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Dette er en diktsam-
ling som aldri ble 
skrevet, og diktene 
er dessuten trykket 
tidligere, uten 

poetens viten. Brorparten av 
tekstene stod nemlig å lese i 
boka Jan Erik Vold redigerte i 
2007, «Ruth Maiers dagbok», 
som er blitt oversatt til tolv 
språk.

Det er forunderlig å lese 
disse beskjedne tekstene 
igjen, nå blottstilt fra prosa-
ens jevne flyt. Noen få hittil 
ukjente dikt er bragt i dagen. 
Men er det ikke noe annet 
nytt her også?

Maier var venninnen til vår store 
lyriker Gunvor Hofmo. Og 
hun var så mye mer enn det. 
Den 26. november 1942 sørget 
daværende politiinspektør i 
Statspolitiet, Knut Rød, for at 
Ruth Maier og andre norske 
jøder ble stuet sammen i 
skipet Donau. Primo Levi har 
vitnet om hvilken indre 
oppløsning den dehumanise-
rende deporta-
sjonen innebar 
– fire døgn uten 
mat og vann i 
en kvegvogn. 
Intetanende. 
Men dette var 
utholdelig i 
forhold til hva 
som ventet i 
konsentrasjonsleirene. Vi ser 
deres blasse skygge i vår tids 
flyktningeleire og «mottak». 
Eller ser vi det ikke? 

I dette diktet er poeten ennå 
fri, i det levende ordets 

utfoldelse, skrevet på Lille-
strøm i 1942: «Jeg kjenner din 
melodi, men ikke dine ord, 
mitt folk. / Din latter, dine 
tårer har ofte rørt mitt hjerte, 

men / ditt språk 
har jeg ikke 
forstått. Åh, at du 
likevel til / slutt 
kommer meg i 
favn som et barn, 
slik at jeg / 
forstår, ikke med 
tankene men 
med øynene.»

Diktet «Klage» sier at det 
er forskjell på språkets 
melodi og ordene, og at noe er 
dypere enn språket. Denne 
melodien, kan det være 
sangen vi bebor, fra vugge og 
barneår, det vi lett kan høre i 

fremmede språk når vi ikke 
forstår ordene? Lyrikkens 
første kilde, hos mennesker 
som lytter. I Maiers dikt 
kommer et helt folk poeten «i 
favn som et barn», det jødiske 
folk. Hun ser dette språkets 
ansikt.

For også Ruth Maier er still-
hetsdikter; hun må ha 
beveget seg i verden med et 

hemmeligholdt blikk. 
Et bilde som gjentas i 

diktene er det som kan finnes 
mellom det blotte øye og 
omgivelsene. Ofte er det et 
vindu, det kan være et gitter 
eller noen grener på et tre. 
Denne synsestetikken 
innebærer at når vi ser fritt 
– som poeter bør gjøre – må 
det også være en begrens-
ning, et hinder, noe som 

skaper perspektiv og dybde-
syn. 

Volds samling av disse diktene 
og prosaskissene skaper en 
ny sammenheng. Tekstene 
som tidligere var integrert i 
prosa får etablere et selvsten-
dig meningsunivers og blir 
nye. Inndelingen skjer etter 
stedsnavn og årstall. Slik 
dannes en narrativ tidslinje 
som peker mot det uavvende-
lige, mot deportasjonen og 
Ruth Maiers død i Auschwitz 
den 1. desember 1942. 

Selv om leseren vet hva 
som skal skje, fremstår 
diktene i ettertid som levende 
nåtid. Det skyldes så visst 
deres kvalitet. Hertil at 
redaktøren timer tekstene, 
for eksempel følgende skisse, 
som i seg selv ikke er bæren-
de, men som blir dramatur-
gisk viktig ved sin plassering: 
«Bare en mors gråhvite hånd 
rører ved disse gaters/ døde 
tomhet, helt til hånden 
trekker et hvitt gardin/ til side 
– og ser.»

Et hvitt gardin til side: 
Forfattere som Jan Erik Vold 
og Espen Søbye har gjort det 
vanskelig for oss å glemme 
Holocaust og nordmenns 
lydige unnfallenhet. Slik er 
denne utgivelsen noe mer enn 
en samling dikt av Ruth Maier. 

«En lys sommers usigelige 
smerte» angår en tidsånd som 
igjen sniker seg innpå oss, 
med forvirret menneske-
forakt, og i en natur som 
bryter sammen i mennesket. 

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Deportasjonen: Ruth Maier gir oss perspektiv, gir oss dybdesyn.

Gjennom språkgitter

SPRÅKETS ANSIKT: Ruth Maiers dagbok er tidligere utgitt. Nå 
er diktene hennes satt sammen av Jan Erik Vold. � FOTO:�GYLDENDAL
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usigelige smerte
Gyldendal 2012, 80 sider

Åslaug Haga
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no«Hvis kjøttvekta råder til enhver  

tid, blir de to små partiene slått  
i hodet av kjøttøksa.» 

Kr 299,- 

Åslaug Haga, om maktbalansen  
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ASTRID S. DYPVIK

Det var DDR
– Forteljingar om 
eit nedlagt land
«Astrid Sverresdotter Dypvik 
skriver rett og slett veldig mye 
bedre enn de aller fleste norske 
sakprosaforfattere» 
Knut Hoem, NRK
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RØNNAUG KLEIVA

Armenia 
Albania 
Argentina
«Rønnaug Kleiva skriver 
slående godt»
Cathrine Krøger, Dagbladet


