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Prolog  
 

Positionsbestämningar

Hannah Arendts positioner vid bokens början: På Atlanten. I 
pariaställning. Mellan det förflutna och framtiden.

På Atlanten närmar hon sig i maj 1941 New York på flykt 
från ett Europa där hon och många andra människor jagas för 
att fördrivas, isoleras eller dödas.

”Paria” är vid den här tiden vad Hannah Arendt kallar sig 
själv och andra människor tillhörande grupper vilkas tillhörig-
het i samhället, det samhälle de lever i, är ifrågasatt, villkorad, 
föremål för förhandlingar, integrationsåtgärder, segregations-
åtgärder, inskränkningar, speciallagar. Under åren fram till 
fyrtiotalets början har en rad samhällen över hela Europa 
beslutat att Arendts ”pariagrupp” – den judiska – liksom ett 
flertal andra ”pariagrupper” inte tillhör alls.

Mellan det förflutna och framtiden urskiljer hon en glipa, 
där det är möjligt för människor att handla. Ändra riktning. 
Hejda ett skeende. Börja något nytt.



Parians blick
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När den sextonårige Karl Rossmann, som sänts iväg till  
Amerika av sina stackars föräldrar, därför att en tjänsteflicka 
förfört honom och han fått ett barn med henne, närmade sig 
New  Yorks hamn på ångaren, som nu saktat farten, fick han 
se den länge siktade frihetsgudinnans staty liksom i solsken 
som plötsligt blivit starkare. Hennes arm med svärdet stack 
upp på ett nytt och slående sätt, och kring hennes gestalt  
blåste de fria vindarna.
 Så hög! sa han till sig själv […]. 

 Franz Kafka, Amerika 19271

Kanske tänker den trettiofyraåriga Hannah Arendt just på 
dessa inledningsrader i Franz Kafkas roman Amerika när hon 
själv i maj 1941 står, som Karl Rossmann, på ett fartyg och ser 
New Yorks hamninlopp glida förbi, ser den väldiga frihets-
gudinnans arm skjuta i höjden som en välkomsthälsning.

I likhet med Kafkas amerikaresenär har hon blivit tvungen 
att fly sitt hemland, Tyskland, men inte som denne på grund 
av något hon gjort.2 Liksom hundratusentals andra har hon 
drivits på flykten, men inte främst som individ (inte på grund 
av sina handlingar), utan som del i en förföljd grupp. Väl på 
flykt tycks denna livsavgörande gruppbeteckning emellertid 
minska i betydelse; vid varje inresa till en ny tillflyktsort tillhör 
hon alltid främst den diffusa gruppen ”flyktingar”.
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1. nykomlingar
Med oss har innebörden i ordet ”flyktingar” ändrats.  
 Numera är ”flyktingar” de av oss som har haft oturen att 
komma medel lösa till ett nytt land och vara utlämnade till 
hjälp från flykting kommittéer. 

 Hannah Arendt, ”We Refugees” 1943

När fartyget lägger till bläddrar Hannah Arendt en sista gång 
igenom sina stämplade dokument. Allt verkar vara i ordning. 
Hon har visserligen inget giltigt pass – genom flykten från 
Tyskland 1933 har hon förlorat sitt tyska medborgarskap och 
tillhör inte längre någon stat – men med hjälp av kontakter och 
med hänvisning till sitt arbete för en sionistisk ungdomsorga-
nisation under exilåren i Paris har hon lyckats utverka ett av 
de hårt kvoterade inresevisumen till Amerikas förenta stater.3

Ombord på samma fartyg befinner sig också hennes fyrtio-
årige man, Heinrich Blücher, även han på flykt från det natio-
nalsocialistiska Tyskland sedan många år tillbaka. Det är dock 
inte på grund av sin folktillhörighet Blücher har jagats bort 
från hemlandet – han är purtysk enligt alla nationalsocialis-
tiska definitioner – utan för sin verksamhet inom det tyska 
kommunistpartiet, en bakgrund han har låtit bli att nämna 
i visumansökningarna till USA. Det är såsom make till den 
inresebeviljade Hannah Arendt-Blücher han går mot den ame-
rikanska passkontrollen och tar fram sitt medföljandevisum.

Kvar i Europa har paret Arendt-Blücher två föräldrar, sina 
respektive mödrar. Klara Blücher har inte sett sin son sedan 
han tog farväl 1933. Martha Arendt-Beerwald har däremot 
sedan några år tillbaka varit sin dotters ständiga följeslagare, 
först under exillivet i Paris, senare i ett interneringsläger, senare 
på gemensam flykt från detta läger, senare under de upprepade 
försöken att få utresetillstånd, transitvisum, inresevisum.

I den omgång då Hannahs och Heinrichs inresa till USA 
beviljades blev Martha utan visum. Kvoten var fylld och hon 
fick stanna kvar i södra Frankrike. I maj 1941, när  Hannah 
och Heinrich redan ser Manhattans skyskrapor vid horison-
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ten, har Martha Arendt-Beerwald äntligen, med alla papper 
i ordning, tagit sig ut ur det ockuperade Frankrike, färdats 
genom diktaturerna Spanien och Portugal till Lissabon och 
står beredd att gå ombord på M/S Muzinho med destination 
New York.

slå läger På manHattan  
(maj 1941)

[…] halva dagen på kontoret och den andra halvan arbetade 
jag febrilt för att inte låta någon av mina andra kontakter och 
möjligheter glida mig ur händerna. 

Arendt i brev till vänner, augusti 19424

En första bostad:
Två halvmöblerade rum på 317 West 95th Street, gemensamt 
kök för husets alla hyresgäster. Där kommer Hannah Arendt 
att bo tillsammans med sin man och sin mor under de när-
maste sju åren.

Startkapital i maj 1941:
Vid ankomsten har paret Arendt-Blücher med sig tjugofem dol-
lar, var sin liten resväska, en manuskriptbunt, diverse adresser.

