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Indledning

Der eksisterer forholdsvis få danske udgivelser om Han-
nah Arendts filosofi. Det er mindre arbejder, som er ud-
kommet som kapitler i bøger og som bidrag til antologier,
men af bøger findes der kun et nummer af tidsskriftet
Slagmark fra 2003, en artikelsamling om det ondes banali-
tet fra 2003 og en oversættelse af en norsk bog om Arendt
skrevet af Einar Øverenget. Der er ingen tvivl om, at den-
ne situation vil ændre sig. I løbet af de kommende år vil
der utvivlsomt komme mange flere udgivelser på dansk
om Hannah Arendt. I hvert fald hvis det går i Danmark
som det er gået i andre europæiske lande, hvor Arendt-lit-
teraturen er vokset med en imponerende fart. I Frankrig
har Magazine Litteraire f.eks. både i 1995 og igen i 2005
viet et helt nummer til de nyeste tendenser i Arendtforsk-
ningen.

Denne bog i profilserien er et forsøg på at give danske
læsere en idé om, hvad man kan finde i Arendts værk og at
vise, hvor hun placerer sig filosofisk. Hendes placering er
langt fra entydig, og i virkeligheden var hun slet ikke filo-
sof, hvis man skal tage hendes eget udsagn fra 1964 alvor-
ligt. Her slog hun nemlig i et interview fast, at hun fore-
trak betegnelsen politisk teoretiker frem for politisk tæn-
ker eller filosof. Lidt for mange filosoffer havde miskendt
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den politiske sfæres særlige betydning til at hun ville på-
kalde sig denne professionsbetegnelse. 

Men hun var filosof af uddannelse og hun skrev filoso-
fiske bøger hele livet igennem. Hun skrev ganske vist også
meget andet, men hun var uddannet inden for og videre-
førte en filosofisk tradition, som opstod i det 20’ernes og
30’ernes Tyskland, hvor hun var studerende og fortsatte i
Frankrig i 30’ernes og 40’ernes Paris, hvor hun boede og
arbejdede frem til udvandringen til USA i 1941. Det var
den tradition, man kunne kalde eksistential-fænomenolo-
gien. Retningens hovedskikkelse er Martin Heidegger,
men dens politiske udgave findes hos filosoffer som
Hans-Georg Gadamer, Hans Jonas, K.E. Løgstrup, Jean-
Paul Sartre, Hannah Arendt og Maurice Merleau-Ponty,
som alle havde et indgående kendskab til Heideggers
tænkning, men hvor ingen kan siges at være direkte elever
af Heidegger. Trods de store indbyrdes forskelle er der et
fællespræg hos alle disse filosoffer, hvis fødselsår er næsten
ens. Der er otte år imellem den første, Gadamer, der blev
født i 1900 og den yngste, Merleau-Ponty, der blev født i
1908. Hans Jonas blev født i 1903, Løgstrup og Sartre i
1905 og Hannah Arendt i 1906. Alle har de til fælles, at
de begriber menneskets historiske tilværelse som kom-
pleks, modsætningsfyldt og båret af en forståelsesoriente-
ret samtale. Ud fra dette har de alle bidraget med fæno-
menologiske udlægninger af menneskets politiske eksi-
stens.

Sigtet med at skrive en bog om netop Hannah Arendts
bidrag til det 20. århundredes filosofi er at fremstille hen-
de som en fornem repræsentant for denne eksistential-fæ-
nomenologiske tænkemåde. 



9

Jeg har delt bogen op i fire kapitler, hvoraf det første
giver et overblik over Hannah Arendts liv og værk og pla-
cerer hende midt imellem en venstreintellektuel kosmo-
polit som Habermas og en konservativ modernitetskriti-
ker som Heidegger. Det andet kapitel begynder med en
introduktion til de fænomenologiske grundtemaer i det fi-
losofiske hovedværk, Menneskets vilkår, som er pluralitet,
natalitet, tale, handling, løfte og tilgivelse, og fortsætter
med en gennemgang af værkets behandlede hovedområ-
der, der er handling, privatliv, fremstilling, marked, arbej-
de og offentlighed. 

