Knut Venneslan:

NSDAP og den fascistiske massebevegelsen

Innledning
Foreløpig har vi vært opptatt av den Økonomiske krise slik den
satt seg igjennom i Tyskland og av styrkeforholdet mellom klassene i fasciseringsprosessen. Styrkeforholdet ble skildret på
bakgrunn av den Økonomiske politikk og sosialpolitikken. De ulike regjeringer tjente til å inndele prosessen i perioder. Det
ble viktig å påvise det politiske spillerom som åpnet seg for
storindustrien og kapitalsiden og hvorledes disse kapitalkreftene etterhvert så på NSDAP som deres eneste politiske alternativ. Dette var vesentlige forutsetninger for nasjonalsosialistenes maktovertagelse. Det gjenstår nå å gi en nærmere redegjørelse for NSDAP og dets massebasis (arbeiderbevegelsen og
dens organisasjoner blir behandlet i andre artikler).
Poenget med vår redegjørelse ligger i å få frem hva NSDAP's
egenvekt og relative autonomi som parti står for - i forhold
til dets massebasis og i forhold til storindustrien og kapi~
talsiden. Det gjelder derved å bestemme det særegne ved maktovertagelsen. Først på denne bakgrunn lar det seg gjøre å utarbeide en karakteristikk av den type unntaksstat som det
nasjonalsosialistiske diktatur representerer og av dette diktaturs spesielle politiske karakter.
En slik redegjørelse skulle egentlig betinge at hovedvekten ble
lagt på maktovertagelsens umiddelbare forhistorie og følger. Vi
har valgt en mindre begivenhetsorientert fremstilling idet vi
konsentrerer oss om NSDAP som parti, om de klasser og sjikt som
støttet opp under det, om dets funksjoner, om partikampene osv •.
Vi er ute etter å få angitt en del strukturelle trekk og noen
relasjoner.
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NSDAP's ambivalens og r elative autonomi
I løpet av 1928-1930 ble NSDAP en massebevegelse. Dette
skjedde noenlunde samtidig med at storindustrien og kapitalsiden gikk over på offensiven, Det ble opprettet organisatoriske kontakter. Med Poulantzas er det viktig å slå fast
at vi har å gjøre med et "sammenfall", NSDAP ble ikke først
til en massebevegelse for deretter å få storindustriens og kapitalsidens støtte, heller ikke ble partiet p.g.a. en forutgående støtte til en massebevegelse. Begge elementer er forbundet gjennom selve konjunkturen: Økonomisk krise, politisk
ustabilitet (sml. Poulantzas 1973,113), De reflekterer imidlertid ulike typer prosesser.
At vi har å gjøre med et "sammenfall", er også i en annen forbindelse viktig. Det kaster lys over NSDAP som parti. Partiet
må sees både ut fra sitt forhold til sin egen massebasis og ut
fra sitt forhold til storindustrien og kapitalsiden, Disse
forhold i sin enhet utgjør det karakteristiske for partiet fra
perioden 1928-1930. Det adskiller også partiet fra dets egen
historie - fra dets første begrensete politiske suksess i inflasjonsperioden, som endte opp med det mislykkete kupp i
Munchen i 1923 ( riktignok var også da et forhold etablert til
bestemte storindustrielle kretser, partiet var imidlertid ingen massebevegelse) og fra dets stagnasjon i stabiliseringsperioden etter nystiftelsen av partiet i 1925.
Enheten av de to forhold gjør det berettiget å snakke om NSDAP's
"ambivalens"(Hennig). "Det særegne for nasjonalsosialismen besto
nettopp i at den 1ovet den herskende klasse å yte hjelp ved alle
slags undertrykkelsestiltak i den aktuelle økonomiske krise, å
være dens mest virksonnne slaveholder og at den samtidig lovet de
undertrykte klasser å føre kampen mot nød og utarming, uthytting
og undertrykkelse, økonomisk krise og arbeidsløshet"(l:ians Jager
i 1932, sitert etterHennig 1977~ 130), Nasjonalsosialismen hadde samtidig en "massemobiliserende og massedisiplinerende karakter" (Priester). Partiets tosidige orientering (ambivalens) uttrykker spenningen mellom dets sosiale basis på den ene side og
dEt:s politiske funksjon i favør av storindustrien og kapitalsiden
på den andre. Dette manifesterer seg i det faktum at partiet
ble støttet både av ledende industrielle, g~neraler, folk fra de
"tradisjonelle overklasser" og av antikapitalistisk innstilte
arbeidere ~g studenter.
Dette spenningsfelt som NSDAP var plassert i, betinger dets egenvekt og relative autonomi som parti, I forhold til storin~
dustrien og kapitalsiden viser den relative autonomi seg i at
det aldri lyktes å "temme" partiet. Det lot seg ikke foryandle
til et villig redskap for kapitalkreftene. Den viser seg og~å i
forholdet til dets egen massebasis: det lyktes faktisk partiet å
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"teuune" og "binde" den form for antikapitalisme som var vidt
utbredt i de klass.er og sjikt som sluttet opp om det og som
satt seg fast i dets såkalte "venstrefløy" (jfr. fjerningen
av Strasser mot slutten av 1932, oppgjøret med SA og mordet
på Rohm i 1934).

Oppslutningen om NSDAP
Vi skal se nærmere på de forhold som her er antydet, først i
tilknytning til NSDAP's massebasis , Utgangspunktet er oppslutningen om partiet ved valgene fra 1928-1933 og hva som ut
fra de foreliggende valgsosiologiske undersøkelser kan bli
sagt om de ulike klasser og sjikt:
Valgene 1928-1933 i % av de avgitte gyldige sterinner.
20/5-1928

14/9-1930

SPD

29. 8

24.5

21.6

20.4

18.3

KPD

10 .6

13.1

14.6

16.9

12.3

NSDAP

2.6

18.3

37.4

33.1

43.9

DNVP

14.2

7.0

5.9

8.8

8.0

DVP

8.7

4.5

1.2

1.9

1.1

DDP

4.9

3.8

1.0

1.0

0.9

12.1

11.8

12.5

11.9

11.2

Sentrum

31/7-1932

6/11-1932

5/3-1933

(Etter Benri.ig, 1977 ,189)
Valgsuksessen til NSDAP i 1930 kom fullstendig overraskende.
En Økende tilslutning var ventet, men ikke et slik't valgskred.
I SPD var man "forfjamset og nedslått", som det het i en rapport dengang. Noen forklaring var man ikke istand til å gi.
Det mest nærliggende lå i en fortolkning ut fra den økonomiske
verdenskrise og den utarming denne hadde ført med seg.
En direkte forbindelse mellom utarming og oppslutning om NSDAP
lar seg imidlertid ikke konstatere. Det dreiet . seg om mer formidlete sauunenhenger. Det var ikke de arbeidsløse som valgte
NSDAP, heller ikke var oppslutningen spesielt konsentrert om
de industrielle storbyer hvor utarmingen slo sterkest ut. "Det
var ikke i industristorbyene hvor massen av arbeidsløse arbeidere og ansatte levde, at NSDAP hadde de største suksesser, men
på landet og i småbyene" (Broszat, 1971,48). Det var frykten
for utarming, frykten for å miste eksistensgrunnlaget som var
utslagsgivende. Innhugget i arbeiderklassen var da heller ikke spesielt stort.
Hva lå så bak valgresultatene? Ifølge Hennig kom "valgresult-
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atet i 1930 frem for alt istand gjennom nye velgere, aktiviserte tidligere ikke-velgere og høy valgdeltagelse ved samtidig manglende evne hos de borgerlige partier til å binde sine
velgere" .(Hennig; 1977, 197). Tendensen holdt seg ved · julivalget i 1932. De borgerlige partier (bortsett fra sentrum)
gikk tilbake fra 41.8% i 1928 til 29 .3% i 1930. Ved julivalget i 1932 var oppslutningen 10.7%. Utviklingen foregikk
slik at først skrumpet DNVP og DVP inn, deretter (fra 1932)
det liberale DDP (Tyske statsparti) og de mindre høyreorienterte partier. Sentrum, som representerte den katolske del av
folket, beholdt sin posisjon. Det samme kan sies om SPD og
KPD samle t sett, SPD svekkes, mens KPD får økt oppslutning.
De fikk i 1928 40.5 % og i juli 1932 36.2% av stemmene (sml.
Broszat, 1971,13).
Ved novembervalget i 1932 - etter at de første tegn på et
nytt oppsving hadde vist seg - sank igjen valgdeltagelsen. En
forsiktig og begynnende restaurering av de borgerlige partier
(spesielt DNVP) kan fastslåes. NSDAP tapte over to millioner
stemmer. Etter maktovertagelsen (i mars 1933) ble det på nytt
holdt valg. NSDAP rådet over enorme finansielle summer og
kunne samtidig fritt ta i bruk en rekke rene terroristiske midler. Riktignok lyktes det på denne måte igjen å få Økt oppslutningen. Noe flertall ble imidlertid ikke oppnådd.
Ut fra de valgsosiologiske undersøkelser som foreligger kan det
rent generelt angis hvilke klasser og sjikt som mer enn andre
støttet opp under NSDAP. Hvis medlemmene i partiet trekkes inn
(som ifølgeHenn1g ikke adskiller seg vesentlig fra velgermassen), fremkommer det følgende: "den relativt høye andel av de
sosial- og yrkesgrupper som tilhører middelstanden eller 'småborgerskapet' er umiskjennelig. ·F unksjonærer, håndverkere,kjøp~enn,
offentlige tjenestemenn og frie yrker var i prosent
nesten dobbelt så sterkt representert i NSDAP i forhold til i
den yrkesutøvende totalbefolkning. Den høye andel av bønder
er bemerkelsesverdig. •• o Arbeiderklassen var - sammenlignet
med dens andel av yrkesutøver!etotalt sett - tydelig underrepresentert, selv om det før . 1930 var 28% og mellom 1930 og
1933 til og med 33.5% av de yrkesaktive partimedlemmer som
falt på den ••• " (Broszat, 1971,52). Som Broszat videre fremhever, ville en valgsosiologisk analyse ha forskjøvet hovedvekten mer i retning av den "lavere middelstand".
Henni g konkluderer sin gjennomgåelse av den relevante litteratur
med at det består "overensstemmelse om at velgermassen til
NSDAP overveiende var satt sammen av bønder, selvstendig middelstand, private og offentlige funksjonærer" (1977 ,221).. Både
Dahl og Henmg støtter seg til Lipsets beskrivels.e av sosialprofilen til den gjennomsnittlige nasjonalsosialistiske velger:
"I året 1932 var den idealtypiske velger av NSDAP en som til105

hørte middelklassen og som var selvstendig og protestantisk.
Han levde enten på en gård eller i en mindre by og hadde tidligere stemt på et parti fra det politiske sentrum eller på
et regionalt parti som satte seg til motverge mot storindust.,..
riens og fagbevegelsens makt og innflytelse" (her sitert etter Hennig) •
Å bli stående ved slike valgsosiologiske utsagn er lite fruktbart. De bakenforliggende prosesser blir ikke synlig. Riktignok kan det bli påvist hvem, d.v.s. hvilke klasser og sjikt
som i hovedsak sluttet opp om NSDAP, men ikke hvorfor. Et svar
på dette hvorfor ville forutsette utførlige klasseanalyser.
For vårt formål er det tilstrekkelig å angi en del karakteristiske trekk ved disse klasser og sjikt, Først skal vi imidlertid nevne noen av de problemer som er knyttet til det faktum at bestemte deler av arbeiderklassen sto på NSDAP's side.

