well as symbolic determinism. 

There is no doubt that the machine can be used to handle symbolic entities. 

Although these entities have to be defined as physical entities and handled by 

mechanical means, they are also symbolic entities, and the handling is 

governed by symbolic rules. This type of symbolic government of the me-

chanical process is often seen as the basic and defining feature of the machine. 

As a result the machine is described independently of the physical structure and 

only defined by the symbolic programmability. 

There are two severe limitations to this interpretation. One is that it is pos-

sible to describe any mechanical machine as a machine governed by an imple-

mented programme. The second is that the defining programme can only define 

the process if it is itself expressed and processed in the same way as all other 

kinds of data. The former aspect - the programmability - points out the simi-
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larity to other kinds of machines, whereas the latter points out an essential dif-

ference.  

Both aspects give rise to a more precise definition of the computer. The rela-

tionship to other mechanical machines leads to stress the difference between 

programmable and re-programmable machines. But, the reprogrammability it-

self is not easily described, since it is both possible to rebuild any machine and 

to reprogram many mechanical instruments such as a watch without changing 

the physical construction. Therefore, the basic and unique feature of the com-

puter is found in the physical form of implementation and execution of the pro-

gramme as data.   

Hence it is the main thesis of the book that the properties common to all pos-

sible kinds of »computational processes« - which at the samme time separates 

this machines both from all other kinds of machines, medias and symbolic re-

presentation systems - is contained in the notation system. The basic criterion 

for the definition of the notation system is found in the demand that it shall 

function as mechanical physical entity, and it is shown that this criterion gives 

rise to a set of properties which is not inherited in other hitherto known nota-

tion system. Hence this system of notation is named informational notation, 

which is different from notation systems used in formal symbol systems and 

those used in written and spoken linguistic systems. 

The implications of the unique structure of the informational notation system 

is difficult to describe in terms of traditional understanding of mechanical pro-

cesses because the distinction between the machine and the materiel processed 

in the machine fades away. For the same reason is not possible to draw a fixed 

line between the symbolic expressions (and the knowledge expressed) used in 

the construction of the machine and the symbolic expressions (and the 

knowledge expressed) in the use of the machine to specific ends. 

The computer is the only machine which is not bound to an invariant relation 

between the structure of the machine and the material processed in the 

machine. But, it is not the only artefact defined by this type of interference 

between governing rules and governed processes. A similar relation can be 

found as a basic structure in linguistic means of expression. This relationship 

leads to the conclusion that the computer is to be understood as a specific type 

of sign system based on the - endless - variability between the medium and the 

message, but conditioned of limitations inherited in the specific notation 

system. The variability explains the unpredictable character of what will be ex-

pressed in this sign system - just as we cannot predict, what will be expressed 

in other sign systems such as speech, alphabetic writing, numerical and picto-

rial representation systems. But, the question of the specific character of the 

computational - or informational - sign system remains open - as the main 

theme discussed in this book.  
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2 The informational sign system 

 

As already stated most theories assume the computational system can be de-

scribed as an autonomous system independent of - and eventually as a parallel 

to - the human mind. 

Some theories deviate from this line by suggesting that the computational 

processes should be understood relative to the use of the systems. However, on-

ly very few have made an attempt to include a description of the symbolic cha-

racter of the interactivity between the »system« and the »use«. And these at-

tempts seem to have limited themselves to the analysis of the interface-level of 

the activity. The algorithmic structure and the underlying notation system in 

which the symbolic processes are expressed and executed are ignored. 

 The main reason seems to be that the theories concerned with the analysis of 

the machine are committed to the development of new expressive capacities. 

Hence, they are strongly oriented towards the question of what can be 

expressed while the question how it is expressed, is seen (or treated) as a 

question of - technical - constraints which can be eliminated in the 

developmental process. If the question of how the symbolic process is 

performed is only of minor importance for the development of new capacities, 

it is crucial for the understanding of the cultural impacts since it relates to the 

characteristics of computerization. The sign system in which the new 

expressions are expressed need to be described in its own right, as a 

representation system with certain kinds of constraints. 

In this book the informational sign system is defined as a symbolic structure 

including: 

 

• The physical level as the dynamic and mechanical structure, chapters 2-6. 

 

• The notation level as physically defined symbolic entities and as the expres-

sion plane of the symbolic content processed in the machine, chapters 5-7. 

 

• The algorithmic level of »syntactical« organization as an intermediate (but for 

computers specific) level between the notational expression, the mechanical 

execution and the intended content, chapters 7-9. 

 

• The semantic levels of the symbolic organization including the intentional le-

vel (the intended semantic expressions) and the semantical aspects of the no-

tational and syntactical forms themselves, chapters 5-9. 
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These levels and their specific interrelationships are seen as the basic struc-

ture of the informational sign system. They also define the structure of the 

book.  

