
Illusionen om offentliggørelse 
af det private 

— om humor ved årtusindskiftet 



“Kære ven - det er modsigelserne, det kommer an på – hvis vi blev 
ved med at sige det samme, så kom vi jo ingen vegne!” (Kragh 
1982, s. 48). Det er ikke kun en pudsig strøtanke, som her bliver 
fremsagt af en af Robert Storm Petersens utallige figurer. Snarere 
er der tale om en snurrig definition på stort set al humors væsent-
ligste udgangspunkt: forholdet mellem modsigelser eller modsæt-
ninger — eller inkongruens som teorien også benævnes inden for 
den sparsomme akademiske forskning om humor.i

Når man forsøger at indkredse humorens ontologi, stilistik og 
æstetik, dukker teorien om inkongruens bestandigt op. Teorien 
lader til at have transkulturel betydning, idet den kan relateres til 
forskellige tider og kulturer. Filosoffen Herbert Spencer forsøgte i 
det videnskabelige essay, “Latterens Fysiologi” (1860) at give svar 
på, hvorfor mennesket ler, når det eksempelvis ser en dreng iføre 
sig en voksen mands hat. Spencers svar var, at latteren alminde-
ligvis fremkaldes ved “Iagttagelse af en Modsigelse” (Spencer 
1878, s. 89). At Spencer har fat i noget væsentligt mindes vi om, 
hvis vi tænker på nogle af de talrige modsætningsfyldte konstella-
tioner fra humoristisk litteratur og film. Don Quijote og Sancho 
Pancha (eller Martin A. Hansens danske pendant, Kristoffer og 
klerken, fra Lykkelige Kristoffer) spiller på sammensætningen af den 
forrykte ridder og hans naive væbner. I stumfilmen kendes 
“Laurel and Hardy” og “Fy og Bi”, hvor det er den tykke og tynde, 
den høje og lave, det handler om. I Danmarks Radios tv-serie fra 
1996, Der kan man se, med Niels Hausgaard og Erik Clausen, var 
det sammensætningen mellem ærkejyden og ærkekø-
benhavneren, programmet var bygget op om — man kunne kalde 
det en karikeret fremstilling af modsætningerne mellem storby-
mennesket og bonden. 

Filosoffen Henri Louis Bergson var i værket Latteren (1900) inde 
på noget tilsvarende Spencer, idet Bergson mente, at komikkens 
essens opstår i oplevelsen af en modsætning mellem det meka-
niske/ automatiske og det fleksible. Klovnefiguren er således en 
konstellation af menneske og marionet — det smidige og det 
mekaniske. Bergsons teori kan underbygges, hvis vi ser på den 
(omtrent) samtidige udvikling af stumfilmen, hvor kunstnere som 
Charlie Chaplin og Buster Keaton netop anvendte det mekanise-



rede menneske til at fremkalde komik. Herhjemme gik filosoffen 
Harald Høffding et skridt videre end Spencer og Bergson, idet han 
bestræbte sig på at uddybe deres opfattelser ved at tilføje en 
psykologisk dimension. I Den store humor — En psykologisk Studie
fra 1916 tog Høffding fat i menneskets historie, socialisering og 
aktuelle kontekst, og han nåede blandt andet frem til, at humor 
kan opstå, når det enkelte menneskes opdragelse og vaner bringes 
sammen med noget aktuelt uvant. Høffding mente, at den store 
humor var et udtryk for en: 

[…] dyb forståelse af menneskenaturen i dens mangfoldige former og af men-
neskelivet i dets skiftende skæbner […] I humoren — i den specielle betyd-
ning, i hvilken vi her har med den at gøre — ytrer sig på én gang et stort blik 
på livet og en ærlig erfaring om livets småligheder og ulykker (Høffding 1916, 
s 43). 

Høffdings psykologi implicerede en grundlæggende forestilling 
om, at det menneskelige sjæleliv handler om at begribe og harmo-
nisere et kaos, der er i konstant udvikling, og dette sker blandt 
andet vha. humoren. Denne (social)psykologiske side af humoren 
var også en væsentlig del af de studier, den russiske litteratur-
forsker Michail Bachtin foretog af middelalderens latterkulturer. 
Bachtins overordnede tese var, at latteren repræsenterer det “mod-
officielle” i kulturer præget af klare magtstrukturer med alvor og 
rationalitet. Karnevalet anså Bachtin som en kronotopisk (dvs. en 
sammentrækning af tid og rum) forbrødring mellem det festlige og 
det konventionelle, fordi karnevalet repræsenterede en dob-
belttydig ideologi, hvor samfundets autoriteter med groteske 
virkemidler degraderes og efterfølgende genfødes til noget nyt og 
bedre. (Bakhtin 2001, s. 45). Degraderingen af autoriteter eksplici-
teres i særlig grad inden for den politiske satire, hvor humoren 
stiller sig i opposition til gældende magtstrukturer, og vha. eksem-
pelvis parodi eller karikatur fremhæver menneskelige stupiditeter 
og urimeligheder. Autoritetsmodsætninger gør sig ofte gældende i 
Storm P.’s vagabondtegninger eller Albert Engströms streg — hos 
begge er det stodderen, der sættes over en borger fra overklassen. 