Selv om altså ~e partier-som - hadde - ~in basis i arbeiderklassen
samlet sett holdt stand overfor NSDAP . og arbeiderklassen sammenlignet med sin andel av den totale yrkesutøvende befolkning
var tydelig underrepresentert både som velgere og medlemmer av
partiet, kan det ikke benektes at NSDAP faktisk fikk oppslutning fra arbeiderklassen. Betydeligere var selvfølgelig oppslutningen fra det tradisjonelle og nye småborgerskap. Den er
likevel ikke alene dominerende.
De som sluttet opp fra arbeiderklassen var i hovedsak yngre
arbeidere som p.g.a. den økonomiske krise bare i kortere tid
eller ikke i det hele tatt hadde stått i arbeidsprosessen og
dertil ikke-fagorganiserte arbeidere (men da slik at det ofte
var de yngre arbeidere som ikke var fagorganisert). Dermed
reises problemet om arbeidsprosessens og fagforeningenes betydning for utviklingen av den såkalte "klassebevissthet" (også organisering i "arbeiderpartier" må her trekkes inn) og om
hvilken rolle slike organisasjons- og sosialiseringsformer har
for motstand mot prosesser av den type som fasciseringsprosessen representerer. I denne forbindelse er det også viktig å
peke på de regionale forskjeller i Tyskland. Mens andelen i
oppslutning lå under gjennomsnittet i industrielle tettområder
med storbedrifter og sterke fagforeningsorganisering (Ruhr,
Berlin), lå den i områder hvor småindustri dominerte, betydelig over gjennomsnittet. I tillegg bØr de "nye" arbeidere av
landlig opprinnelse fremheves. De stammet i hovedsak fra de
Østlige deler av Tyskland hvor agrarkrisen hadde slått spesielt sterkt t•t og hvor NSDAP hadde brei støtte blant fattigbøndene. Dette viser mot et videre problemområde: hva betyr
overgangen fra en klasseposisjon til en annen for individenes
politiske plassering og ideologiske orientering?
Ut fra undersøkelser av velgerfluktuasjonen er det blitt konsta-
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tert at en rekke velgere gikk over fra SPD og spesielt fra
KPD til NSDAP. Ved novembervalget i 1932 fant en viss velgervandring sted fra NSDAP og tilbake til KPD. Det blir da
viktig å spørre~ hva forventet disse deler av arbeiderklassen seg egentlig av NSDAP, hva mente de kunne bli oppnådd
gjennom partiet - og omvendt: hvorfor distanserte de seg fra
SPD og KPD, hvilke av klassens interesser og krav var det
disse partier ikke fikk brakt til uttrykk gjennom sin organiseringsform og politikk, hvorfor vendte noen igjen tilbake
til KPD? Svar på slike spørsmål forlanger undersøkelser av
en annen art enn de vi er opptatt av her. Betydningen av dem
for utarbeiding av en antifascistisk strategi og taktikk kan
knapt bli overvurdert.
Selv om altså NSDAP ikke vant noen massebasis i arbeiderklassen, fikk det likevel fotfeste. Hvorledes? Viktig er her
NSBO som ved maktovertagelsen hadde dobbelt så mange medlemmer som RGO, selv om slett ikke alle var rekruttert fra arbeiderklassen i egentlig forstand. Den lagspesifikke organisering og propaganda i NSDAP forhindret reelle konfrontasjoner mellom interessene og kravene fra medlemsmassen i NS'BO og
de fra andre klasser og sjikt. Videre var den form for antikapitalisme som den såkalte "venstrefløy" i partiet rundt
Strasser sto for v·iktig. Den tok opp i seg temaer som var
godt kjente i arbeiderbevegelsen. Krav og paroler ble uttrykt
slik at de klang sosialistiske. Et sitat fra Strasser kan belyse dette: "den tyske industri og den tyske økonomi i hendene på den internasjonale finanskapital - dette betyr slutten
på enhver mulighet for sosial frigjøring, slutten på alle drømmer om et sosialistisk Tyskland ••• Vi unge tyskere som har
krigen bak oss, vi nasjonalsosialistiske revolusjonære tar
kampen opp mot kapitalisme og imperialisme hvis uttrykk er
fredstraktaten fra Versailles. Vi nasjonalsosialister har forstått at det finnes en forbindelse mellom vårt folks nasjonale
frigjøring og den tyske arbeiderklasses nasjonale frigjøring.
ben tyske sosialisme kan bare være mulig og varig når Tyskland
blir fritt" (etter Poulantzas, 1973,202). Den "nasjonale sosialisme" ble stilt i motsetning til den internasjonale arbeiderbevegelse. Det var mot denne partiets angrep rettet seg.
Selv hevdet det å ville ivareta den tyske arbeiderklasses interesser og fremstilte seg utad ofte nok som et genuint arbeiderparti. I tillegg ble en rekke streiker støttet (i 1930 i
Mansfeld og Berlin, i 1932 streiken ved Berliner Verkehrsgesellschaft) . _
De politiske utspill fra NSDAP overfor arbeiderklassen . må
sees i relasjon til de tilsvarende utspill f~a SPD og KPD. Den
konstellasjon som dermed ble etabler·t (i en situasjon hvor forvirring og desillusjonering preget arbeiderklassen), er viktig
for å forstå oppslutningen om NSDAP og valgfluktuasjonen.
Dette må imidlertid ikke føre til at de prosesser av økonomisk,
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politis.k og ideologisk art som på mer grunnleggende måte be.,..
stemte den politiske adferden til de ulike sjikt av arbeiderklassen, blir oversett.

Klassebasis-en til NSDAP: det tradisjonelle småborgerskap
Som sagt ligger det avgjørende i spørsmålet om hvorfor bestemte klasser og sjikt mer enn andre sluttet opp om NSDAP.
Noen karakteristiske trekk ved disse skal nå kort nevnes. Vi
tar utgangspunkt i det tradisjonelle småborgerskap, et småborgerskap som omfatter småproduksjon (her håndverk) og småeiendom (småhandel). Økonomisk er det karakterisert ved at
det ikke selv umiddelbart utbytter lønnsarbeid. Som Marx og
Engels fremhever er dette småborgerskap, hvis beståen i en
kapitalistisk dominert samfunnsformasjon er avhengig av eksistensen av den enkle vareproduksjon, i ferd med å forsvinne.
Desto mer den kapitalistiske produksjonsmåte setter seg igjennom i en samfunnsformasjon, desto sterkere blir tendensen
til at det blir eliminert. Denne tendens ble markant i Tyskland, og da spesielt innen håndverket, gjennom den forsinkete, men desto raskere industrialiseringsprosess som fant
sted i andre halvdel av det 19. årh~ndrede. Etterhvert oppstod det motstridende bevegelser. Den teknologiske utvikling
skapte nye områder for enkel vareproduksjon: fotografiet,
presisjonsmekanikken osv. ble først senere overtatt av den
industrielle kapital. Reparasjon av industriprodukter og økningen innen servicesektoren var også av betydning. For 1920
årene er det "kolossale oppsvinget innenfor elektrfok-elektronisk industri' og bilindustrien ••• karakteristisk. Markedet ble oversvømt av helt nye serieprodukter, og i porene
av gigantene bød det seg sjanser for selvstendig småkapital i
handel, service og reparasjon" (Dahl, 1974,68). Som følge av
de her antydete forhold ble den direkte avhengighet av den industrielle kapital forsterket,
Slike motstridende bevegelser førte bare delvis til en stabilisering av håndverket, Innen småhandelen forekom det inntil
1925 en betraktelig Økning av antall bedrifter. Konkurransen
med varehusene tiltok imidlertid i styrke. Ifølge Dahl hadde
i 1929 denne omsetningsform spist opp om lag 5% av den totale
detaljomsetning, med størst utslag - opp til 20% - for dagligvareforretningene. Fortjenesten lå ofte på grensen til eksistensminimum. For å belyse utviklingsretningen kan nevnes atde
selvstendig næringsdrivendes andel av tallet på yrkespersoner
samlet sett gikk tilbake fra 25.2% i 1895 til 19.6% i 1907. I
1925 var prosenten 16,5, i 1933 16.4 (sml. Heimel , 1977,208),
De storindustrielles Økende direkte kontroll over staten og
den økonomiske politikk gikk spesielt ut over det tradisjonelle småborgerskap. Dette viste seg alt under den første verdenskrig • Som tidligere nevnt ble ikke krigen som i mange
andre land, finansiert gjennom Økt skattlegging av kapital og
formue. Staten skrev istedet ut lån og obligasjoner. Disse ble
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for en stor del tegnet nettopp av det tradisjonelle småborgerskap og ansett som sikker investering. Verdiforringelsen av
lånene og obligasjonene etter krigen førte til en destruksjon
av den oppsparte kapital.
En lignende prosess gikk for seg i inflasjonsperioden. Mens
inflasjonen for folk som Stinnes gjorde det mulig å samle enorme formuer og å bygge opp gigantiske konserner, ble håndverkere og småhandlere ikke engang istand til å trekke prisstigningen inn i sine kalkulasjoner. Den statlige kontroll av
dem ble skjerpet. Hyperinflasjonen i 1922/23 rev i tillegg
bort grunnlaget "for slike klassiske småborgerlige aktiva som
statsobligasjoner, livrenter, pensjoner og bankinnskudd" (Dahl,
1974,71). Det oppsto en markant utarming (jfr. skissen av inflasjonsperioden fra tidligere).
De økonomiske og sosialpolitiske resultater som arbeiderklassen tilkjempet seg som følge av novemberrevolusjonen (og da
innen rammen av det samarbeid som ble innledet mellom kapital
og arbeid), var heller ikke uten følger for det tradisjonelle
småborgerskap.I de små håndverksbedrifter var f.eks. kapital-·
ens organiske sammensetning oftest betydelig lavere enn i de
storindustrielle bedrifter. Økning av tarifflønnen og av de
"sosiale utgifter" ble derfor lettere merket. Generelt ble
lønnsøkninger av småprodusenten gjort ansvarlig for de stigende priser på råmaterial, arbeidsmidler og konsumvarer (s~l.
Leppert-Fogen, 1976,49).
En direkte utarming av det tradisjonelle småborgerskap som
følge av verdenskrisens første virkninger - en utarming som
umiddelbart kan settes i forbindelse med dets resolutte oppslutning om NSDAP i fasciseringsprosessens begynnelse - lar
seg ikke påvise. Samlet sett førte krisen imidlertid tii en
betydelig forverring av dets Økonomiske situasjon. Noen tall
kan belyse dette: gjennom tilbakegangen i massenes kjøpekraft
"sank omsetningen i småhandelen fra 36.3 milliarder mark i året
1928 ••• til 23.1 milliarder i 1932. Innen håndverk var omsetningen i 1932 bare 50% av omsetningen i året 1928" (Heimel,
1977,186).
Den tiltagende Økonomiske irrelevans til det tradisjonelle småborgerskap ble ifølge Leppert-Fogen i Weimarrepublikken supplert med dets politiske irrelevans. I førkrigsperioden hadde
dette småborgerskap spilt en noe særegen politisk rolle. I de
mer eller mindre åpne konflikter mellom storgrunneierne og
borgerskapet hadde det stått på borgerskapets side uten at dette hadde ført til avgjørende problemer. Det befant seg i
"borgerskapets slepetau" (Poulantzas) og hadde aldri evnet ~
fremstå som selvstendig samfunnsmessig kraft. Det var det tradisjonelle småborgerskaps formidlingsfunksjoner i konfliktene
som ga det politisk betydning. Slik ble det da også stadig
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tatt hensyn til og beskyttet av de borgerlige partier og regjeringer.
Novemberrevolusjonen førte riktignok til at breie funksjonærsjikt og et betydelig antall små- og mellombønder sluttet opp
om arbeiderklassen. Det samme kan ikke sies om det tradisjonelle småborgerskap. Dets ledende representanter uttrykte tidlig sin avstandstagen til Weimarrepublikken og støttet opp om
DNVP. De borgerlige partier gikk fremdeles i sine programmer
inn for å ivareta og å fremme ·dets interesser. Det disse
partier egentlig var interessere i, var imidlertid institusjonaliseringen av samarbeidet mellom kapital og arbeid og integrasjonen av arbeiderklassen.
Konsekvensene blir av Leppert-Fogen beskrevet på følgende måte:
"Utjevningen mellom kapital og arbeid skjedde etter den reformistiske vending til sosialdemokratiet og etter institusjonaliseringen av klassekonflikten generelt sett mellom representanter for disse to hovedklasser selv ••• resultatene av tar:iffolrhand1.i'.n.ger
og av de parlamentariske kamper kom istand
uten at det (det tradisjonelle småborgerskap) trådde imellom
••• hvor representanter for kapital og arbeid rakte hverandre
hånden, så denne deklasserte middelstand et system i virksomhet som bare kunne være oppfunnet til dens egen undertrykkelse, til kveling av den 'lille mann'" (1976,50). Sosialdemokratiet som legitimerte og garanterte dette system - både som
p·arlamentsfraksj:>:n og som parti - ble gjort ansvarlig.
Slik sett var det tradisjonelle småborgerskap overlatt til seg
selv og dessuten truet av proletariseringstendenser. Borgerskapet forsvarte ikke lenger dets interesser og resultatene av
arbeiderbevegelsens kamper var i ferd med å undergrave dets
eksistensgrunnlag. Den politiske neglisjeringen av det ga seg
utslag i en protest mot det eksisterende system som sådant.
For å forstå denne form for avmakt, er det nødvendig å påpeke
de vanskeligheter som det tradisjonelle småborgerskap har med
hensyn til politisk organisering i et eget parti. Vanskelighetene skyldes den gjensidige isoleringen av dets medlemmer
og de mange særinteresser som innbyrdes strider mot hverandre.
Som overgangsklasse evner det ikke å etablere en felles klasseinteresse på lang sikt. Det blir dermed et vedheng til partier som er bestemt ut fra interessene til andre klasser og
sjikt. Slik støttet det i Weimarrepublikken de borgerlige
partier uten at dets krav på denne måten fikk større gjennomslagskraft. Den representasjonskrise som oppsto tidlig i fasciseringsprosessen mellom de borgerlige partier og maktblok~
ken (jfr. forrige artikkel), ble av samme grunn også til en
krise for det tradisjonelle småborgerskap. Det parlamentariske demokrati hadde vist sin udugelighet. En "sunn" ordning
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og en sterk "nøytral" stat ble krevd. De økonomiske tilstander
ble tilskrevet den sosialistiske "Misswirtschaft". Håndverket
gikk (men da ut fra egne premisser) sammen med de storindustrielle og storgrunneierne over i den tidligere omtalte "nasjonale
opposisjon". For partier av NSDAP's type var dermed veien til
det tradisjonelle småborgerskap Xpen.
På bakgrunn av den økonomiske og politiske situasjon vi' har
antydet, skal vi trekke frem noen elementer fra det ideologiske plan som er viktige i vår sammenheng. Den såkalte "småborgerlige ideologi" forstår vi med Poulantzas som et produkt
av en "kompleks prosess hvor den borgerlige ideologi blir tilpasset og blandet sammen med småborgerskapets spesifikke ønskeforestillinger" (1973,268). Den krise som den borgerlige ideologi som følge av den økonomiske verdenskrise og den politiske
ustabilitet var havnet oppe i, ga seg også utslag i den "småborgerlige ideologi" og hadde til følge at de elementer i den
som direkte stammet fra dette småborgerskap selv, ble mer frem-·
tredende. Tre slike elementer skal her nevnes.