Since the main thesis implies that the computer is defined by the unique no-

tation system, it also implies the antithesis that it is not possible to describe the 

general properties on a higher logical or semantic level if the description shall 

take into account any kind of possible use as well as the difference to other 

kinds of machines, symbolic medias and symbolic representation systems. It is 

also argued that the description of the computer as a logical symbolmanipulator 

is a description of a dedicated machine, which does not possess the whole 

range of symbolic properties inherited in the computer, and that the description 

of the computer as a - possible - thinking machine - can be refuted since the 

computer - in contrast to human beings - does not possess the capacity to 

produce its own basic symbols as for instance its own notation system. 

Each of the levels raises theoretical questions about the concepts used in the 

historical development of the machine. Two of these questions are also discus-

sed at lenght: the interpretation of the mechanical symbol process as a model of 

(or for the description of) the mind/brain and linguistic theories of signs. 

On the other hand it is argued, that the description given allows the defini-

tion of the computer as a multisemantic machine, implying: 

 

• That it is possible to use the machine to threat symbolic expressions be-

longing to different semantic regimes - such as ordinary languages, formal 

languages, pictorial and auditive (eg. musical) regimes due to only one re-

striction: that the expression can be re-presented in a notation system 

consisting of a finite number of physically defined members which can act as 

mechanical agents and does not posses their »own« semantic content (as does 

the notation units in a formal system). 

 

• That it is possible to govern the machine through different semantic regimes 

due to the same restriction, implying that the government can only be imple-

mented as an automatical performed process for a strongly restricted class of 

- formal - procedures, while most processes is conditioned on continuing hu-

man interaction. 

 

• That any process performed through the machine implies a relation between 

at least two semantic regimes, the one contained in the programming of the 

machine (inherited in the levels of system structures) and the one inherited in 

the actual use. 
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As a consequence it is concluded that the machine possess the capacity to be 

a new and universal medium of knowledge representation, integrating 

capacities such as 

 

• production, treatment, storing, reproduction, distribution and search of know-

ledge. 

 

• representation of visually and auditively expressed knowledge whether lin-

guistic, formal, pictorial or musical, (that is: the basic and most important 

knowledge expression systems in modern societies). 

 

• communication 

 

The computer, it is argued, does not only integrate these capacities in the 

same medium, but also in the same notational system, implying that the 

medium is not only new because it provides the integration of other symbolic 

expressions, it is also new because it provides new possibilities in each of the 

integrated domains. While most of theese new possibilities is related to specific 

ways of use, there  are at least four basic aspects common to all kinds of use: 

 

• The computer is based on its own symbolic language, which can contain other 

symbolic languages. 

 

• There is no invariant border between the knowledge implemented in the 

structure of the machine and the knowledge threated by the machine. 

 

• The symbolic government allows series of new kinds of knowledge treatment, 

knowledge organization and retrieving/searching. 

 

• Many restrictions related to the invariant physical structures in other symbolic 

machines and medias, is transformed to symbolic restrictions, open for sym-

bolic manipulation and/or suspension, since the symbolic representation 

exist in a permanently editable form.   

 

 

3 Theoretical roots. 

 

In the first chapters (1-4) the theoretical roots leading to the digital computer 

is traced along the lines of the so-called »linguistic turn« which brought the 

question of the linguistic representation into focus in many scientific 

disciplines towards the end of the 19th century. In the first chapter it is argued, 

there seems to be no denominator in the widespread use of the concept of infor-
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mation, developed in the years after WW II. The concept is both used with a 

variety of different - sometimes contradictory - definitions as well as without 

any definition except the one that is does not mean what it meant before. In 

stead the new widespread use of the term in scientific analysis is explained 

through its functional role as a renaming of the unknown, formerly expressed 

in the terms of God or as a lack of specific information. However, the term 

indicates the development of a new interpretative paradigm described as a neo-

cartesian paradigm. 

One of the roots of this paradigm - as well as the notion of »missing informa-

tion« - can be traced back to the development of statistical mechanics within 

thermodynamics in the late 19th century and especially to the work of the Ger-

man physicist Ludwig Boltzmann. His work is considered in chapter 2. It is 

shown that he did not only - as it is generally acknowledged - formulate the 

first conceptual scheme for the analysis of finite mechanical systems and a sta-

tistical measure of indetermination or disorder in such systems. He also showed 

that this type of descriptions implied a reinterpretation of the understanding of 

mechanical systems. Although he thought that a reinterpretation could be car-

ried out by substituting the idea of approximation for the idea of a complete 

representation, he also raised the question of the relation between physical and 

mental processes. 

Chapter 3 gives a brief overview of the development of the concept of infor-

mation in physics related to the question of observation. It is shown that the 

concept of information looses its meaning in physical theory if a deterministic 

explanation is given. The reason is that the deterministic explanation implies 

that the »information« itself is only the value of one or another physical entity. 