Offentliggørelse af det private 
Humor øger vores opmærksomhed mod de komplekse og mange-
artede realiteter — for eksempel autoritetsmodsætninger, køns-
roller eller forholdene mellem rig og fattig — der er konstitueret af 
processer i vores sociale liv. På den måde kan humor medvirke til 
at forandre sociale strukturer, ligesom den kan forsøge at bevare 
dem. Humorens funktion er ofte, at den udvirker en aktiv af-
spænding eller harmonisering mellem forskellige momenter, der 
som udgangspunkt står i et modsætningsforhold til hinanden. Jeg 
definerer således tentativt humor som:

En levemåde, gennem hvilken vi mennesker forsøger at finde den lykkelige, 
harmoniskabende konjunktur mellem modsætninger i en evig foranderlig og 
konfliktende social praksis.

   
Min definition tager navnlig afsæt i Bachtins tanker, fordi han 
(ligesom Høffding) i sine studier var særligt optaget af at inddrage 
den kontekst, som ytringer fremsiges i, samt ytringernes forhold til 
andre ytringer. Bachtin hævdede således, at alle ord rummer en 
indre dialogicitet, idet de henviser til noget, der i forvejen er om-
talt og vurderet. (Andersen 2002, s. 35f.). I en kommunikations-
situation dannes et ords betydning således både af den talende og 
lyttende, idet ordet er orienteret mod det, der allerede er sagt samt 
det, der endnu ikke er sagt: det fremmede ord. Parodier er hu-
moristiske eksempler på særlige former for tostemmige ytringer, 
fordi de både ekspliciteres som konkrete ytringer og efterligninger 
af andre ytringer. Ironi rummer også denne tostemmighed, idet 
den på én og samme tid manifesterer sig som det, der reelt ytres 
og det, der i grunden menes. Ordets indre dialogicitet betyder, 
mente Bachtin, at det gøres levende og formes stilistisk i den 
enkelte ko- og kontekst, i hvilken der altid vil findes flere typer af 
sprog. Et af disse er det officielle enhedssprog, der på den ene side 
kan medvirke til at skabe indbyrdes forståelse, mens det på den 
anden side implicerer et undertrykkende magthierarki som opret-
holder den officielle og dogmatiske kultur. Det er denne monolo-
giske verdensopfattelse, der ifølge Bachtin brydes vha. det 
humoristiske sprog, hvorved der skabes en (midlertidig) balance i 
den sociale praksis. Jeg mener dog, at dette ‘brud’ med det offi-
cielle/ dogmatiske afspejler blot én blandt flere modsætninger — i 



dette tilfælde det konventionelle overfor det festlige — der både 
eksplicit og implicit kan være til stede i en humoristisk diskurs.

I bestræbelsen på at opnå en mere stringent og metodisk tilgang 
end hos de ovennævnte teoretikere, anser jeg lingvisten Jørgen 
Chr. Bang og filosoffen Jørgen Døørs Kernemodsætningsmodel 
(1996), som anvendelig til studier af den sociale praksis. Modellen 
ekspliciterer i alt ni kernemodsætninger, der altid er mere eller 
mindre til stede i en kommunikationssituation. Kernemodsæt-
ningerne mødes i et tre-dimensionalt topos som vist i modellen:

Core Contradictions - Kernemodsætninger

Bang og Døør skriver om den sociale praksis og kernemodsæt-
ningerne: “The social praxis is constituted by some core contradic-
tions that both constrain and condition every social activity inclu-
ding language use and linguistics” (Bang & Døør 1995b, s. 18). 
Kernemodsætningerne er altså konstitueret af — samt konstitue-
rende for — den sociale praksis og udgør derfor vores fælles og 
individuelle rekursbaser, der implicerer yderligere en konjunktur 
af tre logikker, en ideologisk, en sociologisk og en biologisk, der 
ligesom kernemodsætningerne står i dialektisk relation til 
hinanden. Den ideologiske dimension omhandler logikken for det 
mental- og bevidsthedsmæssige, den sociologiske dimension hen-
viser til menneskers forhold til hinanden i en social praksis, mens 
den biologiske dimension omhandler regler og regelmæssigheder i 
det biologiske fællesskab. Hvilken logik eller hvilken kernemod-
sætning, der dominerer, vil altid determineres historisk og situa-
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tionelt. Man kan således ikke adskille kernemodsætningerne eller 
logikkerne fra hinanden, ligesom man heller ikke på forhånd kan 
afgøre, hvilken kernemodsætning eller logik, der vil dominere en 
dialogs sociale praksis. Bang og Døør formulerer det således: “Any 
phenomenon in our social praxis is dialectically determined by a 
conjuncture of all the core contradictions although one being 
dominant” (Bang & Døør 1995b, s. 18). Dominansforholdene er 
historisk foranderlige, idet verden forstås som en heterogen og 
konfliktende helhed. 