a) Antikapitalismen. Den spesielle form for antikapitalisme
som vi her har å gjøre med, var først og fremst rettet mot
handels- og bankkapitalen og ikke mot den industrielle kapital.
Den reflekterer hvorledes dette småborgerskaps avhengighet av
kapitalen er formidlet gjennom kredittforholdene. Tvangsauk.,..
sjonene og utpantingene som det var utsatt for, ble sett som
bekreftelse på forestillingen "om et 'plutokrati' (rikmannsvelde), som gjennom ren makt over penger, penger som sådan, behersker verden" (Leppert-Fogen, 1976,47).
Hvis antikapitalismen rettet seg mot den industrielle kapital, hadde den alt bestemte tvetydigheter ved seg. Også det tradisjonelle småborgerskap forsvarte den private eiendomsrett til produksjonsmidler. Protesten kunne derfor ikke rette seg mot selve grunnlaget for det kapitalistiske system, men mot den form for konkurranse som tiltagende monopolisering og storindustriell markedskontroll representerte.
b) Tilbake til ordnete forhold. På denne bakgrunn oppstår ønsket om å vende tilbake til fortiden, til en tilstand hvor verden
enda var iorden, hvor samfunnet var oversiktlig og hvor det enkel te individ ble verdsatt ut fra evner og ytelser - et samfunn
av småprodusenter og småhandlere hvor enhver har råderett over
sin lille eiendom, uten å bli truet hverken av kredittinstitusjoner, storindustri eller av krav fra arbeiderklassens økonomiske og politiske organisasjoner. Situasjonen til det tradisjonelle småborgerskap i Weimarr~publikken reflekterer seg i
slike forestillinger, likeså dets plassering mellom de to hovedklasser: misunnelsen overfor borgerskapet, frykten for arbeider.,..
klassen (antimarxismen).
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c) Den sterke "nøytrale" stat . Først en stat som er hevet over
klassene kunne ifølge det tradisjonelle småborgerskap politisk
garantere dets relevans og ta vare på de formidlingsfunksjoner
det selv anså seg skikket til. Føreren var det reddende individ som kunne bringe forholdene i orden igjen. Han representerte "løsningen" på problemene. Idet han ikke lenger var bund-·
et av parlament eller partier, kunne han sjalte ut alle "nedbrytende krefter". Typisk er følgende uttalelse: "hvis ikke
den sterke mann endelig kommer som gir fa'en i partienes tillit eller mistillit og definitivt rydder grundig opp, kan vi
trygt pakke sammen i Tyskland" (sitert etterHeimel, 1977,202).
Hva så med alliansespørsmålet, spørsmålet om en politikk fra
arbeiderbevegelsens side overfor dette småborgerskap med henblikk på den antifascistiske kamp? Innen SPD's teoretiske og
politiske modeller hadde dette småborgerskap ingen plass.
Ove,rgangen til sosialismen ble tenkt ut fra kapitalens konsentrasjon og sentralisasjon og forutsatte utsjaltingen av småbedriftene. Dets endelige undergang som klasse ble ansett som
nær forestående: de økonomiske lovmessigheter hadde karakter av
naturlovmessigheter, oppfatninger som innen det tradisjonelle
småborgerskap førte til at SPD ble beskyldt for å føre en politikk som hadde dets tiltagende utarming som resultat. Det
ble eksplisitt forutsatt at dette småborgerskap var utilgjengelig for sosialdemokratisk propaganda.
Nå er det klart at en politikk fra arbeiderbevegelsens side
overfor det tradisjonelle småborgerskap ikke kan knytte an
:,fi-1 og "pleie" de antikapitalistiske holdninger som der gjør
seg gjeldende - uten å underminere selve grunnlaget for den
antifascistiske kamp (sml. KPD's politikk fra 1928). På den
andre side innebærer en direkte distansering fra dette småborgerskap at det blir fraskr:evet enhver betydning i den antifascistiske kamp. Det blir lukket inne i et eget univers og overlatt til seg selv. Ikke bare er det her nødvendig å betone
viktigheten av analyser som differensierer mellom de ulike sjikt
innen det tradisjonelle småborgerskap. Like viktig er påvis ningen av uoverensstemmelser .mellom økonomisk situasjon, politisk plassering og ideologisk orientering, d.v.s. av motsigelsene innen dette småborgerskaps egen posisjon. Påvisningen av
uoverensstemmelser og motsigelser kan åpne opp for utviklingen
av en politikk som har til oppgave å nøytralisere det fascistiske potensial i det tradisjonelle småborgerskap. Det er i alle fall mulig å forestille seg at det kan bli ristet ut av det
"skjebnesvangre ideologiske favnetak med borgerskapet". SPD's
og KPD's politikk er på ulike måter eksempler på hva en"faktisk
ignorering av småborgerskapet som politisk problem" (Jensen,
1977,54) kan innebære.
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Klassebasisen til NSDAP: det nye småborgerskap (her først og
fremst funksjonærene)
·
I motsetning til det tradisjonelle er ikke det nye småborgerskap i ferd med å gå under. Utviklingen av kapitalismen medfører tvert imot en betraktelig <t·kning av antallet av disse
uproduktive lønnsmottagere, d.v.s. av de lønnsavhengige som
ikke produserer varer eller merverdi. Dette gjelder ifølge
Poulantzas frem for alt for de "lønnsavhengige i kapitalsir>kulasjonsområdet og for dem som arbeider for r>ealisering av me r verdien: funksjonærene innen området for handelen, bankene,
forsikring, salgsbyråer, reklame osv. og dertil for funksjonærene innen de tjenesteytende næringer. Videre gjelder det for
de offentlige tjenestemenn i de forskjellige statsapparater
hvis funksjon - innen rammen av statens rolle - består i å
sikre ~eproduksjonen av merverdiens produksjonsbetingelser.
Disse arbeidere produserer selv ingen merverdi selv om de naturligvis også selger sin arbeidskraft og deres lønn likeså er
bestemt av reproduksjonskostnadene ved deres arbeidskraft.
Ueres utbytting skjer gjennom umiddelbar utpressing av merarbeid og ikke over produksjonen av merverdi" (1973,255).
Spørsmålet om de tekniske funksjonærer skal regnes som "uproduktive" arbeidere eller ikke, har vi ikke her anledning til å
diskutere.
Veksten innen det nye småborgerskap kan belyses gjennom følgende tall: i 1895 utgjorde funksjonærene 7.2% av de "avhengig
sysselsatte", i 1907 ll.4%, i 1925 17.7 % og i 1933 18.7% (etter Heimel 1977, 209 og 188). Arbeiderklassens andel av totalbefolkningen var i samme tidsrom omtrent uforandret. I hovedsak var det tradisjonelle småborgerskap rekrutteringsbasis for
funksjonærene. Bare ca. 10% var rekruttert fra arbeiderklassen. Viktigheten av dette saksforhold kommer vi tilbake til.
Hvorledes skal den økonomiske situasjon til det nye småborgerskap bli karakterisert? Vi konsentrerer oss med Heimel om de
tekniske funksjonærer, om funksjonærene innen handelen og om de
vanlige kontorfunksjonærer for å få frem noen tendenser. I de
mindre bedrifter før å rhundreskiftet hørte enda de fleste funksjonærer til bedriftsledelsen . Spesielle ledelses- og kontrollfunksjoner var overlatt til dem. Kvalifikasjonsnivået lå
generelt over det til arbeiderne. Også ellers fantes det betydelige forskjeller - forskjeller som det for kapitaleierne
ved hjelp av ulike former for privilegier var viktig å fremheve og utnytte. Funksjonærene lot seg dessuten vanskelig
skifte ut. Deres arbeidsplasser var sikrere. Mulighetene til
opprykk innen funksjonærhierarkiet var relativt store.
De forandringer i produksjonsmetoder og innen sirkulasjonen
som fant sted fra slutten av århundredet, fikk som konsekvens
at funksjonærenes arbeid ble mer spesialisert. Den utpregete
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spesialist var lite egnet til opprykk i mer ledende stillinger. Grensen for forfremmelse og, lønns,pålegg var snart nådd.
Alt under verdenskrigen var denne prosess kommet så langt at
funksjonærene hverken i sitt arbeid eller lønnsmessig lenger
vesentlig adskilte seg fra arbeiderne. Prosessen ble ytterligere akselerert gjennom rasjonaliseringsbølgen. Spesielt
gikk den utover kontorfunksjonærene. "Det tidligere kvalifiserte arbeid til disse funksjonærer ble i stor utstrekning redusert til enkelt arbeid. Også arbeidsmarkedssituasjonen ble
mer lik den til arbeiderne"(Heimel, 1977,190). De lot seg
lett skifte ut. I tillegg ble arbeidsløsheten merkbar (innen
banksektoren ble i løpet av en toårsperiode halvparten av
funksjonærene oppsagt). Det ble skapt en betydelig reservearme av funksjonærer som kunne trekkes inn igjen ved høykonjunktur og som i tilfelle streik lett kunne fungere som brukbar erstatning (streikebrytere).
De antydete tendenser kulminerte i den økonomiske krise. Også
blant funksjonærene kan det konstateres en sterk stigning av
antall arbeidsløse. Fra 1930 til januar 1933 ble tallet fordoblet og utgjorde i januar 1933 noe over en halv million.
Selv om det : økonomiske "utgangspunkt" var temmelig likt for
det tr,adfil.~jone lle og nye småborgerskap Cut fra verdiforring.,...
elsen av krigsl ånene og hyperinflasjonen, for de sistnevnte
kom nedgangen i reallønnen i tillegg), ble det nye småborgerskap ikke så sterkt rammet av krisen som det tradisjonelle.
Likevel. var dets kjøpekraft
mer svekket enn for den egentlige arbeiderklasse.
Som følge av de forandringer vi har påvist når det gjelder den
økonomiske situasjon til det nye småborgerskap, falt etterhvert
deres objektive interesser mer og mer sammen med de s.om arbeiderbevegelsen tradisjonelt hadde kjempet for. Noen virkelige
felles objektive interesser med det tradisjonelle småborgerskap
på det økonomiske plan var ikke tilstede - og ikke bare av
strukturelle eller prinsipielle grunner. Hva ville egentlig
dette småborgerskap ha tjent på at utviklingen ble skrudd tilbake i favør av småhandel og håndverk, på at privateiendommen
ble konservert? Grunnlaget for dets egen materielle eksistens
ville dermed være truet. Dets samfunnsmessige betydning var
nettopp knyttet til produktivkreftenes videre utvikling, At
den økonomiske_ situasjon ikke enkelt og greit reflekterer seg
i en tilsvarende politisk orientering, kommer vi tilbake til.
Betydelige deler av det nye småborgerskap sto i novemberrevolusjonen sammen med arbeiderklassen. Også i tiden etter støttet
de opp om SPD, noen, men langt færre om KPD. Denne tendens ble
svekket i stabiliseringsperioden. I begynnelsen av fasciseringsprosessen vendte det nye småborgerskap seg mer resolutt til
NSDAP og da sannnen med det tradisjonelle småborgerskap. Dette
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kan sies & utgjøre hovedtendensen. Vi har for få data til å
forklare denne hovedtendens ut fra de ulike fraksjoner av det
nye småborgerskap. For å belys~ den, skal vi se på utviblingen innen funksjonærforbundene.
AFA, som var oppstått gjennom sammenslåing av flere forbund i
1~17, sluttet seg i 1922 til ADGB.
Det var dengang det sterkeste forbund og orienterte seg ut fra den grunnleggende motsetning mellom kapital og arbeid. Standsorienteringen var imidlertid sterkt utbredt, noe som ikke ble uten innflytelse på
de linjer som ADGB slo inn på i fagforeningspolitikken. AFA
sluttet opp om generalstreiken mot Kapp-kuppet. Generelt kan
det hevdes at PFA's politikk forsøkte å ta vare på det nye
småborgerskaps objektive Økonomiske interesser.
I motsetning til AEA sto de tradisjonelle merkantile forbund
som før krigen hadde organisert hoveddelen av funksjonærene.
De småborgerlige verdier ble (spesielt i Gedag) satt i sentrum. Ledende kretser støttet DNVP og sympatiserte med kuppmakerne. Den skepsis som i Løpet av inflasjonsperioden meldte
seg ikke bare blant arbeidere, men også blant funksjonærer om
nytten av fagforeningsarbeid (som tidligere nevnt mistet ADGB
omtrent halvparten av sine medlemmer), ga seg også uttrykk i
svekkelsen av AFA. Rasjonaliseringsbølgen forandret ikke denne tendens. Snarere tvert imot: Gedag ble fra denne tid det
sterkeste forbund.
Noe av forklaringen på utviklingen må uten tvil søkes i "oppbakkingen" av de tradisjonelle forbund fra kapitaleiernes side.
Det fant sted en intensivering av integrasjonstiltakene, d.v.s.
av slike til.tak som hadde til h~nsikt å "binde" funksjonærene
til bedriftene ved hjelp av firmafester, egne sportsklubber,
firmaaviser osv •• Spesielle ytelser og fortjenester ble fremhevet, egeninitiativet lovprist. Den herskende rasjonaliseringsideologi kunne her tre støttende til. Det lyktes lan~t på
vei å få opprettholdt qg kon'servert den standsmessige orientering (sml. rekrutteringsbasisen til de sjikt vi her behandler).
Troen på å være priviligert, ble styrket. 'Det ble viktig å
holde på distansen til arbeiderklassen. Karakteristisk er de
følgende utsagn fra en tillitsmann i et av de tradisjonelle
forbund: "Det kan ikke nektes for at funksjonærenes arbeid selv hvor mekanisert, rasjonalisert og spesialisert det nå engang er - samlet sett adskiller seg fra arbeidet i fabrikkrommet. Det inneholder ••• i· sammenligning flere åndelige elementer. Til denne 9likhet som tross alt består, klamrer funksjonæren s personlighetsfølelse seg • • • . Funksjonæren som enda
er preget av bevisstheten om ·en spesifikk standstilhørighet er
ikke ganske enkelt en masse" (etter Heimel, 1977; 204).
En forklaring tiå den skisserte utvikling må. imidlertid også
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legge vekt på KPD's og SPD's manglende evne til å føre en politikk overfor funksjonærene som knyttet an til deres objekt7
ive økonomiske interesser. Det lyktes ikke å motvirke de
nevnte tendenser. For SPD's vedkonnnende er dets rolle som
forsvarer av og garantist for de bestående forhold også i denne forbindelse viktig.
Før vi går videre er en prinsipiell bemerkning nødvendig. Ifølge Poulantzas er det mulig å snakke om en klasse som omfatter både det tradisjonelle og det nye småborgerskap. Riktignok betoner også han sterkt den ulike økonomiske situasjon til
de to grupper. Det er likevel mulig for ham å snakke om
klasse "fordi denne ulikartete plassering i de samfunnsmessige
produksjonsforhold har de sannne virkninger på det politiske og
på det ideologiske plan" (1973,253).