Inkomster:
Av den amerikanska sionistorganisationen får de ett månatligt 
stipendium på 75 dollar.

Saknad persedel:
I Arendts packning saknas hennes eget maskinskrivna manus 
om Rahel Varnhagen, en judisk kvinna som haft stor betydelse 
i tyskt kulturliv runt övergången till 1800-talet – enligt Arendt 
”min allra bästa väninna, som tyvärr redan har varit död i 100 
år”.5 Innan Arendt tvingades att lämna Paris för uppsamlings-
lägren och flykten lämnade hon det färdiga manuskriptet till 
en vän som skulle föra det i säkerhet, antagligen någonstans i 
Schweiz. Hur det har gått vet hon inte.
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Kontaktkapital:
Det värdefullaste de har är förbindelserna, banden till någon 
som känner någon, adresserna till bekantskaper från ett an-
norlunda liv någon helt annanstans, adresserna till vänner 
och släktingar som redan tidigare räddat sig hit, till bekantas 
bekanta som känner till en organisation, en person. Hannah 
Arendt och Heinrich Blücher börjar något nytt, men en del 
av deras gamla värld finns här, i en ny form, som en hjälpsam 
flyktingvärld:

Granne från Königsberg – ordnar kläder och matpaket den 
första tiden i New York.6

Bekant från Frankfurt – tipsar Arendt om hjälporganisationen 
”Self-Help for Refugees” som ger henne 2 månaders vistelse 
och språkträning i en amerikansk medelklassfamilj i den lilla 
staden Winchester, juli–september 1941.7

En vän från exilåren i Paris – Walter Benjamin – överlämnade 
ett av sina opublicerade manuskript till Hannah Arendt och 
Heinrich Blücher i Sydfrankrike, innan han reste mot gränsen 
till Spanien. Bunten skulle i New York lämnas vidare till pro-
fessor Theodor Adorno från Frankfurt för att publiceras. De 
är nu budbärare åt en död man. Benjamin fick problem vid 
en gränsövergång och tog sitt liv av fruktan för att råka i na-
tionalsocialisternas händer. Under överfarten från Europa till 
USA har Arendt och Blücher tillsammans läst och diskuterat 
hans teser om historien.

Sommaren 1941 bär Arendt manuskriptet längs gatorna på 
Manhattan till Adorno, som i exilen grundat ett nytt institut 
för sociologisk forskning på West 117th Street. Arendt är rent 
allmänt djupt skeptisk till professorn – en felslagen bekantskap 
från hennes korta tid i Frankfurt runt 1930 – och i synnerhet 
vad gäller hans hantering av Benjamins texter. Hon låter där-
för institutet framställa en kopia och behåller själv originalet, 
vilket visar sig vara klokt, eftersom Adornos institut ett par 
månader senare meddelar att de manuskript hon lämnat har 
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försvunnit. De kommer så småningom till rätta och publice-
ras 1942 i en stencilerad minnesskrift över Walter Benjamin. 
Den försommardag 1941 då hon går till institutet ändrar inte 
Arendts avoga inställning till Adorno, men kontakten med in-
stitutets sekreterare blir inledningen på en ny vänskap.8

Några studiebekanta från Berlin – uppmanar hösten 1941 
Hannah Arendt att ta kontakt med en forskare i judisk histo-
ria vid Columbia University som de alla känner.9 Arendt berät-
tar för forskaren om sina undersökningar av antisemitismens 
historia i Frankrike, och med dennes stöd författar Arendt se-
dan artikeln ”Dreyfus und die Folgen”. Forskaren, som också 
ger ut en vetenskaplig tidskrift, ser till att få artikeln översatt 
till engelska och publicerar den i julinumret 1942 av Jewish 
Social Studies. Denna artikel blir, som Arendt säger, hennes 
”visitkort” till en akademisk värld i Amerikas förenta stater.

Så utvidgas långsamt nätet av förbindelser och nya möjlig-
heter öppnas. 

migranternas stad

Vad hon fick […] var en känsla av att vara unik och att ha en 
identitet, en känsla som hon fick när hon tjugo år gammal kom 
till New York […] men som hade nötts bort av fyra år i den 
värld som hade sett magisk ut från Portland, Oregon. 

Mary McCarthy, ”The Man in the Brooks Brothers Shirt” 1941

As I stand awake on our solar fabric, 
That primary machine, the earth, which gendarmes, banks, 
 And aspirin pre-suppose 

W. H. Auden, ”At the Grave of Henry James” 194110

I New York är Arendt och Blücher långt ifrån ensamma om att 
vara nyanlända. Av de runt 7,5 miljoner personer som 1940 
bor i staden är närmare en tredjedel födda utrikes. Inte heller 
är Arendts judiska bakgrund ovanlig. Några år efter hennes 
ankomst var ca 2 miljoner människor, alltså ungefär var fjärde 
person i New York av judisk börd.
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Det Manhattan hon stiger i land på har redan vid den här 
tiden en imponerande skyline av ofattbart höga och individu-
ellt skulpterade byggnader, men ett lika dominerande inslag i 
horisontlinjen är de uppskjutande fabriksskorstenarna. New 
York är i början av 1940-talet jämte London jordens största 
industristad, och ungefär 2/3 av dessa industrier ligger på 
Manhattan.

Framför fabrikslandskapets fond glittrar teatrar, bioplakat 
och reklamskyltar. Musik av de mest skilda slag framförs på 
upplysta konsertscener och i dunkla klubblokaler. Tankar och 
berättelser om det som rör sig i staden skrivs ned och publi-
ceras i böcker, tidningar och tidskrifter och blir sedan föremål 
för diskussioner som kanske i sin tur finner en väg till tryck-
svärtan i recensioner, upprörda insändare eller nya böcker och 
tidningsartiklar.