Tredje kapitel behandler Arendts udlægning af ond-
skaben under nazismen, nærmere bestemt hendes bog om
retssagen mod Eichmann i Jerusalem i 1961. Endelig gi-
ves der i fjerde kapitel en introduktion til den bog, som
udsprang af overvejelserne over Eichmanns ondskab og
som handler om tænkning som en modstand over for det
onde. Denne sidste bog af Arendt er ufuldstændig, idet
hun kun nåede at skrive to af de planlagte tre dele. Den
tredje del findes kun som forelæsninger. Værket i sin hel-
hed hedder The Life of the Mind og herfra refereres nogle
af hovedtankerne i første del og fra den planlagte tredje
del, der udkom efter Arendts død i 1975.

Hovedparten af Arendts værker er skrevet på engelsk
og udgivet i USA. Jeg har henvist til danske og norske ud-
gaver, hvor der foreligger en oversættelse og ellers til den
engelske originaludgave. På dansk har vi udover trebinds-
værket Det totalitære samfundssystems oprindelse, som er ud-
givet af Forlaget Notabene, to mindre essays, nemlig
Tænkning og moralske overvejelser og Om vold. Om vold
blev første gang oversat og udgivet i 1970 på samme lille
forlag, Notabene, men begge de to nævnte essays findes
også i en samlet udgivelse på Det lille Forlag, der derfor
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hedder Om vold, tænkning og moral. Desuden udkom i
2005 den danske oversættelse af Arendts hovedværk,
Menneskets vilkår. Det er nok især dette værk, som legiti-
merer Arendts placering blandt det 20. århundredes stør-
ste filosoffer. Denne bogs hovedlinier fylder derfor også
mest i nærværende introduktion til hendes tænkning. 

Hannah Arendt blev første gang et kendt navn i Dan-
mark, da hun udgav Det totalitære samfundssystems oprin-
delse og skrev om både stalinisme og nazisme som totali-
tære styreformer. Endnu mere kendt blev hun, da hun
som kulturskribent berettede om retssagen mod nazisten
Adolf Eichmann. Han var blevet kidnappet i 1960 og
bragt til Israel for dér at blive bragt for en domsstol og
dømt for sin medvirken til drabene på seks millioner jøder
under Anden Verdenskrig. I den danske presse fulgte man
nøje med i, hvad der foregik i Israel, og man oversatte fra
tysk de interviews Hannah Arendt gav i den forbindelse,
bl.a. i det danske tidsskrift Perspektiv. Bogen om Eich-
mann i Jerusalem blev oversat til norsk i 1964, dvs. kun et
år efter den udkom i USA. 

I Danmark og Sverige tog venstrefløjen i forbindelse
med Arendts kommentarer om studenteroprøret hende til
sig som en venstreintellektuel stemme og opgav dermed
også modstanden mod hende som én, der med bogen om
kommunismens rolle i det totalitære, havde blæst vind i
konservative sejl op igennem 1950’erne. I 1988 kom den
svenske oversættelse af Människans villkor – Vita activa på
Röda Bokförlaget. 

I virkeligheden var Hannah Arendt ganske kritisk over
for studenteroprøret og den ideologiske begrundelse af
voldens nødvendighed, som det førte med sig hos flere af
dets forsvarere. På det punkt søgte hun at få nogle nuan-
cer frem med sin formulering af magten som en positiv
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størrelse, der måtte udgøre et klart alternativ til volden.
Hertil fik hun klar tilslutning fra K.E. Løgstrup, der om-
taler Hannah Arendt et enkelt sted i Norm og Spontaneitet
og tilslutter sig hendes kritik af at moralisere politiske em-
ner så man ender med at tro, at den enkle handling kan
løse samfundets komplekse problemstillinger: “Hvis de
amerikanske studenter overfører den entydighed, der ka-
rakteriserer de handlinger som racediskrimination og
Vietnam-krig opfordrer til, til deres stilling til det ameri-
kanske samfunds økonomiske struktur, kan det ikke andet
end føre til teoretisk sterilitet”, skriver Løgstrup i forlæn-
gelse af Arendt i 1972 (Norm og spontanitet, side 304).

