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Med Hva er vitsen? Humor fra Homer til
Simpson har Øystein Sjaastad og Jørgen
Gaare skrevet en bok om humor i et filosofisk perspektiv fullspekket med morsomheter. Med sin faglige bakgrunn fra filosofi og
idéhistorie øser de av sine kunnskaper om
filosofers betraktninger om humor og
forklarer hovedtrekkene i de viktigste
humorteoriene. Boka er først og fremst
skrevet for alle som synes humor er interessant og som ønsker å vite mer om humor
som fenomen.
Den voksende akademiske interessen
for humor kan ha sammenheng med at
humor har fått en stadig større plass innen
populærkulturen. Synet på populærkulturen har også endret seg de siste tiårene. Fra
de ideologikritiske teoriene på 1970-tallet
der populærkulturen ble betraktet som
fordummende, ser man den i dag som
meningsskapende på mange ulike nivå. Slik
jeg leser boka til Sjaastad og Gaare, viser de
oss at filosofer har hatt dette åpne og utforskende blikket på humoren helt siden
antikken.
Humorforskning er et utpreget flerfaglig felt og litteraturforskere, teatervitere,
filosofer, medieforskere, folklorister, pedagoger, lingvister, psykologer og nevrologer
har ulike tilnærminger og teorier om
humor. Denne flerfagligheten viser kompleksiteten i humoren og gjør en enhetlig
definisjon vanskelig. Dette er også godt
synlig i Sjaastad og Gaares tekst. De definerer ikke begrepet eller fenomenet humor,
men forsøker å forklare hva humor er ved å

sitere professor Lupus fra Harry Potters
verden. Lupus, som er professor i Forsvar
mot svartekunster, sier det finnes bare én
måte å forsvare seg på mot hambusen, et
fryktet og magiske skap-vesen som kan
omskape seg til en kjempeedderkopp.
Latteren er nøkkelen: Den som står overfor
kjempeedderkoppen må tvinge den til å ta
en annen og lattervekkende form, og uskadeliggjøre den gjennom trylleformelen
riddikkulus! Denne scenen fra Harry Potter
mener forfatterne gir en ”dyp forståelse for
hvordan humor virker, hvordan den forholder seg til frykt, og hvordan frykten kan
bekjempes ved å endre konteksten det fryktede fenomenet først opptrer i” (s. 14).
Forfatterne mener professor Lupus tydeliggjør tre vesentlige sider ved humoren:
Humor er et våpen, den uttrykkes i overraskende kontraster og den frigjør. Det blir
en morsom, men lite faglig holdbar tilnærming. Men lest som et pedagogisk springbrett over i hovedteoriene om humor, tar vi
poenget.
Hva er vitsen? Humor fra Homer til
Simpson inneholder mange interessante
kapitler, men er noe uklart strukturert. Den
består av 12 kapitler og en oppsummering,
samt et kapittel som presenterer både internasjonal humorlitteratur og klassiske filosofiske bidrag til humorlitteraturen. Den
uklare struktureringen av kapitlene og
temaene skyldes at det i noen av kapitlene
ikke går helt klart frem hvor vi befinner oss
i det teoretiske landskapet. Det er for
eksempel tre klart avgrensede kapitler som
tar for seg de tre viktigste humorteoriene;
overlegenhetsteorien, inkongruensteorien og
forløsningsteorien. Etter at overlegenhetsteorien er presentert, følger to kapitler om
latterens frigjøringspotensial og vitsen som
våpen. Begge disse kapitlene kan oppfattes
som videreføringer av overlegenhetsteorien,
men i kapittelet ”Latterens frigjøringspotensial” presenteres den russiske filosofen
og litteraturviteren Mikhail Bahktin og
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hans analyse av karnevalet i middelalderen
der autoriteter og samfunnsforhold åpent
kunne kritiseres gjennom degradering.
Forfatterne behandler imidlertid Bahktins
analyse av den karnevalistiske kulturen som
en forløper til forløsningsteorien. I ”Vitsen
som våpen” tas det igjen utgangspunkt i
overlegenhetsteorien. Inkongruensteorien
gis et klart avgrenset kapittel med et påfølgende kapittel om forløsningsteorien.
Deretter følger fire kapitler om blant annet
svart humor, og religion og humor som blir
mer uklart presentert.
Parodi, satire, ironi, absurditet og flertydighet er blant humorens virkemidler, og
humor brukes og tolkes på ulike måter.
Denne kompleksiteten gjør at det ikke er
helt enkelt å strukturere en bok om humor.
Men forfatterne innfrir det de lover: ”Her
møter vi synspunktene til noen av dem som
har gjort inntrengende forsøk på å forstå
hva humor er” (bokas bakside).
Hva er vitsen? Humor fra Homer til
Simpson er helt uten illustrasjoner. Det
finnes et vell av blant annet morsomme
vitsetegninger og tegneseriestriper å illustrere en bok som dette med. Når forfatterne ikke har gjort det, kan grunnen være
at de har ønsket å unngå vanskelig spørsmål
om rettigheter. Der klare rettigheter finnes,
vil bruk av materialet også kunne bli kostbart. Men dermed får vi heller ingen
eksempler på humor i sjangere som vitsetegninger, eller den politiske karikaturtegningen. Karikaturen er et eksempel på
ytringer som har kostet kunstnere livet
fordi tegningene har hatt kraft i seg til å
stille til skue maktens ansikt. Det viser at
humor kan oppfattes som farlig og som
middel for å mobilisere til endring.
Teoriene
At humor kan være uttrykk for overlegenhet
er en betraktning som går tilbake til de
greske filosofene, der blant annet
Aristoteles snakker om humor som ”dannet