I de senest årtier er sket store forskydninger i vores opfattelser 
af, hvad der er privat, og hvad der er offentligt. Også dansk 
dialektisk sprogteori fokuserer i 1990’erne på modsætningen 
offentlig/ privat. Inden for alle livsområder, eksempelvis også den 
professionelt udøvede komik, gør disse ændringer sig gældende. 
Sammenligner vi således satiriske monologer fra henholdsvis 
1970’erne og 1990’erne samt tiden frem til i dag, kan vi se disse 
skred. I 1970’erne var det typisk, at komikeren optrådte som en 
stilfigur og ikke som ‘sig selv’, hvorved der blev bevaret en dis-
tance til komikerens egen privatsfæreii — i modsætning til den 
såkaldte bekendelseslitteratur fra samme periode.iii Denne form for 
komik har ændret sig i dag, hvor det netop er illusionen om 
offentliggørelsen af noget privat, der kendetegner megen humor. 
Eksempelvis har Niels Hausgaard i de senere år turneret rundt 
som… ja, som hvem? I sine shows omtaler Niels Hausgaard sin 
“figur” som “Niels”, ligesom han henviser til nogle familiære rela-
tioner, “broderen” og “svigerinden”, der nok er fiktive figurer, 
men hvor fiktionen sløres, fordi den netop formidles som noget til-
syneladende privat, der gøres offentligt foran et publikum. I den 
danske sitcom Langt fra Las Vegas spiller Casper Christensen 
“Casper Christensen”, ligesom han få år forinden også spillede 
“Casper” samt var en del af titlen i tv-serien Casper & Mandrill-
aftalen. Man kan sige, at det er kendetegnende for mange af den 
nyere tids komikere, Niels Hausgaard, Casper Christensen, Jan 
Gintberg m.fl., at de optræder som sig selv, ligesom de henviser til 
begivenheder og personer fra privatsfæren. Et andet og mere kon-
kret eksempel på disse ændringer kan man se ved at iagttage æn-
dringerne i de optrædendes udklædninger. I 1970’erne var komi-
kerne oftest iført et kostume af grotesk karakter (bare tænk på 
Dirch Passer som ornitolog, privatdetektiv eller kæmpebaby), 
mens mange af nutidens komikere optræder i “civilt”, hvilket i 



særlig grad gør sig gældende inden for den moderne standup. Her 
er det desuden karakteristisk, at komikeren taler direkte til en eller 
flere blandt publikum med spørgsmål og kommentarer af privat 
og intim karakter. Standup-komikeren Lars Hjortshøj henvendte 
sig således i et show til den kvindelige del af publikum med følg-
ende spørgsmål om ladyshaving: 

Er der nogen af pigerne, der allerede har, kvinderne i aften, der har sådan en? 
Nej? Den nye Phillips Ladyshaver? Nej? Hva’ fanden er I for nogle behårede 
sataner, altså? Barberer I ikke jeres ben? (Hjortshøj 1992). 

Personlige spørgsmål som: “Har du en hund?” eller “Er det din 
kæreste, som sidder ved siden af?” anvendes i dag som afsæt til 
monologer, der bevæger sig inden for komikerens egen privat- og 
intimsfære. Et eksempel fra standup-komikeren Jacob Tingleff 
lyder:

Men det har lige været jul. Og jeg har ikke givet nogen bløde gaver i år. Jeg 
har en søn på halvandet år. Jeg gav ham stress. Jeg var nødt til det. Alle de 
andre børn havde det i forvejen. Han skal ikke være udenfor, for pokker!
(Dorset mfl. 2003).
  
Overordnet kan man sige, at privatsfæren — eller illusionen om en 
privatsfære — siden starten af 1990’erne er trængt ind i flere af de 
humoristiske diskurser, skønt det skal understreges, at der 
selvfølgelig stadig findes adskillige komikere, der anvender den 
klassiske, udklædte stilfigur. De danske sommerrevyer har således 
ikke ændret sig væsentligt i form eller indhold de seneste 30 år, 
hvilket angiveligt hænger sammen med, at de er traditionsbundne 
genrer, der overvejende har til formål at give folk fra alle sam-
fundslag et fornøjeligt afbræk i hverdagen. 

