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rielt udtryk og et indhold. Sammensætningen 
af tegn til meddelelser eller udsagn sker på 
grundlag af forskellige regelsæt, de såkaldte 
koder, som kan være af vekslende kompleksi- 
tet. De simpleste er rene lister eller leksika, som 
blot fastsætter, at der til dette udtryk svarer 
hint indhold. Sådanne koder kaldes semantiske 
koder. Men man kan også træffe på koder, 
der udover listerne indeholder regler for, hvor 
de listede tegn skal/må kombineres i den fær- 
dige meddelelese, sådanne koder indeholder 
altså også en syntaks. En given kode kan have 
to artikulationer: en primær artikulation, hvor 
man finder betydningsbærende elementer. (De 
mindste betydningsbærende elementer i verbal- 
sprogets kode er således på udtrykssiden mor- 
femerne, på indholdssiden semerne.). Hertil 
kommer så den sekundære artikulation, hvor 
man finder elementer uden selvstændig betyd- 
ning, men med betydningsdiffererende funkti- 
on (i verbalsproget er sådanne elementer tale- 
sprogets fonemer og skriftsprogets bogstaver). 

Den enkelte betydningsbærende meddelelse 
er sammensat af forskellige elementer fra den 
givne kode; meddelelsen er et forlsb som kom- 
mer i stand på baggrund af et givet, bagvedlig- 
gende system. De betydningsbærende elemen- 
ter tilhører således dels den bagvedliggende ko- 
de, systemet, hvori de sammen med andre til- 
svarende elementer kan danne strukturerede 
undergrupper, paradigmer, dels tilhører de det 
givne, foreliggende forløb, meddelelsen, hvori 
de sammen med andre foreliggende elementer i 
samme meddelelse danner strukturerede grup- 
per, syntagmer. (Et eksempel: I meddelelsen 
’barnet græder’ tilhører elementet ’barnet’ syn- 
tagmet ’barnet grzeder’, men det er samtidig 
hentet fra kodens paradigme med elementerne 
’barn’/’voksen’ 0.1.). 

Tegnet er som nævnt en enhed af et udtryk 
og et indhold. Hvis der ikke er anden forbin- 
delse mellem et givet tegns udtryk og indhold 
end en semantisk regel, kaldes tegnet arbitrært. 
Denne tegntype, som man f.eks. finder i ver- 
balsproget, szettes i modszetning til de motive- 

rede tegn, hvor udtryk og indhold kan siges at 
vaere forbundne på anden vis f.eks. gennem 
lighed. En tilsvarende sondring anvender Bar- 
thes i artiklen, idet han benytter kategorierne 
digital (svarende til de arbitrære tegn) og ana- 
fog (dvs. tegn opbygget af ikke-bety&gsba=- 
rende enheder, tegn uden dobbelt artikulati- 
on) . 

Et sidste væsentligt begrebspar i Barthes’ ar- 
tikel er denotation/konnotation. Med dette 
henvises der til det forhold, at tegn kan indgå i 
andre tegn som henholdsvis udtryk og indhold 
(på samme måde som tegn med dobbelt arti- 
kulation opbygges af mindre elementer: spro- 
gets ord dannes af forskellige udtryksstørrelser, 
fonemerne f.eks., og af forskellige indholds- 
størrelser, semerne). Udgangspunktet er de 
’normale’ tegn, de danner betydningens deno- 
tative niveau; konnotationer skabes, når så- 
danne tegn indgår som udtryk i nye tegn. Et 
eksempel fra ikonografien kan belyse dette for- 
hold: Nogle farver på et lærred denoterer med- 
delelsen ’ung kvinde med sværd i hånden’, teg- 
nene ’ung kvinde’ og ’svzerd’ indgår som ud- 
tryk i et nyt konnotationstegn, der betyder ’Ju- 
dith’. 

Udstyret med dette begrebsapparat går Bar- 
thes nu i gang med at analysere en billedrekla- 
me. Semiologien hævder som nævnt, at enhver 
betydningsproduktion kommer i stand ved 
hjælp af tegn. Spørgsmålet bliver da, om også 
billedets betydning kan siges at være baseret på 
tegn, om billedmeddelelsen er kodet, dvs. om 
grundantagelsen holder, også når man bevæ- 
ger sig væk fra det verbalsproglige område, 
hvor mange af semiologiens grundkategorier 
først er udviklet. 

Barthes kommer gennem sin analyse frem til 
den opfattelse, at biliedbetydningen har to fun- 
damentale niveauer, og den nærmere beskri- 
velse af disse minder på mange punkter om 
Panofskys mere common-sense-przegede op- 
fattelse af billedbetydningerne, omend der hos 
Barthes er tale om en væsentligt bedre, teore- 
tisk funderet begrundelse for de enkelte nive- 
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