Important as these roots are, they are not the only origins of modern informa-

tion theory and the original concepts of the computer. Other roots are found in 

mathematical logic and in the semiotic logic of Charles S. Peirce. Parallel ten-

dencies are found in the development of Ferdinand de Saussure's structuralist 

theory of signs. An overview of these developments is given in chapter 4. 

 

 

4 The universal computing machine 

 

If the weight and influence of these different roots can be discussed, there is 

no question that the work of the English mathematician Alan M. Turing 

represents a remarkably breakthrough for the concept of the digital computer. 

Two of his important contributions are discussed at length in chapter 5. 

The importance of Turing's proof that it is possible to build a universal com-

puting machine (Turing, 1936) is generally acknowledged. It can, however, 

also be shown that the proof is carried out in a way which illuminates three ba-

sic elements in the transition from the calculating machine to the symbol pro-
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cessing machine although Turing was unaware of the basic differences between 

these machines. 

These three elements are: 

 

• the dissolution of the mechanical procedure into single steps and the break 

down of mechanical determination into a relation between two and only two 

states. 

• the dissolution of the symbolic procedures including symbolic rules into 

single steps and the transition from formal notation to physically defined in-

formational notation. 

 

• the dual use of algorithmic procedures as a means of mechanical regulation 

and as expression of symbolic content. 

 

There is no doubt that Turing saw the value of the universal computing ma-

chine in the automatic and mechanical execution, and interpreted the machine 

and its capacities in the light of mathematical logic. However, his proof also 

showed that it was not possible to define the automatic machine independently 

of the task. The machine would only perform the process in an automatic 

sequence, if the task was solvable in a finite set of single steps.  

While this question leads to the halting-problem in the understanding of the 

logical capacities of the machine, it also reveals that machine itself must be 

able to function in a way which is independent of the task. Hence it is argued 

that the automatic machine is a dedicated computer. It is also argued that the 

universality attached to this machine by Turing only relates to the class of ma-

thematical and logical problems which can be performed. The machine itself is 

not restricted to the execution of this class of procedures. 

Although Turing concentrated on the automatic or dedicated machine, he did 

comment briefly on what he called »the choice machine«. However, the diffe-

rence, is not a difference between machines, but between. The choice machine 

cannot perform its actions in an automatic way, because the task cannot be per-

formed without new instructions from a human operator during the process. 

This difference had no essential importance for Turing's perspective, since 

he was concerned with the new perspectives of mechanization of mathematical 

and logical processes and not with the more general question of mechanization 

of other kinds of symbol processes.  

Since the automatic execution of given tasks depends upon the task, it is 

reasonable to say that the choice machine is the real universal machine. The 

question, then, is whether it is possible to define a set of general restrictions for 

the kind of processes which can be performed on such machines including the 

mathematical and logical processes described and defined by Turing. 
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It is argued that the only restriction defining the type of processes to be per-

formed by a universal computing machine is that the task shall be expressed in 

a notation system consisting of a physically defined and finite set of notational 

entities. 

Although this is a very simple definition, it raises a series of complex pro-

blems addressed in the following chapters. Two aspects of these problems are 

directly addressed in Turing's own work. One is the question of how a semantic 

expression can be represented in a computable form? The other is whether the 

mechanical execution can be understood as an intelligent action? 

The first of these questions relates to the understanding of the notion of no-

tation systems. The second to the wider interpretation of mechanical proce-

dures. 

Turing makes only a single comment on notation. He stated that the 

notations used in the machine had to be defined as physical entities because the 

machine only performs mechanical actions. He also shows - without explicit 

remarks - that the symbolic expressions have to be converted from a formal 

notation system, in which each expression units is defined by the ascription of 

a semantic value, to an informational notation consisting of a finite set of 

empty expression units.   

 The basic reason for this transformation is not explicitly articulated in 

Turing's paper. It lies in the fact that it is necessary to express the symbolic 

rules (the programe) in the same notation system as the task (the data) perfor-

med. Both mathematical and logical notations are defined through ascriptions 

of values and the use of rules which are not explicit in the expression. The 

computational notation is only defined as a set of physical entities.  

This difference is illustrated by the use of the binary representation as a re-

presentation of the number system and as the notation system now used in the 

computers. The notations in the binary number system are defined as numbers, 

referring to a specific set of interpretational rules, and the operations performed 

is represented by other - distinct - notational units. In the computational system 

the notations are defined as - normally two - physical values without any refe-

rence to particular rules and values, as for instance calculational rules or the va-

lue of a number.  

The development of the - new - informational system of notation is only im-

plicit present in Turing's work. Additional analysis is postponed to the fol-

lowing chapter on the informational notion system.  

