Knut Venneslan:

Styrkeforholdet mellom hovedklassene i fasciseringsprosessen

1. Innledning
I mars 1930 trådde regjeringen Hermann Muller tilbake. Den direkte årsak til dette var striden om finansieringen av arbeidsløshetstrygden. Det er imidlertid andre forhold som gjør
denne begivenhet betydningsfull. Regjeringen Muller var den
siste demokratisk legitimerte flertallsregjering i Weimarrepublikken. De følgende regjeringer under Bruning, Papen og
Schleicher støttet seg til rikspresidentens makt og autoritet
og betjente seg av unntakslover ut fra den berømte artikkel 48
i Weimarforfatningen. Parlaillentets reelle innflytelse ble
sjaltet ut. Det fant sted en gradvis utviding av regjeringens
diktatoriske fullmakter. Med rette er derfor viktigheten av året 1930 påpekt i litteraturen: "I 1930 gikk den borgerlige republikk i Tyskland til grunne" (Rosenberg 1973,2ll), "1930 betydde slutten på det tyske Weimardemokrati" (Heiber 1977,218).
Det som fulgte, tjente oBjektivt til å forberede det fascistiske diktatur. Ikke slik at f.eks. Brunings regjeringstid
med naturnødvendighet resulterte i diktaturet. Gjennom den
politiske praksis som ble innledet og som satte demokrati og
parlamentarisme til side, kom imidlertid en prosess igang,
hvorigjennom forholdene ble lagt til rette for det.
Oppløsningen av det demokratiske system, av de borgerlig~par
lamentariske metoder for utøvelse av herredømme var betinget
av og innebar selv en ytterligere skjerping av klassekampen.
Storindustrien og kapitalsiden var på offensiven. Grunnen til
stagnasjon og krise ble sett i de for høye lønninger og statlige utgifter. Weimarrepublikkens sosialpolitiske reformer
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sto i veien for det økonomiske oppsving. Angrepene ble satt
inn mot arbeiderklassens levestandard og mot den statlige sosialpolitikken. Gr adv is, men for kapitalkreftene likevel alt
for langsomt, skjedde det en nedbygging av arbeiderklassens
tilkjempete sosialpolitiske rettighe ter. Weimarrepublikkens
"institusjonaliserte likevekt av klassekrefter" (Hennig)
gikk i oppløsning. Noen reell likevekt var det selvfølgelig
ikke snakk om.
·
To sider av samme sak: bare gjennom å fjerne de parlamentariske hindringer kunne nedbyggingen av arbeiderklassens og
fagbevegelsens tilkjempete rettigheter systematisk komme igang. Først en gjennomført og vellykket nedbygging kunne
varig sikre storindustriens og kapitalsidens politiske hegemoni.
Vi skal i det følgende gå nærmere inn på den prosess som kom
igang. Det gjelder å vise utviklingen av og forandringer i
styrkeforholdet mellom klassene på det politiske plan i den
prosess som endte opp i den nasjonalsosialistiske maktovertagelse og som med rette kan karakteriseres som en fasciseringsprosess. De ulike regjeringers økonomiske politikk og
spesielt utviklingen av sosialpolitikken blir i denne forbindelse viktig.
Hvorfor? Tar vi utgangspunkt i et gitt styrkeforhold mellom
klassene (her ved regjeringen Mullers fall), kan vi si at
dette i formidlet form gir seg tilkjenne i maktforholdene mellom de ulike klassers partier og i hvilket parti eller hvilke
partier som har regjeringsmakten. Rammene for det regjerende
partiets (de regjerende partiers) handlinger er på den ene
side satt av statsformen og den eksisterende maktblokk _, på
den andre side av statsapparatet. Dette betyr at den politikk
som en regjering fører, reflekterer disse rammer og de klas.s einteresser som er avleiret i dem. Politikken er imidlertid
ikke et rent uttrykk for de strukturelt satte interesser. På
indirekte; men likevel avgjørende måte tar den vare på interessene til de klasser (den klasse) det regjerende partiet (de
regjerende partier) egentlig representerer. Politikken virker
på sin side inn igjen på styrkeforholdet mellom klassene i de
ulike klassekampfelt i den forstand at det kan forskyves i den
ene eller annen klasses f avør - noe som så igjen får konsekvenser for maktforholdene mellom partiene.
Den økonomiske politikk i denne periode er spesielt viktig.
Den Økonomiske verdenskrise slik den slår ut i Tyskland, stil-·
ler de problemer den økonomiske politikk skal løse. Løsningene
uttrykker det gitte styrkeforhold, maktforholdene mellom partiene og de gitte rammer. Idet den økonomiske politikk selv
får betydning for krisens videre forløp, virker den også inn
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på styrkeforholdet mellom klassene, spesielt innen det økonomiske klassekampfelt. Den økonomiske krise i Tyskland blir
slik sett referanseramme for den økonomiske politikk samtidig
som krisens særegne forløp bedre kan forståes gjennom den.
På denne bakgrunn må vi vurdere sosialpolitikkens betydning.
Den såkalte "institusjonaliserte likevekt av klassekrefter,"
som karakteriserte stabiliseringsperioden og som Muller-regjeringen enda bevisst bygget på, var bl.a. knyttet til "arbeidsretten'' (d.v.s. til den kollektive tariffrett, den statlige meglingsrett) og til trygdesystemet (spesielt arbeidsløshetstrygden). Det dreier seg om en rettslig institusjonalisering av samfunnsmessige maktforhold - en institusjonalisering som arbeiderklassen hadde tilkjempet seg og som skyldtes "innrømmelser" fra storindustrien og kapitalsiden. Måten
denne "likevekt" ble opphevet på, viser hvorledes forskyving-·
ene i styrkeforholdet foregikk, viser forskyvingenes ulike
etapper og stadier.
Slik sett blir både den økonomiske politikk og utviklingen innen sosialpolitikken istand til å få frem karakteristiske
trekk ved den prosess som hadde arbeiderklassens avmakt til
følge - en avmakt som var en viktig forutsetning for etableringen av det fascistiske diktatur. Stridighetene som utspilte
seg i denne forbindelse viser de mekanismer som betinget den
vellykkete offensiv fra storindustrien og kapitalsiden og som
samtidig vanskeliggjorde eller til og med umuliggjorde en motoffensiv fra arbeiderklassen og dens organisasjoner.
Det som skjer innen den økonomiske politikk og innen sosialpolitikken kan mer prinsipielt bli ansett som viktige holdepunkter ved bestemmelsen av utviklingsretningen· i en samfunnsformasjon. Resultatene viser med all tydelighet forandringer i fordelingen av "midler" og "goder". Når f.eks. den svenske borgerli~ge regjering fjerner arbeidsgiveravgiften for å styrke eksporten og nyinvesteringer, er dette et "synlig" tegn på en omfordeling av "midler" og "goder" som indikerer fors.kyvinger i
styrkeforholdet mellom klassene og som dermed sier noe om den
retning utviklingen har tatt. Det samme kan gjelde når f.eks.
hos oss den kombinerte oppgjørsform ikke lenger fungerer og
tvungen voldgift blir nødvendig eller når den sosialdemokratiske regjering gjennomfører full pris- og lønnstopp og knebler den frie forhandlingsrett. Følgen kan være en innsnevring
av arbeiderklassens demokratiske rettigheter og av muligheten
til å hevde sin styrke gjennom disse. Klassens maktposisjoner
blir derved svekket.
De økonomiske mekanismer og de sosialpolitiske forhold er hos
oss uten tvil annerledes enn de som f.eks. Bruningregjeringen
hadde å gjøre med. Blir det som dengang hendte sett i lys av
det mer generelle forhold mellom kapital og arbeid, kan det
likevel bidra til å klargjøre den politiske betydning av bes temte typer forandringer innen den Økonomiske politikk og
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innen sosialpolitikken.
Nullerregjeringen og dens fall danner for oss et viktig utgangspunkt. Det gjelder å f å frem hvå den s åkalte "institusjonaliserte likevekt av klassekrefter" sto for og hvorledes
styrkeforholdet mellom klassene var bestemt rundt 1930. I
hovedsak er vår fremstilling begrenset til de kamper og konflikter som utspilte se g på den politiske scene. De sentrale
politiske begivenheter foregikk imidlertid i tiltagende grad
"bak" denne scene.

2. MUl l erregjeringen og de ns f all
Regjeringens gr unnlag
De borgerlige regjeringskoalisjoner som fra høsten 1923 hadde
sittet ved makten i Tyskland,gikk etterhvert i oppløsning på
grunn av rivninger i maktblokken. I mai 1928 ble nyvalg nødvendig. Valget var som tidligere nevnt en suksess for SPD
som fikk over ni millioner stemmer. Også KPD gikk betydelig
frem. En regjering uten sosialdemokratene lot seg knapt
stable på bena. På tross av protester fra venstresiden i SPD,
gikk de ledende krefter i partiet inn for å delta i regjeringsarbeidet. Det ble dannet en koalisjon med SPD, sentrum og
DVP hvor sosialdemokratene stilte kansleren og i tillegg hadde
kontroll over finans- og sosialpolitikken. Koalisjonen ble
ikke bare støttet av fagbevegelsen, men også av betydelige
deler
av storindustrien, hovedsakelig
gjennom DVP.
.
.
.
Tilsynelatende hadde Weimarrepublikken vist sin levedyktighet.
SPD's prinsippielle politiske holdning i de tidligere år syntes
videre å ha vært berettiget: høyresiden (DNVP under Hugenberg
og dertil Hitler) sto ikke spesielt sterkt og var ae1vis n~y
tralisert. KPD var riktignok styrket, men noen revolusjonær
fare truet ikke. Valget i 1928 ga da heller ikke uttrykk for
Økt klassebevissthet og kampkraft i arbeiderklassen, for krav
om revolusjonære forandringer . Som Rosenberg påpeker var arbeiderne generelt sett fornøyd med de bestående forhold. I
stabiliseringsperioden Økte som nevnt reallønnen - om enn
langsomt. Arbeidsløsheten var betydelig, men relativ konstant.
På det sosialpolitiske plan gikk det riktignok ikke fremover.
En viss "likevekt" syntes likevel å være blitt oppnådd. En
relativ gunstig situasjon altså med en stabilisert kapitalisme
hvor SPD og fagbevegelsen kjempet for arbeiderklassens dagskrav, en regjeringskoalisjon med SPD som ledende kraft, støt-.
tet av en i hovedsak moderat arbeiderklasse og av deler av
mellomlagene!
Faktisk endret ikke valget i 1928 og dannelsen av den store
koalisjon noe ved de bestående maktforhold. Koalisjonen var
egentlig så svak at kansleren ikke engang våget å stille kabinettsspørsmål i parlamentet. Motsetningene - også innen
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tegjeringen selv - lot seg knapt skjule.
Situasjonen må sees i. lys av den såkalte kapitalof.fens.iv fra
1927. Offens.iven reflekterte de økonomiske problemer som
stabiliseringsperioden etterhvert hadde ført med seg. Den kan
sies å utgjøre fasciseringsprosessens begynnelse. Angrepene
rettet seg mot ,,sosialpolitikken til den borgerlige regjering,
mot arbeidstidsloven, mot det statlige meglingssystem og mot
fagbevegelsens lønnspolitikk. En tillitskrise mellom storindustrien, spesielt tungindustrien, og DVP og DNVP begynte å
gjøre seg gjeldende. Den truet med å trekke den økonomiske
støtte til disse partier tilbake. I valgkampen ble det riktignok stilt betydelige pengemidler til disposisjon, men da ut
fra spesielle målsettinger: Storindustrien konsentrerte seg
om å vinne kontroll over kandidatene.
Resultatet av 1928-valget førte ikke til noen forandringer i
storindustriens og kapitalsidens politiske linjer selv om en
mer avventende holdning gjorde seg gjeldende. Snart var imidlertid også DVP og sentrum ute etter å få oppløst koalisjonen.
Overgangen til .mer presidiale former for utøvelse av det borgerlige herredømme ble etterhvert stilt på dagsordenen.
Hva var det så som egentlig holdt koalisjonen sammen? Utenrikspolitikken, konsentrert om de nye forhandlinger om erstatningsspørsmålet - forhandlinger som endte opp i den såkalte
Youngplan. "Man kan uten store forenklinger karakterisere regjeringen Muller som Youngplanens regjering" (Heiben. 1977 ,199).
Etter at forhandlingene var avsluttet og planen vedtatt, var
grunnlaget for videre samarbeid falt bort. Noen felles målsettinger på det innenrikspolitiske område, f.eks. innen den økonomiske politikken, hadde koalisjonspartnerne ikke. Kravene
fra fagbevegelsen om "økonomisk demokrati" og gjeninnføring av
8 timers dagen ble riktignok fremmet med fornyet styrke. De
gitte maktkonstellasjoner forhindret imidlertid en realitetsbehandling av dette. Samlet kan den store koalisjon karakteriseres slik: " .•• den .•• hadde .•. bare til oppgave å opprett-holde ro og fred i landet, å forsvare de republikanske institusjoner og å bevare den relativt gunstige levestandard for arbeiderklas·s.en som stabiliseringen hadde brag<t med seg" (Rosenberg 1973, 193). Etter at finansieringen av de statlige utgifter som følge av de første virkninger av den økonomiske
verdenskrise var blitt ytterligere vanskeliggjort, falt koalisjonen i løpet av kort tid sammen.

Betydningen av Ruhrjernstriden
To forhold skal her trekkes frem for å belyse de gitte maktforhold og utviklingen av styrkeforholdet mellom klassene. I
slutten av 1928 brøt det ut konflikt i den nordvesttyske jern-
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industri (Ruhrjernstriden). Arbeidernes lønnskrav ble ikke
innfridd. Økningen av lønnskostnadene ·- slik ble de.t argument.-.
ert fra storindustriens side - ville fordyre og forminske eksporten og dermed ytterligere forverre den økonomiske situasjon.
Den statlige megling ble ikke godkjent av storindustrien. Lock~
out for ca. 250 000 arbeidere var følgen. I riksdagens debatt
om denne største arbeidskonflikt i Weimarrepublikken tørnet
koalisjonspartnerne sarmnen. DVP krevde fjerning av det statlige meglingssystem som ikke bare tillot meglingskormnisjonene å
gripe formidlende inn i tariffkonflikter, men også å gjennom~
føre lønnsøkning på tross av motstand fra industrien.
Storindustrien vant ikke frem med sine synspunkter. Gjennom
regjeringens formidling ble et kompromiss gjort mulig. Den
spesielle voldgiftskjennelse som "partene" på, forhånd hadde
underkastet seg, sto for en mellomlinje mellom de "innrønnnelser" storindustrien var villige til og arbeidernes krav.
Viktighetenav konflikten ligger i at den tydelig reflekterer
den endrete holdning hos storindustrien - overgangen fra stabiliseringsperiodens tolerering til direkte bekjempelse, ikke
bare av det statlige meglingssystem, men av selve den kollektive tariffrett som de gjennom novemberrevolusjonen var blitt
påtvunget. Programmet var klart: en politikk som ensidig begunstiget produksjonen, en fleksibel lønnspolitikk som innebar
lønnsnedslag, individuelle arbeids- og tariffavtaler og i tillegg altså utsjalting av den statlige megling. Storindustriens målsettinger blir formulert eksplisitt i det RDI-dokument
fra 1929 som vi tidligere har sitert fra (delvis opptrykt
hos Kiihnl 1975, 70 f.).
For å få frem hva som sto på spill, skal vi kort gå inn på betydningen av de kollektive tariffavtaler og av arbeidsretten.
Fraenkel formulerte i begynnelsen av tredveårene noen av de
viktigste sammenhenger: "Fra revolusjonen rager enda noen arbeidsrettslige institusjoner som truende blokker inn i vårt
rettssystem.
For det reaksjonære borgerskap står de som en
levning fra en slags istid som det for de Økonomiske ledere
til disse kretser er en økonomisk nødvendighet, for de politiske ledere psykologisk uomgjengelig å fjerne for med disse
former å utslette minnene fra en tid hvor borgerskapet var
svakt og tvunget til kompromisser" (sitert fra Qrtwein 1977,
215). Kampen for opprettholdelsen av de kollektive tariffavtaler ble av Fraenkel sett som en kamp som var avgjørende for
Weimarrepublikkens videre eksistens, arbeidsretten ble til
sentrum for de innenrikspolitiske stridigheter og kontroverser.
Hvorfor? Vi må her gå noe tilbake i tiden, nemlig til den tidligere omtalte avtale om "arbeidsfellesskap" fra 1918. Avtalen
skyldtes et kompromiss mellom storindustrien og kapitalsiden
på den ene side, fagbevegelsen og SPD på den andre side. Det
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gjaldt å dennne. opp for den revolusjonære bølge. I dette kompromiss hadde Weimarrepublikkens. arbeidsrett sitt grunnlag.
Mens fagorganisasjonenetidligere ikke var blitt akseptert som
forhandlings·p artnere (og arbeideren rettslig sett betraktet
som isolert individ, som "part" i en "fri" arbeidskontrakt),
ble de nå anerkjent som legitime interesseorganer for arbeiderklassen. Det skulle forhandles om arbeids- og lønnsbetingelser. Resultatene skulle fikseres i kollektive tariffavtaler. I tillegg ble fagbevegelsen lovt innflytelse på den videre økonomiske utvikling i Tyskland. Den skulle være representert i sentralutvalget i det planlagte "sentrale arbeidsfellesskap". Kompromisset fikk statlig godkjennelse og ble
rettslig institusjonalisert gjennom Weimarforfatningen. Etterhvert ble retten til kollektive tariffavtaler supplert gjennom
et statlig meglingssystem.
De endringer som ble gjennomført, var uten tvil av stor betydning. Ifølge Ort1wein måtte imidlertid to forutsetninger være
til stede for at det hele skulle fungere "tilfredsstillende"
for begge "parter": en form for reell og ikke bare institusjonell "likevekt" som tillot forhandlinger og kamp og hvor
ingen av "partene" kunne tvinge den andre til å godta sine betingelser - og statens "nøytralitet" i forhold til de kamper
som utspilte see.
Noen reell "likevekt" var det ikke tale om i Weimarrepublikken
(en slik oppfatning sto imidlertid sterkt i SPD-kretser). Historisk rekker det her å henvise til den skisse av utviklingen
av styrkeforholdet mellom klassene som vi tidligere la frem,
strukturelt til statsformen og den eksisterende maktblokk og
til statsapparatet. Relativt hurtig (sml. inflasjonsperioden)
lyktes det da også for storindustrien og kapitalsiden å få
underminert grunnlaget for de forhåpninger SPD og fagbevegelsen hadde om en direkte innflytelse på den økonomiske utvikling.
Og statens "nøytralitet"? Den egentlige oppgave for staten lå
i å godkjenne de resultater som ble oppnådd gjennom forhandlingene og i å sikre at de ble tatt til følge. Ble ikke enighet oppnådd, skulle den statlige megling konnne inn i bildet.
Det var imidlertid åpnet for videre tiltak - tiltak som etterhvert fikk stor betydning. Hvis enighet ikke ble oppnådd og
en slik enighet av samfunnsmessige grunner ble betraktet som
nødvendig, skulle den statlige megler med tvang kunne gjennomføre en "rimelig regulering". Idet en statlig instans fikk til
oppgave å avgjøre hvilke forhandlingsresultater som tilsvarte
den økonomiske og sosiale ''rimelighet", var det uunngåelig at
"den samfunnsmessige interessekamp (ble) tilbakeført til den
politiske sfære og (at) dens avgjørelser(ble) bundet til de
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sosialpolitiske forestillinger hos de politiske grupperinger
s·om i øyeblikket var bærere av den statlige makt" (Ortwein,
1977 , 222).
Faktisk ble tilflukten til statli g megling ikke et unntak som
forutsatt. Stadig sterkere ble tariffsystemet avhengig av
statens økonomiske politikk og av sosialpolitikken. I 1929
var tariffavtalene for 3.4 millioner arbeidere frernkonnnet
gjennom frie forhandlinger, for 1.1 millioner arbeidere gjennom statlig megling og for 5.4 millioner gjennom voldgiftskjennelser. Noen "nøytralitet" kunne det følgelig ikke være
snakk om.
I stabiliseringsperioden var likevel enda den "institusjonaliserte likevekt av klassekrefter" intakt. Mer eller mindre
motvillig ble tvangsmegling akseptert av begge "parter". Det
lar seg heller ikke skjule at den statlige megling ofte nok
(p.g.a. dette med "rimeli ghetshensyn") representerte en slags
politisk "støtte" til arbeiderklassen. Det gjaldt å binde og
temme den. Den relative bedring i livsvilkårene skyldtes mer
dette saksforhold enn fagbevegelsens kampkraft og styrke.
På denne bakgrunn får Ruhrjernstriden sin betydning. Den uttrykker storindustriens og kapitalkreftenes overgang fra tolerering til bevisst bekjempelse av tariff- og meglingssystemet som sådant. Gjennom å løse opp og utvanne selve systemet
var de ute etter å utvide sitt økonomiske spillerom. Som sagt
klarte Mullerregjeringen å ri av stormen. Det var likevel
bare et tidsspørsmål før det skulle lykkes å omfunksjonere tariff- og meglingssystemet til et instrument for statlig lønnspolitikk som direkte kunne settes inn mot arbeiderklassens interesser. Forutsetningen for dette var imidlertid at parlamentets reelle makt og den politiske innflytelse til fagbevegelsen ble sjaltet ut.
·

