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Er det sjovt?                        

Humor udkommer den 2. oktober 2017
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”Kender i den med …?”, ”Alle børnene …”, ”Der sidder 4 mand på en tømmerflåde …”. Vi kender form-

len for en vits. Vi ved også, at vi skal grine, når vi hører en. Det er en af grundreglerne. Men skal vi prøve at 

forklare, hvorfor en vits er sjov, hvad humor er, og hvad den bruges til, bliver det hurtigt tørt og kedeligt. 

Stefan Kjerkegaard, lektor ved Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, har heller ikke altid haft det 

lige sjovt, mens han nølede med at skrive denne måneds Tænkepause om humor. Men til gengæld gør hans 

Humor det sjovt at læse om humor. Måske fordi han insisterer på at være alvorlig, men ikke tager sig selv, 

blondine-testen eller racistiske vittigheder alt for alvorligt. Eller måske fordi han ikke selv kan se det sjove i, 

at Ordbog over det danske Sprog er en af hans yndlingsbøger. Det kan vi andre grine ad. Selv om vi jo godt ved, 

at den, der ler sidst, ler bedst. Det er også en af grundreglerne. 

Stefan KjerKegaard, lektor i litteratur ved Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet. Forfatter til en 

lang række af artikler og bøger om primært nyere skandinavisk litteratur. Desuden humorhobbyist, skrift-

klog og blogger på de nye medier.

Forfatteren kan kontaktes på:

norsk@cc.au.dk eller 87 16 31 74 og 60 89 73 80

Humor er nr. 52 i serien Tænke-

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som lyd- og e-bøger. Den 

første uge efter udgivelsen kan 

lyd- og e-bogen hentes gratis 

på www.tænkepauser.dk.

”Onkel Gunnar sagde altid, at jeg for alt i verden aldrig måtte 

forklare mine vitser. Men jeg tænkte, at det vel er meningen, at 

man skal blive til grin. Lad dem flække af latter, hvis de har lyst. 

Gunnar havde altså kun delvist ret. At skrive om humor er en 

halsbrækkende øvelse. Det er i grunden ikke særlig sjovt. Måske 

burde jeg tørvetriller aldrig have skrevet denne bog. På den anden 

side så handler stor humor om mere end angsten for at blive til 

grin. Det handler også om ikke at tage sig selv alt for alvorligt. 

Selv når livet ikke er til at bære, har vi brug for at grine. Humor er 

så væsentlig en del af vores tilværelse, at den godt kunne kræve en 

Tænkepause.”  

Dagen før Den officielle uDgivelse går Tænkepausen live på nørrebro TeaTer. komiker og journalisT seba-
sTian DorseT er værT for ny monolog og levenDe Talkshow.


