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Ιδρυτής: Louis Hjelmslev (Copenhagen, 1899-1965).
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Συνεργάτης: Uldall (1907-1957) 

Hans Jørgen Uldall (left) and Louis Hjelmslev (right) in Aarhus
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Hans Jørgen Uldall (left) and Louis Hjelmslev (right) in Aarhus

Θεωρία σημειωτικής. Επίδραση Saussure. Συστηματοποίηση της θεωρίας του Saussure. 
Η γλωσσολογία θεωρείται αυτόνομη επιστήμη
Δύσκολη στην κατανόηση λόγω αφαιρετικού χαρακτήρα και του μεγάλου αλγεβρικού φορμαλισμού
Ç ãëþóóá åßíáé ìïñöÞ, ü÷é ýëç (Saussure) ÕËÇ → Ýííïéåò Ðåñéå÷üìåíï ÌÏÑÖÇ →  óçìáóßåò ÕËÇ → öèüããïé ¸êöñáóç ÌÏÑÖÇ → öùíÞìáôá. - ppt êáôÝâáóìá
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Διάκριση σε δύο επίπεδα και μετά σε δύο στρώματα. 

The terms expression plane and content plane and, for that matter, expression and content are chosen in conformity with established notions and are quite arbitrary. Their functional definition provides no justification for calling one, and not the other, of these entities expression, or one, and not the other, content. They are defined only by their mutual solidarity,[ 5 ] and neither of them can be identified otherwise. They are each defined only oppositively and relatively, as mutually opposed functives of one and the same function. (Hjelmslev 1963/1943: 60)


Διαβάζουμε από: Γεωργακοπούλου, Α. και Γούτσος, Δ. 2011. Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης, σσ. 37-41
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Figurae: μορφικά σχήματα, ειδικά ανά γλώσσες και ποικίλα
Glossemes: ελάχιστα στοιχεία των μορφικών σχημάτων, καθολικά και σταθερά / φωνολογικά χαρακτηριστικά (Πράγα) και σημασιολογικά χαρακτηριστικά (Κοπεγχάγη)
Πληρήματα/κενήματα
Π.χ. 

                    Πατέρας    μητέρα     σκύλος       τραπέζι
ΕΜΨΥΧΟ             +           +         +             -
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ         +           +          -             -
ΑΡΣΕΝΙΚΟ            +           -          +            +/-
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ           +           +         -             -
   

Κριτική: Mounin (επικριτής της θεωρίας λόγω του αφαιρετικού χαρακτήρα), Eco (παρά την κριτική παραδέχεται ότι ο είναι ο Hjelmslev είναι ο μόνος που θα μπορούσε να προτείνει ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο για μια σημειωτική θεωρία/ επηρεάστηκε από αυτόν, όπως και ο Greimas
Παρά τις αντιρρήσεις ο Hjelmslev κλασικός της σημειωτικής. 