Med sina fabriksskorstenar och överlagrade rytmer, sitt 
prunkande glitter och anspråksfulla allvar, lockar världs-
staden också till sig skaror av lycksökare och arbetssökande 
från andra delar av landet, landsortsbor som längtar efter att 
urbaniseras och moderniseras, sugas in i New Yorks virvlar av 
människor och möjligheter.

Medan Hannah Arendt i augusti 1941 befinner sig hos en 
främmande familj i den betydligt mindre staden Winchester 
och grubblar över pengar och fascism och det bångstyriga eng-
elska språket, diskuteras denna augustimånad 1941 på vissa 
av Manhattans kaféer något helt annat: en litterär sexakt på 
ett tåg i det senaste numret av tidskriften Partisan Review.

Författaren till den hett omdebatterade novellen ”The Man 
in the Brooks Brothers Shirt” är Mary McCarthy, känd som 
en grym och vitsig kritiker i den intellektuella kretsen kring 
Partisan Review. Det som särskilt dryftas bland läsarna är den 
infernaliska verkan vissa välvalda detaljer i berättelsen får, 
som att kvinnan i det sexuella mötet har en säkerhetsnål i sina 
slitna underkläder eller att författaren låter både läsarna och 
den välklädde mannen ta del av kvinnans äcklade bakfylle-
kräkning när mannen vill kyssa henne igen på morgonen.

Liksom kvinnan i novellen är Mary McCarthy en av alla 
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de amerikaner som lockats från provinsstäder och landsbygd 
till det glittrande New York, där hon sedan mitten av trettio-
talet lever ett intellektuellt bohemliv. De yttre parallellerna ger 
upphov till gissningar om att novellen egentligen bara skildrar 
författarens egna upplevelser, vilket leder till nya dispyter: 
Är det modigt eller omdömeslöst att berätta om sitt sexliv 
offentligt?11 

Denna modiga eller omdömeslösa skribent kommer så små-
ningom att bli en av Hannah Arendts närmaste vänner, och 
långt senare en av dem som Arendt anförtror sin litterära kvar-
låtenskap åt.

I samma nummer av Partisan Review medverkar en annan 
migrant, som också kommer att bli god vän med Arendt längre 
fram i tiden: poeten Wystan Hugh Auden. Hans bidrag är en 
tjugoåtta strofer lång betraktelse över livet och litteraturen vid 
den amerikanske prosaisten Henry James grav. I medverkan-
deförteckningen kan man läsa att W. H. Auden, ”den brittiske 
poeten”, numera bor i Brooklyn, New York.12

HeinricH blücHer brottas  
med blankt PaPPer ( augusti 1941)

Medan Hannah Arendt lär sig det engelska språket och ame-
rikanskt medelklassliv hos en familj i Winchester, Massachu-
setts, försöker Heinrich Blücher i New York skriva om ”poli-
tiska soldaters ’psykologi’”. Det är tänkt att bli en artikel till 
Decision, en nystartad tidskrift, baserad i New York, men med 
internationella ambitioner. Redaktören Klaus Mann – förfat-
taren Thomas Manns äldste son – är liksom Blücher själv en 
landsflyktig tysk.13 

Heinrich Blücher har redan diskuterat artikeln med Klaus 
Mann men drabbas nu av skrivkramp. Detta är ett återkom-
mande problem som Blücher aldrig kommer att lösa: han kan 
utan vidare ge sig in i muntliga diskussioner eller ställa sig 
upp och tala engagerat inför en publik, men att skriva för en 
offentlig läsarskara går inte. Ett hopknycklat ark seglar i en 
båge mot papperskorgen. Med en suck bestämmer han sig för 
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att istället skriva helt privat till Hannah hos den amerikanska 
familjen.

”Sedan en vecka klottrar jag på ett arbete för ’Decision’, och 
har idag glatt kastat bort alla mina skriverier och börjar träget 
om på nytt”, berättar han, men ger också en förklaring till 
att skrivandet inte gått så bra: ”Kanske har det inte blivit nå-
got, eftersom jag samtidigt slår mina lovar kring en skildring 
av den nytyska imperialismen, vilken ska få rubriken: Babels 
nya torn.” Liksom Hannah är han dessutom fullt upptagen 
med att lära sig det nya språket: ”Med engelskan går det inte 
så illa. Lärarinnan är oförändrat härlig och jag gör verkligen 
framsteg.”14 

Uppiggad viker han ihop brevet, stoppar pipan i fickan och 
går ut. 

invandrarföreningen  
”tHe german -jewisH club”

Can every citizen become President? 
No, he must be a native-born American, must be 35 years of age 
and must have been 14 years a resident within the United States. 
Can a woman be elected President? 
The Constitution does not expressly prohibit it. 

”Frågor ur medborgarprovet”  
i The Immigrant’s Handbook 194115

Under Hannah Arendts första höst i New York föreslår den 
exiltyske sionistledaren Kurt Blumenfeld, enligt Arendt hennes 
”mentor i politiska saker”, att hon ska komma till invandrar-
föreningen ”The German-Jewish Club” och lyssna på hans 
föredrag om vikten av att ha en judisk armé.16

Från att ha varit en nyttig port till ett framgångsrikt liv i 
Amerika har klubbkontoret efter fascismens frammarsch i 
Europa blivit en central för rådgivning och understöd åt tio-
tusentals människor – de flesta utblottade, utan kännedom om 
landet och språket och mentalt sönderslitna, rädda och des-
orienterade. Genom frivilliga insatser kan klubben erbjuda 
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juridisk rådgivning, läkare och psykologisk hjälp. Platsförmed-
lingen har 1940 1 000 besökare per månad. Varje torsdag hålls 
det föredrag i klubbhuset på West 91st Street.