Jürgen Habermas og Peter Aschenfeldt
En af de teoretikere, der har beskæftiget sig mest indgående med 
forholdet mellem offentligt og privat, er den tyske, kritiske socio-
log Jürgen Habermas, som i 1980’erne beskrev, hvordan system-
verdenen gradvist trænger ind og koloniserer de intime sider af 
menneskets tilværelse, der hører til i livsverdenen. Troels Nørager 
uddyber dette i System og livsverden (1985), hvor han behandler 
Habermas’ konstruktion af det moderne. Nørager siger her, at 
livsverdenen er en betydningshorisont, en implicit baggrunds-



viden, mellem forskellige kommunikationsdeltagere. Det vil sam-
tidig sige, at livsverdenen implicerer en ambivalens, fordi den på 
den ene side er “[…] hjemstedet for fordomme, intellektuel 
træghed og falsk bevidsthed” (Nørager 1985, s. 143). På den anden 
side har livsverdenen en kontekstforankrende funktion: den sikrer, 
at vi ikke udsættes for fuldstændig ukendte situationer i vores 
daglige kommunikationer. Den aktuelle kontekst pålægger altså 
kommunikationsdeltagerne nogle restriktioner og begræns-ninger. 
Den danske dialektiske sprogteori forstår som tidligere nævnt 
disse som “logikker” eller “kernemodsætninger”, mens Nøragers 
livsverden bidrager med horisont og resurse. System-verdenen 
betegner den socialsfære, hvor eksempelvis mediernes 
samtaleformer bliver produceret, hvor en resultatorienteret 
produktion af varer og tjenesteydelser finder sted, og hvor 
styringsmedier som magt og penge “[…] i visse sammenhænge 
erstatter sproget som koordineringsmekanisme” (Nørager 1995, s. 
160). Dette synspunkt uddybes i Kommunikativt demokrati (2003),
hvori det hedder: 

Den kritisk-marxistiske tradition, han [Habermas] selv tilhører, har set en stor 
fare for tingsliggørelse og fremmedgørelse, på grund af at vi omgås hinanden 
på en fuldstændig upersonlig måde i vores markedstransaktioner via penge-
mediet (Eriksen 2003, s. 155).

Habermas hævdede imidlertid ikke, at der ville være nogen fare 
for systemverdenens kolonisering af livsverdenen, hvis formåls-
rationaliteten i førstnævnte begrænsede sig til områder, der 
omhandler samfundets materielle — økonomiske og forvaltnings-
mæssige — reproduktioner. Desværre, mente Habermas, er der 
imidlertid sket det i moderne samfund, at formålsrationaliteten 
har sprængt sine grænser og medført en livsform, der i stigende 
grad “[...] er baseret på instrumentel og resultatorienteret fornuft” 
(Eriksen 2003, s. 156). I lighed med eksempelvis den britiske dis-
kursanalytiker Norman Faircloughs refleksioner over den omsig-
gribende teknologisering af sproget, som vi bl.a. møder i mere 
eller mindre simulerede demokratiseringsprocesser — konsulteret 
og arrangeret af spindoktorer og PR-bureauer — mente Haber-
mas, at der findes strategiske diskurser, der i grunden hører 
hjemme i systemverdenen, men som nu trænger ind i livs-
verdenen. Dette har placeret den enkelte borger i en konsument-



og klientrolle, hvor systemverdenen anonymiserer individet og 
reducerer det til en konsument af underholdning og en klient 
underlagt den offentlige forvaltning. I Borgerlig offentlighet (1975)
hævdede Habermas, at der allerede i det 17. århundrede indtrådte 
et skred mellem det offentlige og det private, da det økonomiske 
marked for alvor trådte i stedet for driften af den enkelte hus-
holdning: 

Den privatiserte økonomiske virksomheten må orientere seg mot et vare-
samkvem som utvides under offentlig veiledning og oppsikt; de økonomiske 
betingelserne for virksomheten ligger utenfor hver enkelt husholdnings 
grænser. (Habermas 1975, s. 18).

Habermas mener altså, at denne “privatsfære i samfunnet som har 
fått offentlig relevans” (Habermas 1975, s. 18) medfører, at der 
etableres et “samfunnets privatsfære”, der er underlagt offentlige 
myndigheder. Det er ud af denne kapitalistiske samkvemsform, at 
pressen udvikler sig. De offentlige myndigheders afgrænsning af 
privatsfæren er samtidig med til at invitere til kritik, der ikke 
mindst udtrykkes via medierne, som derved bidrager til at 
udbrede den offentlige mening. Ifølge massekommunikations-
forskeren Lars Qvortrup har skiftet fra skrift til billeddominans 
signifikant forandret det offentlige rum:

Her er indflydelsen fra tv-mediet enorm: Igennem de seneste årtier har de 
fleste af jordens samfund gennemgået et skift fra det skrevne medies domi-
nans til billedmediets dominans, og dette har på afgørende måde påvirket 
indholdet af den offentlige debat. (Qvortrup 1991, s. 13). 