Striden om arbeids løshetstr ygden
Et sakskompleks til skal trekkes frem for å belyse de gitte
maktforhold og utviklingen av styrkeforholdet mellom klassene:
striden om arbeidsløshetstrygden. Den store arbeidsløsheten i
stabiliseringsperioden førte med seg betydelige sosiale ytelser samtidig som den Økonomiske situasjon mot slutten av perioden forminsket skatteinntektene. Nedbyggingen av de sosiale
ytelser ble av storindustrien og DVP sett på som det eneste
middel som kunne løse de finansielle vanskeligheter. SPD og
fagbevegelsen motsatte seg at vanskelighetene skulle bli løst
på bekostning av arbeidsløshetstrygden. De forlangte en høy-·
ning av bidragene og opprettholdelse av trygdeytelsene. Et
kompromiss ble oppnådd i oktober 1929 (DVP hadde avholdt seg
fra å steillllle i parlamentet). Bidragene ble forhøyet med~ %
(fra 3 til 3! %). Fagbevegelsen sa seg tilfreds.
For å forstå betydningen av denne ! % skal vi se på hvorledes
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arbeidsløshetstrygden ble finansiert (sml. Hennig 1973,68 f.
for nærmere utredning). Finansieringen skjedde gjennom bidrag
fra "arbeidstagerne" og "arbeidsgiverne" - og da på grunnlag
av en viss prosent av grunnlønnen til "arbeidstagerne". Strakk
ikke beløpene til, var staten forpliktet til å gi lån til
"riksanstalten for arbeidsløshetsformidling og arbeidsløshetstrygd". Tallet på arbeidsløse var imidlertid i stabiliseringsperioden så høyt (f.eks. rakk et bidrag på 3% til understøttelse a~ 800 000 arbeidsløse) at kravene til staten fra
"riksanstalten" stadig ble større. Utsiktene til å få tilbakebetalt lånene var små. Forhøyningen til 3~% hjalp slik sett
lite. Poenget for SPD og fagbevegelsen lå hovedsakelig i å
tvinge "arbeidsgiverne" til å bære sin del av byrdene ved
arbeidsløshetsproblemet.
Virkningene av børskrakket i oktober 1929 begynte snart å
gjøre seg gjeldende. Finansieringen av de statlige utgifter
ble mer og mer problematisk. Karakteristisk for situasjonen
er at riksbanken (med s·c hacnt som bankpresident) stilte bestemte krav for å gi regjeringen videre lån: en form for diktat fra bankkapitalens side.
Situasjonen på arbeidsmarkedet forverret seg hurtig. I begynnelsen av 1930 var ca. 3 milli<oner arbeidsløse (årsgjennomsnitt for 1929 var 1.9 millioner). Et rekordunderskudd
truet "riksanstalten". Nye krav ble stilt til statskassen.
På bakgrunn av denne situasjon satte SPD frem forslag om en
høyning av bidraget til 4%. DVP og de storindustrielle gikk
selvfølgelig imot. Et kompromissforslag fra sentrum støtte på
sterk motstand fra fagbevegelsen og dens representanter i SPDfraksjonen i parlamentet. Ledende krefter i SPD som Hilferding var villige til å godta kompromisset. Han beklaget seg
da også over folk, som på grunn av spørsmålet om 30 pfennige
mer eller mindre skulle brukes for de arbeidsløse, kunne la
hele demokratiet og republikken gå til helvete (etter ~ennig,
1973,194). Kompromisset ble avvist av flertallet i SPD. Som
konsekvens gikk regjeringen av. Weimarrepublikkens skjebne
var dermed beseglet.
Selv om striden om arbeidsløshetstrygden ikke alene kan forklare hvorfor den store koalisjon gikk i oppløsning - mer
dyptgripende konflikter lå bak - hadde denne trygd likevel en
prinsipiell betydning som gjør det forståelig hvorfor striden
om den fikk de konsekvenser den gjorde. Arbeidsløshetstrygden må - ved siden av tariff- og meglingsretten - sees som uttrykk for den ,
"institusjonaliserte likevekt av klassekrefter" (karakteristisk nok fant det alt sted en avgjørende uthuling av trygden under Bruning). Kampen om den var et
kjernespørsmål i sosialpolitikken, og sosialpolitikken var i-

følge Hennig nettopp det som gjorde det mulig for fagbevegelsen å identifisere seg med Weimarrepublikken. På denne bak58

grunn må vi forstå fagbevegelsens. protester mot kompromis_sfor.,...
slaget fra sentrum: Alt ved de første direkte virkninger av
verdenskrisen dreide det seg om hvem som s.k ulle bære belastningen ved den. Begivenhetene viser og at fagbevegelsen enda
hadde noe av sin styrke i behold - i forhold til SPD, i forhold til parlamentet generelt. Utsjaltingen av dens innflytelse på regjeringspolitikken skjer først under Bruning .

SPD og Mullerregj eringens fal l
Striden om arbeidsløshetstrygden (men og den store koalisjon
selv og dens oppløsning) reiser spørsmålet om de grenser som
er satt for et parti som SPD i regjeringsposisjon. Selv om
SPD må karakteriseres som et "borgerliggjort arbeiderparti"
(KPO) var det enda et klasseparti, ikke et folkeparti. Som
sådant hadde det forsvaret av arbeiderklassens interesser til
oppgave. Skulle velgeroppslutningen fra klassen holdes oppe
og forholdet til fagbevegelsen bli bevart, kunne det ikke direkte eller faktisk gå inn for tiltak som sto i motstrid til
klassens eller fagbevegelsens interesser. Et nederlag i Ruhrjernstriden ville slik sett ha fått de samme konsekvenser som
nederlaget i striden om arbeidsløshetstrygden fikk. Samtidig
var partiet vokst sammen med det legale statsapparat. Dets
forbindelser med staten var av en slik art at båndene ikke
uten videre kunne kuttes: SPD sto på Weimarforfatningens
grunn. Det oppfattet seg (og ble også av andre oppfattet) som
det parti som mest konsekvent forsvarte demokrati og parlamentarisme.
Dette kaster lys over motsetningsforholdene innen SPD i forbindelse med striden om arbeidsløshetstrygden hvor Hilferding
mer la vekten på forsvaret av demokrati og parlamentarisme enn
på ivaretagelsen av arbeiderklassensog fagbevegelsens umiddelbare interesser. Han mente at en regjering uten SPD i en kriseperiode kunne få utrettet mye som eller ville vært umulig
(en oppfatning som også sto sterkt i RDI). Ut fra et slikt
synspunkt, hvor SPD's funksjon skulle bestå i å demme opp for
storindustriens og kapitalsidens økende innflytelse, kunne.
selvfølgelig partiet tåle mye mer enn de 30 pfennige som Hilferding snakker om. Men i lengden ville det skje på bekostning
av oppslutningen fra klassen og samarbeidet med fagbevegelsen.
Det er i denne forbindelse viktig å påpeke at SPD enda i kke
som sosialdemokratiske partier senere, fullt ut var en integrert del av det kapitalistiske system, et "masseintegrativt
statsapparat" (Hirsch). Likevel
lar det seg hevde at Hilferding og hans krets sto for synspunkter i striden om arbeids-·
løshetstrygden som er i samsvar med en slik politisk bestemmelse. Den faktiske identifisering med Weimarrepublikken som
var godt fundert både hos ledere og medlemmer, kan sies å peke
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i sailllile retning. Den "institusjonaliserte likevekt av klassekrefter" ble nemlig oppfattet som en reell likevekt.
Etter vår oppfatning må begge disse tendenser tjene som utgangspunkt for forståelsen av den tolereringspolitikk som S'PD
sto for når det ikke lenger var i regjeringsposisjon. På den
ene side var partiet bundet til legaliteten (den SPD-ledete
regjering i Preussen ble sittende til den ble sparket av Papen). Dermed var det ute av stand til å bidra med noe alternativ til den politikk som faktisk ble ført. På den andre side
var det knyttet til klassen, til forsvaret av dens umiddel-bare interesser og til fagbevegelsen, men da på en slik måte
at klassens og fagbevegelsens skjebne ble til dets egen: Partiet maktet ikke å utvikle politiske retningslinjer for klassen. Slik vaklet det hit og dit uten egentlig å tape vesentlig av sin oppslutning i klassen eller sin innflytelse i fagbevegelsen
uten egentlig å miste særlig mye av den makt det
hadde i del-statene og i konnnunene.
En slik defensiv tolereringspolitikk lar seg selvfølgelig ikke karakterisere som sosialfascisme i en eller annen variant.
Det sentrale ligger i at partiet ved å opptre som det gjorde,
ikke var istand til å hindre en utvikling i fascistisk retning, mens det faktisk var istand til å svekke mulighetene
for et revolusjonært alternativ. Ved å tolerere de eksisterende tilstander la partiet derfor forholdene til rette for
det fascistiske diktatur. Det fungerte slik at dette ble
mulig uten at det selv som parti bidro til det. På denne måte
kan man si at SPD objektivt (ut fra hvorledes det faktisk
fungerte eller slett ikke fungerte) var "Wegbereiter" for diktaturet. Slike s.aksforhold konnner vi tilbake til. Her lå
hovedvekten på å vise hva SPD i regjeringsposisjon representerte og å antyde hva det ble åpnet for når den store koalisjon
gikk ' i oppløsning.

3. BY'Uningperioden Z930 - 32
Samlingen om BY'Uning
Vi gikk inn på Mullerregjeringen for å belyse noen av utgangsbetingelsene for den prosess som objektivt forberedte det fascistiske diktatur. Før vi går inn på selve prosessen, skal vi
nevne hvorledes styrkeforholdet mellom klassene ved Mullerregj eringens fall betinget en ny samling på det partipolitiske
plan og hvilke krefter som støttet den.
Sentrum som hadde deltatt i de fleste regjeringer i Weimarrepublikken, hadde gjennomgått en markant høyredreiing. Etter partiets oppfatning hadde det parlamentariske system ut~
spilt sin rolle. Andre regjeringsformer s.to på dagsordenen.
DVP beveget seg i lignende baner, likeså den folkekonserva~
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tive oppQs~SJon i DNVP. De ble støttet av flertallet av de
storindustrielle. og av storgrunneierne. DNVP (under Hugen.,...
berg) og Hitler ønsket et radikalt brudd med .f ortiden. Selv
om enighet var tilstede blant de storindustrielle om at
vesentlige forandringer måtte til, var det få (d.v.s. bare
visse deler av tungindustrien) som direk te støttet opp om den
vei og de metoder Hugenberg og Hitler sto for.
Sentrum, DVP og de folkekonservative hadde tilsammen nesten
flertall i parlamentet. Hvilket syn gjorde seg gjeldende?
Først og fremst gikk de inn for en styrking av presidentens
makt . Det måtte dannes en regjering som effektivt kunne
gjennomføre de nødvendige tiltak for å få bukt med den økonomiske krise , d.v.s. hovedsakelig nedbygging av lønninger
og sosiale ytelser. Hvis tiltakene ble godtatt av parlamentet, trengtes det ikke videre initiativer. Hvis ikke, måtte
presidenten gripe inn ut fra artikkel 48 i Weimarforfatningen (betydningen av denne artikkel kommer vi tilbake til).
Slik kunne en regjering uten SPD komme istand.
Bracher formulerer hovedsynet til denne samling av sentrum og
de enda moderate høyrekrefter på følgende måte: "Ikke en regjering mot parlamentet, men likevel relativ uavhengighet og
innkobling av utenomparlamentariske hjelpemidler i tilfelle
av parlamentarisk motstand , ikke presidialdiktatur, men likevel et svært nært samarbeid med presidenten som kunne tre ut
av sin konstitusjonelle tilbakeholdenhet og gjennom direkte
inngrep (artikkel 48 eller oppløsning av riksdagen) utvide
regjeringens parlamentariske flaskehals, ikke utsjalting av de
flertallsudugelige partier, men bare løst samarbeid med et tolereringsflertall som måtte vinnes fra sak til sak" (1964,307).
Forhandlingene som var kommet igang i god tid før Mullerregjer~
ingens fall og i nær kontakt med riksvernet og presidenten,
endte i det såkalte Bruningkompromiss (Bruning var den nye
fraksjonsleder for sentrum). Bare tre dager etter at Mullerregjeringen gikk av, var den nye regjering klar. Riksvernet og
presidenten fungerte som garantister. To år senere hadde mo~
dellen spilt fallitt, de siste rester av Weimarrepublikken var
forsvunnet og det "point of no return" som Poulantzas snakker
om, nådd .

."Fr igjør ingen " fra par l ame ntet
Hvorledes artet denne utviklingen seg? Vi skal følge begiven.,...
hetene på den politiske scene et stykke på vei, nemlig til ok-:tober 1930. Dette er nødvendig for å få grep på det karakter..-.
istiske for Brunings regjeringsperiode.
Det var Brunings håp at det likevel skulle være mulig å regje..re med parlamentarisk flertall. I begynnelsen virket det so.m
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om håpet var berettiget. Selv om den økonomiske situasjon
stadig ble vanskeligere og Bri.inings økonomiske politikk tid"'
lig viste seg lite egnet til å mestre problemene, var det enda åpent for kompromisser. Hans agrarprogram gikk igjennom.
Plutselig lyktes det også å få forhøyet bidraget til arbeidsløshetstrygden til 46%. SPD sto fast på sine sosialpolitiske
krav. Partiet var likevel frem for alt bekymret for det parlamentariske systemets fortsatte eksistens. Det var derfor
villig til å forhandle.
Alt i juli 1930 brøt imidlertid motsetningene åpent ut.Ved avstenmingen i parlamentet om Brunings første finansprogram tapte regjeringen med 193 mot 256 stemmer (KPD, SPD, NSDAP og ;J;ler'"'
tallet i
DNVP stemte imot). Regjeringen besluttet å ikke legge vekt på parlamentariske forhandlinger lenger på tross av de
advarende røster som hadde hevet seg om konsekvensene av et
slikt skritt. Finansprogrannnet ble satt i kraft gjennom en
presidial nødforordning med bakgrunn i artikkel 48. SPD stilte forslag om å oppheve nødforordningen - et forslag som var
koblet sammen med et mistillitsforslag overfor regjeringen.
Igjen tapte regjeringen avstemningen. Utstyrt med presidialt
dekret erklærte Bruning deretter parlamentet for oppløst. Den
parlamentariske vei for løsning av politiske problemer som
Bruningregjeringen alt ved sin dannelse formelt hadde gitt avkall på, var nå reelt forlatt også utad.
Frem til valget i september 1930 var Bruning nødt til å støtte
seg på nødforordninger. I det hele tatt '~le nødforordningspolitikken under Bruning til det viktigste og ofte eneste in. strument for regjeringen" (Horster-Philipps 1977, 76). I 1930
var antallet av de lover som gikk gjennom parlamentet 98 i forhold til 5 nødforordninger,i 1931 var forholdet 34 til 44.
R::irP. 5 lover nasserte parlamentet i 1932.
Hadde Brlinings handlingsrn~te noe f.orfa,tningsmessig grunnla,g?
Anvendelsen av artikkel 48 i W.eimarforfatningen, som bl.a. ga
presidenten rett til ved "fare for den offentlige sikkerhet
og ordning" å sette en rekke av grunnrettene ut av kraft, sam'"'
tidig med artikkel 25 (som ga ham rett til å oppløse parla~
mentet) var ifølge Rosenberg et direkte forfatningsbrudd. Pre~
sidentens unntaks- og nødforordningsmakt hadde ut fra forfatningen til hensikt å bevare republikken og dens forfatning i
krisetider. Nå ble den derimot benyttet til å realisere et
finansprogram. I forfatningen var dessuten parlamentet eksplisitt gitt rett til å sette nødforordninger ut av kraft.
Det lar seg imidlertid hevde at Weimarforfatningen inneholdt
tendenser til en vending mot den "sterke" stat, en stat uavhengig av parlamentet og at mulighetene for en uthuling av
grunnrettene og dermed en omforming av det politiske system
var innebygd i den. Noe av forfatningens kompromisskarakter
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korrnner til uttrykl< i dette. Like .viktig var det at det aldri
hadde blitt noe av de planlagte presiseringer ay de presidiale unntaksfullmakter. 1 tillegg kom så det misbruk av a,r.,tikkel 48 som h;adde skjedd i 1923.
Valgkampen som startet umiddelbart etter parlamentsoppløs.,..
ningen var preget av forsøkene fra DVP og DDP på å få dannet
en borgerlig sentrumsblokk. Hensikten var å skaffe Bruning
en brukbar parlamentarisk basis. Forsøket ble støttet av betydelige deler av tungindustrien, av AEG og IG Farben fra den
nye industri og av en rekke storbanker. Det rettet seg like
mye mot Hugenbergs DNVP som mot SPD.
,
Forsøket på å få dannet en borgerlig sentrumsblokk må sees på
bakgrunn av den begynnende oppløsning av massebasisen til disse partier. Virkningene av den økonomiske krise var etterhvert blitt markante. Massene var korrnnet i bevegelse. Skylden
for de eksisterende tilstander fikk staten, byråkratene og
partiene. Mange av de som tidligere hadde støttet de borgerlige
sentrumspartier, strømmet alt fra 1929 til NSDAP, tiltrukket av
· partiets antikapitalistiske paroler og propaganda. Partienes
tradisjonelle integrasjonsmekanismer var sterkt svekket. Uten
en skikkelig massebasis var imidlertid partiene temmelig uinteressante for storindustrien og kapitalsiden. De var ikke egnet til å gjennomføre de tiltak som fra denne kant ble ansett
som påkrevet.
Forsøket mislyktes. At forsøket mislyktes, er egnet til å
kaste lys over situasjonen i maktblokken. Riktignok var den
allianse av klasser og klassefraksjoner som utgjorde maktblokken (kapitalkreftene) på offensiven overfor massene. Offensiven hadde imidlertid ikke ført til en konsolidering av makt~
blokken~
men til en skjerping av konfliktene innenfor den. Som
Poulantzas fremhever skiftet de forskjellige klasser og fraksjoner om å ha hegemoniet. Det var problematisk hvorledes en
klasse eller klassefraksjon varig skulle klare å påtvinge de
andre sitt herredømme og virkelig etablere seg som hegemonisk
klasse eller fraksjon. Denne ustabile tilstanden ga seg utslag
på det partipolitiske plan. Partiene var ikke istand til å
forene de forskjellige interesser. Det viste seg umulig å organisere noe hegemoni politisk. Hva utviklingen innen maktblokken innebar, kommer vi tilbake til. Her gjaldt det bare å fremheve en viktig grunn til at samlingsforsøket mislyktes.
Fra SPD's og KPD's side ble det ikke gjort noen virkelige forsøk på å samle de revolusjonære krefter til kamp mot Bruningregjeringen. KPD var opptatt av sin sosialfascismepropaganda
og ventet på den "store dag" , på utbruddet av den revolusjonære situasjon. SPD som parti hadde for lengst mistet troen på
proletariatets kampkraft. Det konsentrerte seg om forsvaret av
klassens umiddelbare interesser og i enda sterkere grad om for63