46

Gjertrud Sæter

frekkhet” (s. 15). Å fortelle en vits om noen
var på en måte å baktale vedkommende,
mente Aristoteles. Han så latteren i
sammenheng med makt og aggresjon rettet
mot et offer, en mindreverdig person, og
komikken ble dermed noe nedverdigende.
Den franske filosofen Henri Bergson så
latteren og det komiske i sammenheng med
mangel på empati. Slike synspunkter har
blitt videreført i nyere humorforskning
hvor aggresjonsaspektet har vært sentralt.
Overlegenhetsteorien viser da hvordan
humor kan være brudd på normer for hvordan man opptrer i forhold til, eller omtaler
andre mennesker. Disse normbruddene
tolkes i overlegenhetsteorien som en
nedvurdering eller fiendtlighet i forhold til
det, eller den, som latterliggjøres. Dette får
forfatterne godt frem gjennom sine mange
vitseeksempler.
Den andre humorteorien som presenteres, er inkongruensteorien. Inkongruens
oppstår når to motstridende forståelseshorisonter møtes. At en forventet eller opplagt
mening gis en uventet mening gjør at det
oppstår en overraskende uoverensstemmelse som kan være komisk. Det komiske
ligger ikke i de lingvistiske formuleringene,
de er i seg selv korrekte, men i den konseptuelle uoverensstemmelsen. Både filosofer
som Immanuel Kant og Søren Kirkegaard
pekte på at humor oppstår i den manglende
overensstemmelsen hvor absurditeter,
tvetydigheter og misforståelser kan blomstre. Følgende gullkorn fra Marilyn Monroe
er et eksempel på inkongruens: ”Det er
ikke sant at jeg ikke hadde noe på. Jeg
hadde radioen på.” (s. 39). Forfatterne
påpeker at det ikke ligger noe ondskapsfullt
i å le av inkongruenser, ”for latteren retter
seg ikke mot mennesker, som derved kan
såres, men mot selve inkongruensen” (s.
75). Det nevnes imidlertid ikke at inkongruens også kan vekke andre følelser enn
latter, som for eksempel usikkerhet og
skam.
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Forløsningsteorien er den siste av de tre
teoriene som blir omtalt. I denne teorien
betraktes humor fra et energiperspektiv.
Sigmund Freud regnes som grunnleggeren
av forløsningsteorien, men Sjaastad og
Gaare viser at også andre filosofer har tenkt
i samme retning som Freud, blant andre
René Descartes, Herbert Spencer og
Charles Darwin.
Freuds forskning om vitser og vitseteknikk er blant hans mindre kjente arbeider
og blir godt presentert av forfatterne. Freud
delte vitsene inn i to hovedkategorier: De
tendensiøse og de uskyldige. De uskyldige
vitsene er uten noe mål i seg selv annet enn
moro for moro skyld. Andre ganger har
vitsen en hensikt. Den blir tendensiøs og er
ifølge Freud en del av en psykisk prosess der
latterens årsak egentlig er psykologisk og
knyttet til spenninger som får sin utløsning
gjennom humoren. Det er her teorien har
sitt navn fra: Humoren og latteren fungerer
ifølge Freud, som en ventil i forhold til
oppdemmet affekt, psykisk press eller
anstrengende situasjoner. Den psykiske
energien som er samlet opp, kan få utløp
gjennom vitsen, og teorien er derfor også
kalt ”slippe ut dampen-teorien” eller
”ventilteorien”. Vitsefasaden gjør også at
ellers forbudte impulser kan uttrykkes på
en måte som kan aksepteres sosialt.
Freuds humorteori har hatt stor innflytelse på senere humorforskning, og Sjaastad
og Gaare viser at selv forskere som ellers
ikke har noe til overs for psykoanalysen,
mener at freudiansk humorteori får frem
sider ved personligheten som også anskueliggjør motivene bak å uttrykke seg
gjennom humor – og til å forstå hvorfor
mennesker verdsetter ulike typer humor.
Humor kan i prinsippet finnes over alt,
i alle sjangere og sosiale sammenhenger.
Men den er ikke iboende i tingene selv.
Humor er kontekstavhengig og forutsetter
et visst meningsfellesskap for at den skal bli
forstått. At humor er betinget av kulturelle,