Arendts bøger er efterhånden alment anerkendt som et
af det 20. århundredes væsentligste filosofiske bidrag til en
forståelse af politik og kultur. Denne bog om Arendts
værk er skrevet for at give danske læsere et indtryk af,
hvad der er at hente hos hende.
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I. Arendts liv og værk kort 
fortalt

Hannah Arendt blev født d. 14. oktober 1906 i Hannover
af jødiske forældre. Hun var enebarn og faren blev syg og
døde af syfilis allerede i 1913 endnu før Hannah Arendt
fyldte syv. Faren var uddannet ingeniør i Østpreussens ho-
vedstad, Kønigsberg, på byens universitet ‘Albertina’ og
havde ved siden af sit arbejde som ingeniør haft en stor in-
teresse for klassisk litteratur, som han gav videre til sin
datter. Moren var mere optaget af musik og af politik.
Hun var ud af en velstående handelsfamilie fra samme by
og var blevet undervist i hjemmet for derefter at blive
sendt til Paris for at lære fransk og tage klavertimer. Han-
nah Arendts egen interesse blev ikke musikken, men litte-
raturen og langt senere blev også hendes politiske interes-
se vakt, og hun mindedes de mange mennesker, der kom i
hendes hjem op til revolutionen i 1918/19. Det var socia-
lister og socialdemokrater, men også spartakisterne med
Rosa Luxemborg i spidsen havde morens støtte i forbin-
delse med generalstrejken i 1919. I 1968 udgav Hannah
Arendt en samling af essays om mennesker i dystre tider
(Men in Dark Times), hvor Rosa Luxemborg er beskrevet
som en outsider med sans for nuancer og stor skønneevne,
tre ting, som Hannah Arendt identificerede sig stærkt
med. Rosa Luxemborg var i hendes beskrivelse en outsi-



14

der ikke kun fordi hun var jøde, men også fordi hun var
polak bosiddende i Tyskland, og fordi hun var kvinde.
Hun var samtidig en person med mere end blot moralske
principper, skriver Hannah Arendt, idet hun var i besid-
delse af noget mere værdifuldt end disse, nemlig en udvik-
let smag i moralsk henseende. 

Hannah Arendts egen ‘smag’ udvikledes i venskaber.
Ikke bare venskaber med levende personer, men også med
venner, hvis bøger hun læste og som hun kunne læse om.
Venskabet var for hende en vej til at begribe virkeligheden
fra et andet synspunkt end sit eget og indtage det som om
det var ens eget. I venskabet udfordredes hun på sin hori-
sont.

Hun beskrev sig selv som politisk naiv frem til 1929,
hvor hun blev færdig på universitetet. Det var nemlig først
der, at bevidstheden om den politiske betydning af at være
jøde vaktes hos hende. Hendes politiske bevidsthed blev
skabt, som hun selv formulerede det, via mødet med anti-
semitismen. Nazismens opdukken gjorde det tydeligt for
hende, at hendes barndoms uproblematiske forhold til det
at vokse op som jøde i et tysk samfund var blevet umulig-
gjort af den politiske udvikling i Tyskland. Blandt de vel-
uddannede og velstående jødiske familier i Tyskland troe-
de man endnu i det 20. århundredes begyndelse på en so-
cial og kulturel tilpasning som vejen frem for de tyske jø-
der. Oplysning og tankefrihed opfattedes som fælles gods
i både den kristne og den jødiske tradition. I Preussen
havde man haft en række førende oplysningstænkere med
jødisk baggrund og på universiteterne i både Berlin og
Kønigsberg uddannedes mange unge jødiske mænd. I Kø-
nigsberg var universitetet ikke kun berømt for at have fo-
stret og huset den største oplysningsfilosof af alle, nemlig
Immanuel Kant. Også den tyske jøde Moses Mendelsohn
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fik med den såkaldte Haskalah-bevægelse afgørende ind-
flydelse på Østpreussens jødiske selvforståelse. Man øn-
skede at bryde med isolationen af jøderne og kæmpe for
opnåelsen af fulde borgerrettigheder til jøder. Efter Men-
delsohns død i 1786 opstod der ganske vist en første reak-
tion på denne oplysningstanke og dens idé om, at jøde-
dommen var i samklang med en fælles menneskelig for-
nuft. Østpreussens konge nægtede jøderne tysk indføds-
ret, og jøder begyndte at bekæmpe hinanden indbyrdes på
deres vej til anerkendelse trods alt. Mange jøder opgav og
konverterede til kristendommen. Hannah Arendt har be-
skrevet denne tid i sin bog om Rahel Varnhagen, der var
én af den romantiske tids fremtrædende jødiske skikkelser.
Hun ledede en litterær salon og var livet igennem splittet
mellem jødiskhed, kærlighed og social anerkendelse. Men
allerede et kort stykke inde i det 19. århundrede forbedre-
des de tyske jøders retsstatus med det tysk-romerske riges
fald i 1806, hvor kongeriget Preussen blev en del af den
tyske konføderation og senere af det tyske kejserrige i
1871.