svaret av det pa,rlamentariske system og legaliteten. Noe al~
ternativ til den faktisk eksisterende situasjon kunne parti.,..
et av grunner som vi tidligere har påpekt, ikke legge frem.
Den offensive strategi som maktblokken førte på tross av, men
også på grunn av den politiske krise som den befant seg i, ble
følgelig fra KPD's og SPD's side ikke møtt av enhetlig , organiserte politiske aksjoner. Riktignok var arbeiderklassen i en
defensiv etappe, riktignok var den Økonomiske kamp fremherskende. Desto viktigere hadde det vært for disse partier å legge vekten på det politiske aspekt og den politiske kamp gjennom en enhetsfront. En slik front som effektivt kunne ha
tatt opp kampen mot Bruningdiktaturet og samlet de revolusjonære krefter, kom hverken nå i · valgkampen· eller senere istand.
Krisen og massenes opphisselse mobiliserte millioner av nye
velgere ved valget. Valgdeltagelsen steg fra 31 millioner i
1928 til 35 millioner. Tapere var DVP og DDP (nå Tyske statsparti), men også DNVP. Sentrum gikk noe frem, SPD noe tilbake, mens KPD styrket sin stilling betraktelig. Det karakteristiske for valget var likevel den enorme oppslutningen om
NSDAP (stemmetallet Økte fra 800 000 til H million.er) - noe
som hovedsakelig skyldtes de nye velgere, men også at de som
tidligere hadde stemt på de borgerlige høyrepartier, var gått
over til NSDAP. Noe innbrudd i SPD's og KPD's velgermasse i
større omfang lar seg altså ikke konstatere. Samtidig må det
imidlertid fremheves at det for ingen av disse partiene virkelig lyktes å fange opp de radikaliserte folkemassene.
I det nye parlament satt 150 representanter fra Hugenberg/Hitlerfløyen, 220 fra SPD og KPD og 200 som støttet Bruning. Håpet fra Bruning og hans støttespillere om likevel å kunne ha en
solid parlamentarisk basis bak regjeringen, brast. Konsekvensen av valget var at parlamentets mulighet til i det hele tatt
å fungere, var forsvunnet. SPD trakk sine spesielle konsekvenser av dette. Partiet distanserte seg i alt og ett fra KPD og
stilte sine stemmer til Brunings rådighet. I oktober 1930 besluttet et flertall i parlamentet (tilhengere av Bruning og
SPD) å sende regjeringens nødforordninger over til et parlamentarisk utvalg og å se bort fra det mistillitsforslag· som
var reist mot Bruning. Flertallet innstilte kampen mot den
forfatningsstridige regjering. Fra nå av fantes det en form
for "nødstandsflertall" som ga Bruning politisk alibi. Dets
funksjon begrenset seg til å stemme ned alle mistillitsforslag
og forslag om oppheving av nødforordningene. SPD satset på sin
tolereringskurs og håpet på en snarlig vending til det bedre ~
ut fra parolen: Alt, bare ikke Hitler.
"Frigjøringen" fra parlamentet fikk vidtrekkende konsekvenser,
konsekvenser som imidlertid først i løpet av Bruningperioden
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ble markante. Vi ser det som nødvendig alt her å påpeke noen
forhold mer prinsipielt, d.v.s. å antyde hva denne. "frigjøring" egentlig innebar. Som nevnt måtte altså regjeringen
støtte seg til nødforordninger som ikke krevde forutgående
godkjenning av parlamentet. Det viktige var følgelig ikke lenger å finne et parlamentarisk flertall s·om kunne understøtte regjeringens beslutninger, men å unngå et flertall mot seg (og
dermed nyvalg). I praksis betydde dette at parlamentets reelle makt var sjaltet ut. Regjeringen ble avhengig av tilliten
fra presidenten som eksekutivmaktens leder. En styrking av
eksekutivmakten fant følgelig sted.
Eksekutivmaktens nye betydning førte til at det ble problematisk for regjeringen å beholde kontrollen over det repressive
statsapparat (byråkratiet, statsadministrasjonen, det militære,
politiet) . Etterhvert lyktes det for riksvernet ut fra sitt
nære forhold til presidenten å vinne kontrollen. Det fikk mer
direkte innflytelse på regjeringspolitikken og kunne på en helt
annen måte enn tidligere gjøre seg gjeldende på den politiske
scene. For statsadministrasjonen ble det mulig å boikotte en
rekke av regjeringens beslutninger, slik som bestemte skatte~
tiltak; tiltak som var rettet mot storgrunneierne, osv.
Derved ble det gradvis åpnet for en styrking av posisjonene
til de klasser eller fraksjoner som var "statsbærende", dvs.
til de klasser eller fraksjoner som personalet til det repressive statsapparat (eksempel: riksvernet) ble rekruttert ut fra.
De "tradisjonelle overklasser" (og derm~d den preussisk-konservative tradisjon) ble følgelig gitt Økt innflytelse. Samtidig fikk forholdet mellom maktblokken og statsapparatet en
mer direkte karakter. Det var ikke lenger nødvendig å legge
hovedvekten på de borgerlige partienes formidlende rolle og
dermed på de parlamentariske mekanismer som disse opererte
gjennom. Andre organisasjonstyper kunne tre i deres sted. Viktige partifunksjoner ble etterhvert overtatt av de halvmilitære
organisasjoner, andre av økonomiske og standsspesifikke pressgrupper. Spesielt .bør betydningen av R1H og andre industrielle
sammenslut.n inger nevnes. Organisasjonsformer som "Harzburger
Front" (193_1 ) sto på dagsordenen.
Slik kan vi si at Brunings "frigjøring" fra parlamentet åpnet
opp for et nytt spillerom for maktblokkens klasser og fraksjoner, for kapitalkreftene. Det ble etablert et annet felt for
utkjemping av politiske konflikter. Riktignok holdt Bruning
selv fast på det hovedsyn som lå bak hans regjeringsdannelse.
Etter hans oppfatning skulle mqn dessuten før eller senere
vende tilbake til "normale" parlamentariske tilstander. Slik
vi ser det er uoverensstemmelsen mellom den politikk som ble
ført ut fra slike målsettinger og egendynamikken i det felt
som ble etablert gjennom "frigjøringen" fra parlamentet, egnet
til å forklare karakteren av de prosesser som kom igang.
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Den økonomiske poUtikk og sosialpoUtikken under Bruning
Hittil har vi vært opptatt av den politiske samling ?Om be~
tinget danningen av Bruningregjeringen og av en del begivenheter på den politiske scene som ble av betydning for hans
regjeringsperiode. Spesielt har vi forsøkt å antyde hva Brunings "frigjøring" fra parlamentet åpnet opp for. For å få grep
på de prosesser som kam igang, er det imidlertid nødvendig å
ta utgangspunkt i den politikk som faktisk ble ført. Regjeringspolitikken har fremdeles en viss egenvekt. Maktblokkens
klasser og fraksjoner har enda ikke overtatt det politiske
spill. Dens handlinger er relatert til regjeringspolitikken
og lar seg i alle fall til en viss grad tolke som reaksjoner
på den.
Av grunner som vi tidligere har anført konsentrerer vi oss om
den økonomiske politikken og om sosialpolitikken. Når det
gjelder den økonomiske politikk under Bruning blir tre saksforhold spesielt viktige: sanering, deflasjon og støttetiltakene til jordbruket ng til eksportindustrien. Vi holder oss i
hovedsak til Petzinas ·iundersøkelser.
Alt under Mullerregjeringen var kravet om et balansert budsjett
retningsgivende for den økonomiske politikk. Utgiftene skulle
tilpasses inntektene. Denne tilpassing var imidlertid svært
problematisk. I stabiliseringsperioden steg som alt nevnt utgiftene betraktelig, spesielt på grunn av de Økte sosialpolitiske forpliktelser (sml. den høye, men likevel relativt konstante arbeidsløshet). Som følge av de økonomiske vanskeligheter mot slutten av stabiliseringsperioden og de første virkninger av "den økonomiske krise, sank inntektene drastisk. Da
man sto fast på dogmet om et balansert budsjett og dermed en
spesiell "løsning" av de økonomiske problemene, måtte spørsmålet om hvem som skulle bære byrdene, dukke opp. Dette var
da også grunnspørsmålet for Mullerregjeringen, det som lå bak
de nolitiske stridigheter og konflikter.
Forholdene endret seg ikke vesentlig under Bruning, Også for
ham var kravet om et balansert budsjett retningsgivende. Heller
ikke han holdt en ekspansiv budsjettpolitikk som et egnet middel til å ordne opp i de finansielle vanskeligheter. Budsjettsanering og restriktiv finanspolitikk, supplert med deflasjon,
dvs. med statlig diktert senking ay priser og lønninger,var
kjernepunktene i hans Økonomiske politikk. Dens viktigste programposter kan leses ut av de ulike nødforordninger og oppsum~
meres på følgende måte: "inntektene til konsumentene,spesielt
til de lønnsavhengige og dermed kjøpekraften til massene, skal
bli forringet (fremforalt gjennom senking av lønningene og sosialytelsene ... ) - statsutgiftene skal reduseres (fremforalt
gjennom senking av understøttelsessatsene og tidsperiodene for
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understøttelse av de arbeidsløse ... ) - investorene skal hindres i sine investeringsplaner (fremforalt gjennom senking av
kartellprisene ; .. ). Alle faktorer tilsammen gir det karakteristiske bilde av en deflasjonspolitikk" (Hennig,1973,64).
' Et par tall skal anføres for å belyse konsekvensene. "I budsjettåret 1930/31 sto r es t r iktive tiltak som beløp seg til
1.7 milliarder mark overfor ekspansive utgifter i en størrelsesorden av 385 millioner mark" (Clemenz 1972,202). De sistnevnte skulle bl.a. brukes til sysselsettingsprogrammer. De
statlige utgifter sank saml et sett med "ikke mindre enn 38%,
fra 11.4 milliarder i året 1928 til 7 milliarder i året 1932"
(Heiber 1977,231).
Men den tilsiktede virkning uteble. Drømmen om å kunne vende
tilbake til en markedsøkonomi i klassisk forstand, til en
markedsøkonomi som var selvregulerende og som spontant frembragte de "krefter" som var nødvendige for kriseovervinnelse,
var utdrømt. Isteden kom "en forsert statlig intervensjonsautomatikk igang ... I forbindelsen mellom byråkratisk intervensjonistisk metode og økonomisk-liberalt mql ... lå hovedmotsigelsen i denne økonomiske politikk" (Petzina 1973,129).
Det er verdt å merke seg at Brunings oppfatninger var i ouerensstemmelse med den forst å else av økonomisk politikk og krisepolitikk som preget ikke bare de borgerlige politikkere , men
også de økonomiske eksperter. Det liberal-økonomiske system
tjente enda som modell for fortolkning av økonomiske fenomener.
De endringer av strukturell art som hadde skjedd i økonomien
rundt århundreskiftet og som betinget den første verdenskrig
og utviklingen etter denne, var egentlig ikke blitt tatt opp
til behandlinP" - At en slik modell fremdeles var i funksjon,
kan selvf(f>lgelig ikke forklare den politik:K soin ble ført (sml.
Krohn 1977, 51 f. om de ulike · sosial.Økonomiske
skoler i
Tyskland og deres syn på krisen). Den kaster likevel lys over
de forestillinger som legitimerte den og som sperret for utarbeiding av nye, mer dekkende strategier. De "løsninger" av
de økonomiske problemer som fremkom på bakgrunn av denne type
forestillinger, virket e gentli g skjerpende på kris~ri og førte
til at den ble forleng e t.
Den sparepolitikk som ble satt i verk, bidro på sin måte til å
forhindre at et nytt oppsving kom i stand (sml.den skisse av
den Økonomiske krise i Tyskland som vi tidligere la frem) .Resultatene var annerlede.s enn forventet .Det samme kan bli sagt
om problemene knyttet til statlige inngrep. Alt fra verdenskrigen hadde staten hatt en nøkkelposisjon i Tyskland når det
gjaldt stimuleringer og restriksjoner av økonomiske aktiviteter. Statens endrete Økonomiske rolle - både kvalitativt og
kvantitativt, - ble likevel ikke erkjent. Forestillingen om
den Økonomisk nøytrale stat, slik den finnes i den liberale
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tradisjonen,var og forble et politisk forbilde. Betydningen
av de aktive s.tatlige inngrep ble følgelig ikke innsett. Brii.,ning og hans folk var i så henseende ikke på høyden med de
faktiske tilstander. Disse tilstander og i tillegg de forhold
som ble skapt bl.a. som følge av sparepolitikken, fremtvang i.,midlertid en "byråkratisk intervensjonistisk metode". Staten
ble nødt til å spille en aktiv rolle, men da innen en modell
hvor en slik rolle ikke var forutsett. Det paradoksale lå altså i at staten faktisk måtte spille en aktiv rolle .,.. noe som
var påkrevet ut fra den økonomiske situasjon. Den passive måte
som den aktive rolle ble spilt på, førte likevel bare til en
ytterligere skjerping av krisen.
Etterhvert som den økonomiske krise bare forsterket seg og interessemotsetningene innen maktblokken ble mer markante, virket det som om Bruning begynte å innse nødvendigheten av mer direkte og målrettete statlige inngrep. Problemet med erstatningsbetalingene krevde imidlertid på sin side en aktiv handelsbalanse, noe som bare kunne oppnåes gjennom sparepolitikk,
gjennom å holde priser og lønninger så lave som mulig. Det er
i denne sarrnnenheng viktig å påpeke at Briinings politikk må bli
sett i lys av hans forsøk på en "endelig løsning" av erstatningsspørsmålet. Den "endelige løsning" kom først istand etter Brunings fall. Den gjorde det mulig for hans etterfølgere
å føre en annen og langt mer aktiv økonomisk politikk.
Hva så med støttetiltakene til jordbruket og eksportindustrien, tiltak som ved første øyekast synes å stå i motstrid til
Brunings generelle økonomiske politikk? Ifølge Petzina Økte
støtten til jordbruket betraktelig. Den begunstiget storgrunneierne og gikk på bekostning av de sosialpolitiske tiltak. Den
direkte støtte til industrien var i forhold temmelig beskjeden.
Den må i hovedsak sees ut fra riksvernets interesser og mindre
ut fra interessene til de bedrifter som var truet av krisen.
Riksvernets tiltagende kontroll av statsapparatet og statsapparatets tiltagende betydning for regjeringspolitikken blir
tydelig. Det var frem for alt bedrifter i grensestrøk, innen
verfts- og luftfartsindustrien, altså strategisk viktige bedrifter som mottok støtte.
Støtten til eksportindustrien hadde en helt annen dimensjon
enn den direkte industristøtte . Ved å legge forholdene til rette for ~kt eksport håpet Bruning å få bukt med krisen. Håpet
viste seg hurtig å bero på en illusjon. Som tidligere nevnt
sank verdenshandelen med nesten 60% i løpet av krisen. Hverken
gjennom budsjettsanering, restriktiv finanspolitikk eller eksportøkning åpnet det seg muligheter for kriseovervinnelse. I
tillegg førte disse støttetiltak til at konflikten mellom den
eksportorienterte storindustri, som først · og fremst hørte hjemme innen den nye industri, og jordbruket (som sto for en økonom-
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) brøt åpent ut. Betydeliisk isolasjonspolitikk, "autarki"
ge deler av tungindustrien stilte seg på jordbrukets side.
Noen løsning av konflikten lyktes det ikke for Bruning å få
istand.
Dette kaster lys over de kryssende interesser som den økonomiske politikk måtte ta hensyn til (eksportindustri/jordbruk,
den nye industri/tungindustrien, storindustrien/den mellomstore industri). Det ble nødvendig å avveie de ulike interesser mot hverandre, men da slik at det overordnete problem: utenrikspolitikken, løsningen av erstatningsspørsmålet ikke ble
skadelidende. I tillegg korn den innenrikspolitiske situasjonen. Det gjaldt å unngå borgerkrigslignende tilstander, ikke å
provosere fagbevegelsen for sterkt og å "binde" SPD til dets
tolereringskurs.
En slik avveiing av interesser var forbundet med store vanskeligheter. De borgerlige partier hadde som alt nevnt mistet
mye av sin formidlende funksjon. Parlamentet var ikke lenger
et sted hvor interessekonfliktene kunne bli politisk filtrert.
De ulike interessegrupper konsentrerte seg om andre kanaler
for å få gjort sine interesser gjeldende. Slik hadde det lyktes for I G Farben fra den nye industri å sikre seg støtte fra
viktige organer i statsapparatet. At representanter fra I G
Far~en fungerte som rådgivere for Bruning, at han til og med
trakk dem inn i regjeringen, var ikke nettopp egnet til å dempe de industrielle interessekonflikter.
Selv om budsjettsaneringen i Brunings økonomiske politikk var
tydelig overordnet støttepolitikken og dens mer ekspansive effekter, er det viktig å merke seg at det innen dette begrensete
felt kom igang direkte og aktive statlige inngrep. Dette ble
av betydning for etterfølgerne. Like viktig er det å merke
seg at det for Bruning ikke var noen motsetning mellom budsjettsanering, som i hovedsak skjedde på massenes bekostning,
og støtten til industrien og jordbruket. Fordelingen av krisebyrden skjedde ikke "sosial-symmetrisk" (Hennig).. Styrkingen av storindustriens og storgrunneiernes posisjoner rent ge·nerelt var markant. En sannnenligning av den sum som ble brukt
til støttetiltak med den som ble stilt til disposisjon for bekjempelse av arbeidsløsheten kan belyse dette. Ifølge Petzina
utgjorde den
førstnevnte i 1932 3 milliarder mark, -mens
sistnevnte knapt oversteg ! milliard mark.
Hvorledes Brunings politikk førte til en forskyvning i styrkeforholdet mellom klassene, blir enda tydeligere når vi går inn
på sosialpolitikken. Vi tar utgangspunkt i problemkomplekset
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arheidsløshetstrygd kontra sysselsettingsprogrammer.
I løpet av Brunings regjeringsperiode skjedde det en forsert
nedbygging av sosialtrygden, spesielt arbeidsløshetstrygden.
Riktignok økte bidraget til 4!%. Samtidig ble det imidl,ertid
gjennomført en ytelsesbegrensning. Understøttelsessatsene ble
senket med over 6%, forkorting av tidsperioden for understøttelse kom i tillegg. De frigjorte midler ble overført til kommunene for å hjelpe disse med deres forsorgsforpliktelser. Noen
tall anført av Hennig (1973, 71) kan belyse hva som egentlig
foregikk: i september 1930 mottar bare halvparten av de 3 millioner arbeidsløse arbeidsløshetstrygd, ! million mottar kriseunderstøttelse (dette gjelder for de som etter understøttelsesperiodens slutt enda er arbeidsløse), mens 600 000 blir understøttet av forsorgen, d.v.s. av kommunene. Etterhvert blir
den Økonomiske belastning ved understøttelsen mer og mer tillagt kommunene. Kort etter Bruningregjeringens fall er 618000
av de over 5 millioner registrerte arbeidsløse understøttet (vi
ser her bort fra de 1.5 millioner arbeidsløse som ikke mottar
understøttelse) gjennom arbeidsløshetstrygd, 1.2 millioner mottar kriseunderstøttelse, 2 millioner (d.v.s. nesten 40%) mottar
såkalt "velferdsunderstØttelse" fra kommunene. Det som faktisk
har skjedd, er en delvis oppheving av selve arbeidsløshetstrygden. Som vi kommer tilbake til ble i samme periode også de som
enda var i arbeid, sterkere belastet.
Hva så med sysselsettingsprogrammene? Sysselsettingsproblemet
må sees i forbindelse med budsjettsaneringen. Før underskuddet
var dekket, kunne etter Brunings oppfatning ingen effektive
tiltak komme på tale. Slike tiltak "kan først definitivt drive
hjulet oppover når en krises dypeste punkt alt er overvunnet"
(Bruning, sitert hoE TB.ennig,1973, 63) - et synspunkt som var
helt i tråd med den tradisjonelle borgerlige økonomiske teori.
Visse midler ble likevel stilt til rådighet. Om enn i beskjedent
omfang korn også på dette område en direkte og aktiv statlig politikk igang.
Motivet for sysselsettingsprogrammene lå på den ene side i ønsket om en tilbakeføring av folk til jordbruket, om nybyggerpolitikk, spesielt i Tysklands Østlige områder - noe som førte
til skarpe protester fra storgrunneierne. På den andre side
gjaldt det å tildekke den faktiske utviklingen av arbeidsløshetstrygden. Ifølge Bruning kunne videre ytelsesforkortelser
bare bli "godtatt" av arbeiderne hvis nye arbeidsplasser ble
stilt i utsikt. De praktiske resultater av sysselsettingsprogrammene var imidlertid omtrent lik null.
Hva så med de som enda hadde arbeid? Som nevnt var målet for
deflasjonspolitikken en generell senking av lønnsnivået, en redusering av kostnadsfaktoren lønn. De gitte, alt delvis de~
formerte arbeidsrettslige institusjoner viste seg å være godt
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egnet til dette formål. Tariffavtalesystemet i kombinasjon
med den statlige megling lot seg lett omfunks.jonere t.ll et instrument for den statlige lønnspolitikk. Den systematiske :··.
nedbygging av tarifflønnen gjennom de statlige meglingsinstanser starter 1930/31, men da svært sent i forhold til kapitalkreftenes økonomiske interesser.
Nens storindustrien i 1928 i forbindelse med Ruhrjernstriden
hadde gått til skarpe angrep på det statlige meglingssystem,
ble det faktum at staten mer og mer overtok meglingsrollen i
tariffkonfliktene nå ansett for å være i sin skjønneste orden.
SPD deltok jo ikke lenger i regjeringen, samarbeidet mellom
fagbevegelsen (ADGB) og regjeringen var gått i oppløsning. I
1931 ble på denne måten lønningene redusert med mellom 20 og
25% ~ gjennom senking av tarifflønnen og oppheving av den ikke tariffgaranterte lønnsglidn.ing. I desember samme år ble
det pr. nødforordning bestemt at tarifflønnen - uten hensyn
til de bestående tariffavtaler - skulle reduseres til 1927nivået, maksimalt med 10 %. Slike tiltak ble eksplisitt forstått "som oppheving av den tidligere .' politiske lønn' gjennom en 'politisk lønn' på grunnlag av forandrete maktforhold"
(Hendig,1973,79).
Selv om de mål Bruning hadde stilt seg for sin lønnspolitikk
i alle fall tilnærmelsesvis ble nådd og lønnskostnadene bragt
ned på et nivå som skulle være gunstig for kapitalinteressene,
var storindustrien og kapitalsiden langt fra tilfredse. Brunings politikk gjorde nemlig holdt ved den kollektive tariff~
rett. "Den formell ·e opprettholdelse av den kollektive tariff,...
rett .•. ble en skranke for det økonomiske bevegelsesspillerom som arbeidsgiverne krevde" (Ortwein 1977, 224).
Hvorledes reagerte arbeiderklassen på angrepene på dens til- ·
kjempete rettigheter? Streikene avtar i antall fra 1929 og
utover for igjen å øke i årene 1931 og 1932 - noe som nettopp
må sees i sammenheng med utviklingen av tarifflønnen. Karakteristisk for streikene er deres Økonomis.ke aspekt. "Man finner knapt annet enn defensive, isolerte og lokalt spredde, usammenhengende streiker som prinsipielt nesten utelukkende
dreide seg om lønnskrav" (Poulantzas 1973,183}. Dette gjaldt
også de streiker som fremkom på initiativ fra RGO som egentlig bare forsøkte å overgå ADGB i lønnskrav. Mellom 1929 og
1932 proklamerte KPD og RGO i alt seks ganger generalstreik.
Dette resulterte i svært lite. Noen politiske 1Ilasseaksjoner
fra arbeiderklassen kom knapt istand. Tvert imot kan vi konst:atere en resignasjon og politisk desorientering.
Under Bruning mistet fagbevegelsen,her ADGB, sin innflytelse på
regjeringspolitikken (sml.den betydning som ADGB enda hadde ved
Mullerregjeringens fall).Samtidig lyktes det for storindustriens interesseorganisasjoner å styrke sine posisjoner. Etter at
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parlamentets reelle makt var utsjaltet, kunne de virkningsfullt
gjøre sine krav gjeldende overfor statsapparatet og overfor regjeringen. Preller formulerer konsekvensene av dette saksforhold på følgende måte:"Det ytre uttrykk for denne maktendring
var fagbevegelsens avmakt overfor lønnsnedslaget som til og med
skjedde ... under fagbevegelsens toleranse og stilltiende medvirkning. Det sarrnne gjaldt for inngrepene i tariff- og meglingsretten som fagbevegelsen bare maktet å protestere mot på
papiret (sitert etter Hennig,1973, 67). I og med at fagbevegelsen mente seg rettslig bundet til å overholde tariffavtalene, var den egentlig ute av stand til å yte virkningsfull motstand. Den ble fanget inn av sin egen legalitetstenkning og
var lite villig til å benytte seg av den politiske kraft som
streikevåpenet representerte. Det store antall arbeidsløse ble
fra ADGB's side anført som grunn for passiviteten.
Viktigere
var uten tvil at medlemstallet hadde sunket betraktelig, en
tendens som alt var tydelig i stabiliseringsperioåen.
Dette innebar ikke at arbeiderklassen selv i egentlig forstand
var demobilisert. Streikebevegelsen var ikke død og begravet.
Poenget ligger i at det økonomiske aspekt var dominerende i arbeiderklassens kamp. Ifølge Poulantzas ble imidlertid kampens
dominerende økonomiske innhold tilslørt gjennom"nedarvete agitasjonsformer som på bestemte måter stammet fra en periode som
tilsvarte et faktisk primat til den politiske instans: massedemonstrasjoner, fabrikkokkupasjoner, former for'direkte aksjon"'
(1973,149). Dette er noe av bakgrunnen for KPD's feilaktige
tolkning av streikene: de ble betraktet som streiker som alt
hadde en offensiv karakter.
Det som ville ha vært påkrevet i en slik situasjon, var enhetlig organiserte politiske aksjoner, noe som hadde forutsatt samarbeid og allianser mellom arbeiderklassens ulike organisasjoner
og partier. Som tidligere nevnt kom slike aksjoner ikke istand.
SPD's og KPD's rolle i denne sarrnnenheng (enhetsfrontproblematikken), skal vi senere gå nærmere inn på (sml. likevel Poulantzas, 1973,148/149 og 79 f.).
Ser vi mer sammenfattende tilbake på Brunings økonomiske politikk og på hans sosialpolitikk er det berettiget å hevde at det
styrkeforhold som var blitt etablert ved Mullerregjeringens
fall, ble besterrnnende for dens retning. Den politikk som ble
ført, hadde en markant forskyving av styrkeforholdet til følge:
i all hovedsak var den i overenssterrnnelse med storindustriens og
kapitalsidens interesse av å velte belastningen ved krisen over
på arbeiderklassen og massene.
De tendenser i Brunings politikk som kunne ha bidratt til en
krisel~sning, kom imidlertid ikke til utfoldelse.
Ut fra regjeringens generelle målsettinger (balansert budsjett, sparepolitikk
osv., legitimert gjennom en modell hentet fra det liberal - øko72