The question of the wider reinterpretation of mechanical procedures is 

treated more explicit i Turing's work. Three aspects of his contribution to this 

reinterpretation can be emphasized: 

 

• The description of the assumedly human way of calculating as a model for the 

mechanical procedure in his paper »On Computable Numbers« from 1936 



Epilog, Summary og Litteratur 

425 

and his reflections on intelligence in his paper »Systems of Logic Based on 

Ordinals« from 1939. 

 

• The arguments for an interpretation of mechanical procedures as intelligent 

behavior in his paper on »Computing Machinery and Intelligence« from 

1950. 

 

• The analytical short-circuit of materialism and idealism as the crucial philo-

sophical step behind his theoretical work. 

 

Since his later influence in these matters has been solely concentrated on his 

reflections in his paper from 1950, it should be stressed that the main argument 

given in that paper is that it is not possible to decide whether a machine can 

operate in the same way as the mind. Turing's argument for this undecidability 

is that it is not possible to define these concepts in a precise way allowing any 

proof to be carried out.  

This argument seems irrefutable in this general form. Related to a specific 

case, however, it is always possible to describe the functioning of any specific 

machine. While Turing used the general argument of undecidability, he sugge-

sted a specific test as a criterion for the - general or lay - plausibility of the idea 

of intelligent machines. The test - later known as the Turing-test - plays an im-

portant role as a conceptual model for the later development of the ideas of Ar-

tificial Intelligence and Cognitive Science. But, it has also been criticised be-

cause it depends on the assumption that the way in which the actions are per-

formed is irrelevant to the interpretation of the content of the action. 

Although this counter argument (as posed by for instance by John Searle 

with the so-called »Chinese room« example) points to a central weakness, it 

leaves aside the relation between the physical and symbolic processes. This is, 

it is argued, an important weakness since Turing's description of the mecha-

nical execution of symbolic procedures actually is the first successful model of 

a physical execution of symbolic processes as such. 

In this perspective the real problem with the Turing test is not that it operates 

with a mental black box and only tests the output, but that it does not test the 

capacity of the machine. What is tested is solely the capacity of some human 

beings to fool other human beings, since the test presupposes that human 

knowledge of the whole system is withheld from the person tested. 

With this reformulation of the question it is possible to design a more appro-

priate test criterion utilising the main point behind the Turing test that all 

known symbolic processes are performed in physical systems. The test sugge-

sted is based on the argument that the physical system embodying the human 

mind possesses the ability to discriminate a physical form as a symbolic form 

and to produce its own symbols. Since this ability is a basic condition for hu-
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man intelligence, it is also argued that it is not only a reasonable but an es-

sential criterion for the presence of intelligence. Hence, it can also be argued 

that a physical system cannot be considered intelligent if it does not possess 

the capacity to generate its own first symbols and notation systems. 

Accepting this criterion it can be shown that an intelligent machine cannot 

be compatible with Turing's definition of mechanical procedures, because 

these procedures presuppose that the notational symbols used are defined 

outside the system. In fact, it can be argued that an intelligent machine cannot 

be a discrete state machine at all. However, intelligent systems can establish 

many kinds of discrete functions. Various implications of this argument are 

discussed in the chapters 5 and 6 and in the epilogue. 

 

 

5 Informational notation, algorithmic syntax and redundancy 

 

The main theme in chapter 6 is a detailed analysis of the informational 

notation as defined in Claude Shannon's mathematical theory of communica-

tion. This theory is chosen because it provides the most detailed analysis of the 

relation between the physical and notational level. Although it has been shown 

that Shannon's interpretation of the theory is inconsistent for several reasons,296 

it also gives valuable insights into the conditions for establishing the notation 

systems in dynamic and energy-based media. 

Shannon did not use - or know? - the concept of a notation system. But, it 

can be shown, this is exactly the subject matter of the theory. 

The most important aspects discussed are: 

• His analysis of the problem that the same physical form can be either noise or 

member of a notation system. It is shown that this distinction is only possible 

on a semantic level.   

• His implicit assumption that the concept of information can only be measured 

if expressed as a physical entity (i.e. measurable in duration and energy vari-

ation) which at the same time is defined independently of visual criteria. 

• His analysis of the importance of the redundancy-function as a means of 

establishing the stability of the notation structure. 

 

The present interpretation of Shannon's theory differs from his own as well 

as later interpretations. Contrary to interpretations assuming that the binary re-

presentation used in the computers is a general representation system it is em-

                                           
296 Three of the most important are: A: it is not, as he claimed the mathematical theory of communication since 

it doesn't give a definition but only a measure of something called »information« and other measures are 

possible. B: it os not a pure mathematical theory, since it is only possible to measure the amount of information 

if it exists as a physically defined entity. C: it is not a theory of communication, since it cannot explain the 

semantic aspects which are a precondition for a legitimate concept of communication. 
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phazised that an important aspect of his theory is related to the analysis of the 

concept of information as a specific notational form. The specific character is 

demonstrated relative to other notation systems such as the use of the alphabet 

as a notation system for written expressions or mathematical, logical and even 

some forms of pictorial notation systems.  

