
Skriftlös kultur, klanstruktur och 
förskriftning

Gerd Carling, Filosoficirkeln, 11 oktober 
2016



Grundläggande frågor

 Vad är skriftlös kultur?

 Vad menas med klanstruktur?

 Vad är förskriftning?

 Hur hänger skriftlöshet och klanstruktur ihop?

 Vad händer när en skriftlös kultur övergår till att bli skriven?



Skriftlös eller illitterat?

 Encyclopedia Britannica:

 Non-literate society: a people or culture without a written language

 Illiterate: member of a literate society who has not learned to read or write

 Större delen av jordens 7,000 språk är skriftlösa. 

 En kultur kan vara skriftlös och existera parallellt med eller inom en skriven kultur.



Vad är ett prototypiskt ”språk” och var 
talas det?

Ethnologue (2012)



Världens språk i siffror 

Area Living languages Number of speakers

Count Percent Total Percent Mean Median

Africa 2,139 30.1 847,791,487 13.0 396,349 27,300

Americas 1,062 15.0 49,090,069 0.8 46,224 1,090

Asia 2,296 32.4 3,929,931,706 60.4 1,711,643 12,000

Europe 287 4.0 1,672,591,291 25.7 5,827,844 33,155

Pacific 1,313 18.5 6,854,607 0.1 5,221 970

Totals 7,097 100.0 6,506,259,160 100.0 916,762 7,000

Ethnologue (2016)



Klanstruktur – några kännetecken

 Baseras på medföddhet

 Strukturellt, hierarkiskt organiserad

 Organiserar gruppens medlemmar enligt deras position i familjen/klanen

 Konsoliderar hierarkier kopplade till genus, ålder och position i familjen/ klanen

 Hierarkierna reglerar den enskilde individen i gruppen

 Individen har små eller inga möjligheter att ändra sin position i hierarkin



Evolutionära aspekter

 Släktskapssystem (Kinship systems) – fundamentalt i människans utveckling

 Kopplat till en samhällsorganisation

 Baserat på relationer manligt – kvinnligt, föräldrar – barn

 Har både en biologisk och en ekonomisk/materiell grund: 
◦ Undvikande av inavel (incest tabu, systematisk exogami)
◦ Stabilisering av ekonomi genom ingifte

 Betydelsefullt för taxonomisk klassifikation av kulturer ur ett globalt och kulturevolutionärt perspektiv

James (2008), Gamble (2008), Lomax & Arensberg (1977)



Klanstrukturens enheter

 Familjen = Grupp baserad på nära 
släktskapsrelationer

 Klanen = Familj i utvidgad bemärkelse

 Traditionell klassificering i 6 olika system

 Terminologin av betydelse för klassificeringen



Den indoeuropeiska familjen
*uoik’o- ”the village”

*heg’-hom ”I”

*ph₂tēr 
”father”

*meh2-tér-
”mother”

*bhreh2-ter-
”brother”

*sués-
or-”sister”

*suh-nú-
”son”

* dhugh2-ter-
”daughter”

*snusos ”wife of 
son”

*suek’uros
”husband’s 

father”

*suek’ruh-
”husband’s 

mother”

*deh2iuēr-
”husband’s 

brother”

*g’elh2ōu-
”husband’s 

sister”

*i(e)nh2ter-
”wife of 

husband’s 
brother”

*h2euh2os
”grandfather”

*potis ”husband”

*ph2tr-ou- 
”paternal 
brother”



Större enhet: grupp

 Koppling till språk: språk är det man ”är”.

 Etno-lingvistisk grupp delar en socio-
kulturell nisch, som delar

◦ Geografisk/ekologisk nisch
◦ Komplexa familjerelationer
◦ Socio-kulturella strukturer
◦ Språk

Hornborg & Hill (2011), Heckenberger & Railey (2003)

Rekonstruktion av en Xinguano-by före 1492



Interaktioner och nätverk

Ego-baserat nätverk Viktigaste funktion Storlek Beskrivning

Intimt Emotionell 3-7 Kärnfamilj
Stödjande grupp

Effektivt Materiellt utbyte 10-23 Klan
Minimal grupp
Sympatigrupp

Utvidgat Symbolisk: positiv 100-400 Grupp
Dialekt/språkgrupp
Stam

Globalt Symboliskt: negativ 2500- Språkfamilj/grupp
Icke-signifikanta, 
”andra”

Gamble (2009)



Makro-grupp?

 Finns det en större sammanhållande 
enhet utöver gruppen eller språket?

 Språkfamilj

 Språkunderfamilj

 Sammanhållande enheter
◦ Kulturella särdrag – kan definieras?
◦ Språklig likhet – kan definieras?
◦ Annat?

 Tidsdjup har betydelse

Hornborg & Hill (2011), Carling et al (2013), Eriksen (2011)



Proto-grupp?

 Är språk en förutsättning för komplexa sociala 
relationer?

 Vilken betydelse har narrativitet, 
minnesbibliotek, härmning och upprepning i 
språkets utveckling?

 Vilden betydelse har kulturella artefakter (s.k. 
lingvistiska exogram) i språkets utveckling?

 Vilken betydelse har anpassning till ekologiska 
och socio-kulturella nischer i språkets 
utveckling? 

Donald (2001, 2010), Dunér & Sonesson (2016), Carling (2016)



Skriftlösa lagsystem

 Vi identifierar gärna ”lag” med något 
som är nerskrivet, ”lagens bokstav”.