en

En slik strukturell bestenunelse stiller vi oss avvisende til.
Dette vil ikke si at vi ikke mener det er nødvendig å trekke
frem felles trekk på det politiske og ideologiske plan. Pol~
itisk er det f.eks. viktig å holde fast på at begge grupper
står mellom borgerskapet og proletariatet (men på ulikt vis),
at de ikke på lengere sikt har spesifikke politiske interesser å forsvare, at de mangler evnen til politisk organisering
i et eget parti osv •• En strukturell bestemmelse som fokuserer på "de sanune virkninger" har imidlertid en form for nødvendighet ved seg som gjør forskjeller til unntak og s~m løsriver
diskusjonen om forskjeller og likheter fra klassekampen, fra
det aktuelle styrkeforhold mellom klassene.
Ser vi det hele ut fra det nye småborgerskaps synsvinkel ville
etter vår oppfatning likhet bestå i at dette småborgerskap inntar politiske og ideologiske posisjoner som hører hjemine i det
tradisjonelle småborgerskap, men uten at dette utsletter viktige forskjeller. Avgjørende er her hva som dominerer. Omvendt
ville forskj eller bestå i at det nye småborgerskap artikulerer
sin politiske plassering og ideologiske orientering ut fra sine
egne objektive økonomiske interesser, noe som ikke utelukker at
slike artikulasjoner er gjennomsyret av posisjoner som det tradisjonelle småborgerskap inntar. Også her ligger det avgjørende i hva som dominerer, d.v.s. i hva som er bestemmende for
forholdet mellom likheter og forskjeller i den aktuelle konjunktur. Slik sett ville det politiske og ideologiske nivå ikke danne bakgrunn for å snakke om det tradisjonelle og nye småborgerskap som en og sannne klasse.
La oss kort illustrere hva vi mener og da i tilknytning til det
ideologiske nivå. Også innen det nye småborgerskaps ideologiske orientering spiller antikapitalismen en sentral rolle. Ut
fra dets objektive interesser skulle denne vende seg mot den
industrielle kapital og mot det kapitalistiske system som sådant. Først en kamp på arbeiderklassens side for å få knust
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dette system, kan føre til avskaffing av dets undertrykkelse
og utbytting. En slik kamp er avhengig av at det blir utviklet allianser mellom arbeiderklassen og det nye småborgerskap,
d.v.s. av en politikk fra arbeiderbevegelsens side som tar
vare på og gir uttrykk for (uten å kapitulere for) dets
inte~esser.
Skjer ikke dette, kan lett antikapitalismen
ledes inn i baner hvor den blir konsentrert om den "sosiale u-·
rettferdighet": skattesystemet begunstiger de rike og mektige,
staten (som nøytral instans) er ikke sterk nok til å gjennomføre en "rettferdig" omfordeling av inntekt. Den egne utbytting blir skjult av lønnsformen: gasjen.
Plutokratiet, de "store formuer", bankene kan i en slik situasjon lett fungere som synlig uttrykk for den "sosiale urettferdighet" - især hvis de blir stående som symboler for jødenes verdensomspennende finansmakt. Syndebukker trenges. Noen
må være ansvarlig for den usikkerhet og utarmingstendens som
preger det nye småborgerskap. Gitt en bestemt konjunktur (som
resultat av en -samfunnsformasjons spesielle utvikling) kan det
dermed bli åpnet for reaksjonsmønstre som blindt retter
antikapitalismen
mot det bestående. Ideologiske e~
lementer som hører hjemme i andre sammenhenger, blir aktualisert
og overtatt i en ny form: istedenfor sosial frigjøring gjennom
felles kamp med andre undertrykte og utbyttete, trer drømmen om
et samfunn hvor alt er oversiktlig og iorden, hvor den enkelte
verdsettes etter individuelle evner og ytelser. Den standsmes~
sige orientering slår igjennom. Først en stat som er hevet
over klassemotsetninger og som ikke lenger trenger å ta hensyn
til parlament og partier blir ansett som egnet til å sikre det
felles beste og ivareta de felles interesser. Nasjonen, folket,
fellesskapet og andre "klassenøytrale" størrelser blir de sentrale begreper,
Så langt forsøket på en illustrasjon. En nærmere bestemmelse
av forholdet mellom likheter og forskjeller på det ideologiske
som på det politiske plan v{lle kreve undersøkelser av den
tyske samfunnsformasjons spesielle historiske utvikling og av
den aktuelle konjunktur. Rent generelt lar det seg gjøre å
hevde at for Tysklands vedkommende hadde likhetene en markant
overvekt. Dette skyldtes den tyske "tradisjon", "arven" fra
det 19. århundrede (jfr. også styrken til de merkantile funk-·
sjonærforbund og rekrutterings·b asisen til det nye små.borger.,...
skap). I etterkrigs tiden må i så hens.eende de politiske og ideologiske følger av inflasjonsperioden fremheves, en periode
som på mange måter låste fast klassekonstellasjonene. Fraværet av en adekvat politikk overfor det nye småborgerskap fra de
partier som hadde sin basis i arbeiderklassen, er også av betydning når det gjelder å forstå hvorfor det nye småborgerskap
overtok posisjoner fra det tradisjonelle - posisjoner som
for dette yar konsistente nok. Den økonomiske krise tildeKKet
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ytterligere forskjellene og fungerte slik sett som katalysator f;or utviklings.tendenser som hadde vært virksomme i nesten
hele Weimarrepublikken. Tildekkingen virket tilbake igjen på
det økonomiske interesseplan: "konfliktene mellom funksjonærenes fagforeningsmessige interesserepresentasjon (her innen
DHV) og den selvstendige middelstand som kjempet mot tariffavtaler, de sosialstatlige elementer og lønnspolitikken, ble
for en stund lagt på is" (Hennig, 1977 ,208);
Den form for tildekking som ble markant gjennom den Økonomiske
krise utgjør en viktig forutsetning for etableringen 'av massebasisen til NSDAP. Som vi senere skal vise kunne nasjonalsosialistene knytte an til den og effektivt spille på forskjellene. Slik kunne den fascistiske bevegelse nå ut over det tradisjonelle småborgerskap. Dette alene kan ikke forklare den
fascistiske bevegelse som massebevegelse. Som alt nevnt ble
det stadig mindre og hadde alt mistet mye av sin Økonomiske betydning. Ri~tignok sluttet det resolutt opp om NSDAP og lot seg
dermed fascisere. "Men det opprinnelige småborgerskaps rolle
og betydning var ••• neppe særlig avgjørende og ••• heller ikke tilstrekkelig til i seg selv å forklare fascismen og dens
vekst" (Lammers, 1977, ll6).
Det nye småborgerskap rykker følgelig i sentrum for interessen
når det gjelder å forklare den fascistiske bevegelse som massebevegelse. Tildekkingen av dets egne interesser og overtagelsen av det tradisjonelle småborgerskaps politiske og ideologiske posisjoner muliggjør et "fellesskap" mellom det nye og
tradisjonelle småborgerskap som så igjen betinger at de samlet
kan opptre som en "autentisk samfunnsmessig kraft" (Poularitzas),
som er relativ autonom og som har en spesifikk politisk vekt.
Da de på lengere sikt ikke har særegne politiske interesser å
forsvare, er en organisering i et eget parti forbundet med store vanskeligheter. I den fascistiske konjunktur overtar det .
fascistiske parti denne oppgaven. Det er først gjennom det
fascistiske parti at "småborgerskapet" blir konstituert som
samfunnsmes sig kraft i egentlig forstand og trer frem på den
politiske scene. I begynnelsen (d.v.s. frem til "poirit of no
return") representerte partiet da også interessene til dette
"småborgerskap". Det var innstilt på å gjennomføre dets krav.
Hvorledes dette forhold endret seg, kommer vi tilbake til.
Den spesielle stilling som det nye småborgerskap inntar i spørsmålet om den fascistiske massebevegelse, gjør også at det blir
sentralt i alliansepolitikken.Kampen går egentlig om det nye
småborgerskap, d.v.s. om det skal lykkes å bringe det over på
arbeiderklassens side eller om det sammen med det tradisjonelle
småborgerskap skal kunne konstituere seg som egen samfunnsmessig kraft.
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Noen utviklet politikk overfor det nye småborgerskap fra SPD's
og KPD' s side lar seg som alt nevnt ikke påvis.e. Riktignok ble
det innen SPD (Hilferding, Geiger) understreket hvor viktig
det var å skill.e mellom det tradisjonelle og det nye småborgerskap og hvor nødvendig det var å få utarbeidet en politikk
spesielt overfor funksjonærene. Nettopp funksjonærene var jo
ut fra sin objektive klassesituasjon de som sto nærmest arbeiderklassen. Samlet kan vi likevel hevde følgende: At den
fascistiske bevegelse utviklet seg til en massebevegelse, "må
også forklares ved at arbeiderbevegelsen ikke var istand til å
integrere en numerisk betydelig del av de lønnsavhengige, hvis
interesser den pretenderte å ivareta, fremforalt altså hovedmassen av funksjonærene" (Leppert-Fogen, 1976,64).
Vi skal ikke her gå nærmere inn på SPD's og KPD's oppfatninger,
heller. ikke skal vi komme med "gode råd" om utarbeidingen av en
adekvat alliansepol~tikk. Det er imidlertid viktig å betone
hvor nødvendig det er å differensiere mellom de ulike sjikt in-·
nen det nye småborgerskap (alt etter arten av den utbytting og
den undertrykkelse som de er utsatt for) ved utarbeidingen av
en alliansepolitikk. Like viktig er det å ta hensyn til de ulike samfunnsformasjoners spesifikke historiske utvikling. Også i andre land hvor den Økonomiske krise slo sterkt igjennom,
ble det nye småborgerskap hardt rammet uten at noen fascisering av det fant sted.
Forholdene har dessuten senere forandret seg. Mens antallet
av de som tilhører det tradisjonelle småborgerskap har fortsatt
å synke i tiden etter den andre verd'e nskrig, kan en markant økning innen det nye småborgerskap konstateres. Det grunnleggende spørsmål blir hvilken rolle det ut fra forandrete klassekonstellasj-0ner kan spille ved slike prosesser som fasciseringsprosessen, d.v.s. ved prosesser som ender opp i en form for
unntaksstat I unntaksherredømme. En fiksering på de spesielle
trekk ved den fascistiske konjunktur ville føre til begrensninger og sette for snevre rammer .for drøftinger av alliansepolitikken.

Klassebasisen tii NSDAP : bøndene (her med vekt på det tradisjonelle landlige småborgerskap )
Bøndenes betydning for den fascistiske bevegelse er ofte blitt
overvurdert. Av mange er den i hovedsak blitt oppfattet s.om en
bondebevegelse. Riktignok sluttet bestemte sjikt av bøndene
massivt opp om NSDAP. Masseovergangen til partiet begynte nettopp i landdistriktene. · De kjempet likevel ikke aktivt på partiets side. Den fascistiske bevegelse var og forble et utpreget
byfenomen. Blant medlemmer og i partioligarkiet var da også
bøndene t ydelig underrepresentert. En politikk overfor bøndene
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fra NSDAP ble først utarbeidet relativt seint (rundt 1930).
Når det gjelder bøndene er differensieringer nødvendige, spesielt for å motvirke oppfatningen av at vi har å gjøre med en
klasse. Uten nærmere prinsipielle diskusjoner skiller vi her
mellom storgrunneierne, storbøndene og mellom/småbøndene
(snakker man som Poulantzas om klassene på landet, må landarbeiderne trekkes inn). Regionale forskjeller var i Tyskland
spesielt viktige. Østtyskland var området for storgrunneierne, Bayern for stor- og mellombøndene, mens Rhinlandet og
BadenM'urttenberg var området for småbøndene - generelt sett.
Enda i 1925 levde 23% av den totale befolkning i Tyskland på
landet,
Småbøndene og visse deler av mellombøndene utgjør hva vi her
betrakter som det tradisjonelle landlige småborgerskap. Karakteristisk var småeiendom av jord og grunn. Den utbytting
som foregikk skjedde oftest gjennom familiemedlerrnnene. Produktiviteten var lav og gårdene oftest forgjeldet, Hovedproblemene lå derfor på kredittområdet og på markedsplanet: hvilke priser de kunne oppnå for produktene sine. Størstedelen av
det tradisjonelle småborgerskap tilhørte det landlige småborgerskap. Den numeriske redusering av dette småborgerskap skjedde altså først og fremst innen håndverket og småhandelen. Dette skyldtes at det i alle fall inntil verdenskrigen foregikk
en langsom, men likevel relativ stabil vekst innen jordbruksproduksjonen, samtidig som mekaniseringen og rasjonaliseringen ikke slo fullt igjennom.
Vi skal trekke frem noen momenter ved den økonomiske situasjon, spesielt til det landlige småborgerskap. Vi holder oss
til Heimels fremstilling. Krigen hadde medført rovdrift av
jorda og produksjonsmidlene slik at brukene ble sterkt svekket. Riktignok var inflasjonsperioden relativ gunstig for
bøndene idet den lettet gjeldsbyrden. Noe oppsving etter 1923
kom likevel ikke istand. Nyinvesteringer ble knapt foretatt,
Dette skyldtes frem for alt at gapet mellom industri- og jordbrukspriser stadig ble større. Jordbruksprisene sank samlet
sett med over 40 %, Kjøpekraften strakk ikke til for ervervelse av industrielle produkter som maskiner og verktøy. I tillegg kom økende skattebyrder og høye lånerenter. Alt i stabiliseringsperioden fant det sted en rekke tvangsauksjoner.
Den økonomiske krise skjerpet strukturkrisen innen jordbruket,
Den almene tilbakegang i kjøpekraft medførte et ytterligere
prisfall for jordbruksprodukter uten at noe tilsvarende prisfall for industriproduktene lar seg konstatere. En stadig
Økning av produktmengden var nØdvendig, skulle gjeld og renter
kunne bli betalt, Antallet på tvangsauksjoner steg betraktelig og gikk først og fremst ut over de små bruk. Storgrunneierne mottok på sarrnne tid storstilt statlig støtte. Kornpris120