Jeg deler Qvortrups opfattelse af, at tv-mediet i stigende grad 
erstatter den politiske offentlighed og bliver centrum for offentlig 
meningsdannelse, og det er navnlig ud fra den, at satirikerne 
finder materiale og inspiration. Parodier og karikaturtegninger er 
således groteske forvrængninger af i forvejen kendte temaer og 
konflikter, der optræder i nye sproglige artikulationer. Sådan har 
det ganske vist været lige siden oldtidens diatriber (essaylignende 
stridsskrifter), hvor samfundets almindelige konventioner blev 
forkastet, og i Aristofanes’ komedier, der med parodier angreb 
enkelte politikere fra det athenske demokrati. I dag har disse 
angreb ofte blot en mere personlig og privat karakter, hvilket i høj 
grad skyldes, at de tager afsæt i nogle forhold, som er båret frem af 



særligt populistiske medier. Casper Christensen beskrev dette 
meget rammende i et interview om det berømte og berygtede 
radio- og tv-program, Tæskeholdet, sendt af Danmarks Radio i 1996-
97: 

Vi bruger os selv. Vi er dem, der kommer med synspunkterne. Det er det nye 
i dansk radio […] Det betyder, at vi ikke behøver at forholde os til noget 
andet, end hvad vi mener. Vi kan sagtens sige, at Lotte Heise er en lort uden 
at begrunde det. (Madsen 1996, s. 1).

Tæskeholdets overskridelse af kendte personligheders privatliv var 
altså en væsentlig del af programmets ide, og man kan hævde, at 
Tæskeholdet er det nærmeste, 1990’erne kom et egentligt ungdoms-
oprør mod kedsomhed og konformitet. Men oprøret var ikke 
drevet af eksplicitte politiske budskaber eller satiriske kritikker. 
Radiolytterne og tv-seerne var, i Habermas’ terminologi, reduceret 
til konsumenter af en underholdning, der primært bestod i at 
vrænge og gøre nar ad andre. Casper Christensens udtalelse leder 
tankerne hen på Lars Qvortrups begreb folkekynisme, som mag-
ten — i det her tilfælde et radioprogram — selv producerer: “Tryg 
og fræk som på de bagerste pladser i klasselokaler, hvorfra man 
diskret kan vrænge ad den arrogante lærer uden at skulle stå ved 
det” (Qvortrup 1991, s. 54). Formuleringen er meget betegnende 
for megen af nutidens humor, der ofte tager udgangspunkt i 
kontroversielle emner, omhandlende andre kendte menneskers 
privatsfære, som er blevet udstillet i diverse massemedier. Et 
eksempel: den kulørte ugepresse i Danmark har i de senere år 
brugt både energi og spalteplads på at skrive om forlagsdirektør 
Peter Aschenfeldts privatliv — i særdeleshed hans forhold til 
yngre kvinder — hvorved disse forhold er blevet en del af den 
offentlige viden/samtale. Mediernes eksponering af Aschenfeldts 
privatliv har siden været afsæt for flere komikeres tekster. I 
programmet Wivels vaffelbar, der blev vist på TV2 Zulu den 1. juni 
2004, lød det således:

Det går ikke at kalde en film om en mindreårig luder, der har et forhold til en 
ældre mand, for Pretty Woman! Den skal hedde Mandag aften med Peter 
Aschenfeldt!            

Eller standup-komikeren Sebastian Dorset:



Det er mere det der med, at det er så pinligt for ham [Peter Aschenfeldt] at gå 
hen og spørge en pige: “Hvor har du været hele mit liv?” Og hun siger: “De 
første 27 år var jeg ikke født!” (Dorset m.fl. 2003).

Den privathed, der vha. humor trækkes frem i offentligheden, 
lader til at være selvproducerende. Hånd i hånd med adskillige 
massemedier — navnlig den kulørte ugepresse — samt de 
markedskræfter, som disse er underlagt, søger megen af nutidens 
humor hen imod det private. Det er sådanne forvrængninger og 
degraderinger, der med Høffdings teori bringer vores opdragelse 
og vaner sammen med noget aktuelt uvant. Det uvante handler 
her om de skred og genrebrud, der opstår i vores livsverden, når 
systemverdenen, f.eks. repræsenteret ved et radioprogram, træng-
er ind og ændrer på vores forestillinger om, hvad vi kan tillade os 
at sige. 