 Legala system i skriftlösa samhällen kan 
antingen:

◦ traderas muntligt, oftast inom en specifik 
samhällsgrupp (prästerskap eller 
liknande)

◦ konsolideras genom betrodda individer 
(hövdingar, stamäldste) 

Albertus Pictor: Mose mottager Lagens tavlor på berget Sinai 
(Kumla kyrka)



Äldsta skriftkulturerna

Hieroglyfluviska

Egyptiska

Sumeriska Egyptiska/grekiska

Akkadiska-babylonska



Relation till samtida klansamhällen?

 Redan de äldsta (tolkningsbara) skriftkulturerna, Egyptiska, Akkadiska, Hettitiska, Luviska, Linear B 
representerar storskaliga samhällen, ”riken”, med gränser, stadskultur, hierarkier, språklig och 
ortografisk standardisering. 

 Typiskt: lagtexter, religiösa texter, historiska dokument, episk litteratur.

 Vad vet vi om 
◦ övergången från småskaliga klansamhällen till mer storskaliga, organiserade samhällen?
◦ nivån av litterathet bland talare?
◦ flerspråkighet? 



När klansamhälle möter skriftkultur 1:
kelterna

Kelternas utbredning 
under första årtusendet 
f.v.t.



500-t fvt och framåt: 
keltisktalande kärnområde 
keltiberer, galler, belgare

5/4th ct 
Lepontiska

4-3 årh fvt: intrång av keltiska stammar och
Köpmän i Grekland, Egypten

2 årh fvt: Galatiska 
kungadömet i Anatolien

Belgare

Skottar, pikter

Historisk data mest från romerska och 
grekiska källor



Vad vet vi om den keltiska 
samhällsorganisationen?
 Krigararistokrati

 Utvecklad klanstruktur, småskalig stamorganisation

 Bör ha funnits samhällsorganisation
◦ *rīgiom ”rike” < *rīg- ”kung”, *ambaxto- ”tjänare, vasall”

 Starkt teokratiska samhällen

 Särställning för druidkasten, lärdomsmonopol och auktoritet 
över kungen och aristokratin 

 Muntligt traderade religiösa och legala system

 Viktigaste individerna i stammen:
Druiden (Galliska: druides < *dru-wid- ”den som har sin kunskap från 
trädet”)

Offerförrättaren (Galliska uoāteis < IE *weh₂-ti- ”profet” )

Barden (Galliska *bardos < IE *gwerh- ”lovprisa” )Ball (1993), Meid (1997), Rankin (1997)



Kontinentalkeltiska: få/inga legala/ 
religiösa dokument, olika lokala 
skriftsystem 

Lepontiska: 
Luganoalfabetet

Gallo-grekiska: 
grekiskt alfabet

Keltiberiska: 
iberisk skrift

Gallo-latin: 
latinskt alfabet



Keltiskans förskriftning

 Genomgripande förskriftning först genom 
kristendomen, när druidkastens lärdomsmonopol bryts

 Kunskap om religion och samhällsorganisation genom 
romerska/grekiska källor, samt senare litteratur från 
Britannien

 Starkt motstånd inom druidkasten mot nedskrivning
◦ Muntlig tradering
◦ Exklusivitet genom kontakt med gudarna



När klansamhälle möter skriftkultur 2:
romerna



Första vandringen: ca 500-1400 e.Kr. 

Masica (1991), Matras (2002)



Andra  vandringen: 1850t-1920t



Dialektsituationen i Sverige

 Första vandringen (1512-)
◦ Skandoromani

 Andra vandringen (slutet av 1800-t)
◦ Kelderash
◦ Lovari, tjurari

 Tredje vandringen (efter andra världskriget)
◦ Kale (finsk romani): 1950-talet
◦ Polsk romani, gurbeti: 1950-talet
◦ Arli, erli, romungro etc: 1990-talet
◦ Kelderash, lovari etc: 2000-talet



Sociala enheter

 Familj (familya) = familj

 Klan (vitsa) = utvidgad familj

 Grupp (natsiya) = språk/dialekt 

Lee (2001), Carling et al (2016)



Klanstrukturen: uppehållande 
mekanismer

 Kod (Romanipe, olika benämningar i olika grupper)
◦ Oskriven kod
◦ Reglerar renhet, uppförande, etc

 Ansvar
◦ Familjeöverhuvud bär ansvar för familjens handlingar
◦ Kollektiv bestraffning

Acton, Cuffrey & Mundy (2001), Grönfors (2001)



System för konfliktlösning

 Romaniya
◦ Skriftlöst system av legala sanktioner
◦ Bedömningar av hur överskridelser ska bestraffas
◦ Konsolideras genom betrodda, äldre män, ”hövdingar” 
◦ Bedömningar prejudicerande, bedöms från fall till fall

 Fejd
◦ Förseelser bestraffas utan mellanliggande förhandling
◦ Avgörs genom omedelbara ”uppgörelser”
◦ Resulterar i undvikandestrategier och territoriella gränsdragningar mellan klaner

Vuorela & Borin (1998), Grönfors (2001)



Motstånd mot förskriftning, varför?

 Skriftlöst lagsystem

 Lagsystemet reglerar den enskilde individen som 
en del av klanen

 Systemet hamnar ofta i konflikt gentemot 
majoritetssamhällets krav på litterathet och 
skolgång

 Samhället misslyckas ofta i sina inkluderande 
strategier



Funderingar

 Är skriftspråk en förutsättning för hållbar samhällsbildning?

 Är skriftspråk en förutsättning för språkspridning?

 Är småskalig klanstruktur oförenlig med förskriftning, eller ligger problemen i förskriftningen själv? 



Tack för uppmärksamheten!
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