ene ble holdt oppe gjennom tollpolitikken. Vi har tidligere
vært inne på hvorledes en felles plattform kom istand mot
slutten av 1932 mellom storgrunneierne og storindustrien ~ på
bekostning av bøndene. Den reflekterer at de objektive motsetninger mellom storgrunneierne og bøndene (spesielt små~ og
mellombøndene) t1lspisset seg i løpet av .krisen.
Før krigen hadde det i det store og hele lyktes for storgrunneierne å beholde sitt politiske og ideologiske hegemoni over
bøndene. De strukturelle forskjeller innen jordbruket hadde
ikke ført til avgjørende politiske konflikter. Små- og mellombøndene betraktet ikke sitt eksistensgrunnlag som truet av
storgrunneierne, men av byene og av de politiske spenninger
der.
Novemberrevolusjonen førte til viktige forandringer. Betydelige deler av små- og mellombøndene og landarbeiderne stilte
seg solidarisk med dens målsettinger og sluttet opp om sentrum eller SPD. Landarbeidernes hovedkrav var oppdeling av
storgodsene i nybyggerområder. SPD som ledende kraft i re~jeringen ga snart opp forsøkene på å få satt i verk de lov-·
er som i denne forbindelse var vedtatt av parlamentet • . Selv
om partiet frem til 1932 hadde regjeringsmakten i Preussen,
hvor de fleste storgodsene fantes, ble ingen betydelige tiltak gjennomført.
Som nevnt i andre· sammenhenger førte ikke novemberrevolusjonen på lengere sikt til avgjørende forandringer. Det ble ikke
rokket ved det økonomiske maktgrunnlag til storgrunneierne
selv om deres innflytelse på den statlige politikk ble begrenset. Deres politiske og ideologiske hegemoni over bønd-·
ene var snart gjenopprettet og holdt seg under hele Weimarrepublikken. Jordbruksorganisasjonene sto DNVP nær og inntok en
klar negativ holdning til republikken.
Storgrunneierne var initiativtagere til den agrarfront som ble
dannet i 1929 ("Grune Front")° og som egentlig skulle ha til
oppgave å kjempe for forbedring av "bondestandens" kår gene-:relt. Faktisk tjente den kun storgrunneiernes interess.er, in~
teresser som de mente var truet av Mullerregjeringen. S.må- og
mellombøndenes organisasjoner distanserte seg etterhvert fra
"Grune Front" uten at det likevel kom til noe brudd. Frontens.
egentlige betydning lå på det ideologiske plan: den utenomparlamentariske kamp mot industri og håndverk og mot fagbevegelsen var egnet til å tildekke forskjellene mellom de ulike
sjikt. "Bodengemeinschaft" og solidaritet ble betont, det
"grønne demokrati" med alle dets antikapitalistiske tendens.er
ble stilt overfor det "gylne demokrati".
Forverringen i bøndenes økonomiske situasjon ga seg utslag i en
rekke protestbevegelser på landsbygdå (Landvolkbewegungl som
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med makt motsatte seg tvangsauksjoner og so.m satset på direkte
aksjoner overfor offentlige'kontorer, på bombeattentater osv ••
Tradisjonelle borgerlige og regionale partier mistet etterhvert taket på bøndene, Dette er noe av bakgrunnen for masseovergangen til NSDAP rundt 1930 og for partiets satsing på
bøndene fra samme tidspunkt. Det gjaldt å lede protestbevegelsen inn i "nasionalsosialistiske kanaler" (Bracher).
Et svar på spørsmålet om hvilke sjikt av bøndene som spesielt
sluttet opp om NSDAP, ville forlangt nøyaktige differensieringer ~ ut fra bruksstørrelse og region, men også ut fra konfes,j on.
Småbøndene i Schleswig-Holstein og i Østpreussen
(her også landarbeiderne) bør særlig nevnes. Mellombøndene i
Vesttyskland holdt fast på sin støtte til sentrum, småbøndene
stemte her fortsatt SPD, landarbeiderne SPD og KPD - dette
bare for å antyde hvilke typer forskjeller som det hadde vært
nødvendig å ta hensyn til.
Kort et par ord om det ideologiske plan. Bøndene har ifølge
Poulantzas ikke som sådan en spesiell ideologi. De er anvist
på andre klassers ideologier og på de ideologiske "subsystemer" (som f.eks. den '"småborgerlige ideologi"). Når det gjelder
det landlige småborgerskap overtok dette posisjoner som hørte
hjemme i det tradisjonelle bysmåborgerskap. En rekke likheter
og forskjeller kan påvises. Disse var imidlertid preget og
overbestemt av storgrunneiernes ideologiske innflytelse og opptok derved i seg trekk fra den "feudalistiske ideologi". Først
ut fra denne innflytelse kan det karakteristiske for den ideologiske orientering hos dette landlige småborgerskap bli fiksert.
Her bare noen antydninger. Som nevnt sto forestillinger om
"Bodengemeinschaft" og solidaritet sentralt. De var knyttet
til bøndenes særegne relasjoner til naturen, Bøndene så seg
dessuten som den næringsdrivende stand som utgjorde selve fun~ o
damentet for nasjonen. Den tiltagende industrialisering ble
betraktet som uttrykk for forkrøpling og forfall. Antikapitalismen til bøndene har sitt grunnlag i slike forhold. Den
vendte seg rent generelt mot industrien og byene og mer spesielt (og da nettopp ut fra deres egen økonomiske situasjon) mot
bankkapitalen ("Kreditt- og profittjødene") og mot arbeiderklassen og dens organisasjoner. Sistnevnte ble gjort ansvarlig
for det stadige prisfall på jordbruksproduktene. SPD ble direkte beskyldt for å motarbeide det tyske jordbruk som sådant.
Den industrielle kapital rykket altså ikke i sentrum for angrepene. I høyden kritiserte man den internasjonale finanskapital som ble oppfattet som behersket av jødene.
Som Poulantzas- videre fremhever må antikapitalismen også sees
som en reaksjon mot kapitaliseringen ay jordbruket - en prosess som truet små- og mellombøndenes eksistensgrunnlag. De
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objekti:ve interessemotsetninger til storgrunneierne lot seg
effektivt skjule. De ble kanalisert inn i andre baner. I
reaksjonen mot kapitaliseringen kom dessuten ønsket om å
skru utviklingen tilbake til uttrykk. En fortid ble fremmanet som lå hinsides klassesamfunnet og hvor enhver ut fra sin
plass arbeidet for helheten og nasjonens bes·te, for et fellesskap som var bygd på tradisjonelle autoritetsforhold og som
alt hadde utsjaltet urostiftere og folkefiender av ulikt slag .
Feudale bilder og symboler kunne trekkes frem igjen.
Vi kommer tilbake til hvorledes det lyktes den fascistiske
propaganda å knytte an til slike ideologiske forestillinger
uten å provosere frem motsetninger til storgrunneiendommen
og storindustrien på den ene side og til de klasser og sjikt
som mer konstitutivt utgjorde den fascistiske massebevegelse .
på den andre side. Dermed kan det bli kastet lys over hvorledes NSDAP forsøkte å utnytte protestbevegelsen på landsbygda.
Når det gjelder alliansepolitikken er det for S'PD's vedkommende tilstrekkelig å henvise til de vanskeligheter som partiet tradisjonelt hadde hatt med bøndene. Innen KPD hadde alliansen mellom arbeidere og bønder prinsippielt stått . sterkt~
som mønster for enhver proletarisk revolusjon. Viktige forandringer på det politiske plan kom til uttrykk i "Programer7'
klæring vedr~rende den nasjonale og sosiale frigjØring av det
tyske folk" f'ra 1930 og i konkretiseringen av dette i hjelpe~
programmet for bøndene fra 1931. KPD forsøkte her å gjøre
bøndenes krav t _il sine egne. De merkverdigheter som var knyttet til dette program og dets konkretisering, kommer vi i
andre sammenhenger tilbake til.

"Enhetliggjør ingen " av i nter essene til de ulike klas s er og sji k t
NSDAP ' s pr opaganda og ideologi
Vi har gått inn på de klasser og sjikt som mer enn andre støttet opp om NSDAP og som er avgjørende for å forstå den fascist-iske bevegelse som massebevegelse. Deres ulike Økonomiske situasjon er blitt angitt, likeledes en del trekk fra det polit~·
iske og ideologiske plan. Markante motsigelser var tilstede
selv om disse gjennom den Økonomiske krise hadde en tendens til
å bli tildekket. Det er karakteristisk at det nye småborgerskap og småborgerskapet på landet falt ned på posisjoner som
stammet fra det tradisjonelle småborgerskap. Muligheten for
felles opptreden var dermed gitt. Det var imidlertid først ved
hjelp av det fascistiske parti at det egentlig lyktes for disse
"småborgerskapene" å opptre samlet som samfunnsmessig kraft. Et
"fellesskap" ble etablert hvor det nye småborgerskap etterhvert
kom til å spille en dominerende rolle.
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Hvorledes fikk det fascis.tiske parti is.tand et slikt "felles,..
skap"? NSDAP maktet ideol'ogisk å "oppheve" den mangfoldighet
av enkeltinteresser som var tilstede, interesser som objektivt
sto i motsetning til hverandre. De forskjeller og konflikter SJm
eksisterte, ble utvannet. Det fant sted en enhetliggjøring i
forhold til kapitalinteressene. Enhetliggjøringen gikk via den
fascistiske prppaganda og ideologi. Denne form for enhetliggjøring er vesentlig for å forstå massebevegelsen som en fascistisk massebevegelse, men også for å forstå hvorfor de som
økonomisk sett ble de egentlige ofre for det fascistiske system, det tradisjonelle småborgerskap og bøndene, sluttet opp om
det "to the bitter end".
Å betone at enhetliggjøringen gikk via den fascistiske propa-