I begyndelsen af det 20. århundrede boede der ca.
5000 jøder i Kønigsberg og mange af dem var assimilere-
de. De fleste var efterkommere af flygtninge fra Rusland.
Disse flygtninge var kommet, da russerne forfulgte jøder-
ne, og på flugt fra pogromerne tog jøderne vejen fra Odes-
sa til det baltiske hav. Her lå Kønigsberg og herfra kunne
man sejle videre til England og Amerika. Af de jøder, der i
stedet valgte at blive i Tyskland havde de fleste slået sig
ned i Berlin, men mange havde også valgt den smukke og
velstående gamle hansestad Kønigsberg. Hannah Arendts
morfar stod i spidsen for det største handelsfirma i Kø-
nigsberg, der bl.a. importerede russisk te. Byen forblev
tysk under Første Verdenskrig, selv om russerne var tæt på
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at erobre byen. Men den blev affolket under Anden Ver-
denskrig. Jøderne var fordrevet og den tyske befolkning
flygtede af frygt for russerne. Da russerne indtog byen i
1945 blev de fleste af byens tilbageværende beboere de-
porteret og mange blev dræbt. I dag bærer byen præg af
først at være blevet plyndret og ødelagt under krigen og
derefter at have været udlagt som sovjetisk militær flåde-
base. Den er fortsat russisk, men ligger afskåret fra Rus-
land som en enklave mellem Polen og Litauen. Russerne
omdøbte den i 1946 til Kaliningrad.

Hannah Arendts barndom i Kønigsberg beskrev hun
selv som lykkelig, men også som præget af farens død og
morens nye ægteskab, der bragte ikke bare en stedfar, men
også to stedsøstre ind i hendes liv. Hun fortsatte med at
være meget læsende og meget nysgerrig, men tilsynela-
dende også meget lidt forstående overfor morens beslut-
ning om at gifte sig igen. Hun holdt sig for sig selv og ef-
ter at være blevet bortvist fra gymnasiet boede hun i Ber-
lin og fik sig en vennekreds, hvoraf de fleste var nogle år
ældre end hun selv. Bortvisningen skete efter at hun havde
sat sig op imod den preussiske disciplin og organiseret en
boykot af en af sine lærere, der efter Hannah Arendts vur-
dering havde sagt noget utilgiveligt – måske en antisemi-
tisk bemærkning – i klassen. Herefter hjalp moren hende
ind på universitetet i Berlin for at hun dér kunne tage
nogle timer og ad den vej indstille sig til studentereksa-
men (Abitur) på sit gamle gymnasium i Kønigsberg. I
Berlin boede hun på et kollegium og nød sin frihed og
sine studier bl.a. i den kristne eksistentialisme, som hun
fulgte timer i hos teologen Romano Guardini. Hun havde
derefter ikke noget ønske om at komme tilbage til Kø-
nigsberg og Albertinauniversitetet, hvor man ganske vist
siden 1906 havde tilladt kvindelige studerende optagelse,