Förutom allt detta ger föreningen ut tidningen Aufbau. Ge-
nom denna vecko tidning håller sig invånarna i de två rummen 
på West 95th Street, liksom många andra tyskspråkiga flyk-
tingar, under den första tiden i USA underrättade om vad som 
händer i världen och får tips om hur de ska finna sig till rätta i 
det nya främmande landet.

Föreningen har också givit ut en bok som Arendt och 
Blücher med stor sannolikhet drar nytta av, Aufbau Almanac 
1941 – The Immigrant’s Handbook. Denna handbok för im-
migranter berättar en del om vad det nyanlända paret har att 
vänta sig.

Efter en välkomsthälsning från Albert Einstein följer en rad 
praktiska upplysningar om förhållandena i USA och New 
York, ibland på engelska, men ofta på tyska. Hur det går till 
att ansöka om amerikanskt medborgarskap beskrivs steg för 
steg, och för den som kommit ett stycke i ansökningsprocessen 
finns det ett antal frågor och svar ur det amerikanska med-
borgarprovet att träna på. Några tyngre artiklar ger en första 
orientering om det amerikanska styrelseskicket och skol vä sen-
det, amerikansk litteratur och historia, och i lättsammare ton 
får den nya newyorkbon förklaringar på de ord som inte står 
i hennes lexikon – storstadsslang – och tips om hur  ettor och 
sjuor ska skrivas på amerikanska så att brev når fram till rätt 
adress. Förenta staternas författning finns översatt till tyska, 
de 48 delstaterna listas och ett kalenderblad för år 1941 har 
både amerikanska och judiska helgdagar inskrivna.

Vid sidan om bilder på glada idrottare, råd om rättshjälp 
och matlagningstips finns också en dyster krönika över år 
5700 (i kristen tideräkning september 1939–september 1940). 
Tidningen Aufbau har från sina läsare samlat in underrättelser 
om viktiga händelser, och kan nu rapportera om ett år med 
nya arierlagar i Ungern (sept 1939), nyordning i Rumänien un-
der det antisemitiska Järngardet (juli 1940) och stängda syna-
gogor och antisemitisk inkvisition i Francos Spanien (mars 
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1940). Den judiska församlingen i Berlin har från september 
1939 till mars 1940 inrapporterat 1 844 dödsfall och 5 födslar, 
25 % av dödsfallen var självmord.

Vid den föredragskväll då Hannah Arendt följer med Kurt 
Blumenfeld till föreningen syns ingen annan utväg än att be-
kämpa de fascistiska rörelsernas frammarsch med våld. Frå-
gan som diskuteras under kvällen är om det räcker att försöka 
få med USA i kriget eller om det judiska folket ska ställa upp 
en egen armé. Arendt ställer sig bakom den senare tanken. 
Snart kommer hon att driva den frågan i föreningens tidning 
Aufbau. 

öPPna brev: medveten Paria versus kränkt 
 välgörare ( oktober 1941)

Omkring fem månader efter ankomsten till New York  läser 
Arendt i Aufbau med stigande upphetsning ett öppet brev 
från en viss Jules Romain, fransk författare och under de 
kritiska åren 1936–41 en hårt kritiserad ordförande för PEN- 
 klubben.17 

I sitt öppna brev menar Romain att han genom PEN i det 
förgångna kraftfullt har bekämpat fascismens förföljelser, 
bland annat har han vid en tidigare PEN-kongress (i Prag 
1938), trots starkt motstånd från flera kända författare, drivit 
igenom en resolution mot antisemitism. Nu undrar han varför 
inga judar längre minns det och vågar ställa sig upp till hans 
försvar. Det som driver Arendt själv till skrivbordet är Ro-
mains avslutande ord: ”Denna glömska kallas otacksamhet. 
Denna tystnad kallas feghet.”

I nästa veckas nummer av Aufbau, 24 oktober 1941, publi-
ceras Hannah Arendts replik som ett offentligt brev.18 I brevet 
frågar hon sig häpet vad det är hon och andra judiska män-
niskor ska vara tacksamma för. Hon förutsätter att det inte var 
för de förföljda judarnas skull Romain drev igenom detta po-
litiska ställningstagande, utan att grunden för hans handlande 
var uppfattningen att ”antisemitismen är en orättvis, usel och 
skändlig politik, en politik som förgiftar folkens politiska liv” 
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och att det alltså var ”för er egen heders skull och för den 
av er företrädda organisationens rykte” han ställde sig bakom 
resolutionen.

De krav på tacksamhet Romain framfört i sitt brev tyder 
dock på något annat. Arendt utgår från att dessa krav måste 
ha gjort de judiska medlemmarna i PEN:s tyska sektion täm-
ligen förbluffade: hon förmodar att de trott sig tillhöra denna 
organisation i egenskap av ”antifascistiska författare”, inte 
såsom ”skyddsjudar”, och att de hade förväntat sig att ”i er 
kunna se en medkämpe och förbunden, inte en välgörare”. 
Upprört frågar hon sig och sina läsare:

Har vi då ingenstans äkta förbundna, som utan att vare sig hysa 
medlidande eller imponeras inser att vi bara var det första euro-
peiska folket som Hitler förklarade krig mot?

Detta öppna brev blir det första bidraget i den långa rad artik-
lar och krönikor som Arendt skriver för Aufbau mellan oktober 
1941 och april 1945, sammanlagt blir det 39 stycken. Många av 
artiklarna är ett uttryck för den pariapolitiska hållning hon har 
studerat och formulerat redan under 1930-talet, bland annat i 
det försvunna manuskripet om Rahel Varn hagen.19

Huvudlinjen i Arendts pariapolitik är att aldrig uppfatta sig 
själv och de förföljda folken som hjälplösa offer utan i stället 
anamma tanken att även den som tillhör vad Arendt kallar 
”ett pariafolk” alltid har ett visst handlingsrum och därmed i 
viss mån är medansvarig för den värld hon lever som paria i. 
Det hör till parians ansvar att se verkligheten i ögonen – er-
känna sin pariastatus – och revoltera mot sitt folks situation. 
Arendts medvetna paria har till uppgift är att väcka sina med-
parior till medvetenhet och vara sitt folks förkämpe i en kamp 
som riktas dels mot den omvärld som förtrycker pariafolket, 
men också mot ”parvenyerna”, de medparior som försöker 
emancipera sig individuellt eller utnyttjar och berikar sig på 
sina pariasystrar och -bröder.