Hjemmevideo — publikum som aktører
Dansk dialektisk sprogteori vil indvende, at opløsningen ikke kun 
skyldes mediernes udvikling, men også hænger sammen med 
nogle generelle omvæltninger i den sociale praksis, hvor det også 
er det private, som afgrænser sig fra det offentlige. Et eksempel på 
dette er de såkaldte hjemmevideoprogrammer, som i slutningen af 
1980’erne blev en del af dansk tv’s programflade. Programmerne 
kan på mange måder sammenlignes med skjult kamera, der måske 
er det mest oplagte eksempel på en sammensmeltning af offentlig 
og privat humor. På hjemmevideoen foreviger mennesker frivilligt 
sig selv i pinlige situationer, de selv oplever som private og intime, 
men som efterfølgende udbredes i et offentligt medie. 
Hjemmevideoprogrammerne kan blandt andet ses som et tids-
typisk opgør med en autoritetspræget og elitær kunstopfattelse, 
idet de afspejler en nivellering af det æstetiske og gennemgående 
skepsis over for kunstens gyldighed.  Ligesom Baudrillard taler 
Qvortrup om, at tv-medierne har skabt en “publikumsfordobling”:
publikum selv er blevet en del af showet, og i den sammenhæng 
demonstrerer hjemmevideoprogrammerne dets ønske om selv at 
være aktører, selv at være en fortælling, selv at iscenesætte sig. 
Qvortrup mener samtidig, at tv både er tavshedens og participa-
tionens medie, og at det fører til en hyperkonformisme, hvor det 
“gælder om at agere, om at være hyperkonform, for måske er jeg 
allerede on stage” (Qvortrup 1991,  s. 71).   



Fremmedgørelse for den enkelte
Opløsningen af de offentlige og private sfærer, som den eksempel-
vis manifesterer sig i massemedierne, har betydet, at forhold som 
tidligere blev betragtet som private og intime — eksempelvis vores 
seksualliv — nu frimodigt bliver bragt til torvs i en løsslup-pen 
form. Dette kan vi se, hvis vi studerer den meget amerikani-serede 
form for standup, der kom til Danmark i slutningen af 1980’erne, 
og som eksploderede i antallet af udøvende standup’ere op 
gennem 1990’erne. Tanken bag standup er, at komikeren op-
træder, som han eller hun umiddelbart er med et materiale, der 
både virker improviseret og provokerende på tilhørerne. Det er 
betegnende for stort set al standup, at den beskæftiger sig med 
forhold, der som udgangspunkt er kontroversielle og tabubelagte. 
Private problematikker, seksuelle intimiteter, aktuelle katastrofer 
og konflikter som krig, død og sygdomme bliver anvendt i en 
humoristisk form, hvorved vi kan sige, at megen standup bidrager 
til at skabe forandringsprocesser i den sociale praksis. Dette leder 
tankerne hen på Faircloughs begreb interdiskursivitet, idet stand-
up bestandigt søger at udfordre de konventionelle genrer og 
begrænsninger for, hvad vi kan tillade os at sige i en offentlig 
diskurs — i den sociale praksis. Interdiskursiviteten finder vi så-
ledes der, hvor standup lader forskellige dialogtyper interferere, 
hvorved der opstår nye genrer. Et par eksempler fra det populære 
tv-show Talegaver til børn fra 2002 illustrerer dette forhold:

Så så jeg også et program om døvstumme børn, og det må sateme, hold kæft 
mand, det må være frygteligt at få et døvstumt barn. Og det må være endnu 
mere frygteligt at få et der plager. Der er kraftedme action på strøget, ikk? 
(Dorset m.fl. 2003).

Ved I, hvordan man slår sin kærestes kat ihjel og får det til at ligne en ulykke? 
Ved I det? [pause] Pis! Det ville jeg fanme godt have vidst. Jeg har prøvet, bak 
lortet over med bilen og sig “Det er hvad der sker” og hun siger “Det er det 
ikke! Ikke i en lejlighed på anden sal” (Dorset m.fl. 2003).

Den monologiske og dogmatiske verdensopfattelse, som Bachtin 
opponerer imod, udfordres her via det humoristiske sprog. Stand-
up’erne rejser således implicit ét overordnet spørgsmål: Hvad kan 
vi i grunden tillade os at tale om? Spørgsmålet indikerer efter min 
overbevisning et ønske om, at det humoristiske skal forsøge at 



skabe harmoni mellem de modsætninger og konflikter, vi eksem-
pelvis kender fra vores privatliv, og dette kan ske ved at gøre dem 
offentlige.

Det er værd at hæfte sig ved, at størstedelen af standup’erne 
hidtil har været unge mænd (ca. 25—35 år), hvilket har impliceret 
en alders- og kønsmodsætning, der især har vist sig i form af 
bestemte former for degradering. Standup’erne skyder ofte med 
skarpt mod forældregenerationen, ligesom kvinder reduceres til 
sexobjekter. Men der sker markante ændringer i kønsrepræsen-
tationen i disse år. Et eksempel er Nynnes dagbog, skrevet af tre 
kvindelige journalister (og en dansk pendant til Bridget Jones 
Diary), der handler om den “nogleogfuckingtredive-årige Nynne”, 
der beretter som sit singleliv:          

Lørdag kl. 10.47
Av. Pisseøm i understellet.
Sidder i sofaen i gammelt nattøj. Har skægpest i hele ansigtet og over det 
mest af ryggen. Spiser chips og fortrydelsespiller og ser optakt til prinsedåb.
Flemming Ø. var her i går. Noget så eftertrykkeligt (Lind m.fl. 2000, s. 41).

Nynnes Dagbog minder os om, at vores livsverden, med Troels 
Nøragers ord, også er hjemsted for fordomme og falsk bevidsthed. 
Anvendelsen af dagbogsgenren har således en overrumplende 
effekt, fordi den bryder med vores forestillinger om, hvad denne 
genre ‘normalt’ ville repræsentere: en slags privat new journalism, 
hvori der nøgternt rapporteres om daglige oplevelser. Nynnes 
Dagbog leder tankerne hen på Bachtins forestilling om ordets to-
stemmighed, idet den stilistiske form både ekspliciteres som 
konkrete ytringer og samtidig parodierer den traditionelle dag-
bogsgenre, hvorved der opstår en ny genre. Derved tages der fat i 
de begrænsninger og restriktioner, vi finder i vores livsverden, 
hvor vi har nogle forudindtagede holdninger til, hvad en kvinde i 
midten af trediverne kan tænke og sige. Det er med Herbert 
Spencers teori oplevelsen af en modsigelse, der her er tale om, 
fordi Nynnes Dagbog både implicit og eksplicit problematiserer 
kønsmodsætningernes betydning i vores sociale praksis. Spencers 
eksempel handlede om barnet, der tager en mands hat på hovedet, 
hvorved der fremkaldtes en modsigelse. 



Nynnes Dagbog tager fat i emner og problematikker — f.eks. sex 
— der hidtil primært har været forbeholdt de mandlige 
standup’ere.

Såvel Nynnes Dagbog som standup’ens udvikling må som nævnt 
ses i sammenhæng med den nære forbindelse til massemedierne. 
Her kan det igen være på sin plads at medtænke Habermas, der 
blandt andet kritiserer massemedierne for at fremstille en offent-
lighed, samt en privatsfærens integritet, der blot er tilsyneladende 
og som er med til at degenerere offentligheden. I Samtalen som 
livsform beskriver Anna Vibeke Lindø ligeledes, hvordan masse-
medierne har indvirket på forholdet mellem det offentlige og 
private:

Her har massemedierne haft stor indflydelse ved, at de har artikuleret disse 
skred ved at udvikle en række genrer, der netop udfordrer vores konven-
tionelle forestillinger om, hvor grænserne mellem sfærerne går. (Lindø 2002, 
s. 98).  

Offentligheden har siden midten af 1800-tallet mistet en del af sin 
kritiske funktion, hvilket hænger sammen med den moderne 
journalistiks stigende afhængighed af kommercielle interesser, der 
har medført, at vigtige budskaber bliver formidlet som under-
holdning til et ukritisk publikum — kommercialisme har derfor 
ført til øget manipulation (Habermas 1975, s. 172). Og siden 
midten af forrige århundrede er der desuden sket en gennem-
gribende institutionalisering og bureaukratisering af samfundet. 
Lars Qvortrup mener sågar, at opdragelse er blevet et offentligt 
anliggende, og samtidig er borgerne blevet økonomisk afhængige 
af den stat, til hvilken de skal vælge politikere. Habermas mente, 
at systemverdenen har skabt politisk kontrol og integration, 
hvilket har ført til fremmedgørelse af den enkelte. Denne ud-
vikling har naturligvis ikke passeret ubemærket forbi. Herhjemme 
har humoristiske forfattere som eksempelvis Hans Scherfig, Finn 
Søborg og Leif Panduro skildret den lille mand, som glemmes (og 
klemmes) i bureaukratiet. 

Politisk humor på skrump
Politiske bevægelser, hvis udgangspunkt er — eller burde være —
kontinuitet og solidaritet, taber terræn i en massemediekultur, der 
domineres af showorienterede enkeltsager med konstant skiftende 



standpunkter. Lars Qvortrup beskriver eksempelvis fagbevægel-
sernes udvikling således:

Dette er den nuværende fagbevægelses egentlige krise: Manglen på kritik. 
[…] Solidaritetens tidsalder er forbi og kommer ikke tilbage. I dag identi-
ficerer man sig ikke med ”sin” fagforening; i dag vurderes fagbevægelsen på 
linje med andre serviceorganer, som forsikringsselskaber, banker og super-
markeder (Qvortrup 1991, s. 47).

Dette hænger sammen med, at politiske diskussioner og journa-
listiske nyheder i dag er blevet til massekulturelle varer, der ifølge 
Habermas er tilpasset nogle underholdningsbehov, som er karak-
teristiske for forbrugergrupper med relativt lav dannelse —
grupper, der har bevæget sig fra at være kulturræsonnerende til at 
blive kulturkonsumerende, hvorved magten imploderer: “Politik-
ken kan ikke repræsentere det, som ikke taler” (Qvortrup 1991, s. 
69). Det politiske ‘skrumper’, fordi det sjældent svinger sig op til at 
handle om andet end det tekniske (f.eks. økonomi), dét, som ifølge 
Habermas hører hjemme i systemverdenen. Denne bureau-
kratisering af det politiske liv har ført til, at politik er blevet til 
administration, hvilket har betydet, at offentlighed og samfunds-
debat har lav interesse blandt borgerne (Qvortrup 1991, s. 61). 

Inden for politisk humor, satiren, mærkes denne udvikling 
naturligvis også. Mest af alt fordi den humoristiske/ kritiske frem-
stilling af politiske sager efterhånden er forsvindende lille. Blandt 
de få, der stadig laver politiske satirer i Danmark, eksempelvis 
Niels Hausgaard og Anne Marie Helger, er det karakteristisk, at 
man bestræber sig på at prioritere den politiske sag. Anne Marie 
Helgers Nytårstalen, en slags moderne diatribe anno 2002, var 
således en satirisk kommentar til folketingsvalget 2001, der som 
bekendt gav partierne Venstre og de Konservative regerings-
magten. Valget blev især præget af en heftig udlændingedebat, 
hvilket Anne Marie Helger problematiserer i Nytårstalen, hvor hun 
for eksempel skriver følgende om Pia Kjærsgaard og Dansk 
Folkeparti:

Disse tilhængere af Dansk Tvangsaffarvebefolkningsparti er besat af en lede 
stjerne, og den er så led, den stjerne, at den bringer mindelser om stjerner, 
man tvangsanbragte på forfulgte folk for år tilbage. (Helger 2002, s. 28).      



Her anvender Anne Marie Helger en grotesk fremstillingsform, 
idet hun blandt andet trækker forskellige intertekstuelle betyd-
ninger af “stjerne” ind i en ny sammenhæng (fra den nytesta-
mentlige stjerne, dén, der viser vej, til nazismens jødestjerne), som 
derved bringes ud af sin normalitet. Nytårstalen er en parodi på 
dronningen og statsministerens officielle nytårstaler, hvorved den 
markerer et genrebrud, der kan lede tankerne hen på Bachtins 
teorier om karneval og det groteske, som kritiserer og opponerer 
mod den monologiske kultur. Derudover er Nytårstalen rig på 
degraderinger af officielle autoriteter. Eksempelvis omdøbes Pia 
Kjærsgaard til “hjemstavnsblondinen”, mens Anders Fogh 
Rasmussen tituleres “A.F. Racemusen”. Begge er navne, der hen-
tyder til holdninger, som ifølge Anne Marie Helger er betegnende 
for disse personer: det nationalistiske og fremmedfjendske — og i 
dén forstand er Anne Marie Helger yderst personlig. Men er hun 
privat? Ikke kun og i samme grad som standup’erne, idet hun 
bruger de personlige fornærmelser som afsæt til politiske kom-
mentarer. Det er deres — politikernes — officielle handlinger (eller 
mangel på samme), som Nytårstalen er orienteret mod og ikke 
deres privatliv.

Imidlertid kan hverken Anne Marie Helger eller Niels 
Hausgaard siges at repræsentere en form for politisk humor, som 
vi finder mange steder i dag. Og spørgsmålet er, hvor humoren 
bevæger sig hen i de kommende år. Mit gæt er, at den vil blive 
endnu mere privat, hvilket har både positive og negative 
konsekvenser. Positive, fordi humoren, som en slags modsætning 
til det traumatiske, søger at skabe harmoni mellem de konflikter 
og fortrængninger, vi også møder i vores privatliv. Harmonien 
skabes ved, at det gøres legitimt at tale om disse konflikter og for-
trængninger i offentlige sammenhænge — at turde bryde med det 
stivnede og dogmatiske. Negative, fordi alt tyder på, at det fortsat 
vil være massemedierne, der sætter dagsordnen for, hvad vi, de 
tavse kulturkonsumenter, opfatter som væsentligt og ved-
kommende.      

Noter
1. Det lader nemlig til, at emnet er et næsten utænkeligt forskningsobjekt for 
eksempelvis en filosof, en psykolog eller en lingvist, selvom de fleste er enige 
om, at evnen til at forstå humor er en særlig menneskelig egenskab. De viden-



skabelige refleksioner og forsøgsvise teoridannelser om humor skal derfor 
oftest findes i sammenhæng med filosofiske eller psykologiske problema-
tikker, der omhandler andre forhold.
2. Eksempler på dette var Jørgen Rygs fremførelser af monologerne om figu-
ren “Hugo Børge”, gift med “Gurli Margrethe”, Eddie Skoller som “Hugo” 
eller Kaj Løvring som “Eskild fra Svendborg”. Komikerne på denne tid kunne 
naturligvis godt finde på at omtale sig selv og hinanden ved navn på scenen 
— det gjorde eksempelvis Dirch Passer og Ulf Pilgaard ofte — men det var 
ikke typisk, at der blev bragt private emner frem i et offentligt rum.
3. Forfattere begyndte at krænge deres privatliv ud i litteraturen — et træk, 
der ikke rigtig var set før, og som også demonstrerer skredet mellem offent-
lig/ privat.
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