Using Shannon's analysis it is suggested (in chapter 7) that the main diffe-

rence between notation systems is inherent in the redundancy structures used.  

Since the concept of redundancy is used in different ways (there are at least 

three different interpretations i Shannon's theory and other definitions can be 

found in linguistic theory as for instance in Greimas & Courtes, (1979) a new 

theoretical definition is suggested, according to which redundant systems are 

understood as repeatable symbolic structures characterized by the possibility 

for variation in the signifying strenght of the structure and/or the content and 

allowing the use of semantically motivated modifications of - greater or lesser - 

parts of the structure. 

The definition is based on the assumption that redundant systems possses 

two different, but interrelated axes of variation, the one based on variation of 

the signifying strenght, the other related to variation of the signifying structure, 

implying that the relation between the repeatable and the unique components 

in a symbolic expression is itself a semantically defined variable relation. 

 It is also shown that the redundancy structure of any notation system has to 

be described both relative to the physical medium of expression, relative to the 

level of notation itself and to the level of syntactic and semantic interpretation 

and use of the notation system. 

 

Since the main focus of the book is the informational sign system only a 

general description is given of main differences between the redundancy struc-

tures used in the informational notation, in alphabetic notation as used in wri-

ting and in mathematical notation. A short account of pictorial representation 

as a represention system without a restricted class of notational members is in-

cluded. 

 Although the analysis cannot be carried out without the use of linguistic 

concepts, it has not been possible to find a proper set of linguistic concepts 

which could be used without reinterpretation. A basic reinterpretation is letting 

go the concept of linguistic structure as a set of specified and ordered rules. 

The concept is replaced with the concept of redundancy structures which 

allows unordered interferences between the different - conceptual levels - of 

linguistic expressions. The main argument for this substitution is found in the 

relation between the different sets of (notational, syntactical and semantic) 

rules regulating any linguistic expression. It is argued that rules regulating any 

of these levels can be suspended by unregulated - noisy or semantic - inter-

ferences from other levels, implying that it is only possible to articulate 
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linguistic expressions in a structure allowing each and any rule on a certain 

level to be suspended. Basicly linguistic structures and rules cannot be taken 

for preexisting facts outside the language, but are to be understood as integra-

ted elements in the linguistic practice and therefore also subject to change. 

This reinterpretation of the concept of rule as part of the performed process 

is inspired by the computational relation between program and data, but it is 

formulated through the basic linguistic interpretations of the concept of lan-

guage structure and sign theory, as given by Louis Hjelmslev, Umberto Eco 

and Eric A. Havelock. It is argued that the basic limitations of the linguistic - 

and semiotic concepts - are related to the idea that only signs are creators of 

signs. While most signs can be seen as generated by other signs, it cannot be 

the case for all signs as becomes clear when symbolic activity is seen as a 

phenomenon developed in the immanent world.  

Although the idea that signs are the only producers of signs can be seen as 

the basic limitation for the use of linguistic concepts in the analysis of the com-

putational sign system, it is not the only one. Linguistic theory also lacks 

concepts for the analysis of the algorithmic structures, which is the theme of 

chapter 8. 

It is argued that algorithmic structures always depend on linguistic structures 

and that algorithmic expressions can be described as a two-stepped derivation 

from linguistic expressions. The first step is the articulation of monosemic - 

defining - expressions. The second step is the conversion of monosemic 

expressions from linguistic to formal notation, done by the substitution of 

algorithmic rules of interpretation for linguistic. The conversion, it is argued, is 

conditioned by monosemic linguistic definitions of the values of the notational 

entities, but the result can be handled by any - arbitrarily chosen - algorithmic 

rule independent of the original semantic definitions. The implication is that 

the algorithm is understood as an semantically open or empty syntactical struc-

ture which can be interpreted by different semantic regimes. 

This multisemantic potential may be of minor relevance to traditional use of 

algorithms in mathematics. But, it is essential for the understanding of the 

function of algorithms implemented in computers because the implementation 

requires the algorithmic rules to be expressed in the same notation system. 

Hence, the algorithmic rules are open to the same type of manipulation as the 

regulated expression. The importance of this facility is reinforced by the me-

chanical execution, since it opens for manipulation on the level of notation. A 

manipulation which is extremely difficult to do either as mental arithmetic or 

with only manually written help.   

The structure of this function is described as second order handling of algo-

rithms or handling of algorithms by algorithms. The historical development of 

this second-order handling is traced back to the establishing of more abstract 

concepts of algorithmic procedures as autonomous procedures. A short account 
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is given of the conceptual innovations concerning second order handling gene-

rated since the 1940's. 