nomiske system) lot det seg f.eks. ikke virkelig gjøre å satse
på sysselsettingsprogrammer. En utvidelse av støttetiltakene
ville ha begunstiget visse industrigrupper på bekostning av
andre og provosert ytterligere. Den politikk som ble ført,
skapte egentlig flere problemer enn den løste. En kriseløsning
i kapitalkreftenes interesser lot vente på seg. Det var derfor
bare et tidsspørsmål før kapitalkreftene distanserte seg fra
resepter a la Bruning.
På mange måter representerte Bruningperioden en overgangsfase
i kapitalkreftenes offensiv overfor arbeiderklassen og massene,
en overgangsfase som på det økonomiske og politiske plan la
forholdene til rette for videre tiltak (sml. resultatene av
lønnspolitikken). Det ble mulig for etterfølgerne å knytte an
til sentrale elementer i Brunings politikk. På flere punkter
dreide det seg om en direkte fortsettelse - men da ut fra nye
maktkonstellasjoner. Det finnes uten tvil en kontinuitet fra
Bruning over Papen til Schleicher. Viktig er det også å holde
fast på at oppsvinget under nasjonalsosialistene ikke lar seg
forstå uten å ta hensyn til "forarbeidet" til disse regjeringer.
Slike saksforho~d skal vi senere gå nærmere inn på.
Å påpeke kontinuitet og "forarbeid" på denne måte, innebærer

som alt tidligere nevnt
ikke en oppfatning av en nødvendig
rettlinjet utviklingsprosess, av en utviklingsprosess som følgeriktig endte opp i det fascistiske diktatur. Selv om vi
holder fast på påstanden om at Bruning gjennom sin politikk objektivt forberedte diktaturet, betyr ikke dette at han fungerte
som direkte instrument for storindustrien eller eksplisitt
tjente nasjonalsosialistiske interesser. Gjennom Bruning ble
det riktignok åpnet opp for et spillerom for kapitalkreftene
som utviklet sin egendynamikk, som unndro seg kontroll og som
litt etter litt fikk bestemmende innflytelse på regjeringspolitikken. Denne beholdt likevel en viss egenvekt. Det hovedsyn
Bruning var forpliktet av, forutså jo i tillegg at man før eller senere ( d.v.s. etter at krisen var overvunnet) skulle vende
tilbake til "normale" parlamentariske tilstander. Presidialsystemet ble ansett som en form for "unntakstilstand" innen parlamentarisk-demokratiske rammer .Dette satte uten tvil sitt preg
på den politikk som ble ført og kan bidra til å forklare hvorfor det etterhvert som offensiven overfor arbeids.klassen og massene tiltok i styrke, ble nødvendig for kapitalkreftene å få
fjernet Bruning. Dette bringer oss over til et videre sakskompleks: en redegjørelse for de krefter som støttet ham og for de
som motarbeidet ham. I det følgende holder vi oss stort s.ett
til en undersøkelse . av Horster-?hilipps.
BPiinings motsfandere og ." støttespiJlere"

Vi har alt nevnt forsøket på danning av en borgerlig sentrums.-
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blokk før valget i september 1930 , et forsøk som ble støttet
av betydelige deler av tungindustrien, av AEG og I G Farben
fra den nye industri og av en rekke storbanker. Selv om ,J;or.,...
søket mislyktes, hersket det enighet i disse kretser om nød.,...
vendigheten av en langvarig opprettholdelse av presidialsys,temet og en gradvis endring av forfatningen i konservativ retning. Helt til våren 1931 ble Bruning ansett som egnet til å
virkeliggjøre gruppens planer. SPD's og fagbevegelsens innflytelse skulle politisk svekkes, den Økonomiske krise mestres
gjennom senking av lønnen
i industriens interesser. Etter
denne tid ble opposisjonen fra den øvrige tungindustrien (som
politisk støttet DNVP og som alt lenge hadde samarbeidet -med
NSDAP) utvidet med ledende representanter fra jern- og stålindustrien. Konfliktene rundt Vereinigte Stahlwerke er her av
betydning.
Bruning ble av opposisjonen beskyldt for å ta for mye hensyn
til SPD og fagbevegelsen.Hans økonomiske politikk ble betraktet som feilaktig og for lite konsekvent. Opposisjonen deltok
i forberedelsene til møtet i Harzburg i oktober 1931 og spilte
en viktig rolle i den fronten som -der ble dannet (Harzburgerfr.onten).
Harzburgerfronten representerte interessene til den industrielle opposisjon, til storgrunneierne og til flere av storbankene. Den omfattet halvmilitære organisasjoner - og NSDAP. Flere borgerlige høyrepartier, frem for alt DNVP støttet opp om
den. Frontens mål lå i å få styrtet Bruningregjeringen og { å få
etablert en ny regjering som innbefattet NSDAP. Denne samling
av høyrekreftene (den såkalte "nasjonale opposisjon") hadde
gjennom de kanaler som vi tidligere har nevnt, en sterk innflytelse på presidenten og riksvernet. Nettopp for å berolige
den "nasjonale opposisjon" tvang presidenten Bruning i oktober
1931 til å omdanne regjeringen. Bruning forpliktet seg til å
regjere enda mer uavhengig av parlamentet enn tidligere og
til å vise større imøtekommenhet overfor kravene fra den "nasjonale opposisjon". Omdanningen av regjeringen hjalp lite.
Angrepene fra opposisjonen fortsatte.
De som enda sluttet opp om Bruning var den kjemiske storindustri, elektro-storindustrien, deler av foredlingsindustrien og maskinbyggingsindustrien. Også fra disse kretser ble imidlertid Bruning kritisert for å ta for mye hensyn til SPD.
Etter deres mening begrenset dette regjeringens handlefrihet.
Prinsipielt delte de likevel Brunings syn på at det var "nød.,..
vendig å støtte seg til SPD for å unngå den revolusjonære kamp"
og at sosialdemokratiet måtte bli gitt visse innrømmelser som
"gjenforsikringspremie mot gatekampen" (sitert etter HorsterPhilipps, 1977, 84). Faren for borgerkrig ble besverget: SPD
satt enda med makten i Preussen. Fremdeles hadde partiet kon74