sosiale og historiske forhold viser forfatterne med en rekke eksempler som ”sakristihumor”, etnisk humor, harry-humor og
blondinehumor.
Begrepet humor blir gjerne brukt som
en samlebetegnelse om alt som får oss til å
le, eller, som folkloristen Birgit Hertzberg
Johnsen skriver i Hva ler vi av fra 1997 – alt
som ”disponerer for komisk latter”. Fordi
mange ulike fenomener kan disponere for
komisk latter, blir en slik vid bruk av begrepet åpent og inkluderende, også for humoristiske ytringer som kan betegnes som
sosial aggresjon eller den samfunnskritiske
satiren og ironiske uttrykksformer.
Filosofene Sjaastad og Gaare synes å spille
på uklarhetene rundt Homers identitet og
stiller det såkalte homerske spørsmål når de
i sluttkapittelet spør: ”Er det håp om en
endelig definisjon av humor?” Konklusjonen deres er at det ikke er mulig å definere humor. Men har ikke Sjaastad og
Gaare gjennom 160 sider med eksempler
nettopp vist at humor er kommunikasjonsformer som disponerer for komisk latter og at
disse kommunikasjonsformene kan ta ulike
former og uttrykkes i ulike sjangere?
Denne definisjonsmessige unndragelsen kan leses som et slags budskap i
boka: Humor er så mye forskjellig og kan
oppfattes på så mange forskjellige måter at
en definisjon vil bli for generell. Men det
blir problematisk når det i tillegg innføres
en noe uklar begrepsbruk der latteren og
humoren blir brukt om hverandre. En
annen lesning av denne unndragelsen er at
de rett og slett driver litt akademisk gjøn
med oss.
De ulike humorteoriene brukes i dag
gjerne som delforklaringer som kan belyse
ulike forhold ved humoren. Og med sitt
faglige ståsted i filosofien viser forfatterne
hvordan humor kan oppfattes fra et filosofisk perspektiv. Håndverksmessig skjemmes
boka av litt mange korrekturfeil og noen
inkonsekvenser i litteraturlisten. Det kan

Bokmelding

47

TfK 4-2012 ombrukket_TfK materie 08.01.13 11:19 Side 48

være et uttrykk for at forfatterne er mer
opptatt av temaet enn av språk? Forfatterne
er imidlertid så velformulerte at forlaget
skulle brukt litt mer ressurser på korrektur.
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Det trenger nemlig ikke være slik som
Homer Simpson sier, at ”å prøve er det
første skrittet mot å mislykkes”.