The process is often described as a transition to a more abstract interpreta-

tion of more complex algorithms and related to the development of program-

ming methods. Following this description, it should be added that the develop-

ment of more complex algorithmic structures is not directly related to an in-

creased capacity to control complex relations outside the algorithmic expres-

sion. The relationship between the algorithmic expression and the assumed 

meaning has also become more complex as is indicated by the term »second 

order handling«. 

One of the unfamiliar aspects of this increasing complexity derives from the 

explicit representation of the rules in the notation system. Another derives 

from the operating structure of the computer since it is both possible and ne-

cessary to organize the execution as a series of singular steps, each allowing 

new choices to be made if so desired. 

Algorithmic expressions interpreted on first order level can be described as 

determinated sequences, performed automatically from the beginning to the 

end. Second order interpretation is based on local step-to-step determination. 

Hence, there is also a change in the relationship between the series of steps. In 

first order interpretation and handling the series are determined by logical and 

calculational rules, determining the relation between any step relative to the 

preceding and following steps. The only invariant relation in the second order 

system is the temporal. There has to be a temporal relation between any two 

steps, but the next step can be chosen independently of the preceding steps, 

depending only on the actual state of the whole system. So, the whole system is 

always open for change and reinterpretation. The preceding steps are of rele-

vance only in so far they are re-presented in the actual and synchronically ma-

nifested state of the system. Hence, the diachronic structures of first orders ex-

pressions are substituted by a synchronic structure in second order systems.  

The concept of the programe is of relevance for the interpretation and de-

scription of intended goals. But, it gives a description of the process on the le-

vel on chosen intentions only, and it hides the importance of the synchronic 

form of representation of the whole system, which allows the arbitrary - ran-

dom and optional - choice of the next step, which again allows the change of 

semantic regime. 

Finally, the unfamiliar character of this structure is illustrated by the diffe-

rence between the informational and alphabetic notation. The function and va-

lue of any single bit depends solely on the actual state of the whole system. 

The value and function of the letters in the alphabet partly depend on conven-

tions ascribed to the use of each single letter and partly on its relationships in 

the diachronic manifested expression. You can always tell something specific 

about a notational entity in other expression systems (an A is an A which can 
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only be used in some connections and contexts) but you can never tell anything 

in particular about the binary figures 0/1 except the fact there is a difference 

when used in the computational system. 

 The concept of synchronic structures used is derived from linguistic theory, 

but reinterpreted as was the case with other conceptual borrowings. A reinter-

pretation was necessary because the synchronic structure in the computer does 

not determine the diachronic process as was assumed for instance by Hjelm-

slev in his definition of the language system as a synchronic structure 

determining the language use. 

One of the important aspects of the synchronic manifestation, is that it is 

possible to interpret the same structure on different levels when seen from the 

diachronic perspective of the computational process. Basicly it can be argued 

that the computational notation system has a double structure. 

In one perspective it is defined on the binary - and sequential - level with the 

bit being the notational entity.   

But, implemented in the computer it becomes clear that the single bit itself is 

defined through the actual state of the whole system, implying that any opera-

tion relative to a single bit at the same time is an operation with the whole sy-

stem. Therefore, the actual state of the whole system must be seen as the basic 

notational entity from the diachronic, processing perspective.  

But, it is also possible to change and choose the level of interpretation of the 

structure from the notational to a syntactical and/or semantic level. These 

changes are also possible when analyzing linguistic expressions. The 

significant difference is that the change of perspective on the computational 

structure is not only a change in the level of description of the system, it can 

also be used as a means of changing the expression itself. 

The only thing which cannot be changed is the basic condition that any mes-

sage is expressed in a notation system with a limited set of notational entities. 

If this condition is met, it is also possible to implement the message in a com-

putable form. That's why this machine is the first real multisemantic machine, 

able to express and manipulate any type of semantic content which can be ex-

pressed in this form. Since that's the case for all kinds of known linguistic and 

mathematical expressions and for many kinds of pictorial and other forms of 

sensory expressions, and since there is no obvious limit for future development 

of algorithmic expressions, it can also be stated there is no way to limit, control 

or predict, what will be expressed in this medium in the future. 

What can be predicted, however, is that any expression within this system 

will be bound by the restrictions implied by the notational condition. These 

kinds of systems will never be able to generate their own symbolic competen-

ces, nor will it be possible to build so-called natural language systems, nor will 

the »Cartesian« restriction of the »sensory capacities« be transcended. Every-

thing expressed has to be expressed in a reductionist form. There will always 
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be a difference between what we can think, see, hear or feel and what we can 

represent in this machine, because the human body possesses a capacity to cre-

ate symbolic meaning which cannot be restricted by the same notational condi-

tion.  

