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KOMMENTAR

RASMAS FAVORITTER:

TERJE
BERG
Får oftere spørs-
mål om inntekten
fra musikken enn
innholdet i den.

SOFIE
BRASETH 
Ung artist og 
sementunge fra
Kjøpsvik.

RASMA HAIDRI
SJØVOLL
Fotointeressert
lærer og forfatter
med sans for 
midnattsola.

JØRGEN
NORDENG
En av de mest
kjente rapperne
fra Mosvolddalen.

TORGEIR 
GRUBSTAD 
Gammel kjenning
av politiet, og
resten av byen.

TRINE
JONASSEN
Danseglad 
journalist og ihuga
feminist.

VÅRE SKRIBENTER
Mat: Mango
Plate (musikk): Krishna Das Live
on Earth (For a Limited Time Only)
Film: The Red Violin
Utested: Les Deux Magots i Paris
eller min veranda
Årstid: Midnattsolens sommernatt 
Transport: Spørs hvor jeg skal hen
Dag: Lørdag

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

MAN FÅR SAGT mye på norsk som det eng-
elske språket ikke har ord for. Mørketid, for ek-
sempel. Polar night er vel uttrykket. Det lyder
poetisk, men består av mer luft enn substans.
Det forteller jo bare hvor natten holder sted. 

FOR EN UNG amerikaner høres polar night
romantisk ut. Hun forstår ikke tante Klara når
sier hun bare kan sy på broderiet, «midnatts-
sol over Landego», om sommeren.

– Hvorfor det?
– Jeg trenger lys. 
Få deg en lampe vel? tenker amerikaneren.

Hun er ny i landet, og har aldri bodd i nord.

ET HALVT ÅR SENERE, på sitt første vinter-
besøk i Bodø, våkner hun i et mørkt og stille
hus. Klokken viser 3. Vinduet viser svart. Sto
det ikke en busk der ute? Hun lister seg til
kjøkkenet for å ikke vekke de andre, smører ei
brødskive med molter, og kjenner at hun er
innmari trøtt. Hun må tilbake til sengs. Det er
dumt å spise midt på natta. Plutselig ser hun
et lys gjennom vinduet. En bil? Lyspunkter be-
veger seg som småkryp over hele Rønvika. Så
mange biler midt på natta? 

EN KVALMENDE fornemmelse slår henne.
Det er klokka 3 om ettermiddagen. Folk sover
ikke. De er ute! Tankene virvler. Det er jo
mørkt! Hun er så trøtt! Sanasol-flasken står
der og glor. Det er noe trolsk med barneskik-
kelsen på etiketten, glimrende musefletter og
lysende kinner. Alt virker snudd på hodet og
unaturlig. Amerikaneren snubler tilbake til
sengs og graver seg ned under dyna. Hun går i
hi til bodøbesøket er over.

SPOL FRAM over tjue år. Amerikaneren flyt-
ter fra Hawaii for å slå seg ned i Bodø. Avisa
dekker fenomenet med en artikkel: Hvem i
sitt rette vett velger bodøvinden framfor 
Hawaii-bris?

– Det var da på tide! sprudler amerikane-
ren. Dette blir spennende!

– Hvordan skal du takle mørketida? spør
journalisten.

– Det blir bare koselig! Jeg skal skrive dikt! 
Amerikaneren tolker journalistens jaså-blikk
som endelig har noen kommet med en fornuf-
tig bruk av mørketiden!

ET HALVT ÅR SENERE begynner det å
mørkne. Da merker amerikaneren at nord-
menn slår av lampene for å gjøre et rom enda
mørkere, og belyser det med levende lys. Hæ?

Hun ser jo ingenting. Alt er bare svart. Hun går
i hi. 

ÅR OG TIÅR går forbi. Når hun våkner er
drømmen om polar night erstattet med et
glimt av mørketid. Hun skriver sitt første dikt:
Arktis åpenbaring
alt jeg engang kjente
er borte, kloden hvor jeg
var hjemmevant, en by
som het Volcano 
må være løgn

Inne i huset tenner hun både lamper og le-
vende lys. Hun vil se, men klarer ikke engang å
se at hun har på seg én grønn og én rød sko.
Alt er bare skyggemalt. Hun går i hi. 

ÅR OG TIÅR går forbi. Neste gang hun våk-
ner er det på en sykkel, en tidlig vintermorgen.
Amerikaneren blunker og ser lysheten i mør-
ket. Himmelen, trærne og husene har hver sin
egen nyanse. Hver sin nyanse av svart. Finnes
det ord nok til å beskrive mørketidens mang-
foldige palett? Ikke i hennes språk. 

Det andre diktet får vente. Hun sykler vi-
dere gjennom vinterdagens natt, og prøver å
se skyggelinjene mellom svart og svart.

JA, MØRKETID kan ta sin tid å lære. Det
inneholder kultur som ikke kan oversettes, til
tross for at engelsk har en halv million ord.
Norsk kan være så bilderikt og konkret, der
engelsk er bare abstrakt. 

Polar night er mest en idé,
mørketid en opplevelse. Polar
night er et tidspunkt, mørketid
en tilstand. Polar night er poe-
tisk, mørketid et dikt i seg selv.

Om mørketidens betydning