I Arendts öppna brev till Jules Romain finns denna paria-
politiska hållning underförstådd. Hon är medveten om sin 
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pariaställning – eller som hon uttrycker det: ”vi judar är inte 
särskilt populära just nu” – men hon ser inte sig själv och sitt 
folk som hjälplösa stackare i väntan på välgörare, utan kräver 
att bli betraktad som en likvärdig aktör på den politiska are-
nan, bli bemött som en person och medlem av ett folk att söka 
allianser med eller strida mot. 

tidningen aufbau

vi skäms inte för vårt europeiska förflutna 
Ur tidningen Aufbau, ”Statement of Policy”20

Tidningen Aufbau presenteras i The Immigrant’s Handbook 
av redaktören Manfred George med en kort historik. Det 
första numret gavs ut av ”The German-Jewish Club” i New 
York som ett gratis medlemsblad i december 1934. Efter denna 
anspråkslösa start fick tidningen under de närmaste åren allt 
större betydelse för strömmen av tyskspråkiga judiska flyk-
tingar från Europa och kom att finansieras genom prenumera-
tioner, lösnummerförsäljning och annonser. Fram till februari 
1939 var Aufbau en månadstidning, från november 1939 kom 
den ut en gång i veckan. Upplagan steg i takt med att förföljel-
serna i Europa intensifierades.

I december 1940, när George skriver sin presentation, har 
Aufbau en upplaga på 18 000 exemplar och skickas ut till lä-
sare i USA, Kanada, Syd- och Mellanamerika, Palestina, Öst- 
och Sydafrika, Shanghai, Indien och Australien. I Europa finns 
tidningens prenumeranter vid ingången till år 1941 samlade 
i några få länder: Sverige, Portugal, Schweiz, Grekland och 
Finland.21

Enligt tidningens ”Statement of Policy”, publicerat i The 
Immigrant’s Handbook, vänder sig Aufbau till ”immigranter 
från Centraleuropa” och ska hjälpa dem att ”komma in den 
amerikanska demokratins liv och samhälle”. Sitt förhållande 
till det amerikanska, det judiska och det europeiska beskriver 
Aufbau i termer av framtid och förflutet: det ”är en judisk tid-
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ning” genom att den vårdar banden till det judiska arvet, det 
”är en amerikansk tidning” genom att den ser läsarens framtid 
i Amerika och, tillägger detta policyuttalande, ”vi skäms inte 
över vårt europeiska förflutna”. Tidningen är partipolitiskt 
obunden men anger en övergripande politisk hållning: den av-
visar varje slags diktatur, ”oavsett under vilket namn eller i 
vilken skepnad den framträder”.

Inriktningen under Manfred George, chefredaktör från 
1939, är att med medvetet fokus på judiska angelägenheter 
låta läsaren följa förhållandena i USA och Europa, i emigrant-
världen, i krigsförloppet och världspolitiken.22 

I redaktionsrådet för Aufbau ingår bland andra Thomas 
Mann och Albert Einstein och bland skribenterna märks tunga 
litterära namn, till exempel den österrikiske författaren Stefan 
Zweig,23 liksom journalister, politiska aktivister och skriftstäl-
lare som sökt tillflykt i olika delar av världen. I Aufbau den 
8  november 1940 rapporterar exempelvis Thomas Manns 
äldsta dotter, Erika Mann, från London om ”den kusliga kon-
sert, som vi redan var så vana vid – luftvärnskyttets dämpade 
muller, […] visslandet från de fallande bomberna, nedslaget 
och strax därpå ekot från explosionen”.

För många läsare är kanske ändå annonserna det viktigaste. 
Som mest fyller de två tredjedelar av tidningen, och annonsö-
rerna vet vad tidningens läsare kan vara intresserade av: bostä-
der, transporter över havet, rätt sorts bröd. Alla slags vardags-
föremål som läsarna tvingats lämna kvar behöver nu ersättas, 
guld och smycken ska säljas för att finansiera det nya livet. Lä-
genhetsförmedlingar, rederier, juvelerare, bagerier och varuhus 
bidrar genom sina annonser stadigt till tidningens kassa.

Nyheter förmedlas i Aufbau ofta under återkommande 
rubriker som ”Kortrapporter från Palestina”, ”Ur kvinnans 
värld”, ”Tidens gång”, ”Från församlingarna”, och dessutom 
finns det några fasta krönikor. En av dem får den uppford-
rande engelska titeln ”This Means You” och att skriva denna 
krönika blir från hösten 1941 Hannah Arendts första fasta 
inkomstkälla i New York.24
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På yttersta randen:  
”vi flyktingar” (januari 1943)

Och så måste jag be er ha överseende, måste be er att inte 
glömma att jag skriver på ett främmande språk (och just det är 
emigrationens problem) […]. 

Arendt i brev till Karl Jaspers 18 november 1945

Flyktingar som drivs från land till land representerar för truppen 
för sina folk – om de bevarar sin identitet.