6 Different semiotic approaches 

 

In the final chapter the analysis of the computational sign system is 

compared to two recently published semiotic analysis of the computational 

symbol processes, i.e. James H. Fetzer Artificial Intelligence: Its Scope and 

Limits (1990) and Peter Bøgh Andersen A Theory of Computer Semiotics 

(1990).  

Both of these can be seen as semiotic attempts to transcend the AI-concept 

of symbols founded by Herbert Simon and Allen Newell, but they differ in 

theoretical background and especially in the interpretation. 

Fetzer's theory is based on the semiotic sign scheme of Charles S. Peirce and 

the symbol theory of Herbert Simon and Allen Newell. Fetzer accepts their the-

ory as an adequate definition of the symbol process in the computer, but reject 

it as an adequate theory on human symbol processing. The argument is that the 

symbols processed in the computer (as defined by Simon and Newell) does not 

have the referential and interpretative relations which constitutes a sign. Hen-

ce, the conclusion is that the computational process is not a sign proces at all. 

The implicit conclusion seems to be that semiotic theory is not the proper 

theory for analyzing the computational processes, since it only provides argu-

ments against the interpretation of the computational process as a theory of hu-

man symbol activity. However, there are also reasons to doubt that Simon and 

Newell's definition of the mechanical symbol process as an autonomous pro-

cess provides an adequate description of the computational process - as sup-

posed by Fetzer. 

Some of these arguments are given in Bøgh Andersen, 1990 as a part of the 

foundation of his theory of computerbased signs based on the interpretation of 

the machine as a communicative medium.  

Although his analysis has influenced this work to a high degree, there are 

two major differences. 

The one is related to the different aims since Bøgh Andersen's book is direc-

ted towards the development of new expressive capacities - i.e. »narrative sy-

stems« - and strongly oriented towards the detailed analysis of the interface 

structure or «high level» processes, whereas the analysis given in the preceding 

chapters is oriented at the »low level« processes common for all kinds of use 

of the machine. 

The second major difference is indicated in Bøgh Andersen's interpretation 

of the »computerbased signs« as a sign function based on, but not including - 

or constituted at - the basic computational level. As in the computer the bits are 
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not visible in Bøgh Andersen's theory. The notation structure and the lower sy-

stem processes including a great part of the programmers' work is only concei-

ved as raw material for the signfunction which is established at the level of 

use. This can be seen as an effect of the intentional goal to make the computa-

tional processes visible at a semantic level which can be interpreted by users 

with out knowledge of the system structures. But, it also inherits a severe re-

striction - shared with other theories exploiting the use perspective - since it 

leaves the nonvisual, but still essential level of the sign manifestations outside 

the analysis. Since the distinction between system and interface itself is created 

as result of a sign proces, it can also be argued that the signfunction includes 

the nonvisual notation processes and that the only limit for the symbolic in-

teraction is the competence of the user.  

  It is finally argued that the efforts to integrate the user perspectives which 

has played a central role for the development and spread of the technology in 

the 1980'es has now come to a crossroads where the question, what can be 

done for the user? should be subordinated the question: what different users 

need to learn about the computational sign structure? There is no way out of 

the basic dilemma inherited in the fact that the computational system is a new 

type of sign system which has to be learned. However, the computational com-

petence is not a pure formal competence, it is not the competence of the pro-

grammer nor of the user, it is the competence to integrate knowledge of the 

computational potential with knowledge of the matters concerned. 

The computational competence is a double competence based on the inter-

activity between two kinds of sign production, the one being directed to the 

specific demands related to the mechanical execution of the computational pro-

cess, the other to the intended goals. Similar differences exist in other sign sy-

stems. Knowledge of the linguistic system is a necessary condition for the arti-

culation of meaning. But, there is a difference. The linguistic expression is a 

precondition for the computational procedure, which has to be developed as 

another kind of semantic interpretation.  

 

 

7 Epilogue 

 

One theme - the basic philosophical questions raised by the development of 

this sign system - is left to an epilogue, since it is claimed that the analysis of 

the computational sign system can stand for itself independent of the epistemo-

logical assumptions which have been used to articulate the questions discussed.  

The epilogue concentrates on the relation between physical, mechanical and 

symbolic activities, following a basic assumption in the various attempts to in-

terpret the mind and brain in the picture of the computational process or to in-

terpret the computational process as a picture of the brain or mind. The as-
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sumption followed is that all known mental processes are also physical proces-

ses. What is not followed however, is the basic and common »neocartesian« in-

terpretation, underlying both the AI-concepts and Cognitive Science whether 

based on the rationalist tradition or the empiricist tradition of connectionism. 

The deviation from these interpretations follows from the question of the ori-

gin of the human symbol activity since this origin has to be seen as a result of a 

process in the immanent world. 

