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Meget alvorlige begivenheder har det med at betyde, at man ikke kan tænke
på eller tale om andet. Det kan være døden eller den livstruende sygdom, der
kan have den effekt. Alt andet forstummer og det forfærdelige fylder hele
bevidstheden. Den alvorlige begivenhed afbryder pludselig det, som vi kan
kalde hverdagen og den normalitet, naturlighed og tryghed, den ofte er
forbundet med. Det kan tage lang tid for hverdagen at indfinde sig igen. I
begyndelsen vil kontrasten mellem den alvorlige begivenhed og hverdagen
være mærkbar. Kontrasten kan opleves som grotesk og føre til mange
forskellige reaktioner lige fra vrede til latter. Men når hverdagen så småt
kommer igen, følger der også tit en grad af lettelse med, fordi den kan give
et mentalt pusterum fra det grusomme, der sker.

Krigen i Irak har på mange måder sat det, som man kan kalde tv-
hverdagen i dansk public service tv, i relief. De første to til tre dage efter
krigen begyndte, var der tale om en fuldstændig suspension af tv-hverdagen.
Alt handlede om krigen og skærmen blev befolket med forvirrede
nyhedsværter, vildt gættende udenrigskorrespondenter og kølige
militæreksperter i tv-studierne. Men efter de første intense dage dukkede
spæde tegn på tv-hverdagen op igen: Flemming Leth viste eksempelvis
mandag d. 24. marts i sit sædvanlige ’slot’, hvor herrelet det var at bygge
stærekasser, DR1’s Rabatten viste onsdag d. 26. marts, hvordan man fik det
sidste ud af en tube creme. Helt Solgt  (TV 2) og Hokus Krokus  (DR1) var
tilbage og d. 31. marts havde DR1 præmiere på Købt eller solgt. Skærmen er
igen befolket med gartnere, indretningsarkitekter og ejendomsmæglere,
kokke, stylister og terapeuter samt diverse programværter. Kort sagt, så er
hverdagen vendt tilbage i dansk tv.

Kontrasten til nyheds- og aktualitetsprogrammerne kan forekomme
næsten hysterisk. Fra den ene side eroderer strømmen af historier fra krigen i
Irak vores mentale fodfæste. Temaet er død og lemlæstelse, sult og
vandmangel, og de humanitære og ikke mindst politiske konsekvenser af
krigen er næsten ikke til at tænke på. Fra den anden side bliver vi skyllet
over af den aktuelle internationale tv-modebølge: Smalltalk-tv. I den form
for tv er hverdagslivets ikke uvæsentlige men dog relativt udramatiske
gøremål og overvejelser det altdominerende tema, og emnekredsen er mit
hus, min have, min mave og mine penge. Det kan forekomme pinligt og
upassende at sende den slags tv, når tv-hverdagen netop er afbrud af noget så
alvorligt som krig. Hvordan kan et ordentligt menneske overhovedet



interessere sig for at anlægge den perfekte baghave i den situation? Måske
kan kontrasten i mellem nyheds- og aktualitetsprogrammerne og smalltalk-tv
også opleves som en form for satire af den absurde slags, der i skarpt lys
udstiller, hvad der normalt optager os: Hvilken discount-cola smager bedst,
’Spar Money Johnnys’ interessante restparti af mærkevarer til spotpriser, og
kunne husets værdi øges, hvis køkkenet males og gøres Ikea-lækkert?

Kynisme og den fuldstændige mangel på proportionssans hos seerne
og på de danske public service tv-stationer? Eller er det netop smalltalk-tv,
som dansk public service tv sender til den helt store guldmedalje, der kan
være med til at give det mentale overskud, så vi seere fortsat kan holde ud at
høre om krigen? Smalltalk-tv minder på sæt og vis om nabospørgsmål af
typen: ”Nå, hvordan går det så med græsplænen?” Smalltalk skal skabe
uforpligtende kontakt mellem mennesker, og snakkens indhold er ikke så
rasende vigtigt. Men netop som socialt bindemiddel er smalltalk vigtigt, og
smalltalk udgør ofte baggrunden og grobunden for den alvor og fortrolighed,
som vi også har brug for. Måske er smalltalk-tv simpelthen på samme måde
med til at skabe et nødvendigt pusterum fra den type nyhedsdækning, som
præger medierne i øjeblikket.

At vi har et vist behov for et kommunikativt pusterum, kunne også
hænge sammen med, at dækningen af krigen vender tv-nyhedernes normale
genremæssige overenskomst med seerne på hovedet: Udgangspunktet er, at
alt, hvad der fortælles, sandsynligvis er forkert. Det er utrolig anstrengende
at være udsat for en flom af information efterfulgt af dementier og rettelser.
Det er faktisk svært at fastholde interessen i længden, fordi det kan opleves
lidt som at tale med en lystløgner, og meget kan man sige om Venner til
middag  (DR2) og Hjerterum (DR1), men den oplevelse giver smalltalk-tv
ikke. Her kan vi slappe af og regne med det, der fortælles. Så det er
formentlig vigtigt, at de programmer, som tilhører det, man kan kalde tv-
hverdagen, indfinde sig, fordi de er med til at skabe en baggrund for, at vi
kan fastholde en interesse for krigen og den dækning, som dansk public
service tv forsøger at give. Desuden må vi håbe på, at krigen undgår at blive
en del af tv-hverdagen for os seere og for DR og TV 2.
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