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Den unge lyrikeren 
Juliane Rui er i farta. 
Hun debuterte med 
diktboka «Den 
hesten er av snø» i 

fjor, og ett år senere foreligger 
et nytt diktband, «Systrer kan 
bli like gamle».  

Samlingen åpner med et 
dikt som står utenfor de 
avdelingene boka ellers er 
inndelt i, med ordene «Skug-
gen frå falken i treet.» Dette 
diktet blir nærmest å forstå 
som både temadikt og 
samlingens poetikk, noe jeg 
snart skal vise. Blank side 
følger, og så en poetisk 
rekvisitt, et ting-dikt, «Likn 
ein speldåse». Spilledåsen 
anslår tidsdimensjonen, 
«svakt ustemt/ gjennom 
vinteren.»

Snø er et sentralt naturele-
ment også i denne boka. Snø 
som bevegelse og naturpro-
sess, fra vann til snøkrystal-
ler og skare, eller «kramsnø-
en frå mørkret». Snø her 
også som billedbruk der dens 
lyddempende egenskaper får 
krystallisere seg i lesningen.

I diktenes forløp er det 
mange henvisninger til ulike 

former for stillhet, og taushet 
uttrykkes gjennom det 
lyriske eg’ets selvbenevnel-
ser. Jeg ser et slektskap 
mellom Ruis poesi og still-
hetsdiktere som Steinar 
Opstad og den unge Casper 
André Lugg. Rui lokker 
stillheten fram gjennom 
enkle streker – også som 
tegning; streker som strekker 
seg ut mot naturlandskap og 
inn mot vare bevegelser i et 
ungjentesinn.

Barndommens landskap er 
motivet i «Systrer kan bli like 
gamle», men betydningsinn-
hold og motiv er i møysom-
melig endring gjennom hele 
boka. 

Diktene er uten tittel, og 
flere dikt står utenfor avde-
lingene – den første av dem 
er ikke titulert, den andre 
heter «Fortøyinga», den 
tredje «Reservat». Det nevnte 
første diktet viser hvordan 
skyggen innlemmer mennes-
ket i naturbildet. Bare 
«skulderblada» er nevnt. 
«Skygge» er et poetiske 
urbegrep som er nært 
forbundet med menneskelige 
synsmåter for eksempel i 
vekselspillet mellom sol og 
klode mot en nymåne. 
Skygge er også fenomenet 
som kan vise til en idélære 
eller handle om dødsriker og 
åndevesener. Hos Rui er 
skyggen et bilde på et sted 
der noe kanskje får fri fra 
lyset: «Treet gir skugge til/ alt 
levande under treet:// Andre 
auge./ Brekte hundekjeks./ 
Ein fløyte kring ein hals.» 

Se om ikke skyggen i disse 
diktene henter inn en 

fremmedartet dynamikk, 
som utvekslingene mellom 
yin og yang, passivt og 
aktivt. «Skuggen frå den som 
ser», skriver poeten, «er 
synleg/ for den som blir 
sett.» Det er et godt og 
intrikat bilde på utvekslin-
gen mellom den unge jenta 
og voksenverdenen, mellom 
naturen og den unge bevisst-
heten; hun som lytter til 
dyrelyder i veggen og er 
omgitt av ulv og lom og 
usynlige reservater. Hun 
«hermer varsellydar.»

Et annet dikt som forteller 
meg at Rui arbeider med 
bevissthetskategorier for 
natur og menneske, er «det 
er ein hegre/ i min hage». 
Fint innrim og en god 
vokalvending i et dikt om 
hvem som ser hvem i 
naturen. Den skye fuglen 

korresponderer med det skye 
blikket som ser fuglen, eller 
var det fuglen som ser det 
skye blikket? Enda en 
stillhet.

Tilsynelatende sentrally-
rikk, dette, men eg’et er i 
overskridelsens rørsle. Vi’et i 
boka, en familiekontekst, får 
en sosial skyggekarakter 
som dus bakgrunn til eg’ets 
tidlige erfaringer. Stadig nye 
blikkretninger skaper et 
lyrisk univers som kan utsi 
mye om hvor sammenvevd 
mennesket er med sine 
omgivelser. 

Gjenklangen fra Eldrid 
Lundens «Flokken og 
skuggen» er hørbar, og 
kanskje er dette søsterlittera-
tur? En annen dyktig debu-
tant fra fjoråret, Lina Undrum 
Mariussen, ga også til beste 
en diktbok om to søstre. I 
disse to bøkene kan vi ane en 
tendens der nettopp det 
relasjonelle blir toneangiven-
de. 

Juliane Rui har skrevet en 
god diktsamling der de beste 
diktene gir mye å tenke over. 