Hannah Arendt, ”We Refugees” 194325

Arendts kliv ut i en engelskspråkig offentlighet sker under 
hennes andra år i New York genom artikeln ”We Refugees” 
(”Vi flyktingar”), som publiceras i den amerikanska tidskriften 
Menorah i  januari 1943.26 Någon enstaka text av hennes hand 
har visserligen publicerats i engelsk översättning, till exempel 
den artikel om antisemitism i Frankrike (”Dreyfus und die 
Folgen”) som översattes och publicerades på engelska i forsk-
ningstidskriften Jewish Social Studies året innan, men det är 
med ”We Refugees” hon inleder sin bana som skribent på det 
främmande tungomålet engelska. Exakt hur mycket av hennes 
egna ord och meningar som finns kvar i den faktiskt publice-
rade texten och hur mycket som är resultatet av en hjälpsam 
tidskriftsredaktör är svårt att säga. Engelska är ett språk hon 
har lärt sig i vuxen ålder, och det blir aldrig riktigt hennes eget, 
inte ens sedan hon under många år skrivit böcker, debatterat 
och hållit föreläsningar på detta språk. Även långt senare, som 
erfaren författare, väntar hon sig alltid att en redaktör ska 
bidra med en noggrann ”englishing” av hennes texter, och i 
denna första artikel har hon och redaktören förmodligen ut-
växlat många frågor, svar och alternativa formuleringsförslag.

Vad Arendt gör i ”We Refugees” är dels att berätta, direkt 
och indirekt, om livet som flykting, dels att försöka väcka 
sina medflyktingar, sina ”medparior”, till medvetande. Men 
artikeln innehåller också en vändpunkt, där Arendt ser hur de 
växande skarorna av flyktingar som ständigt motas ut bortom 
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samhällets yttersta randområden rycker in från dessa utkanter 
och strömmar in i historiens medelpunkt.

Det som i ”We Refugees” skulle kunna beskrivas som själv-
biografiskt lyfter inte, som annars är vanligt i biografiskt 
skrivande, fram det som utmärker en person, gör den speci-
ell. Tvärtom betonar artikeln det som författaren delar med 
många andra, och förmodligen med många av sina läsare. Det 
som i någon bemärkelse kan sägas handla om Arendts egen 
flykt, hennes tillflyktsorter och flyktingliv berättas omväx-
lande genom ett ”vi”, ett ”jag” och diverse fiktiva gestalter.

I samband med en diskussion om självmord – de många 
självmorden bland till synes lättade och optimistiska flyktingar, 
de fåtaliga självmorden bland förtvivlade människor i getton 
och koncentrationsläger – talar Arendt i jag-form om sin egen 
lägerupplevelse under några månader i Frankrike 1940:

I lägret vid Gurs, där jag hade förmånen att tillbringa en tid, 
hörde jag exempelvis bara en enda gång någon tala om själv-
mord, och då som ett förslag till en kollektiv handling, ett slags 
protest för att oroa fransmännen. När några av oss påpekade att 
vi ju hade förts dit ”pour crever” i vilket fall som helst, svängde 
plötsligt den allmänna stämningen till ett våldsamt livsmod.

Inte heller denna jag-historia berättar något unikt för Arendt, 
utan placerar henne bland alla dem som 1943 lever med lägret 
som det yttersta hotet för sig och de sina.

I större delen av artikeln är det dock ett ”vi” som sätts i 
spel. Detta ”vi” har, liksom Arendt, sluppit undan lägren, flytt 
och funnit en tillflyktsort. Men att bli räddad är inte en odelad 
lycka: ”Om vi blir räddade känner vi oss förödmjukade, och 
om vi får hjälp känner vi oss förnedrade.” Denna känsla av 
förödmjukelse och av att i räddningen förlora sin individua-
litet och värdighet beskriver Arendt ironiskt, närmast skämt-
samt: ”vi” har så svårt att acceptera att ”våra beskyddare” 
inte förstår vilka ”vi” som individer egentligen är – det vill 
säga vad ”vi” en gång var.

Med större allvar beskriver hon en rad andra förluster: För-
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lusten av hemmet, och därmed det förtrogna vardagslivet. För-
lusten av yrket, och därmed det självförtroende som kommer 
ur känslan av att bidra med något. Förlusten av språket, och 
därmed naturligheten i reaktioner och känslouttryck, enkel-
heten i gesterna. Förlusten av släktingar och vänner till getton 
och koncentrationsläger, som lämnar ett privatliv i spillror. Allt 
hon räknar upp är visserligen också hennes egna förluster, men 
det är inte förluster som gör henne unik, som utmärker henne 
som individ; tvärtom menar hon att dessa förluster berövar 
henne just individualiteten, gör henne till en ansiktslös del i 
en av omvärlden beklagad men oönskad massa på samhällets 
yttersta rand: flyktingarna.

Vid sidan av denna gemensamma biografi kan ”We Refu-
gees” också beskrivas som en pariapolitisk väckelseskrift. Den 
medvetna parian Arendt försöker med alla medel väcka sina 
medparior till insikt om hur de själva bidrar till att bevara 
förtryck och skambeläggning genom att smyga med vad de 
är och inte våga ta strid för en annan plats i historien än som 
oskyldiga men ändå skamsna offer.

Arendts första angreppspunkt är oviljan att erkänna vad 
”vi” är. ”We Refugees” inleds med ett konstaterande:

Först och främst vill vi inte bli kallade ”flyktingar”.

Hellre än ”flyktingar” kallar ”vi” varandra ”nykomlingar” eller 
”immigranter”, försäkrar att ”vi gav oss av av egen fri vilja”, 
skriver Arendt. Det skamliga i den flykt de tvingats till är, menar 
hon, att den inte beror på vad de gjort eller sagt, utan blott och 
bart på vad de är. På grund av vad de är blir alla deras hand-
lingar ovidkommande. Och detta ”vad” har de själva, precis 
som sina förföljare, lärt sig sky.