troll over det mektige preussiske politi. Den innflytelse som
særlig I G Farben og dermed kjemi-industrien etterhvert fikk på
utformingen av den Økonomiske politikk, en innflytelse som den
industrielle opposisjon så seg spesielt arg på, gjorde sitt til
at de nevnte industrigrupper på tross av visse betenkeligheter
mente at Bruning best tok vare på deres interesser.
I og med at storindustrien og kapitalsiden fikk en stadig større betydning for den politikk som ble ført, kan det være viktig
å kaste et blikk på noen av de konflikter som var tilstede,
konflikter som skjerpet seg under Brunings andre regjeringsperiode. Konfliktene reflekterer de relle Økonomiske problemer
som de ulike interessegrupper hadde å kjempe med. De to hovedkonflikter var ifølge Horster-Philipps knyttet til nasjonaliseringsspørsmålet og til rustningsproblemet.
Som vi tidligere har yært inne på førte krisen i banksystemet i
1931 til en faktisk nasjonalisering av to av de største tyske
banker . . Bare Deutsche Bank - Disconto - Gesellschaft som sto
I G Farben nær, fortsatte å eksistere som privat storbank. I
begynnelsen av 1932 fikk dertil staten kontroll over Vereinigte
Stahlwerke. I G Farben hadde betydelig andel i aksjonene. Po-·
enget for I G Farben lå bl.a. i det følgende: Konsernet var i ferd med å avslutte sine forsøk med produksjon av syntetisk
bensin. Den planlagte storproduksjon ville kreve et enormt behov etter kull. Gjennom nasjonaliseringen av Vereinigte Stahlwerke ønsket man å bryte prisdiktatet til Ruhrkullbergverksdriften.
Nasjonaliseringen av to av de største bankene og av det største
tyske bergverkskonsern gikk stikk i strid med tungindustriens
interesser. Det ble rokket ved selve grunnlaget for dens makt.
For å sikre sin maktposisjon ble det for tungindustrien mer og
mer viktig å få trengt tilbake den nye industriens innflytelse
på statsapparatet og den Økonomiske politikk. Bruning ble beskyldt for "statskapitalisme" og det ble krevd reprivatisering
av Vereinigte Stahlwerke.
Mer prinsipielt dreide striden seg om berettigelsen av statlige inngrep. Bakgrunnen var den følgende: Produksjonsbetingelsene innen tungindustrien hadde til følge at den i mindre
grad enn den nye industri var avhengig av statlige reguleringer og statlige støttetiltak. Statlige inngrep ble også av
rent politiske grunner avvist. Etter tungindustriens oppfatning ville de føre til begrensninger av råderetten over bedriftene. Innen den nye industri var derimot statlige reguleringer og støttetiltak anerkjent og. betraktet som nødvendige. F.eks. ville I G Farbens storstilte forsøk på å produsere syntetisk bensin og gummi knapt ha vært mulig uten at betydelige statlige midler var blitt stilt til disposisjon for
konsernet. Betydningen av verdensmarkedet for den nye industri bør i denne forbindelse ikke glemmes. Striden reflekterte
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altså de tradisjonelle motsetninger mellom de to industrigrupper, men nå i spesielt tilspisset form.
Hva så med rustningsproblemet? I og med at de tradisjonelle
mekanismer for kriseovervinnelse i stor grad var utsjaltet,
ble spørsmålet om statlige oppdrag mer og mer sentralt. Rustningsoppdrag ble fra storindustriens side sett på som det best
egnete middel til å få bukt med krisen. Nå kunne imidlertid
noen egentlig rustningspolitikk ikke komme istand under Bruning. Utenrikspolitiske hensyn spilte en viktig rolle. Det
gjaldt å komme frem til en endelig løsning av erstatningsproblemet. Det ble dessuten forhandlet om Tysklands "likeberettigelse" (forhandlingene resulterte i en avtale som først ble
undertegnet av Papen). Den innenrikspolitiske situasjon var
også en hindring. Man måtte ta hensyn til SPD og fagbevegelsen. Enda var heller ikke alle demokratiske instanser utsjaltet.
Selv om både tungindustrien og den nye industri (spesielt I G
Farben) var enige om viktigheten av rustningsoppdrag, fantes
det betydelige divergenser. Tungindustrien som var særlig
preget av lav kapasitetsutnyttelse og av den harde konkurransesituasjon på verdensmarkedet, gikk inn for snarlige og omfattende rustningsoppdrag. Avhengigheten av import var mindre
enn i den nye industri. Utenrikspolitiske hensyn kunne derfor
tillegges mindre vekt. Skulle ikke den Økonomiske situasjon
for tungindustrien. ytterligere forverres. måtte en forsert
opprustningspolitikk komme igang.
For den nye industri (I G Farben) var forholdene annerledes.
En profitabel storproduksjon av de produkter som I G Farben
hadde utviklet med statsstøtte, lot seg først sette igang gjennom omstilling til rustningsproduksjon. Da dette krevde forberedelser, var I G Farben interessert i et relativt langsomt
rustningstempo. Konsernets import- og eksportavhengighet, de
hensyn det måtte ta til sin posisjon på verdensmarkedet, førte
til at en forsiktig utenrikspolitikk av Bri.inings merke ble
foretrukket.
En rekke andre konflikter mellom tungindustrien og den nye industri kunne nevnes, f.eks. innen sysselsettingspolitikken.
Den nye industri støttet Brunings planer, mens tungindustrien
var ute etter å få skapt nye arbeidsplasser innen rustningsindustrien. I dette spørsmål falt tungindustriens interesser
sammen med interessene til storgrunneierne. Viktigere var imidlertid konfliktene mellom storindustrien, spesielt tungindustrien, og den mellomstore industri.
·
Forsøkene på å holde tritt med de store konserner når det
gjaldt teknologisk innovasjon og arbeidsproduktivitet hadde
innen den mellomstore industri ført til en voksende forgjeld
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Prisene på de råstoff og de produksjonsmidler som den
trengte, ble diktert av konsernene. Det måtte derfor bli oppfattet som en klar begunstigelse av den mellomstore industri,
men også av småindustrien og av forbrukerne, når Bruning gjennom nødforordning i desember 1931 fikk gjennomført en 10%
senking av de faste priser. Den nasjonale kartellpolitikk som
spesielt tungindustrien hadde stått sterkt på, ble svekket.
Bruning ble fra denne kant tilskrevet et "storindustrielt kompleks". Ifølge Stegmann kan man hevde at Briinings økonomiske
politikk fra årsskiftet 1931/32 generelt sett begunstiget den
mellomstore industri.

Vi skal ikke gå i detaljer når det gjelder utviklingen av disse
interne industrielle konflikter. Det er imidlertid viktig å
holde fast på at konfliktene ble preget av og selv igjen preget den grunnleggende konflikt mellom industri og jordbruk.
Like viktig er det å merke seg at de Økonomiske og politiske
interesser selv innen den industrielle opposisjon spriket så
sterkt at enhetlig politisk opptredend ble gjort vanskelig.
Dette hadde til konsekvens at Harzburgerfronten .fra begynnelsen av 1932 ble betraktelig svekket. Samtidig ble det mer og
' mer klart at en løsning av krisen i pakt med kapitalinteressene, ville måtte forutsette en samling om en felles plattform.
I løpet av Briinings andre regjeringsperiode nådde den økonomiske krise sitt høydepunkt. På tross av Brunings egne målsettinger fremtvang det seg en stadig sterkere statlig styring av den økonomiske prosess. De enkelte industrigrupper ble
mer direkte enn tidligere truffet av regjeringens økonomiske
og politiske tiltak. Skulle deres interesser sikres, var det
nødvendig med avgjørende endringer. I denne situasjon kom det
an på hvilken innflytelse de ulike grupper hadde på presidenten
og fra hvilke organer i statsapparatet de kunne regne med støtte.

Bruningregjeringens fall.
Den 30. mai 1932 ble regjeringen Bruning tvunget til å gå av.
Det var tilstrekkelig at presidenten ikke lenger var villig
til å undertegne videre nødforordninger. Parlamentet hadde
fullstendig mistet sin betydning. Dets mistillitsvotum var .erstattet av presidentens. Det var han og riksvernet som, nå
bestemte. Briinings forsøk på å realisere deler av sitt sysselsettingsprogram var den utløsende faktor for presidentens
inngrep. Det var planlagt å sanere de gjeldsbelastete storgrunneiendommer i østområdene, om nødvendig med ekspropriasjon, og å "kolonisere" _de ved hjelp ·av ·arbeidsløse. Stor-
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grunneierne reagerte skarpt. Fra disse kretser ble Brunings
politikk i jordbruksspørsmål karakterisert som "agrarbolsje. "•
visme
Bjk det hele lå imidlertid presidentens ønske om et rent presidialkabinett, tolerert av de borgerlige høyrepartier, men
uten støtte fra sentrum og SPD. Gjennom storgrunneierne hadde synspunktene til den industrielle opposisjon og Harzburger.,...
fronten vunnet innpass og slått igjennom hos presidenten. Det
som nå sto på dagsordenen · var fjerning av de formaldemokratiske rettigheter som enda fantes, åpen nedkjemping av SPD og ·
en mer rustningsorientert politikk.
Den nye industri var slett ikke uenige i en slik endring av
den politiske kurs. Den tilspissete Økonomiske situasjon hadde skjerpet dens kritikk av Bruning og ført til en markant
distansering fra regjeringen.
Hvorledes skal begivenhetene rundt Bruningregjeringens fall
forklares, hva sier de om de reelle maktforhold? Det er i
denne forbindelse ikke tilstrekkelig å peke på den nye rolle
til eksekutivmakten og riksvernet. Som Poulantzas fremhever
er "overgangen fra en 'parlamentarisk stat' til en stat hvor
eksekutivmakten er spesielt fremherskende" noe som mer alment
kjennetegner overgangen fra den liberale til den intervensjonistiske statsform. Selv om det finnes felles trekk, kan
ikke det som skjedde i Tyskland på denne tid, identifiseres
med en slik overgang (sml. Poulanzas 1973, 75). Hva er så
det vesentlige?
På bakgrunn av det styrkeforholdet mellom klassene som var
blitt etablert gjennom Bruningperioden, ligger det påfallende i det at de klasser og fraksjoner sonr utgjbrde·maktblokken : (kåpitalkreftene), ikke klarte åenes om en felles plattform. Hva skyldtes dette? Ingen kla.sse eller fraksjon var

lenger istand til å etahlere seg som -:: hegemonisk klasse eller
fraksjon - selv for kortere tid. Poulantzas snakker i denne
sannnenheng om "hegemonisk inkapasitet". Dermed var selve grunnlaget for en partipolitisk, innenforparlamentarisk organisering av hegemoniet forsvunnet. De borgerlige partier kunne ikke
ta vare på maktblokkens interesser. Det som preget den politiske scene var stridigheter og krangling mellom og innen de
ulike partier. Dette fikk til følge at disse klasser og frak-

sjoner enda sterkere enn tidligere distanserte seg fra sine
partier. Det brøt ut åpne konflikter.
"Representasjonskrisen" var ikke noe nytt. Den hadde alt gitt
seg visse utslag i den såkalte kapitaloffensiv i 1927/28 og kom
mer direkte til uttrykk ved forsøket på å få dannet en sentrumsblokk før valget i 1930. Det som lå bak var skjerpingen
av de Økonomiske interessemotsetninger mellom kapitalkreftene
- betinget av utviklingen i Weimarrepublikken, ytterligere ut78

dypet gjennom den økonomiske krise og dens virkninger. Slik vi
ser det er denne. "representasjonskrisen" egnet til å kaste lys
over sentrale trekk ved Bri.inings regjeringsform, nemlig "frigjøringen" fra parlamentet, styrkingen av eks·ekutivmakten og
de konsekvenser dette fikk, som økt makt til de "statsbærende"
klasser og fraksjoner og til de organisasjonstyper som trådde
i partienes sted.
Karakteristisk nok spilte de borgerlige partier nesten ingen
rolle ved Bri.iningregjeringens fall (sml. her Bracher 1964,517
-526). Avgjørende var kapitalkreftenes organisasjoner og deres
innflytelse på presidenten og riksvernet - et riksvern som alt
dominerte statsapparatet. Det lyktes for organisasjonene til
storgrunneierne og den industrielle opposisjon i samarbeid med
riksvernet å få kontroll over utviklingen. Papen, den nye
kansler, var riksvernets mann. Samtidig hadde han nære forbindelser med storgrunneierne og de "tradisjonelle overklasser".
At de borgerlige partier mistet sin tradisjonelle politiske
funksjon, innebar ikke at de mistet enhver politisk betydning
for kapitalkreftene. De var viktige ut fra den massebasis de
kunne organisere. En viss støtte i mas.sene måtte være tilstede, skulle kapitalkreftene kunne regne med å få realisert
sine målsettinger. Selvfølgelig var heller ikke den parlamentariske situasjon uvesentlig. "Uheldige" konstellasjoner i
parlamentet kunne stille seg hindrende i veien for deres mer
vidtrekkende planer.

Nå var imidlertid den manglende oppslutning fra massene et
hovedproblem for de borgerlige partier. Hva disse partier ikke maktet, maktet NSDAP. Det politiske spillerom som var blitt
åpnet for kapitalkreftene og deres organisasjoner hadde også
kommet NSDAP til gode. I tillegg hadde det gjort det lettere å
få "akseptert" de politiske metoder som partiet praktiserte.
Etterhvert ble den oppfatning mer utbredt at NSDAP var istand
til å yte det som de borgerlige partier ikke lenger klarte å
yte. Lyktes det å "tennne" partiet, kunne kapitalkreftene nyttig,gjøre seg det til egne formål.
massebasis.

De var dertil sikret en solid

Det er på bakgrunn av slike konstellasjoner at vi mener det er
berettiget å snakke om et "point of no return" ved Bruningregjeringens fall. En situasjon var etablert som betinget prosesser som - hvis ikke motkrefter ble mobilisert - hadde sin
følgeriktige avslutning i en form for unntaksstat.
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4.

Pa:pe nregjer inpen
Pr ogr am og hovedpr oblem: den manglende massebasis

Bare to dager etter at Bruning hadde gått av, ble Papen tatt i
ed som ny regjeringssjef . Regjeringen Papen kunne fra begyn~
nelsen av regne med støtte fra hele industrien. Riktignok var
den nye industri noe bekymret på grunn av overrepresentasjonen av storgrunneiere i regjeringen. Dens program fant likevel
almen tilslutning. Hvorledes så programmet ut? Papen propaganderte åpent for en konservativ "ny stat" som skulle erstatte det demokratiske system . Forandringen av den bestående
statsform skulle legaliseres ved hjelp av en forfatningsreform.
"Sentrale elementer . i statsideologien var kampen ·n;o-t den I gamle' stats partier og mot denne stat selv, opprettelsen av en
'presidialautoritativ stat' med statsoverhodets fulle uavhengighet av parlamentet ... og statspresidentens rett til egenmektig å utnevne sitt kabinett" (Horster-Philipps 1977, 104).
Programmet distanserte seg direkte fra den "partipolitisk ufrie" Bruningregjering. Samtidig ble de tidligere regjeringer beskyldt for at de ·~adde forsøkt å gjøre staten til en art
velferdsanstalt . • • , for å ha tildelt den oppgaver som den ut
fra sitt vesen aldri kan oppfylle" (fra regjeringens tiltredelseserklæring, sitert etter Petzina, 1967, 20). Prograrrnnet
var i pakt med tanker som alt lenge hadde blitt diskutert i en
del storindustrielle kretser .
Fra RDI ble det karakteristisk nok stilt bestemte krav til regjeringen. De konsentrerte seg om tre punkter: avskaffing av
det statlige meglingssystem og opphe~elsen av tariffretten reprivatisering av de nasjonaliserte storbanker og av Vereinigte Stahlwerke - forandring av statsformen og en "forfatningsreform". De tre kravene var i pakt med regjeringens intensjoner. Papen gikk da også hurtig til verks. Alt den 14.
juni ble det ved hjelp av en nødforordning gjennomført en ytterligere redusering av de statlige bidrag og understøttelsessatser (støtten til de arbeidsløse ble f.eks. redusert med en
fjerdedel). Samtidig ble skattene (spesielt for de lønnsavhengige) Øket. I juli ble regjeringen i Preussen med makt
tvunget til å gå av. Gjennom statskuppet i Preussen lyktes
det å få realisert hovedelementer av den planlagte "forfatningsreform".
Vi skal se litt nærmere på statskuppet og reaksjonene på det.
Kuppet er egnet til å kaste lys over styrkeforholdet mellom
klassene på denne tid. Preussen som den største og viktigste
av de tyske del-stater, var helt fra begynnelsen av tyveårene
blitt styrt av en koalisjon mellom SPD og sentrum. SPD var
den ledende kraft i re gjeringen . Parlamentet fungerte enda.
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Regjeringen hadde dertil kontroll over det preussiske politi
som i styrke i alle fall var jevnsterkt med riksvernet. At
dette var mulig , skyldtes den føderative struktur som Weimarforfatningen hadde lagt opp til. Vidtgå ende fullmakter var
overlatt til del-statene.
Under Bruning skjedde det på grunn av nødforordningspolitikken
en viss uthuling og begrensning av del-statenes myndighet.
Noen grunnleggende endring av selve den føderative struktur
fant likevel ikke sted. En slik endring var imidlertid nødvendig, skulle Papens planer om fjerning av det demokratiske
system og etablering av en ny statsform lykkes. Preussen representerte i så henseende en avgjørende hindring. Gjennom
statskuppet gjaldt det følgelig å knekke den form for selvstendighet som Preussen enda hadde og få skapt et grunnlag for
nyregulering av fullmaktene mellom riket og del-statene. Dette
ville samtidig gjøre det mulig å røke SPD ut av dets siste
virkelige maktposisjon .
I midten av juli fikk Papen presidenten til å underskrive en
nødforordning som overførte eksekutivmakten i Preussen til
riksregjeringen. En rikskomrnisær for Preussen skulle utnevnes.
Regjeringen i Preussen ble erklært for avsatt. Riksvernets
Berlinavdeling sendte en offiser og en patrulje på tre mann for
å "knekke" regjeringens motstand. Dette var tilstrekkelig. Regjeringen ga etter for "overmakten".
Motstand ble på grunn av
de gitte maktforhold betraktet som meningsløs. Isteden gikk
man den juridiske vei - til statsdomstolen. Den kjennelse som
i oktober 1932 ble avsagt var en betraktelig juridisk prestasjon. Det rettsmessige ved 20.juliaksjonen ble ikke overprøvd.
I det store og hele ble de forhold som var blitt etablert etter
aksjonen, sanksjonert.
Noe effektivt forsvar for den sterkeste, enda bestående parlamentåriske bastion kom ikke istand. SPD anså det som håpløst å
appellere til massene. Partiet satte sitt håp til det kommende
valg og oppfordret medlemmer og tilhengere til å bekjempe de
eksisterende tilstander gjennom stemmeseddelen - og ellers
holde disiplin og unngå å la seg provosere. Fagbevegelsen uttrykte sin tillit til statsdomstolen og håpet som SPD ai det
neste valg ville gi "det avgjørende svar fra det tyske tolk,
spesielt fra de tyske arbeidere" (sitert etter Carlebach 1974,
47). Oppfordringen fra KPD til SPD og fagbevegelsen om sammen
å gjennomføre generalstreik, ble forkastet.
Den manglende motstand mot statskuppet i Preussen gjør det ty-·
delig hvor svakt arbeiderklassen og dens organisasjoner egentlig sto og hvor lett det etterhvert var blitt å hamle opp med
legale og forfatningsmessig garanterte tilstander. Arbeiderbevegelsens spalting er her av betydning. Like viktig er den
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utvikling som hadde skjedd i SPD etter 1930. Tolereringspolitikken hadde ført til en passivisering av medlemmer og tilhengere og til en tiltagende isolering fra massene. Partiet
kunne ikke lenger regne med støtte fra andre kanter .•: SPD hadde imidlertid som fagbevegelsen en militant organisasjon som
hadde bevist sin effektivitet i kampen mot NSDAP - på gaten, i
offentlige forsamlinger. I tillegg hadde partiet det preussiske politi bak seg. At disse maktmidler ikke ble satt inn,
avslører hvor langt resignasjonsprosessen var kommet hos SPDlederne. "Det er i alle fall sikkert at den kampløse rømming
av den preussiske bastion på avgjørende måte lammet den motstandsvilje og motstandskraft som enda var intakt innen sosialdemokratiet" (Broszat, 1971, 23).
På tross av sin suksess på det Økonomiske plan og i Preussen
sto Papen overfor et problem som også hadde preget Bruningregj eringen: den manglende massebasis. Valget i juli 1932 hadde
bl.a. til hensikt å rette opp dette forhold. Enda en gang ble
det, spesielt fra tungindustrien, stilt betydelige midler til
rådighet for de partier som støttet Papen, på nytt ble det tydelig at dis.se partiene hadde mistet sin masseintegrative
kraft. DVP og de mindre moderate konservative partier ble redusert til ubetydelige smågrupper i parlamentet, DNVP gikk også tilbake. SPD's og fagbevegelsens håp om det "avgjørende
svar fra det tyske folk" ble ikke oppfylt som ønsket: mens SPD
gikk tilbake med over ! million stemmer, fortsatte stemmetilveksten til NSDAP. Partiet fikk 13.7 millioner stemmer (37.4%)
og utgjorde fra nå av den største fraksjon i parlamentet. Sentrum holdt stillingen. KPD gikk på nytt betydelig frem. Konsekvensen av valget var at Papen i parlamentet bare kunne støtte seg til DNVP og en del konservative.
Nå hadde Papen alt før Brunings fall forhandlet med .Hitler og
NSDAP. Hensikten lå i å oppnå at NSDAP tolererte regjeringen.
Noen faktisk tolerering kom ikke istand. Etter valget forhandlet Papen i pakt med storindustriens ønsker igjen med Hitler.
Hitler og NSDAP ble tilbudt å delta i regjeringen. Hitler
nektet. Frem for alt var han interessert i selv å lede et presidialkabinett a la Papen. Så lenge dette ikke var mulig, konsentrerte han seg om å oppnå en avtale med sentrum. Derved
ville et parlamentarisk flertall ha blitt etablert og Papens
stilling ha blitt svekket.
Ut fra situasjonen så presidenten seg tvunget til å gi Papen
fullmakt til å oppløse det nettopp valgte parlament - et parlament som ikke engang var trådd sammen. Nyvalget gjaldt det å
forskyve så lenge som mulig. I mellomtiden ·fikk Papen se seg
om etter andre løsninger.
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Regjeringens økonomiske politikk og sosialpolitikk
Vi skal i det følgende gå nærmere inn på den økonomiske poli~
tikk og på sosialpolitikken til Papenregjeringen. Riktignok
lar det seg hevde at de avgjørende konstellasjoner, d.v.s. de
som gjorde nasjonalsosialistenes maktovertagelse mulig, alt
var etablert ved Brunings fall ("point of no return"). Dette
må imidlertid ikke føre til en undervurdering av de begivenheter som fant sted fra dette "point of no return" til selve
maktovertagelsen. Det disse begivenheter reflekterer, forskyvinger i styrkeforholdet mellom klassene, endringer innen
maktblokken osv., er vesentlig for å forstå de mekanismer som
betinget maktovertagelsen og de spesielle former for "nødvendighet" som lå bak den. Uten en slik bakgrunn lar det seg
ikke gjøre å få karakterisert den politiske profil til det
fascistiske diktatur på dekkende måte.
Mer direkte enn før sier dessuten regjeringspolitikken noe om
hva som skjer innen maktblokken. Den "forskyving i forholdet
mellom 'formelt herredønnne' og 'faktisk herredømme'" som ifølge Poulantzas karakteriserer perioden etter "point of no
return", viser seg nettopp i at det er kapitalkreftene som
setter rannnene for regjeringspolitikken. En politikk som ikke
er i overenssternn1else med deres interesser, lar seg ikke lenger føre. Regjeringspolitikken har mistet sin egenvekt og er
blitt et vedheng til kapitalkreftenes politiske spill. Dette
fikk konsekvenser for de borgerlige partier. De blir riktignok fortsatt orientert og konsultert av regjeringen. I virkeligheten er de bare viktige ut fra sin massebasis og i forhold
til den parlamentariske situasjon. Ved å konsentrere seg om
den politiske scene avledes følgelig oppmerksomheten fra hva
som egentlig foregår i forholdet mellom klassene.
La oss ut fra dette se på Papenregjeringens Økonomiske politikk. Ut fra sin generelle statsoppfatning var Papen en motstander av statlige inngrep og av en aktiv statlig rolle i sysselsettingsspørsmålet. Nødforordningen som reduserte støtten
til de arbeidsløse og de statlige bidrag, talte sitt tydelige
språk. Det virket som Brunings deflasjonspolitikk bare ble
fortsatt. Likevel inneholdt nødforordningen også et program
som tok sikte på å få slutt på arbeidsløsheten gjennom ulike
typer offentlig arbeid. Dette viste hen mot nye linjer innen
den Økonomiske politikk.
Forutsetningene for en mer aktiv sysselsettingspolitikk var da
også etterhvert blitt skapt. Gjennom Lausanne-konferansen var
endelig erstatrdngsspørsmålet blitt løst. Innenlandsk var en
restriktiv kredittpolitikk ikke lenger påkrevet. Det var ikke
lenger nødvendig å ta hensyn til de utenlandske erstatnings-
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kceditorer. En viktig betingelse for den drastiske deflasjonspolitikk var dermed fjernet. Papen kunne høste fruktene av
Brunings lange forhandlinger på det utenrikspolitiske plan.
Den nye situasjon reflekterer s-eg i den såkalte "Papen-plan"
som ble offentliggjort etter julivalget. Viktigst var de såkalte skatteanvisninger (Steuerscheine): for alle faktisk betalte skatter skulle det ifølge Petzina fra statens side bli
gitt "anvisninger til skattebetalerne, ved hjelp av hvilke kommende skatter, skatter som ville forfalle mellom 1934 og 1938,
kunne bli betalt. Dette betydde fritaking av kommende skatter
og gjorde det i mellomtiden mulig å tildele kreditter til et
beløp av ca. 1.5 milliarder mark.
Kredittvolumet ble satt opp
med ytterligere 700 millioner mark, idet arbeidsgiverne for utvidet sysselsetting av arbeidstagere også skulle bli gitt ,
skatteanvisninger" (196 7, 22). På denne måte håpe :t regjeringen
å redusere tallet på arbeidsløse.
Som Petzina videre fremhever dreide det seg ved skatteanvisningom en statlig hjelp som skulle være begrenset til indirekte
støtte av kapitaleierne, o~ hjelp til selvhjelp. Liberalistiske Økonomiske modeller lå bak - selv om den liberalistiske
teori egentlig hadde motbevist seg selv i og med at det ble nødvendig for staten å sprøyte inn milliardbeløp i Økonomien for å
stimulere dens "selvhelbredelseskrefter".
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I tillegg inneholdt Papen-planen et mer utførlig program enn
den tidligere anfØrte nødforordning for ulike typer offentlig
arbeid. En slik direkte statlig hjelp var det imidlertid vanskeligere å bringe i overensstemmelse med liberalistisk tankegods. De indirekte statlige hjelpetiltak ble da også ansett som
de mest viktige. Det var disse som storindustrien i form av
skattelettelser søkte å profittere på.
Samlet kan det bli sagt at Papen-planen på tross av _den tilgrunneliggende tradisjonelle tenkning innledet "et nytt avsnitt i
den statlige økonomiske politikk" (Petzina 1967, 23). Gjennom
sysselsettingspolitikken fremkom det et brudd med Brunings deflasjonspolitikk selv om bruddet hverken var intendert eller
førte til endringer i den økonomiske politikk tner generelt.
Planen skyldtes selvfølgelig ikke såkalte "sosiale hensyn". Den
var helt og holdent innrettet på stoiindustti~ b~€5\f og ' i.hteresser. Det er karakteristisk for - situasjonen at det ikke
lenger var nødvendig å legge skjul på dette i offentligheten,
noe som går klart frem av uttalelser fra Papen og andre talsmenn for regjeringen (sml. belegg hos Kennig 1973,74 f.).
Noen snarlige virkninger fikk ikke Papen-planen . Tre måneder
etter at de indirekte støttetiltak var satt i verk, var bare
75 000 arbeidsløse blitt sysselsatt (mot planlagt 1.75 millioner). Heller ikke de direkte statlige tiltak ga særlige re-
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sultater. Papen-planen viste seg å være et feilgrep. En rekke
andre økonomiske løsninger ble diskutert innen regjeringen.
Dens medlemmer representerte så motstridende interes,ser at ingen videre tiltak kunne bli satt i verk.
Petzina sammenfatter Papenmodellen på følgende måte: "Papen
forsvarte på det økonomiske område enda de tradisjonelle ideer
til den økonomiske liberalisme ... Fra denne ideverden stammet
hans Økonomiske program hvor aktiv, direkte krisebekjempelse
gjennom staten bare spilte en underordnet rolle. Intervensjoner som gikk ut over dette, anså han som 'kunstige', som tiltak
som egentlig ikke kunne få effekter ... Hans økonomiske ideer
stemte dermed fullstendig overens med den sosiale interessesituasjon til de store industrielle arbeidsgivere som på dette
tidspunkt trodde det var best å komme igjennom kriseårene ved
hjelp av er, 'antietadstisk' posisjon" (1967 ,30).
Det tvetydige og inkonsekvente ved Papens politikk viser seg
også innen det sosialpolitiske plan. Som nevnt var under Bruning den kollektive tariffrett formelt sett bibeholdt. I dette
så kapitalkreftene en avgjørende begrensning av sitt Økonomiske
spillerom. Papen var ute etter å fjerne denne og lignende begrensninger. Det "sosialpolitiske nedbyggingsarbeid" (Preller)
ble gjort til prinsipp. Tendensene til dette har vi alt sett i
nødforo.rdningen av 14. juni. Mer prinsipielt gjaldt det for
Papen å få etablert frie lønnsfastsettelser, uavhengig av tariffsystemets "stivhet" og av rettslige skranker. Spesielt ble
det ansett som viktig å opprette ordninger med lønn etter ytelsesprinsippet. Som eksempler på tiltak som ble satt i verk kan
vi nevne at det ved utvidet sysselsetting av arbeidere ble tillatt å gå under tariffavtalene med opp til 50%. Det samme
gjaldt for bedrifter som befant seg i en vanskelig økonomisk
situasjon. Reaksjonene fra fagbevegelsen, fra SPD og KPD var
skarpe nok. De resulterte imidlertid ikke i politiske aksjoner av noen betydning.
De tiltak som Papen gjennomførte var ufullstendige og teknisk
sett svært kompliserte. Målsettingene ble ikke nådd. Regjeringen klarte ikke å handle i pakt med storindustriens ønsker.
Spesielt fra RDI ble den utsatt for hard kritikk. Det ble i
det hele tatt på denne tid klart for storindustrien og kapitalsiden at selv den formelle bibeholdelsen av det parlamentariske
system var nok til å hindre varige brudd med det etablerte sosialpolitiske rettssystem. Et slikt brudd var imidlerti,d nødvendig for en kriseløsning som skulle være i tråd med dens
grunnleggende interesser.
I tillegg ga kontaktene mellom sentrum og NSDAP grunn til uro.
Det ble tydelig hvor avhengig de egentlig var av den parlamentariske situasjon. Et mer tilfeldig organisert parlamentarisk
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flertall var istand til å stille seg hindrende i veien for
deres planer. Begrensningene ved den type herredømme som presidialsystemet representerte, begynte å gå opp for dem.
Førte Papenregjeringens sosialpolitikk til skarp kritikk fra
storindustrien, så skjerpet jordbrukspolitikken konflikten
mellom storgrunneierne og storindustrien (spesielt eksportindustrien). I begynnelsen forsøkte Papen seg på en politikk
som tok sikte på en harmonisering av konflikten - på bekostning av arbeiderklassen. Bøndene skulle bli gitt sterkere
beskyttelse mot den utenlandske konkurranse uten at eksportinteressene til industrien ble skadelidende. Det ble tatt
avstand fra storgrunneiernes forestillinger om en autarkipolitikk.
I praksis viste det seg vanskelig å oppnå en slik harmonisering. Det ble prøvd å tvinge industrien til konsesjoner i
handels- og tollpolitiske spørsmål. Som vederlag ble drastiske lønnssenkinger stilt i utsikt. Dette var likevel ikke
radikalt nok for storgrunneiernes representanter i regjeringen. Etterhvert som presset fra storgrunneierne og deres organisasjoner Økte (og da via presidenten), mente Papen seg
tvunget til å føre en politikk som mer ensidig tok hensyn til
jordbruksinteressene. Innvendingen fra eksportindustrien om
at en konsekvent autarkipolitikk ville forsterke arbeidsløshetsproblemet og dermed være i motstrid med regjer ingens sysselsettingspolitikk, ble ikke lenger hørt. En rekke støtter
tiltak ble gjennomført overfor jordbruket, tiltak som nettopp begunstiget de østtyske storg~unneiere.
Forsøket på å føre en politikk som var i overensstemmelse med
kapitalkreftenes interesser samlet sett, mislyktes. Det ble
tydelig at regjeringsplanet ikke var det egnete sted for en
harmonisering av konfliktene mellom storindustri og storgrunneiendom.

Noverribervalget og dets konsekvenser
Nyvalget var blitt fastlagt til den 6.november. For storindustrien var det egentlig ikke annet å gjøre enn å gå inn for
Papen. Hitler og NSDAP kunne de ikke stole på. "Temmingen"
hadde vist seg vanskeligere enn beregnet. Tungindustrien, elektroindustrien og deler av kjemiindustrien (men ikke I G
Farben) satset på oppbyggingen av et "presidialparti". Papen
fikk igjen i oppdrag å arbeide for en enighet med NSDAP og å
trekke partiet inn i regjeringen.
Selv om Papenpartiene - som også denne gang mottok massiv
finansiell støtte gikk noe frem ved valget, forble regjeringen uten reell massebasis. Det viktigste ved valget var likevel den markante tilbakegang til NSDAP. Oppslutningen gikk ned
fral3.7 millioner stemmer til 11.7 millioner. En viss skepsis
begynte å gjøre seg gjeldende overfor Hitler, en Hitler "som
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åpenbart konsepsjonsløst svingte frem og tilbake mellom legalitet~forsikringer og revolusjonsfraser, mellom sosialistiske
løfter og konservative kontakter" (Heiber, 1977,261). Det virket som grensen for NSDAP's innflytelse på massene var nådd.
En ny fare bekymret storindustrien og kapitalsiden. Igjen hadde det lyktes KPD å gå frem. Partiet lå nå i styrke ikke langt
etter SPD. Det ble fryktet at de antikapitalistiske krefter
innen NSDAP i skuffelse over partiets vinglete politikk kunne
komme til å slutte opp om KPD. En politisk konstellasjon ville dermed være etablert som effektivt kunne stå imot realiseringen av deres planer. At storindustriens og kapitalsidens bekymring hadde noe for seg, går frem av streiken ved B.erliner
Verkehrsgesellschaft i november 1932.
En enhetsfront av
sosialdemokratiske og kommunistiske arbeidere kom ·cler ist.and
under medvirkning av antikapitalistisk. innstilte nasjonalsosialistiske arbeidere .
Enda mer grunn til bekymring ga tegnene på at den økonomiske
krise hadde nådd sitt høydepunkt og at et kc:injunktureft · opp.sving kunne ventes. Hvorfor? Et sitat fra Deutsche Fuhrerbriefe kan belyse situasjonen: "foreløpig blir man ikke kvitt
den store uro bver at alt igjen etter avløpet av krisevannet
vil bli som dengang i 'systemtidens' mai ... Meningen med
krisen måtte for arbeidsgiverne ha ligget i å bli kvitt dette
system .•.. I en konjunkturtid blir man aldri mer kvitt det"
(sitert etter Hors ter.f'hilipps, 1977, 108). Ut fra en slik oppfatning hjalp det selvfølgelig lite at Papenpartiene tross alt
hadde gått noe frem, at koalisjonen mellom NSDAP og sentrum
etter valget ikke lenger representerte noe alternativ. Uten
en reell massebasis var ikke bare Papenregjeringentuinteressant
for storindustrien og kapitalsiden. Forsøket på å gjennomføre
deres planer ved hjelp av en slik regjering· var direkte '"farlig" • . Som SchJleicher hevdet ville en videreføring av en politisk kurs a la Papen innen kort tid ha tvunget riksvernet til
kamp mot 9/10 av folket.
Hva var så egentlig oppnådd i løpet av den Økonomiske krise?
Weimarrepublikken hadde gått i oppløsning. De sosiale og
demokratiske rettigheter var betraktelig nedbygd. Det hadde
lyktes å føre belastningen med krisen over på, arbeiderklassen
og ma~sene. Noen varig sikring av storindustriens og kapitalsidens interesser var imidlertid ikke kommet istand. Ikke
· bare hadde det vist seg umulig å etablere en felles plattform.
Formelt sett eksisterte det parlamentariske system fortsatt.
Det var en skranke i forhold til realiseringen av deres mer
vidtrekkende målsettinger. I tillegg var det senest etter novembervalget blitt klart for alle og enhver at de borgerlige
høyrepartier for godt hadde mistet sin evne til å org~nisere
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en massebasis. Det virket videre som NSDAP's fremgang hadde
stanset opp. I lys av det forventete oppsving var det egentlig bare et tidsspørsmål hvor lenge kapitalkreftenes politikk
kunne bevare sin troverdighet overfor de som enda sluttet opp
om de borgerlige høyrepartier og NSDAP.
Noe måtte skje. Skulle kapitalkreftene ikke stanse på halvveien, var en omforming av det eksisterende politiske system
nødvendig. Først en slik omforming kunne garantere varige
og radikale endringer. "Forskjellige faktorer som supplerte
og betinget hverandre lot dermed det kvalitative brudd med de
tidligere, riktignok antidemokratiske og i sitt vesen antiparlamentariske, men likevel ikke åpne terroristiske former
for herredømmeutøving som trengte minimalt samtykke innen
formal-demokratiske rammer, fremtre som etterstrebelsesverdig perspektiv" (Horster-Philipps 1977, 109).
Som Horster-Philipps videre fremhever var det altså ikke en
akutt trussel mot det kapitalistiske system ut fra økonomisk
og politisk oppløsning og kaos, heller ikke en truende proletarisk revolusjon som lå bak holdningsendringen til storindustrien og kapitalsiden. Det var viktig for dem å benytte
seg av den siste mulighet til definitivt å bryte med Weimarsystemet, ikke å forsømme den siste sjanse, ikke å gi avkall
på det mål som nå var i synlig nærhet.
Disse politiske konstellasjoner hadde til følge at en rekke av
de som helt til novembervalget hadde støttet Papen, nå gikk
over til NSDAP. Overgangen ble kommentert i tallrike skrifter av mer intern art. Poenget for mange lå i at svekkelsen av
NSDAP representerte en alvorlig utfordring for kapitalkreftene. Mer enn noensinne trengte partiet en kraftig støt~e.
skulle det kunne oppfylle sin "historiske misjon". Man krevde
den øyeblikkelige utnevning av Hitler til kansler - "likegyldig under hvilke omstendigheter". Det måtte satses på
NSDAP. Senest fra denne tid (altså november 1932) lar det seg
hevde at storindustrien og kapitalsiden var avhengig av Hitler
og NSDAP (at avhengigheten var gjensidig, kommer vi senere
tilbake til).
Et brev med tallrike underskrifter ble overrakt til presidenten. Hensikten var å forandre hans avvisende holdning til Hitler. Papen bifalt overrekkelsen. "Ikke bare representanter
for tungindustrien, men 6g for bankene, skipsfarten, handelen,
kjøpmannskapet inklusiv storgrunneiendommen var her oppbydd
og også regionalt hadde initiativtagerne (Kepplerkretsen, som
vi senere skal gå inn på) gjort alt for å suggerere følelsen
hos Hindenburg av at her taler det konservative Tyskland med
en eneste stennne" (Stegman 1976,52). Noen få, men innflytelsesrike representanter for tungindustrien stilte seg enda
avvisende til Hitler. Det samme gjaldt I G Farben. På tross
av brevet nektet presidenten å utnevne Hitler til kansler.
Han lot Papen falle og ga Schleicher i oppdrag å danne ny regjering.
RR

5. Schleicher og I G Farben
De politiske konstellasjoner etter novembervalget i 1932 åp7
net også opp for en annen modell - modellen til Schleicher,
geheralen, den ~jente intrigemaker og tidligere sjef for riksvernet. Modellen reflekterte på den ene side de gitte konstellasjoner, på den andre side interessene til de industrikretser som støttet ham. Hvorledes så den ut? Organiseringen
av en massebasis ble ansett som det vesentligste. Uten massebasis lot på lengere sikt ingen økonomiske og politiske tiltak
seg gjennomføre som kunne sikre industriens og kapitalens herredømme. Som alt fremhevet ble de,t av Schleicher betraktet
som håpløst alene å satse på militære maktmidler.
Det nye lå i at massebasisen skulle organiseres i arbeiderklassen. En fagforeningsfront skulle dannes som omfattet de sosialdemokratiske, de kristelige, de frie og de nasjonalsosialistiske fagforeninger. Disse skulle løsrives fra partiene og
bli "statsfagforeninger". På et slikt grunnlag håpet Schleicher å kunne fremtvinge en spalting både i NSDAP og SPD.
Alt før han overtok som regjeringssjef hadde Schleicher forhandlet med ADGB og med Strasser fra NSDAP (Strasser representerte den såkalte "venstreside" i partiet.}. Poenget for ham lå
på den ene side i "å kanalisere de -antikapitalistiske massestemninger, å holde dem under kontroll og dermed gjøre dem uskadelige", på den andre side var han nettopp avhengig av
"samarbeid med arbeiderbevegelsens organisasjoner og med massebasisen ..• til Strasserfløyen i NSDAP for å kunne løsrive
arbeider- og fagbevegelsen" (Horster-Philipps 1977, ll3). De
tradisjonelle partier tilla Schleicher liten vekt.
Tungindustrien og storgrunneierne stilte seg fra begynnelsen av
avvisende til Schleichers modell.
Det ble fryktet at den planlagte fagforeningsfront - som partipolitisk gikk tvers gjennom
sentrum, SPD og NSDAP - kunne føre til en reparlamentarisering.
En forsiktig gjenoppliving av parlamentarismen ble da også forsøkt. Parlamentet trådde igjen sammen. De sosialpolitiske tiltak som Papen hadde gjennomført, lyktes det å få opphevet med
vanlig parlamentarisk flertall. En tilbakevending til en politikk a la Bruning og en tolerering av denne politikk gjennom et
flertall i parlamentet, virket sannsynlig.
Schleichers uttalelser i offentligheten om at han søkte en
tredje vei mellom sosialisme og kapitalisme ble
de nevnte
kretser tolket som uttrykk for Ønsket om statlig planøkonomi.
Det som lå bak var imidlertid synspunktene til I G Farben, synspunkter som også reflekterte seg i Schleichers polemikk mot den
kartellorganiserte tungindustri. En Schleich1en>-I G FarbenStrasserallianse med fagforeningsfronten som støttepunkt - "dette skremmebilde av et ••. sosialt diktatur med uoversiktlige
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statskapitalistiske trekk mobi.liserte arbeidsgiversiden og
Papen til opposisjon mot Schleicher" (Stegmann 1976, 55).
I det følgende skal vi kort gå inn på den økonomiske politikk
til Schleicher og også antyde hans sosialpolitiske intensjoner. Bakgrunnen for opposisjonens holdning kan dermed bli
gjort tydeligere.
Sysselsettingspolitikken fikk under Schleicher absolutt prioritet. Riktignok bygget han videre på Papenplanen, men ut
fra nye perspektiver. Det "hurtigprogram" som ble utarbeidet
var konsentrert om offentlige oppdrag. Tyngdepunktet lå på de
direkte statlige aktiviteter. Ifølge Petzina skulle det gjennom statlige kredittanstalter hovedsakelig bli gitt lån til
prosjekter som kunne bli 'avsluttet i året 1933 'og til prosjekter som fullførte eller satt istand igjen alt eksisterende anlegg. Lånene hadde en løpetid på opptil 25 år og ble gitt på
særs gunstige nedbetalingsbetingelser. Staten forpliktet seg
til å garantere sikkerheten for de lån som ble tildelt innen en
rannne av 500 millioner mark. Som grunnlag tjente de skatteanvisninger (Steuerscheine) som alt Papen hadde innført. Skatteanvisningene skulle imidlertid nå bli anvendt i forbindelse med
de direkte statlige sysselsettingstiltak.
Schleichers sysselsettingsprogram ble positivt mottatt av deler
av fagbevegelsen, av SPD og av Strasserfløyen i NSDAP. Opposisjonen krevde at det ble satset på indirekte tiltak og på
skattelettelser som under Papen. Denne form for stimulering av
økonomien ville entydig ha gått i deres favør.
De praktiske virkninger av Schleichers planer ble få. Interessemotsetningene innen regjeringen tvang frem kompromisser som .
svekket effektiviteten av tiltakene. I tillegg grep riksbanken inn og sørget for å få redusert de beløper som opprinnelig
var stilt til rådighet for sysselsettingsprogrannnet.
Det er her viktig å påpeke at de finansieringsteknikker som
ble utviklet i forbindelse med Schleichers sysselsettingsprogram fungerte som forbilder for den nasjonalsosialistiske finansieringspraksis. "Regjeringen Hitler behøvde senere bare å
betjene seg av de skapte instrumenter for å innlede det 'økonomiske mirakel' fra 1933" (Petzina 1967, 129). Like viktig
er det å fremheve at det først og fremst er på dette nivå av
den økonomiske politikk at en kontinuitet fra Bruning over
Papen til Schleicher kan konstateres. "Oppbyggingen av et intervensjonistisk instrument for sysselsetting"(Hennlg 1973,76)
ble forsiktig planlagt av Bruning. Det ble 'direkte påbegynt av
Papen og videreutviklet og finansteknisk organisert under
Schleicher. "Instrumentaliseringen av den økonomiske politikk
til et middel for opprustning" (Petzina) utgjorde det radikalt
nye ved den nasjonalsosialistiske politikk. En slik politikk
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forutsatte imidlertid og ble først mulig ut fra forandrete
maktkonstellasjoner.
Også innen et annet område av den Økonomiske politikk slo
Schleicher inn på nye veier, nemlig i nasjonaliseringsspørsmålet. Tidligere hadde han sterkt støttet nasjonaliseringen
av Vereinigte Stahlwerke. I pakt med I G Farbens interesser
gikk han nå inn for nasjonalisering av betydelige deler av
tungindustrien. Tungindustriens prisdiktat skulle knekkes.
Dermed kunne den planlagte opprustning bli gjennomført med
mindre omkostninger. Planene om nasjonalisering må også sees
i sammenheng med Schleichers Ønske om en styrking av de statlige styringsorganer og en mer effektiv totaløkonomisk planlegging - noe som sku+le bli gjort mulig gjennom samarbeid
mellom staten og konsernene.
De fordeler en del konserner (som f.eks. Krupp) mente å kunne
oppnå gjennom en sentral styring av rustningsproduksjonen,
gjorde at de i alle fall i begynnelsen støttet Schleicher. For
den storindustrielle opposisjon forøvrig hadde nasjonaliseringsplanene til følge at det ble ansett som mer påtrengende
enn noensi~ne å samle kreftene og å få styrtet regjeringen.
På det sosialpolitiske område har vi alt nevnt at nødforordningene til Papen ble opphevet. For å få respons for sine
planer i arbeiderklassen og i fagbevegelsen var Schleicher innstilt på å gjenopprette tariffsikkerheten og å føre en "fagforeningsvennlig" politikk. Også på dette område lar det seg konstatere at oppfatningene til den nye industri, og da spesielt
I G Farben, gjorde seg gjeldende. Nye tiltak innen sosialpolitikken rakk ikke Schleicherregjeringen å sette iverk.
I det alt vesentlige forble Schleichers planer bare planer og
intensjonene intensjoner. Dette skyldtes ikke bare opposisjonens politiske kraft og innflytelse. Forsøket på å få skaffet
den "rasjonale kapitalisme en massebasi~" (Steckert) mislyktes.
Schleichers forhandlinger med Strasser og ADGB førte nemlig ikke frem.
Som nevnt var Schleicher ute etter å spalte NSDAP. Dette l~
bak forsøket på å få trukket Strasser inn i regjeringen. Strasser var innstilt på samarbeid. På vesentlige punkter delte han
Schleichers oppfatninger (f.eks. når det gjaldt nasjonaliseringen av betydelige deler av tungindustrien). I slutten av november 1932 ga Hitler sin tilslutning til at Strasser gikk inn
i regjeringen og reiste i denne forbindelse til Berlin for å
sluttføre forhandlingene. Underveis ble han stanset av Goring
og ført til et plutselig sammenkalt toppmøte i NSDAP. Result~
atet av møtet var at partiet nedla veto mot Strassers deltagelse i regjeringen. Som følge av dette la Strasser ned sine
partiverv - og dro på ferie. Hitler beholdt kontrollen over
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NSDAP. Strassers innflytelse hadde blitt sterkt overvurdert.
Tilbudet til Stras.ser om å overta som visekansler i begynnelsen av januar 1933 var mer uttrykk for en forlegenhet fra
Schleichers side enn for realpolitiske overveielser.
ADGB var i begynnelsen innstilt på en tolereringspolitikk overfor Schleicher, ja, overveiet til og med en direkte støtte.
Opphevingen av nødforordningene til Papen og hans generelle
sosialpolitiske innstilling, hadde gjort sine virkninger. Et-·
ter ADGB's oppfatning var tiden moden for å vekke til live de
gamle tanker om "økonomisk demokrati". Nasjonaliseringen av
tungindustrien var dessuten i overensstemmelse med ADGB's interesser.
Under påtrykk fra SPD ble støtten etterhvert trukket tilbake.
SPD var fremdeles lammet av julikuppet (hvor Schleicher hadde
spilt en viktig rolle). Partiet var ute av stand til å utarbeide brukbare alternativer. og til å innta en aktiv holdning
overfor Hitlerfaren. Ethvert samarbeid med Schleicher ble avvist. Partiets innflytelse på ADGB. var imidlertid sterk nok.
Den spalting av SPD som Schleicher gjennom sine kontakter med
ledende· folk i ADGB hadde tilstrebet, uteble.
Schleicher ble mer og mer isolert. Et uventet tilbud fra SPD
i januar 1933 om felles parlamentarisk kamp mot NSDAP (en
holdningsendring som klart viser det tilfeldige og vinglete i
SPD's politikk på denne tid) tok S.chleicher avstand fra. Han
mente da plutselig igjen at det var nødvendig å satse på Hitler og NSDAP - på tross av Strassersaken. Hitler ble innkalt
til forhandlinger. Han unnlot å møte opp.
I løpet av desember 1932 distanserte de industrikretser seg
fra Schleicher som i begynnelsen hadde vært relativt velvillig
innstilte (som f. eks. Krupp). Også I G Farbens holdning endret seg ved årsskiftet 1932/33. Schleichers tiltagende isolering stilte seg etter konsernets mening i veien for gjennomføringen av dets langsiktige og vidtrekkende planer. Viktigere
var imidlertid den enighet som mot slutten av 1932 ble oppnådd
mellom storindustrien og storgrunneierne innen MWT (Mitteleuropaischer Wirtschafts tag)
en enighet som I G Farben hadde
vært med på å utarbeide. Konsekvensen var at også I G Farben
orienterte seg mer og mer mot Hitler og NSDAP.
Avgjørende for Schleicher - som i sin tid for Bruning - ble
likevel storgrunneierne. Hvorfor? I jordbrukspolitikken forsøkte Schleicher som Papen før ham å føre en politikk som skulle gi bøndene sterkere beskyttelse mot utenlandsk konkurranse
uten samtidig å hemme industriens eksportinteresser. De tiltak
som ble planlagt tok imidlertid mer hensyn til mellombøndene
enn til de østtyske storgrunneiere. I tillegg tok han opp i~
gjen Brunings nybyggerpolitikk.
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Reaksjonen fra storgrunneierne -var kraftig: "forarmingen av det
tyske jordbruk har med toleranse av den nåværende regjering
nådd et omfang som selv under en ren marxistisk regjering ikke ville bli holdt for mulig." (offisiell uttalelse fra
Reichslandbund, sitert etter Petzina 1967, 37). Det åpne utkjør mot Schleicher tvang ham til formelt brudd med storgrunneierne. Disse visste imidlertid å gjøre sine synspunkter godt
kjent for presidenten. Støtten fra presidenten som Schleicher
var helt avhengig av, forsvant.
Schleichers isolering, autoritetsforfallet til regjeringen,
den manglende støtte fra presidenten, førte til at han i løpet av januar 1933 mistet kontrollen over de politiske begivenheter. Han søkte kontakter til høyre og til venstre, var innstilt på alle mulige former for kompromisser. Det som var politisk. viktig og avgjørende skjedde imidlertid andre steder.
Intrigemakeren som i årevis hadde trukket i trådene bak kulissene, som gjennom riksvernet og i det skjulte hadde øvet en
betydelig politisk innflytelse, var selv blitt satt ut av det
politiske spill.

6.

Mak toverta_ge lt;~m
Samarbeidet mellom kapitalkreftene og NSDAP

Hitlers utnevning til kansler den 30. januar 1933 lar seg ikke
forklare ut fra det regjeringspolitiske plan som vi til nå har
holdt oss til. Regjeringspolitikken er ikke lenger egnet til
å strukturere begivenhetene. Den offentlighet som den representerer, har mistet sin betydning. Det avgjørende skjer i
det skjulte. I forhold til hva vi hittil har skildret; virker
derfor det som skjer som noe tilfeldig. Vi har å gjøre med
møter og sammenkomster. Det vesentlige ligger i hvem som
snakker med hvem, før og etter hvem, hvem som har innflytelse
og kontroll over presidenten og hans nærmeste omgivelser osv ..
Det politiske spillerom som ble åpnet opp for storindustrien
og kapitalsiden gjennom Bruningperioden har forlengst etablert
seg som en egen sfære og utviklet sin egendynamikk. De forholder seg nå bare til sentrene for den reelle makt: presidenten og
riksvernet.
Det finnes nok holdepunkter i litteraturen til å danne seg et
bilde av hva som skjer i denne januar 1933. Vi skal ikke gå i
detaljer. Isteden konsentrerer vi oss om forholdet mellom stor.,..
industrien/kapitalsiden og NSDAP med henblikk på selve maktovertagelsen og ut fra hvorledes dette forhold ble oppfattet av
storindustrien og kapitalsiden. Tre saksforhold blir sentrale:
hva storindustrien og kapitalsiden økonomisk og politisk forventet seg av samarbeidet med NSDAP - hva som muliggjorde at de
samlet sluttet opp om NSDAP (den "felles plattform" som nød-
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vendig betingelse for maktovertagelsen) - hvorledes de fores til te seg selve maktovertagelsen (den såkalte "temmingskonsepsjon").
La oss først kort rekapitulere situasjonen etter novembervalget i 1932: som nevnt gjorde den manglende massebasis, NSDAP's
tilbakegang ved -valget, styrkingen av KPD og tegnene på at den
Økonomiske krise var i ferd med å bli overvunnet, det høyst
problematisk for den industrielle opposisjon hvorledes den
skulle kunne ivareta sine grunnleggende interesser. Det virket som den siste sjanse til å kvitte seg med det "gamle system" holdt på å forsvinne. Ved å forsømme den, ville de siste
års bestrebelser ha vært forgjeves. Det hastet. Situasjonen
var åpen for andre utveier (Schleicher). At slike utveier
fantes, representerte i seg selv en trussel. Opposisjonen var
prisgitt konstellasjoner som den ikke selv hadde herredømme
over.
Alene kunne ikke den industrielle opposisjon få utrettet noe.
Et militærdiktatur i tradisjonell forstand som skulle ha til
oppgave å sikre den fortsatt makt og innflytelse, var ikke aktuelt. Schleicher kontrollerte riksvernet. I tillegg måtte
det bli tatt hensyn til at arbeiderklassen ikke var slått.Dens
organisasjoner eksisterte enda. Riktignok var arbeiderklassen
preget av passivitet og desillusjonert, dens organisasjoner
splittet. Faren for generalstreik og for felles politiske aksjoner - på tross av organisasjonenes kamp seg imellom - var
likevel tilstede (sml. igjen streiken i Berliner Verkehrsgesellschaft) og ble til stadighet besverget av storindustrien
og kapitalsiden. Slik sett var det altså nødvendig å få sik-

ret seg en massebasis. De solide og politisk treffsikre analyser av situasjonen som ble presentert i Deutsche Fuhrerbriefe (sml. brev fra september 1932, opptrykt hos Sohn-Rethel 1975, 165 f.), gjør det klart at bare NSDAP kunne bidra
til å gi dem en slik massebasis. Det er på denne bakgrunn at
det er berettiget å snakke om den industrielle opposisjons avhengighet av NSDAP.
Denne avhengighet innebar ikke noen form for underordning. Det
gjaldt å få partiet til å fungere slik at opposisjonens planer
kunne bli virkeliggjort. Noen omforming av partiet var følgelig ikke hensikten. Det vesentlige lå i å nå frem til en samstemmighet av interesser.
Forsøkene på å oppnå en slik samstemmighet ble ikke først påbegynt etter novembervalget. Kontakter og former for samarbeid var alt etablert i begynnelsen av 20-årene. De ble tatt
opp igjen og videreutviklet fra 1927/28, men da på initiativ
fra spesielle kretser av tungindustrien (sml. som belegg H.ennig 1977, 127 f.). Dette har vi tidligere vært inne på. Det
som interesserer oss nå, er de kontakter og samarbeidsformer
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som etablerte seg etter at H~rzburgerfronten ble svekket og
som førte til opprettelse av spesielle organer. Disse forhold
er av betydning for å forstå hva som hendte etter novembervalget. I det følgende oppsummerer vi kort Stegmanns og
H~rster-Philipps redegjørelser.
Etter at Harzburgerfronten ut fra interne motsigelser hadde
begynt å gå i oppløsning, ble den industrielle opposisjon mer
opptatt av sitt forhold til NSDAP. Spørsmålet var hvorledes
de skulle kunne nyttiggjøre seg partiet. En rekke kritiske
røster hadde imidlertid reist seg mot partiets økonomiske målsettinger. For å få fjernet betenkelighetene holdt Hitler i
begynnelsen av 1932 en tale i Dusseldorfer -Industrieclub.
Han bekjente seg til den private eiendomsrett til produksjonsmidlene og lovpriste det private initiativ og ytelsesprinsippet. Fjerning av det demokratiske system og knusing av arrbeiderbevegelsens partier og organisasjoner var sentrale krav.
De industrielle bifalt hans fremføringer.
Det lyktes likevel ikke å få beroliget kritikerne. Det disse
egentlig fryktet, var den såkalte "venstreside" i NSDAP. Riktignok var det forståelse for hvor viktig det var å "binde"
massene ved hjelp av de antikapitalistiske forestillinger og
stemninger som der .var _fremherskeride. Disse kunne likevel lett
få en egenvekt og etter en eventuell maktovertagelse sette
sitt preg på den politikk som ble ført. Det faktum at partiets
program for den økonomiske politikk var sterkt preget av antikapitalistisk tankegods, ga _en spesiell grunn til uro.
På denne bakgrunn la Schacht - den tidligere president for
riksbanken - våren 1932 frem en plan for Hitler om opprettelse
av et koordineringsorgan mellom industrien og NSDAP. Poenget
var nettopp å få bragt det Økonomiske program til partiet i
overensstemmelse med storindustriens interesser og å ta brodden av den kritikk som særlig tungindustrien hadde kommet med.
"Arbeitsstelle Dr.Schacht;' ble opprettet i juni 1932. Det ble
finansiert av tungindustrien.
Noe tidligere hadde også NSDAP opprettet et organ som skulle
arbeide for en forandring av det økonomiske program med henblikk på storindustriens interesser. Keppler ledet arbeidet.
I løpet av sommeren 1932 ble de to organer samordnet. Dermed
var Kepplerkretsen dannet. Tungindustrien var sterkt representert. I tillegg deltok folk fra handelsstanden, fra storbankene og fra storgrunneierne. Kjemi- og elektroindustrien
var ikke representert, heller ikke den små og mellomstore foredlingsindustri. Kepplerkretsen fikk stor betydning for endringen av NSDAP's Økonomiske målsettinger og for den endelige
utforming av partiets politikk på dette område. Kretsens sammensetting gjorde den dertil egnet til å bidra til enhetlig-

95

gjøring av interessene til storindustrien, storbankene og
storgrunneierne.
Viktigst politisk sett var den kritikk som ble rettet mot det
Økonomiske "hurtigprogram" som NSDAP utga på sensommeren 1932.
Programmet uttrykte synspunktene til Strasserfløyen. Det ble
krevd nasjonalisering av betydelige deler av tungindustrien
og sysselsettingstiltak gjennom tildeling av statlige oppdrag
- krav som samstemte med de intensjoner som Schleicherregjeringen senere sto for. Kritikken førte til at Hitler trakk
programmet tilbake. Også mot tendenser i det korrigerte Økonomiske program fra oktober 1932 ble det reist innvendinger.
Igjen var det de statsintervensjonistiske målsettinger som sto
i fokus for kritikken.
På denne tid distanserte deler av tungindustrien seg fra Hitler og NSDAP (jfr. forhandlingene mellom sentrum og NSDAP).
De satset på Papen. Kepplerkretsen mistet noe av sin politiske relevans.
Etter novembervalget forandret situasjonen seg radikalt. Som
tidligere fremhevet ble det nå mer avgjørende enn noensinne å
komme frem til enighet med NSDAP. Det var da av betydning å
kunne knytte an til et organ som alt var etablert og til det
arbeid som der var gjort. Nevnt er Kepplerkretsens initiativ
til brevet til Hindenburg. Etter at Strasser var utsjaltet noe som for den industrielle opposisjon bekreftet at Hitler
hadde kontroll over partiet - virket det ikke lenger nødvendig
å uroe seg over "venstresiden". Veien var åpen til å forplikte
Hitler og NSDAP på de synspunkter som Kepplerkretsen sto for.
Også Papen hadde nærmet seg Kepplerkretsen. Selv for ham (som
hadde spesielt gode kontakter med den "konservative elite" og
full støtte fra presidenten og hans omgivelser) var det blitt
klart at en massebasis måtte vinnes og at det i denne forbindelse ikke lot seg gjøre å se bort fra NSDAP. Det var problem~
atisk for ham og hans krets hvorledes de "konservative krefter"
skulle kunne sikre sitt hegemoni i en regjering med Hitler som
leder. Oppgjøret med Strasser ble imidlertid også fra denne
kant tillagt stor vekt.
I løpet av desember forberedte Kepplerkretsen og Papen det møte
som skulle bli avgjørende for nasjonalsosialistenes maktovertagelse. Møtet fant sted den 4. januar 1933. På møtet ble det
oppnådd enighet om de prinsipper Kepplerkretsen sto for. Storindustriens innvendinger og betenkeligheter overfor NSDAP var
dermed fjernet. Det ble tatt sikte på et økonomisk oppsving
gjennom tildeling av større statlige oppdrag og gjennom opprustning. Forutsatt var ellers utsjaltingen av fagbevegelsens
innflytelse og knusingen av arbeiderklassens organisasjoner og
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partier. Kepplerkretsen hadde nådd sine mål. Hitler fikk
løfte om å bli kansler i en ny regjering, direkte utnevnt ~v
presidenten, uten forutgående nyvalg.
Selv om det først og fremst var tungindustriens interesser
som satt seg igjennom på møtet, er det vesentlig igjen å betone den holdningsendring som fant sted innen I G Farben
rundt årsskiftet 1932/33. Som nevnt var konsernet etterhvert
blitt mer innstilt på å støtte Hitler og NSDAP. Også gjennom en regjering med Hitler som kansler, ble det ansett som
mulig å få realisert dets langsiktige målsettinger. Alt i
juli 1932 hadde representanter for I G Farben vært i kontakt
med Hitler. Hitler hadde lovet sin fulle støtte når det
gjaldt igangsetting av storproduksjon av syntetisk bensin og
gummi. En forsert opprustning ble stilt i utsikt. De krefter
i I G Farben som hadde gått inn for samarbeid med Schleicher,
ble - ut fra hans tiltagende politiske isolering .- svekket
(til situasjonen mer generelt i I G Farben, sml. Sohn-Rethel
1975,55-56).
Avgjørende var imidlertid at tungindustriens interesser ikke
lenger bare var dens egne. Det som lå bak møtet den 4. januar og som først gjør betydningen av det fullt forståelig, er
den felles plattform som ble utarbeidet innen rammen av MWT.
Den ehhetliggjøring av storindustriens og kapitalsidens interesser som der fant sted, representerte noe helt nytt. Ut
fra denne ble det mulig for storindustrien og kapitalsiden
samlet å satse på Hitler.

Den felles plattform
Hva gikk enhetliggjøringen og den felles plattform ut på?
Ifølge Sohn-Rethel hadde MWT til oppgave å følge opp de gamle
tyske planer om makt og innflytelse i Mellomeuropa . En økonomisk og politisk ekspansjon i dette område ble ansett å kunne bidra til en kriseløsning som var særs gunstig for kapitalinteressene. MWT ble støttet av tungindustrien, den nye industri' (I G Farben), storbankene og storgrunneierne. Organet
hadde dermed en sammensetting som gjorde det egnet til å utjevne de tradisjonelle konflikter.
Hovedkonflikten gikk nå som før mellom industri og jordbruk.
Som tidligere nevnt inneholdt denne en rekke mer spesielle
konflikter. Viktig i vår forbindelse er konfliktene mellom
tungindustri og den nye industri og mellom storgrunneierne og
bøndene (særlig de små og mellomstore bønder). Tungindustrien
og storgrunneierne på den ene side, den nye industri og bøndene på den andre side hadde visse felles interesser. Hvorledes skulle en politikk for større innflytelse .i Mellomeuropa
kunne utjevne slike interessekonflikter?
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Initiativet ble tatt fra tungindustrien og var konsentrert om
den såkalte "agrarkartellering". Tyngdepunktet for den tyske
· utenrikshandel (først og fremst importen) skulle flyttes fra
de oversjøiske land til Mellomeuropa. Fra Mellomeuropa måtte det imidlertid som gjenyting bli importert andre jordbruksprodukter enn fra de oversjøiske land - ikke råprodukter, men
foredlingsprodukter. Dette ville gå utover bøndene, men være
til fordel for storgrunneierne. Det ble dermed mulig å garantere storgrunneierne full proteksjon for sine råprodukter.
Riktbgnok ville en realisering av planen svekke eksporten til
de oversjøiske land. I tilfelle krig - slik ble det argumentert - ville eksporten likevel gå tapt.
Hva skulle storgrunneierne gjøre til gjengjeld? De skulle
hjelpe til med å påtvinge bøndene "agrarkartelleringen": "Enhver bonde skulle bli diktert arte~ og mengden av sine produkter og avsetningen av hans produkter skulle bli overført
til statlige organer eller tvangssamvirkelag. Hensikten var å
kunne garantere bøndene faste priser på deres produkter som
vederlag for deres frihetstap og da priser som var tilstrekkelig høye til å muliggjøre et spillerom for fortjeneste - forutsatt skikkelig driftsføring. Dermed ble den økonomiske situasjon til bøndene sikret mot de skadelige konsekvenser som
importpolitikken ville ha for dem, og industrien hadde i samarbeid med storgrunneierne oppnådd sitt mål, nemlig å gjøre
det tyske jordbruksmarked til instrument for deres imperialistiske interesser" (Sohn-Rethel 1975,84).
Planen forutså at Tyskland skulle ha monopol på industrialiseringen av Mellomeuropa (spesielt Øst- og SydØsteuropa) -. En
form for "agrarisk-industriell suppleringsøkonomi" skulle etableres. Poenget lå i a binde landene så sterkt til Tyskland
at de ikke uten fare for økonomisk sammenbrudd kunne bryte ut
av "samarbeidet".
Storgrunneierne sa seg alt i august 1932 enig i planen. Det
trengtes lange forhandlinger før I G Farben ble overbevist.
De muligheter for profitt som ble stilt i utsikt var imidlertid så forlokkende at konsernet etterhvert ble villig til å
"ofre" bøndene. Den pressete Økonomiske situasjon som selv
I G Farben hadde havnet opp i, ble utslagsgivende. (Som en av
de få tyske storkonserner hadde I G Farben til langt ut i
1932 arbeidet med overskudd.) 1 løpet av desember ble også
I G Farben vunnet f9r planen.
Den felles plattform som dermed ble skapt, utjevnet selvfølgelig ikke alle konflikter. I offentligheten ble det fremdeles
utspilt feider mellom RDI og storgrunneierne . . Plattformen var
imidlertid tilstrekkelig til å muliggjøre en samling om vesentlige økonomiske målsettinger og felles politisk opptreden.
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På det økonomiske plan kan poenget formuleres på følgende måte:
"Den Økonomiske politikk, sannnenkoblet med opprustning, s.kulle
bli instrumentalisert til et middel for interesseutjevning mellom storindustri og storgrunneiendom. En slik politikk forutsatte villighet til å akseptere statlige intervensjoner i økonomien og definitivt å oppgi laissez-faire-kapitalismen" (Stegmann 1976, 58) - noe som nettopp de toneangivende kretser innen tungindustrien tidligere hadde gått sterkt imot.
Hvilken rolle ble tiltenkt NSDAP? Som nevnt var det ikke hensikten å omforme partiet. Det gjaldt snarere å nyttiggjøre
seg partiet og dets massebasis, å gjø.r e partiet til et redskap for virkeliggjørelse av d~res egne økonomiske og politiske interesser. Slik var kapitalkreftene egentlig ute etter å innlenune den "pålitelige" fløy under Hitler i en regjer-·
ing. De . forestilte seg at selv om regjeringen var ledet av
Hitler, så skulle konservative fagfolk ha overvekt og kontrollere de viktigste departementer, nemlig på det Økonomiske,
militære og utenrikspolitiske område. Nøkkelen lå i en autoritær regjering som innbefattet NSDAP og som samtidig var godt
forankret i massene.
Januar 1933

Tiden etter 4,.januarmøtet er kjennetegnet av en febrilsk møteaktivitet. Det gjelder å forberede maktovertagelsen. Vi nøyer oss med å notere det følgende: Papen konfererer videre med
Hitler, storgrunneierne og de storindustrielle. Det blir in-·
tervenert hos presidenten: storgrunneierne klager over Schleichers jordbrukspolitikk, de storindustrielle over konsekvens~
ene av hans økonomiske politikk. Hitler sier seg etterhvert
villig til å godta en brei deltagels.e av konservative fagministre i regjeringen. Likevel nekter presidenten å utnevne
Hitler. En kansler som Hitler, denne Østerriske korporal, har
ikke hans tillit. I tillegg hadde han ved siste presidentvalg
lovet aldri å utnevne Hitler til kansler. Enda den 26. januar
gjentarhan sitt løfte overfor generaler fra riksvernet som
intervenerer til fordel for Schleicher.
Presset fra de nærmeste omgivelser og fra Papen øker. Gjennom
Papen blir presidenten gradvis overbevist om at Hitler med så
mange konservative i regjeringen egentlig ikke representerer
noen fare. I tillegg til kanslerembetet krever jo Hitler bare
innenriksministeriet og rikskommisariatet for Preussen o Hitler
gjør dertil videre innrønunelser, avstår fra rikskonunisariatet
for Preussen (kontrollen over det preussiske politi passer han
likevel på å beholde) og godtar til og med å samarbeide med
DNVP. Endelig, den 28. januar, gir presidenten etter. Han
nekter Schleicher retten til å oppløse parlamentet. Uten denne retten er Schleicher maktesløs. Alt skulle være klart for
99

utnevning av en ny regjering.
Det er satt ut rykter om at ledelsen i riksvernet planlegger
kupp. Dette letter den siste konsolidering. "Regjeringsmakerne" har hastverk. Faren for at deres planer skal mislykkes,
er overhengende. Om morgenen
den 30. januar samles de
kommende regjeringsmedlernmene. Hugenberg fra DNVP har plutselig i løpet av natten fått betenkeligheter, andre forviklinger kommer i tillegg.
I sine memoarer formidler Bruning noe av den forvirring og av
det tilsynelatende tilfeldige ved selve maktovertagelsen:
"Ministrene skulle møte klokken 10 hos rikspresidenten for å
bli tatt i ed. Krosigk og Neurath ••• trodde at de skulle
bli tatt i ed for et kabinett ledet av Papen. Først i siste
minutt ble de klar over at det dreide seg om et kabinett under
Hitler. Seldte (lederen av "Stahlheim") var forutsett til arbeidsminister. Han hadde oppgitt håpet og lå enda til sengs
da Meissner (presidentens sekretær) lot ham ringe •••• Han
forklarte at han antagelig ikke ville kunne komme tidsnok.
Man besluttet å utnevne Duesterberg (nestlederen i "Stahlheim") til arbeidsminister isteden. Han kom i rett tid til
rikspresidentens hus hvor man ga ham beskjed om at han måtte
bli arbeidsminister og at han ville bli utnevnt med det samme. Duesterberg ••• aksepterte, Idet ministrene samlet var
i ferd med å gå inn i rikspresidentens værelse, dukker Seldte
opp på billedflaten. Utnevningsdokumentet ble tatt ut av hendene på Duesterberg og revet istykker, og Seldte mottok sitt
gamle dokument utferdiget. Den nye regjering var i panikkstemning" (sitert etter Carlebach 1974, 56),

Kapitalkreftene og maktovertagelsen
Den tyske presidents utnevning av Hitler til kansler den 30,
januar 1933 ble av storindustrien og kapitalsiden oppfattet
som avslutningen på en lang og besværlig prosess - en prosess
som hadde begynt med den såkalte "kapitaloffensiv" 1927/28,
hvis resultat det imidlertid var blitt stilt spørsmålstegn ved
etter novembervalget, Den økonomiske krise skulle nå la seg
løse på en særs gunstig måte. En ny økonomisk politikk var i
sikte, likeså grunnleggende forandringer på det sosialpolitiske
plan. Knusingen av arbeiderbevegelsens partier og organisasjoner ville dessuten varig kunne sikre dem makt og innflytelse.
Noen vanskeligheter med Hitler og NSDAP regnet ikke storindustrien og kapitalsiden med. De betraktet sin "ternmingskonsepsjon"
som en suksess.Generalstreiken som så ofte var blitt be~verget
som den egentlige fare, ble det dessuten ikke noe av. Riktignok
hadde KPD om ettermiddagen den JO.januar vendt seg bl.a.til ADGB
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og SPD med oppfordring om felles å rope ut generalstreik. I
en erklæring fra SPD dagen etter, het det imidlertid: "Vi fører vår kamp på forfatningens grunn. Folkets politiske og sosiale retter som er forankret i forfatning og lovverk, vil vi
forsvare med alle midler mot ethvert angrep ••• Udisiplinert
opptreden av enkelte organisasjoner eller grupper på egen hånd,
ville være til den største skade for hele arbeiderklassen" (sitert etter Carlebach 1974, 56). En rekke demonstrasjoner fant
sted, men felles politiske aksjoner kom ikke istand.
Etter maktovertagelsen støttet storindustrien og kapitalsiden
kraftig opp under det nasjonalsosialistiske regime. Betydelige summer ble stilt til disposisjon ved forberedelsene til
marsvalget i 1933. Hitler ble betraktet som en "garantist for
en æra av konservativ-autoritær stabilisering" (Stegmann 1976,
60). På et møte mellom Hitler, andre ledere av NSDAP og de
storindustrielle i februar gjentok han sitt løfte om ubegrenset frerrnning av "privatøkonomien" og om forsert opprustningspolitikk. Det kommende valg skulle være det siste. Nødvendigheten av å tilintetgjøre kommunismen og andre "nedbrytende
tendenser" ble igjen betont. Mot dette ble det ikke reist innvendinger. På vegne av de storindustrielle uttrykte Krupp sin
takk til Hitler og sin tilslutning til hans fremføringer. De
egentlige "seierherrer" - slik virket det i alle fall - var
storindustrien og kapitalsiden.
Så enkelt var det likevel ikke. Uten storindustrien og kapi~

talsiden hadde riktignok ikke maktovertagelsen funnet sted.
Det fascistiske diktaturets egenart lar seg imidlertid slett
ikke forklare bare ut fra storindustrien og kapitalsiden. En
slik forklaring feilvurderer og undervurderer fascismens egenvekt - en egenvekt som ikke skyldtes den såkalte "venstreside" i NSDAP eller massebevegelsen i og for seg. Denne egenvekt er tema for den følgende artikkel.
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