ganda og ideologi innebærer ikke noen overvurdering av det i,..
deologiske plan som sådant. Dets betydning skyldes ikke propagandaen og ideologien alene, men konjunkturen : den økonomiske krise og den politiske ustabilitet. Like viktig er det
at tendenser til fellesskap alt var tilstede. På denne bakgrunn ble den fascistiske propaganda og ideologi en virksom
kraft. Den måtte knytte an til reelle krav og interesser, få
bragt disse til uttrykk, enhetliggjøre dem - og da på en slik
måte at resultatet ikke sto i motstrid til kapitalkreftenes
grunnleggende interesser.
Vesentlig er i denne sammenheng den "yrkes- og lagspesifikke
presentasjon av fascistisk offentlighet" som Hennig snakker om:
"man forsøkte å påvirke de enkelte grupper innenfor mellomlagene separat he·. lt frem til organiseringen av enkelte næringsbransjer og også å organisere disse separat". (Hennig, 1977'
23). Kravene fra småbøndene, håndverkerne, småhandlerne og
funksjonærene ble slik tatt vare på uten at de kom i konflikt
med hverandre - samtidig som partioligarkiet i mer interne
møter og forhandlinger ga sin tilslutning til storindustriens
krav om reallønnssenkninger og til storgrunneiernes krav om
støtteaksjoner. Det sier seg selv at partiets direkte og offisielle propaganda og ideologi ut fra dette så godt som mulig "unngikk presise utsagn om konkrete problemer, og istedet
satset på paroler som alle kunne identifisere seg med" (Kuhnl,
1974,95). Innen partiet var dertil den "sektorielle sentralisme" (Poulantzas) sterkt utbredt: de ulike partiapparater og
de ulike geografiske områder hadde lenge en høy grad av autonomi.
Fra fascistisk hold finnes det ingen skrifter som utarbeider
denne ideologis hovedtrekk og karakter på noen utførlig og
klar måte. Dette skyldes bl.a. vanskelighetene med å få uttrykt en bærende enhet som ikke er lagspesifikk. Togliatti
sier det slik: "Den fascistiske ideologi inneholder en rekke
heterogene elementer •..• Den tjener til å sammensveise de
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ulike kåmpgrupper ••• og til å skape en brei massebevegelse.
Den fascistiske ideologi utgjør et instrument for sammenfatting av disse elementer. Jeg advarer mot tendensen til å anse den fascisti-ske ideologi som et solid og homogent anliggende" (etter Poulantzas, 1973, 270), På tross av dette har
denne ideologi trekk ved seg som var spesielt egnet til å
overbygge de indre motsigelser og som på avgjørende måte muliggjorde den nevnte enhetliggjøring i forhold
til kapitalinteressene,
For å belyse dette skal vi først gå nærmere inn på antikap :talismen. Uten denne er det vanskelig å forestille seg hvorleaes den fascistiske bevegelse skulle ha blitt en massebevegelse. Den "store antikapitalistiske lengsel" som Strasser
snakket om, måtte da med en fascistisk ideologi som instrument, .t a opp i seg karakteristiske trekk fra antikapitalismen
hos ulike klasser og sjikt, omforme og enhetliggjøre disse
slik at de ble ufarlige for kapitalkreftene og ved hjelp av
almene paroler kjøre resultatet ut i propaganda siktet inn på
~orskjeliige klasser og sjikt.
Nå har vi alt sett hvorledes antikapitalismen hadde ulikt innhold hos de grupper vi behandlet, Mens det tradisjonelle småborgerskap i sin antikapitalisme først og fremst rettet seg mot
handels- og bankkapitalen og mot den form for konkurranse som
den tiltagende monopolisering .medførte, var det nye småborgerskap mer opptatt av de store formuer og av den form for "sosial
urettferdighet" som skattesystemet representerte. Småborgerskapet på landet vendte . seg mot kapitaliseringen av jordbruket
og generelt sett mot industrien og byene. Selv om som tidligere påvist en rekke likhetspunkter var tilstede, den industrielle kapital ble f.eks. ikke direkte truffet, eksisterte det
altså markante motsetninger.
Hva så med antikapitalismen innen den fascistiske ideologi?
Karakteristisk er skillet meilom "snyltende" og "skapende"
kapital, hvor den første førte til det forhatte renteslaveriet, mellom "snyltende" bankkapital og "skapende" industrikapital. Skillet må sees i sammenheng med angrepet på den internasjonale storkapital, på internasjonaliseringen av den tyske
økonomi. Ifølge NSDAP var det nettopp denne internasjonalisering som truet den tyske kapital og dens ledere - ledere som
ikke var ute etter profitt, men ute etter å skape nye arbeids~
plasser for det tyske folk! Om de tyske industriledere het
det: "de forble alle personlig enkle og beskjedne, bare opptatt av fortsatt fremgang for sine bedrifter".
I tillegg fikk antikapitalismen en antisemittisk vending. Det
var jødene som sto· bak den "snyltende" kap i tal og den internasjonale storkapital. Jødenes internasjonale sammensvergelse mot det tyske folk spøkte i bakgrunnen. Klassekampen ble
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omgjort til en rasekamp (Henrfig)_. Det ble da også knyttet an
til forhold hvor jødene faktisK sett spilte en viss rolle:
forholdet mellom pantelåner og håndverker, ågerkarl og små~
bonde, varehuseier og småhandler·:
Egentlig har vi her å gjøre med en kritikk av kapitalens
sirkulasjonssfære, en kritikk som ikke grep over på produksjonssfæren og på selve fundamentet for den kapitalistiske
produksjon. Dermed ble det også mulig å dele kapitalismen opp
i dens gode og dårlige sider. Oppdelingen kunne så tilpasses
de former for protester i de ulike klasser og sjikt som det
gjaldt å fange opp.
Generelt lar det seg hevde at antikapitalismen innen den fascistiske ideologi i hovedtrekk var i overensstemmelse med posisjonen til det tradisjonelle småborgerskap - en posisjon som
de andre grupper etterhvert mer eller mindre hadde overtatt.
Objektivt sett var en antikapitalisme som rettet seg mot bankkapitalen og varehusene, men som samtidig var ute etter å opprettholde den private eiendomsrett til produksjonsmidlene i
motstrid med det nye småborgerskaps interesser - noe som det
imidlertid ved hjelp av den antisemittiske dreiing var mulig å
tildekke effektivt. Overfor bøndene kunne denne type antikapitalisme bare ha suksess ved å spille på eiendomsretten og på
frykten for tvangsauksjoner, samtidig som den knyttet an til
og utdypet den kanalisering av motsetningene som tradisjonelt
var etablert: ikke motsetningen småbønder - storgrunneier.
men motsetningen mellom by og land ut fra "Bodengemeinschaft"
og solidaritet. For å tildekke konfliktene til den "bypregete fascisme" var en lagspesifikk propaganda mer enn ellers
nødvendig. Det må imidlertid betones at det bare i begrenset
grad virkelig lyktes å fange opp og integrere den landlige
protestbevegelse. Innen NSDAP's agrarpolitiske apparat fremkom det som en refleks av dette betydelig opposisjon mot partiledelsen.
Opposisjon fremkom også innen SA og NSBO. Selv om ve·nstrefløyen i partiet i forhold til de arbeidere som der var organisert,
ble nødt til å kjøre frem en antikapitalisme som mer direkte
rettet seg mot det kapitalistiske system som s ådant og som var
ikledd en språkdrakt som stammet fra den marx istiske tradisjon,
var motsetningen mellom propaganda og den faktiske politikk ti·l
NSDAP ofte så stor at den slo ut i åpne konflikter.
Den spesielle form for antikapitalisme som ble propagandert,
gjør det forståelig hvorfor kapitalkreftene kunne ta den med på
kjøpet. Den rettet seg jo ikke primært mot den industrielle
kapital. Skjedde dette ~ kunne angrepet uf arligg.jøre s ved å
dreie det i antisemittisk r etning . De r ådende
økonomiske og
politiske maktforhold ble slik sett ikke truffet. Protester og
aggresjoner ble tatt vare på og fikk fritt spillerom. De ble
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imidlertid.ført inn i kanaler som på lengere sikt bevirket en
befestelse av de eksisterende kapitalistiske strukturer.
En slik form for antikapitalisme ble da også av kapitalkreft~
ene ansett som ønskelig og nødvendig for å "binde" massene,
Venstresiden i NSDAP ble først og fremst betraktet som et
viktig propagandainstrument - og ikke bare overfor arbeiderne.