Detta är en av kärnpunkterna i den arendtska pariapoliti-
ken: parian delar själv omvärldens förakt för pariorna. I den 
verklighet parian delar med icke-parian tycks parians tillvaro, 
enligt alla de gemensamma kriterierna, vara sämre än icke- 
parians. Därför kämpar den omedvetna parian hårt för att 
själv likna icke-parian och skilja sig från resten av pariagrup-
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pen, i stället för att försvara sig mot avskiljningen och utdö-
mandet av pariorna. I stället för att se den faktiska situationen 
i ögonen och försöka ändra på den har ”vi”, säger Arendt, 
alltför länge strävat efter en individuell assimilation.

En fiktiv gestalt, ”mr Cohn från Berlin”, vars flyktväg liknar 
Arendts och många andras, beskrivs som en assimilationens 
mästare: i Tyskland var han ”150 % tysk, en tysk super patriot”, 
efter flykten till Prag 1933 blev han snabbt tjeckisk patriot tills 
han utvisades och i den nya uppehållsorten Wien lade sig till 
med en österrikisk patriotism tills tyskarnas invasion fick mr 
Cohn att fortsätta till Paris, där han gjorde allt för att bli ac-
cepterad som fransman. Denna strävan efter att bli någon an-
nan är, menar Arendt, inget annat än ett försök att ”förlora sig 
själv”, slippa vara parian. Ett utbrytningsförsök som är dömt 
att misslyckas.

Den andra vägen, att bli en medveten paria och motsätta 
sig hela gruppens pariaställning, är inte lättare. Den medvetna 
parian skaffar sig fiender både bland icke-pariorna, som är 
rädda om sin privilegierade ställning, och inom den egna grup-
pen, som av den medvetna parian hela tiden påminns om det 
de helst av allt vill kunna bortse från: att de är parior. Men i 
utbyte mot denna impopularitet, skriver Arendt, får

de flyktingar som insisterar på att tala sanning […] en ovärder-
lig förmån: för dem är historien inte längre en stängd bok och 
politiken inte längre ett privilegium för gentiles.

Kategorierna judiska flyktingar och flyktingar i allmänhet – 
eller vilka ”parior” som helst – övergår genom hela texten 
okommenterat i varandra.

Den assimilationsvillige mr Cohns ansträngningar berättas 
både som en historia om just judiska flyktingar och som en 
historia om hur svårt det är för alla människor att ”bevara 
sin integritet om deras sociala, politiska och rättsliga ställning 
är fullkomligt oklar”. Att det inte bara är judiska människor 
som under början av fyrtiotalet är på flykt och lever i denna 
”sociala, politiska och rättsliga” oklarhet är Arendt väl med-
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veten om. Hon framhåller att så fort det judiska folket ”hade 
förklarats fredlöst i Europa” skedde samma sak med det ena 
europeiska folket efter det andra.

Men alla dessa flyktingar som ”drivs från land till land” är, 
säger Arendt, ”förtruppen för sina folk”. De har inte hamnat 
vid sidan av, utan är de som går i täten. Det finns dock ett 
villkor. De utgör förtruppen ”om de bevarar sin identitet”, det 
vill säga om de inte gör som mr Cohn och andra assimilanter. 
Om de gemensamt samlar ”mod att kämpa för att förändra 
vår sociala och rättsliga ställning” i stället för att försöka byta 
identitet.

Denna vändning – de som befinner sig på randen rycker 
plötsligt in i händelsernas centrum – kommer att vara väsentlig 
för Arendts senare analyser av rasism, imperialism och totali-
tära system.27 De stora förändringarna börjar inte i vad som 
i ett socialt diskriminerande samhälle framstår som cent rum. 
Tvärtom, det är just i randområdena och gräns trakterna mot 
ett Utanför som förskjutningar och förnyelse inleds.

2. människosorter
Ett sätt att beskriva staden New York är att beskriva männi-
skorna som bor där med hjälp av demografiska kategorier. 
Hur stor befolkningen är. Hur många av dem som är födda 
i staden. Hur många av dem som har flyttat dit. Hur många 
som är födda utrikes. Vissa kategorier används med självklar-
het för att beskriva en befolkning. Yrke. Kön. Religion. Ut-
bildning. Inkomst. Ålder. Civilstånd. Raden kan förlängas och 
förfinas i det oändliga.

Liknande kategorier kan användas också för att beskriva 
personer, till exempel den här bokens huvudperson Hannah 
Arendt och de tre bifigurerna Heinrich Blücher, Mary Mc-
Carthy och Wystan Hugh Auden.

I en sådan beskrivning skulle Hannah Arendt senhösten 
1941 kunna sorteras in som utrikesfödd, av tysk härkomst, fri 
skribent, kvinna, sekulär. Trettiofem år. Uppvuxen i välbeställd 
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borgerlig familj. Tysk doktorsexamen i filosofi. Gift. Tysksprå-
kig. Judisk. Statslös. Flykting.

Hennes man Heinrich Blücher skulle i en liknande beskriv-
ning avvika på några punkter. Ett annat kön: man. Något 
äldre: fyrtioett år. Uppvuxen i arbetarfamilj. Ingen akademisk 
examen. Ingen avslutad utbildning. Men omfattande självstu-
dier. Läst och diskuterat med andra i kommunistpartiet, i vän-
kretsen, i exilkretsarna i Paris.28 Yrket är hösten 1941 också 
svårfångat. Hans första jobb i New York är som arbetare på 
en kemisk fabrik. Sedan blir han anställd av Committee for 
National Morale för att göra research om vad som händer i 
Europa. Inte judisk. Men utrikesfödd. Av tysk härkomst. Stats-
lös. Flykting.