Two different arguments are given, each leading to the conclusion that hu-

man symbol activity cannot evolve in a physical world governed by mechanis-

tic principles and cannot itself be restricted to function as a mechanistic 

system. 

The one argument is derived from the fact that it is not possible to explain 

how the same physical form can both exist as a pure physical form (of type 

noise in Shannon's theory) and as a symbolic entity (of type information) in the 

same physical system from a mechanistic point of view. The mechanical proce-

dure, it is argued, does not allow the same physical entity to posses different 

qualities, and it is not possible for a mechanistic system to operate with this 

type of discrimination. If it could, it would no longer be mechanistic. However, 

the human physical system can make such discriminations. 

The other argument is derived from an extension of Darwin's theory bringing 

the development of the symbolgenerative competence into the domain and 

ruling out the assumption made by Darwin that the origin of (the primitive and 

as he said very few forms of) life still could be seen as a result of a transcen-

dental creation. 

If both life and consciousness are understood as immanent phenomena, it 

follows that the immanent world cannot be explained as a mechanistic, phy-

sical system since basicly mechanical systems are defined by structures and 

forms given outside the system. There is no way to include the generation of 

the forms constituting a mechanistic procedure as part of or result of the me-

chanical procedure itself. 

Both these arguments lead to the rejection of the basic assumptions about the 

mechanistic character of both the brain and the mind as assumed in the neocar-

tesian paradigm. They also lead to the rejection of the idea that only signs pro-

duce signs as often assumed in linguistic and semiotic theory. This rejection is 

not only related to the question of the origin of human symbol activity. Since 

the mind exists in a physical system, there is no way to exclude the possibility 

that this physical system is still able to produce new signs and sign structures 

just as there is no way to limit the symbol production to mechanistic procedu-

res.  

However, the basic problem for acceptance of these arguments seems to be 

rooted a third place, namely in the idea of the transcendentally given forms 

which - in various interpretations - has been constitutive of Western thought.  
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Since the idea of the computer itself can be described as a product of the col-

lapse of the dualistic interpretation of the idea of transcendental form (the Car-

tesian concept of the mind described by the Cartesian concept of physical 

form) there are also reasons to claim that this collapse is the proper theme of 

the cultural revolution whereto the computer contributes. 

While this can be seen as a radical process of conceptual transformation, 

there is also a basic line of continuity since the collapse can be described as a 

fulfillment of the dualistic, Cartesian thinking bringing the dualism it self to an 

end. This story, however, is an extensive story which can be traced along many 

different lines among which only one is shortly indicated by the progressive 

development from the 17th century concept of physical particles as the 

immanent form af matter to the 19th century inclusion of physical energy as 

immanent and materialized form (and the first steps to materialize the concepts 

of biological and mental forms) towards the inclusion of biological and mental 

processes as immanent, materialized forms, possibly bringing the remaining 

concepts of transcendentally given forms to an end.  

While the direction of the process - the progressive transition from the con-

cepts of transcendent to immanent forms of both matter and forces in physics, 

biology and psychology - seems irresistible, the conceptual results cannot be 

declared in advance. The process involves some of our most basic conceptual 

distinctions. But, important indications of the character of the conceptual chan-

ges, it is argued, might be found in the preceding conceptual changes implied 

by former steps in the story. 

As indicated, in modern physical theory for instance no way is found to 

maintain the former concept of atomized particles after the introduction of the 

concept of materialized energy. While the relation between the interfering 

»energy forms« and the colliding »matter forms« is described by a determinis-

tic rule of conversion in the theories of relativity, the relation remains undeci-

dable on the underlying level of quantum mechanical description. Both theo-

ries imply some type of a basic continuity between energy and matter. 

In so far as the conceptual distinction between physical matter and energy 

reflects the physical world it seems to reflect forms generated in nature but not 

the nature of the form generative capacity.  

If so, the secularizing development of the relation to nature - beginning with 

the concept of corpuscular matter, continuing with the concept of materialized 

energy - has now reached the concept of form (and mental forms) as a con-

tainer transcendental to the contained matter or energy. The neocartesian para-

digm including the information theories has taken steps to perform the transi-

tion from transcendental to immanent forms and procedures. But, they have 

only taken the first step since they interpret the immanent forms and procedu-

res as though they were still transcendental, describing the continuous world as 
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a series of parallel, interacting levels, but not the processes allowing the estab-

lishing of these different levels. 

The next steps might be to develop concepts of form and form generation 

processes as an aspect of matter and energy and reverse. One of the conditions 

will be the transference of the mechanistic concepts developed as descriptions 

of nature to the more proper domain of human affairs where mechanistic con-

cepts probably can be seen as the most brilliant and dangerous principles for 

human intervention ever created. They are so, just because they do not repre-

sent the generative noise in the world in which they are used to intervene. 
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