Faren lå imidlertid i at den kunne få en reell innflytelse på
NSDAP og dets politikk', d,v.s. på selve partioligarkiet. Derfor den skepsis overfor partiet som vi tidligere har nevnt,
Som sagt kunne den fascistiske bevegelse bare bli en massebevegelse i og med at den tok opp i seg den "store antikapitalistiske leng·sel". Idet det ble sørget for en systembevarende
omforming av denne "lengsel ", var massebevegelsen interessant
nok for kapitalkreftene, Det finnes imidlertid andre elementer i den 'fascistiske ideologi som er sentrale - b~de for å
forklare den tildekking av motsetninger som skjedde, motsetninger som antikapitalismen i lengden knapt kunne skjule, og
kapitalkreftenes interesse for massebevegelsen: antimarxismen
og kampen mot det parlamentariske system ut fra det kjente
motto: "kamp mot borgerlig feighet og marxistisk terror".

Antimarxismen .

Karakteristisk nok vendte antimarxismen seg
ikke mot arbeidere (sml. det faktum at NSDAP nettopp fremhevet seg selv som arbeiderparti), men mot den internasjonale
arbeiderbevegelse som forførte de tys·ke arbeidere og bragte
dem vekk fra den egentlige "nasjonale sosialisme". Man proklamerte en åpen kamp mot arbeiderbevegelsen og "marxismens
jødiske lære" (Hitler). Kampen mot arbeiderbevegelsen kunne
lett knyttes an til de grupper vi har nevnt: det tradisjonelle småborgerskap la skylden for sin økonomiske og politiske
maktesløshet på den organiserte arbeiderbevegelsens stadig
økende makt, det nye småborgerskap "fryktet" proletariseringen
og dens konsekvenser for privilegier og status, småbøndene
følgene for den private eiendomsrett osv .. Noen distinksjoner mellom fagbevegelsen, SPD og KPD var det ikke nødvendig å
holde fast på. Faren lå frem for alt i den organiserte, kollektivt handlende arbeiderklasse som stadig rykket videre frem
og stadig truet flere av de posisjoner de ulike grupper av
småborgerskapet tradisjonelt hadde inntatt.
Nå rettet antikapitalismen til disse grupper seg mer mot de bestående kapitalistiske tilstander og mindre mot grunnlaget for
selve det kapitalistiske system. SPD og fagbevegelsen ble dertil med en viss rett gjort ansvarlig for disse tilstander. Dette er bakgrunnen for at antikapitalismen til disse gruppene
kunne bli vendt nettopp mot den organiserte arbeiderbevegels.e
(i tillegg kom jo dens "jødiske karakter").
Den form for åpen terroristisk kamp mot arbeiderbevegelsen s.om
NSDAP sto for, var dermed egnet til å uttrykke aggresjonen fra
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de ulike grupper overfor de eksisterende tilstander. Antimarxismen ble "fellesnevneren" for disse grupper og lot seg
lett bruke til å tildekke reelle motsetninger. At en slik antimarxisme var i pakt med kapitalkreftenes interesser, skulle
være klart nok.

Den borgerlige feighet.Antimarxismen førte også til en spesiell avstandstagen til og kritikk av borgerskapets politiske
fremgangsmåter og praksis. Hvorfor? Ifølge NSDAP måtte den
marxistiske terror bli møtt med aggresiv motterror. Det ble
derved nødvendig å bryte med borgerskapets forsiktighet, med
troen på viktigheten av forhandlinger og kompromisser. I den
nasjonalsosialistiske propaganda var det egentlig den organiserte arbeiderbevegelse som hadde tvunget borgerskapet inn
på en slik linje - noe den ikke hadde helt urett i. Den øk~nomiske krise og den politiske ustabilitet hadde en gang for
alle vist ubrukeligheten av denne form for politikk, i NSDAP' s
Øyne. Borgerskapet hadde ikke maktet sin oppgave: å bekjempe
marxismen, å stanse dens freIIllllarsj. Det parlamentariske system og demokratiet hadde spilt fallitt. En annen type politikk
sto på dagsordenen. Det er innen disse saIIllllenhenger en rekke
ideologiske elementer hører hjeIIlllle som førerprinsippet, autoritets- og lydighetsprinsippet, den sterke, nøytrale stat, fellesskap kontra klassekamp osv ..
Karr.pen mot "borgerlig feighet" samlet opp reaksjonene og protestene fra de ulike grupper av småborgerskapet overfor de eksisterende tilstander. Den aggresjon som utarmingen og proletariseringstendensene hadde frembragt, kunne direkte rette seg
mot selve systemet og mot dets forsvarere: de borgerlige partier, men først og fremst fagbevegelsen og SPD. De mekanismer
som utløste aggresjonen, var samtidig egnet til å dekke over
de motsetninger som faktisk eksisterte. Her var det mulig å
ta vare på den landlige protestbevegelse, men og på de nasjonalsosialistiske arbeideres "sosialisme".
Hvorledes kunne denne kamp mot "borgerlig feighet" være i kapitalkreftenes interesse? Den bidro til ytterligere å diskreditere de demokratiske spilleregler og til å forberede et diktatur mentalt, som direkte kunne gå ut mot arbeiderbevegelsen.
Uten tvil var det visse farer til stede for NSDAP. Kampen mot
"borgerlig feighet" kunne lett føre til at krefter tok overhånd
som virkelig gikk inn for forandringer av de gitte strukturer,
som vendte seg direkte mot selve det kapitalistiske system.
Både for kapitalkreftene og for lederne i NSDAP var det derfor
viktig å få ledet aggresjonen inn i bestemte baner, d.v.s. å få
avledet den fra det som den i siste instans rettet seg mot.
Derfor "syndebukkfilosofien" (Kuhnl) - om den nå var rettet mot
arbeiderbevegelsens organisasjoner eller mot jødene og deres
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internasjonale sarmnensvergelse. Uten en effektiv avledning av
aggresjonen var NSDAP ubrukelig for kapitalkreftenes formål.
Deres "temmingskonsepsjon" hadde nettopp til hensikt å forhindre at slike "nedbrytende tendenser" satte seg fast i partiet,
at de fikk betydning for den politikk partiet faktisk sto for.
Oppsunnnerende kan vi si: Enhetliggjøringen av de antikapitalistiske tendenser er det avgjørende punkt, men 6g det mest
problematiske. Antimarxismen blir "fellesnevneren" for de ulike klasser og sjikt og er egnet til å utviske de t problematiske som ligger i denne formen for antikapitalisme. Kampen mot
"borgerlig feighet" gjør det mulig å fange opp aggresjon og er
nødvendig for selve maktovertagelsen (jfr. forestillingen ' om
berettigelsen av et diktatur og av åpen terror mot arbeiderbevegelsen). Alle disse elementer hører sammen og glir over i
hverandre, men da slik at antisemittismen hele tiden er tilstede og propagandamessig kan settes inn når motsigelsene, d.
v.s. de motstridende interesser innen massebevegelsen likevel
truer med å bryte igjennom. På grunn av denne spesielle form
for enhetliggjøring kunne den fascistiske massebevegelse være
til nytte for kapitalkreftene. NSDAP maktet det som kapitalkreftene ikke maktet. Derfor var partiet viktig, derfor ble
det støttet og "oppbakket", derfor ble også kapitalkreftene
til slutt anvist på partiet i en situasjon hvor det virket
som dere~ Økonomiske interesser og makt var truet,
Det er her viktig å betone at nettopp denne form for enhetliggjøring var forutsetningen for partiets egenvekt og relative
autonomi overfor sin egen massebasis, Som enhetliggjørende
"utvisket" det konflikter uten at det selv direkte "deltok" 1
dem. Konfliktene ble "utvisket" gjennom en kombinasjon av
propaganda som siktet seg spesielt inn på de ulike sjikt og almene ideologiske fraser og paroler. Massebevegelsen forble
hele tiden et spenningsfelt for motstridende interesser. Den
egenvekt og relative autonomi som NSDAP hadde overfor sin egen
massebasis er imidlertid også å betrakte som et grunnlag for
dets egenvekt og relative au.tonomi overfor kapitalkreftene. På
grunn av at den fascistiske bevegelse var en massebevegelse
som NSDAP som parti var relativt autonom overfor, ble det for
partiet åpnet et spillerom for kontakter med kapitalkreftene
hvor det ut fra sin massebasis hadde en tyngde og egendynamikk
som slett ikke lot seg "binde" eller "temme". Den relative
autonomi overfor sin egen massebasis betinget slik sett den
relative autonomi overfor kapltalkreftene. Nettopp i enheten
av disse to relasjoner må egenarten til et parti som NSDAP søkes.