Även Wystan Hugh Auden är född utrikes, men av brit-
tisk härkomst. Man, som Blücher. Fem månader yngre än 
Arendt, hon är född i oktober 1906, han i februari 1907. 
Liksom Arendt uppvuxen i borgerligt välstånd utan excesser. 
Yrke: poet. Examen från universitetet i Oxford. Protestant, 
men dragen till den anglikansk-katolska riktningen. Brittisk 
medborgare i väntan på amerikanskt medborgarskap. Gift. Så 
står det i alla dokument. Det var så hans fru Erika Mann i 
landsflykt fick ett brittiskt pass 1935. De träffas ibland under 
vänskapliga former när hon befinner sig i New York. Auden 
har inga planer på att gifta sig med någon annan kvinna.29 
Hösten 1941 hoppas han på en framtid tillsammans med en 
ung man han har ett förhållande med sedan något år tillbaka. 
En infödd newyorkbo. Judisk.

Prosaförfattaren Mary McCarthy är vad som vid den här 
tiden brukar kallas ”native American” eller ”native White”. 
Född i USA. Föräldrar födda i USA. Någonstans längre bakåt 
i tiden anfäder som gett sig av från Europa. Uppvuxen vid 
USA:s västkust och inland. Fransk klosterskola i Seattle. Se-
nare examen från kvinnocolleget Vassar vid Hudsonfloden. 
New York inom räckhåll. Inflyttad till Manhattan och gift 
med en skådespelare direkt efter examen. Liksom Arendt och 
Blücher brutit upp ur första äktenskapet. Hösten 1941 är hon 
gift på nytt sedan några år. En son.
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Det mesta som här har sagts om Arendt, Blücher, Auden 
och McCarthy anger bara uppgifter de kunde ha lämnat på 
ett enkelt formulär; endast där formulärens alternativ skevar 
mot livet läcker embryon till berättelser ut. Dessa enkla sort-
beteckningar och beskrivningar är dock inte oväsentliga. Vil-
ken ruta du kryssar i under ”nationalitet”, ”civilstånd” eller 
”trossamfund” kan avgöra din framtid. Vilka sorter du själv 
och andra hänför dig till kan ha betydelse för hur du bemöts. 
Vilka hinder du möter. Vilka förväntningar som föregår dig. 
Men, menar Arendt, sorterna avgör inte hur du förhåller dig 
till dessa bemötanden, dessa hinder, dessa förväntningar. Det 
som enligt Arendt utmärker den övergripande sorten, männi-
skor, är att de kan göra och säga något helt oväntat. Att de har 
förmågan att handla. 

en lista: var är de? (1941)

Under rubriken ”Vad har det blivit av dem? En checklista över 
europeiska konstnärer, författare och musiker” försöker tid-
skriften Partisan Review 1941 från New York spåra konstnär-
ligt verksamma personer i krigets Europa.30 Lever de? Befinner 
de sig vid fronten, i läger eller på flykt? Att få säkra besked är 
inte så lätt. Redaktionen har sammanställt vad den fått fram 
via tidningar, förlag, intervjuer och brev, men är väl medveten 
om att listan är ofullständig och uppgifterna otillförlitliga och 
kanske redan inaktuella.

Listan är indelad i tre block, ”Målare”, ”Författare”, ”Mu-
siker”. I författarblocket får tidskriftens läsekrets till exempel 
veta att PEN-ordföranden Jules Romain befinner sig i USA 
sedan 1940 (alltså sedan Frankrike ockuperades), medan den-
nes landsman André Malraux deltagit i kriget som frivillig, 
blivit sårad, varit krigsfånge men lyckats fly, och nu befinner 
sig i det ockuperade Frankrike. James Joyce har nyss avlidit, 
den 13 januari 1941, men inte av krig eller fascism utan i sam-
band med en magoperation. Gertrude Stein har nyligen sänt 
ett manus (Ida) till sitt förlag, förmodligen från någon ort i det 
ockuperade Frankrike. (Eller USA? Eller Belgien?) Flera tyska 
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författare nämns också, bland dem Anna Seghers, en företrä-
dare för ”den nya sakligheten” i den sena Weimarrepubliken. 
Nu, 1941, sägs hon befinna sig i Amerika.

Om W. H. Auden meddelas att han ”befunnit sig här i lan-
det sedan före kriget”. Hans namn dyker också upp i blocket 
”Musiker”, då i samband med kompositören Benjamin Brit-
ten, som Auden skriver ett libretto åt.31

Vid sammanställningen av listan har redaktionen för Parti-
san Review gjort en bedömning av vem som överhuvudtaget 
är aktuell för listan. De spårade personerna kan alla tänkas 
vara av gemensamt intresse för läsekretsen – de är alla offent-
ligt verksamma inom de fält tidskriften intresserar sig för.

Därefter har personerna på listan sorterats efter typen av 
konstnärlig verksamhet, en ren sökhjälp för läsaren. Inget 
med denna tillfälliga sortering är kontroversiellt eller livs avgö-
rande. En skulptör kunde visserligen tänkas protestera mot att 
konstnärsblocket här döpts till ”Målare”, men värre konse-
kvenser än så lär denna indelning knappast få.

lagstadgad diskriminering

I andra sammanhang sorteras människor in i block med helt 
andra följder.

Sent en natt i augusti 1947 klubbar en liten sömning skara 
kongressledamöter igenom ”The Tongass Timber Act”. Enligt 
denna nya lag ska alaskabor fråntas sin mark och sina timmer-
resurser om ”två eller fler av deras far- och morföräldrar är 
indianer”.32 Några ledamöter har uttryckt tvivel om huruvida 
en sådan lag alls är tillåten enligt USA:s författning. Lagens 
förespråkare har svarat med att hänvisa till ett gemensamt 
medborgarintresse i författningens anda: tidningsindustrin 
(och därmed det fria ordet) hotas av de ständiga marktvisterna 
i Alaska, som kan leda till pappersbrist; alltså bör lagstiftarna 
göra det lagligt att strunta i ”indianernas ägaranspråk”.33

”The Tongass Act” är ett klart exempel på lagstadgad dis-
kriminering. Lagen urskiljer en grupp av landets medborgare 
som sorteras in i blocket ”indianer i Alaska”, anger med en 