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Krystallisert: Fra skare til kramsnø – Juliane Rui beveger seg lett i naturen.
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Via hackere fikk 
forfatteren og 
journalisten Kjetil 
Stormark seks 
dager etter terror-

handlingene 22. juli fatt i over 
7.000 private e-poster fra 
Anders Behring Breiviks 
kontoer. De ble overlevert 
politiet. For ikke å påvirke 
etterforskningen og rettssa-
ken, har Stormark ventet 
med å utgi dem til nå.

Forfatteren kommenterer 
de redigerte e-postene og gir 
utfyllende opplysninger fra 
politietterforskningen og 
rettssaken. Denne delen av 
«Massemorderens private 
e-poster» er verdifull – og 
virker etterrettelig – til tross 
for at Stormarks forklaringer 
bærer preg av hastverk. Boka 
kommer ut svært kort tid etter 
at dom i saken falt i august. 

Også Stormarks forrige bok, 
«Da terroren rystet Norge», 
utgitt snaue fem måneder 
etter 22. juli, ble til under 
stort tidspress. Men fjorårets 
grundige fortelling om de 189 
minuttene terrorhandlingene 
varte, basert på et stort antall 
intervjuer, var 
av en helt 
annen 
kvalitet.

Særlig 
skjemmes 
«Massemor-
derens private 
e-poster» av at 

forfatteren i en misforstått 
sensasjonsiver til slutt også 
trykker et uforholdsmessig 
stort utvalg av innkommende 
e-post til Breivik etter 
terrorhandlingene – både 
hat- og støtteerklæringer. 
Kjetil Stormark må selv ha 
skjønt at dette er tvilsom 
praksis, for de drøye 40 sidene 
innledes med bokas mest 
hjelpeløse kommentarer.

En ting er at språk og 
logikk halter, 
med merke-
lige konstruk-
sjoner som 
«Både […] 
eller […] 
samt». Noe 
annet er at 
Stormark 

begrunner dårlig hvorfor vi 
trenger å bli kjent med noe 
som uansett fins i all slags 
debattfora. At skjellsord og 
ubetenksomheter haglet i 
Breiviks innboks etter at 
massemorderens identitet ble 
kjent, er lite egnet til å 
overraske. Og enda mindre til 
å opplyse saken.

Likevel gir bokas første deler 
verdifull innsikt i Anders 
Behring Breiviks bevegelser, 
fra han først engasjerte seg 
politisk i FpU og Frp, via 

strandede planer for en 
«ultra-konservativ» avis, helt 
til han planla terrorhandlin-
gene gjennom kjøp, leie og 
forhandlinger av ymse slag. 
Ikke minst gir e-postene et 
tydelig bilde av en profesjo-
nell forretningsmann, som 
oppfører seg høflig og rasjo-
nelt overfor de aller fleste han 
har kontakt med. E-postene 
gir også støtte til kritikken av 
den første rettspsykiatriske 
rapporten, hvor Synne 
Sørheim og Torgeir Husby 
blant annet bygde påstanden 

om utilregnelighet på at 
Breivik viste et tydelig 
funksjonsfall etter 2006. Hans 
evne til å kommunisere via 
e-post tyder ikke på noe 
dramatisk fall i funksjonsev-
nen.

Et påfallende unntak fra den 
rasjonelle tonen i e-postene er 
likevel kontakten med 
mennesker han tydelig hadde 
stor respekt for, som Hans 
Rustad og Fjordman (Peder 
Are Nøstvold Jensen), med 
utgangspunkt i nettstedet 
Document.no. Kapitlet 
«Propagandavirksomhet» 
viser e-poster preget av en 
uformell, muntlig, barnslig 
stil, til tider med en ivrig, 
nesten logrende hengivenhet, 
gjengitt med stavefeil og 
utstrakt bruk av emotikons 
(smilefjes i forskjellige 
fasonger).

Men også med et grotesk 
glimt i øyet i kampen mot 
«islamisering og multikultu-
ralisme» (på Document.no): 

«Den største feilen folk 
flest gjør er at de regner med 
at ‘noen andre’ skal gjøre 
innsatsen for dem. Det finnes 
ingen andre, det er kun 
oss;)». 

Kjetil Stormark kommen-
terer lakonisk: En av lederne i 
Document.no beskrev 
seinere, i politiavhør, Breivik 
som «en øde øy».

Tom Egil Hverven
tom.egil.hverven@klassekampen.no

Private e-poster: Breivik var både en rasjonell aktør og en hengiven fan.

Et grotesk glimt i øyet

Breivik 
viser en 

nesten logrende 
hengivenhet.

BARNSLIG STIL: Breivik sparer ikke på smilefjesene i sine 
innlegg mot islamisering. Her fra rettssaken i sommer.
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Det er en 
god sam-

ling som gir mye 
å tenke over.