Kampen mellom de to fløyer i NSDAP (her med vekt på Stras s erfløye ns posisjoner)
De elementer innen den fascistiske ideologi sdm vi har trukket
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frem og hvis funksjon besto i å virke enhetliggjørende oyer.,for de motstridende interesser innen massebevegelsen og å.
fundere den fascistiske propaganda, må etter vår oppfatning
sees som en ramme for mer nøyaktige undersøkelser av den fascistiske ideologi. Vi betviler selvfølgelig ikke viktigheten
av slike undersøkelser og av den omfangsrike litteratur som
finnes på dette område, men har altså her lagt hovedvekten på
å få frem på hvilken måte dens grunnelementer har sin rot i
den økonomiske situasjon, den politiske plassering og den ideologiske orientering til de klasser og sjikt som mer enn
andre sluttet opp om NSDAP. Dette gjør det mulig å vise hvorledes enhetliggjøringen bare var tilsynelatende og hvorledes
bestemte typer motsetninger satte seg fast i partiet - saksforhold som er egnet til å kaste lys over relasjonen mellom
NSDAP og kapitalkreftene.
Hva ligger det i at enhetliggjøringen bare var tilsynelatende
og at bestemte motsetninger satte seg fast i partiet? Det er
vesentlig å peke på at de ulike interesser som partiet søker å
sammenfatte, gjennomtrenger selve partiet og da på særegen måte. Innen den interne partioffentlighet gir de seg uttrykk i
kampen mellom to fløyer: Hitler og hans folk på den ene side,
Strasserfløyen (for å bruke et samlenavn) på den andre side.
De kommer også tilsyne i konflikter mellom partisentralen og
grunnplanet i en rekke partiapparater (SA, NSBO).
Selv om kampen mellom de to fløyer bare fordreid gir uttrykk
for motsetningene i massebevegelsen, makter den å ta ,vare på
dem innen den interne partioffentligheten.Fløyene · er istand
til å holde fast disse motsetninger på en slik måte at det lykkes å "binde" og lede massene. Generelt og foreløpig kan vi si
at de antikapitalistiske fraser og paroler hos Strasser tilsvarer og uttrykker opprøret og aggresjonen mot det bestående,
mens Hitler og hans folk mer direkte enhetliggjør de ulike tendenser og motsetninger med henblikk på kapitalkreftene og med
maktovertagelsen som avgjørende målsetting. Det er imidlertid
verdt å merke seg at selv om antikapitalismen har basis i toppledelsen i n~rtiPt (ifr _ StrRssers sentrale stilljne i NSDAP).
dreier det seg ikke i selve fasciseringsprosessen om antagonistiske motsigelser i egentlig forstand. Vi har å gjøre med
to alener av samme stykke.
Dette trenger nærmere forklaring. Først skal vi se på hvorledes kampen mellom de to fløyer ble utspilt. Kampen kan forfølges
tilbake til begynnelsen av 20 årene. Den fortsatte å eksistere
helt frem til oppgjøret med Rohm og SA sommeren 1934. Det er
karakteristisk at Strasserfløyen egentlig aldri hadde noen re·=l l
makt og kontroll over partiet. Alt i 1923 ble det fra Hitler og
hans folk uttrykkelig tatt avstand fra alle "sosialistiske" ten-.
<lenser. Antikapitalistiske fraser og paroler ble imidlertid an-·
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sett som nyttige. Man trengte en form for retorikk som appellerte til massene.
Samtidig ble førerprinsippet gjennomført. Sålenge dette prinsipp ble godtatt 'a v ledere og medlemmer i partiet, så lenge de
i Hitler så "inkarnasjonen av nasjonalsosialisme", hadde opposisjonen egentlig ingen sjanse til å få satt sine synspunkter
igjennom. "Opponentene innen partiet ••• befant seg i det dilemma at de måtte kle de objektive politiske motsetninger til
Hitler i ord som uttrykte enighet med 'føreren', altså samtidig spille Hitler ut mot Hitler for ikke i partiet å bli stemplet som motstandere av 'føreren' og derved på forhånd å ødelegge resonansgrunnlaget for sine alternativer" (Horn, etter
Hennig,1977, 134).
·
Innen denne ramme kom de antikapitalistiske tendenser stadig
t{l uttiykk. De ble av partiet brukt rent propagandistisk. I
propagandaen kan en tydelig overvekt av de antikapitalistiske
propagandamidler konstateres. Samtidig ble de dempet og undertrykt i den interne partioffentlighet. Denne tvetydighet som
alt tidlig var tilstede i NSDAP, er ikke bare egnet til å forklare hvorledes partiet kunne vinne en massebasis, men også
til å gjøre dets massedisiplinerende karakter mer forståelig.
Etter at NSDAP var blitt til en massebevegelse, trådde tvetydigheten skarpere frem. Motsetningene til Strasserfløyen
ble etterhvert skjerpet. Antikapitalistisk opposisjon dukket
opp i SA og NSBO, uten at det her dreier seg om den samme
form for antikapitalisme som hos Strasserfløyen. Maktkonstellasjonene innen partiet ble imidlertid ikke endret selv om den
form for enhetliggjøring som Hitler og hans folk sto for - en
enhetliggjøring av motsetninger med henblikk på samarbeid med
kapitalkreftene - ble mer problematisk. Hitlerfløyen måtte
stadig gripe inn: Otto Strasser (bror av Gregor) ble ekskludert i 1930, de "gamle ledere" i NSBO som hadde tatt arbeiderkravene alvorlig, ble byttet _u t med yngre karrieremakere,først
og fremst fra funksjonærgruppen, i 1930 rystet Stennesaffæren
SA.
Noen utsjalting av de antikapitalistiske tendenser som sådan
kunne imidlertid på denne tid ikke komme på tale. Hitler og
hans folk måtte ta hensyn til aggresjonen og protestene i massene. Det gjaldt å holde på massene og få ført dem i den ret~
ning som for denne fløy var avgjørende: selve maktovertagelsen. Når former for antikapitalisme dukket opp i partiet, bl'e
de følgelig kanalisert innover i partiet, Samtidig som de der
ble · undertrykt og gjort harmløse, kunne man altså dra nytte av
dem i den utadvendte propaganda.
På denne måte lyktes det å "temme" motsetningene i partiet.
Riktignok ble det mot El.utten av 1932 nødvendig å fjerne
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Strasser. Dette skyldtes imidlertid ikke rent parti-interne
forhold. Omstendighetene som lå til grunn, har vi tidligere
skildret. At Strasser ble fjernet,medførte ikke noen splitting av partiet. Hitler beholdt kontrollen. Noen vidtrekkende tiltak fra hans side viste seg å være overflødige.
Først etter maktovertagelsen ble den egentlige utsjalting av
de antikapitalistiske tendenser i partiet gjennomført - og da
gradvis. Den reelle makt og innflytelse til NSBO ble hurtig
eliminert. Sommeren 1933 mistet Wagener, som sto for den småborgerlige "stendersosialisme" og som hadde kontakter med SA,
sine verv. Endelig ble det ryddet opp med Rohnt og SA, men
først sommeren 1934. Antikapitalismen hadde utført sin misjon. Den kunne nå fjernes fra partiet. Massebevegelsen hadde holdt, de motsetninger som var tilstede i den, var effektivt blitt tilslørt. De mass~disiplinerende tiltak hadde hatt
sine virkninger. Fascismen ved makten trengte ikke å legitimere seg med former for antikapitalisme.
At det før maktovertagelsen var tilstrekkelig med sporadiske
inngrep overfor de antikapitalistiske tendenser i partiet (d.
v.s. at det lyktes å "tennne" opposisjonen og å holde på massebevegelsen), burde ha fortjent en nærmere forklaring. Uten
tvil henger dette saksforhold sammen med den fordreide form
som motsetningene i massebevegelsen slo ut i . partiet på. Under
søkelser av NSDAP som parti, av dets spesielle organisasjonsform, av det interne partilivet, av de politiske ledere osv.
ville her ha vært nødvendig. Vi begrenser oss til å kaste et
blikk på sammensettingen av de politiske ledere.
Påfallende var først og fremst den store andel av lærere og
høyere funksjonærer (Beamte). Også funksjonærenes andel generelt sett var stor. Det tradisjonelle småborgerskap var i
forhold til medlemssammensettingen mer "normalt" representert,
mens flere bønder var politiske ledere enn medlemsmassen skulle tilsi (det må imidlertid bemerkes at i forhold til deres
andel av totalbefolkningen var relativt få bønder medlemmer).
Antallet arbeidere som politiske ledere var lite - både i forhold til deres andel av medlemsmassen og til andelen av totalbefolkningen (sml. den offisielle partistatistikk fra januar
1935 ut fra Uennig 1977, 174 f.): Selv i NSBO ble, når det
gjelder politiske ledere, forholdet mellom funksjonærer, håndverkere og arbeidere angitt til 3 : 2 : 1. Det er dermed viktig å slå fast at sannnensettingen av ledere var forskjellig
fra velger- og medlemssammensettingen.
Det samme bilde fremkonnner når vi ser på selve lederstannnen, d.
v.s. på de "gamle kjempere" som beholdt sin sentrale plass innen partioligarkiet. Også blant disse var antallet lærere og
funksjonærer spesielt høyt. De fleste hadde deltatt i krigen
og hadde en utdannelse som lå over folkeskolenivå, men ingen
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avsluttet yrkesutdanning. "I de fleste tilfeller dannet følge.,..
lig løsrivelsen fra det borgerlig/yrkesorienterte liv som var
betinget av krigs- og etterkrigstiden bakgrunnen for overtaging
av en aktiv organisasjons- og lederrolle i NSDAP" (Broszat,
1971,54). Aldersmessig var dertil de politiske ledere i gjennomsnitt betydelig eldre enn medlemmene og velgerne.
Nettopp den dårlige overensstenunelse mellom ledere og
velgere førte til at de reelle interesser til en rekke klasser
og sjikt ikke egentlig ble representert i partioligarkiet.
Selv de interesser som ble representert, hadde imidlertid mistet mye av sitt objektive grunnlag. De ble preget av den interne partioffentlighet og redusert til meninger (Strasserf løyen utgjorde i en kort periode et visst unntak). De ulike
meninger ble stående ved siden av hverandre. Da reelle diskusjoner på grunn av førerprinsippet var utelukket, kom meningene ofte nok bare til uttrykk som spenninger på det personlige
plan mellom de forskjellige ledere. Regionale særegenheter
(Berlin kontra Munchen) spilte i denne forbindelse en ikke uvesentlig rolle. