
H
umor är en allvarlig sak, inget att
skämta om. Ett besynnerligt ut-
tryck låter: »Ett gott skratt för-

länger livet.« Stämmer det? Finns det
något samband mellan humor och häl-
sa? Jag vet inte. Men tanken låter in-
tressant.

En del sjukdomstillstånd är psyko-
somatiska. Som alla läsare vet innebär
det att sjukligheten ligger i ett samspel
mellan kropp och själ.

Om själen blir dyster förvärras till-
ståndet. Alltså är det viktigt att patien-
ten håller sig på gott humör. Ju allvarli-
gare den kroppsliga delen av sjukdo-
men är, desto gladare bör patienten vara
för att hålla sig i någon psykosomatisk
jämvikt.

Måste den som har humor vara glad? El-
ler måste den som är glad ha humor?

Sambandet är osäkert. Fritiof Nils-
son Piraten hade humor; han skrev någ-
ra av de roligaste berättelserna i svensk
litteratur. Men han var inte särskilt
glad. Tvärtom – ofta var han djupt de-
primerad. Han var en mästare på att be-
rätta roliga historier. Alla skrattade,
men inte han själv.

Äldre vänner i Lund har berättat för
mig om en berömd eftersits, dvs en
stund med lite mat och dryck efter en
studentafton. På studentaftonen upp-
trädde Vilhelm Moberg med ett bejub-
lat tal. Till eftersitsen kom Fritiof Nils-
son Piraten. 

Moberg började berätta. När han
tystnat drog Piraten  en historia. Och de
två främsta berättarna i svensk litteratur
duellerade, mellan snapsarna, med
historier, natten igenom. Till slut fick
Moberg erkänna sig besegrad.

Tyvärr fanns ingen bandspelare in-
kopplad den kvällen. Om den funnits
skulle de flesta svenska litteraturvetare
ha sålt sina fastrar på auktion efter slak-
tad vikt för att komma över det bandet.

SVT2 ska starta en serie om humor, har
jag sett. Jag vill allvarligt avråda, både
sändare och tittare. Statens television
har tidigare försökt producera humor.

Det har mest handlat om att personer
gör bort sig.

Enligt en vanlig föreställning ska
humor vara något roligt, som produce-
ras av dessa stå-upp-komiker som ofta
borde kallas sit-down-komiker.

Människor skrattar åt en kvickhet.
Men kvickheten är något annat än hu-
mor. Kvickheten är riktad mot någon,
ofta elak. Sådant är enkelt: Även den

allvarligaste typ kan säga en kvickhet,
om han får tillräckligt lång tid på sig.

Humorn är något annat. Den är för-
låtande. Den som har humor, och själv-
insikt, kan le förlåtande mot sig själv
och sina motståndare.

Humorn är därmed inte alltid så ro-
lig. Den danske filosofen Harald Høff-
ding skrev en bok om humor, »Den sto-
re humor«. Det är en djupt allvarlig bok.

Men både den elaka kvickheten och
den milda förlåtande humorn kan vara
effektiva vapen i den politiska debatten.
Vi har exempel från, givetvis, engelsk
debatt. Churchill sade en gång om sin
motståndare Attlee: »En  tom taxi stan-
nade utanför The Houses of Parliament,
och Clement Attlee klev ur.«

Jag planerade en gång för länge se-
dan en artikel om humorn i svensk poli-
tisk debatt. Jag började med grund-
forskning, läste mängder av utredning-

ar, propositioner, riksdagens debattpro-
tokoll. Det blev ingen lång artikel. Det
empiriska materialet räckte bara till ett
s k ledarstick, på 10 centimeter. I 25 års
politisk debatt fann jag bara två repliker
med humor, båda yttrade av Tage Er-
lander (som hade läst i Lund).

Humorn finns även i den medicinska värl-
den. I Lund producerar Medicinska för-
eningen ibland Toddybladet, som har
skämt med små insprängda meningar av
humor. Tyvärr är det inte tryckbart.

Alla minns väl Bo Baldersons poli-
tiska deckarromaner. Ingen visste vem
Bo Balderson var. Till alla som miss-
tänktes vara författaren bakom Bo Bal-
derson skickade Bonniers en liten pla-
kett och ett brev med ett citat ur en av
Richard Gordons böcker, som alla
handlade om »The Doctor«.

I en bok har en av doktorns kolleger
under ett nattskift gripits av känslor och
friat till nattsköterskan. Dagen därpå
grips han av ångest och konsulterar
doktorn. Och doktorn råder då honom
att under nästa nattskift gå runt på sjuk-
huset och fria till samtliga nattsköters-
kor; detta bör då förta en del av effek-
ten av det första frieriet.

En djupt allvarlig historia om humor från
första världskriget:

Soldaterna slogs i skyttegravar. Det
var inte roligt, cirka tolv miljoner dog.

Engelsmännen slogs mycket tappra-
re i skyttegravarna än fransmännen.
Den tyske generalstabschefen von Lu-
dendorff fick veta att detta berodde på
att engelsmännen hade »a sense of 
humour«, som gjorde att de lättare ut-
härdade skyttegravskrigets helvete.

Ludendorff hade själv ingen erfaren-
het av »a sense of humour«. Men han
insåg att humor hade militär betydelse.
Så han beordrade generalstaben att ge
alla tyska officerare en snabbkurs i hu-
mor och att utarbeta en handbok i hu-
mor till soldaterna i skyttegravarna.

Skratta inte. Le lite stilla, invärtes.

Nils-Eric Sandberg
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Förlänger ett gott skratt livet?

”Kvickheten är riktad mot 
någon, ofta elak. Humorn 
är något annat. Den är 
förlåtande. Den som har 
humor, och självinsikt, kan
le förlåtande mot sig själv
och sina motståndare.
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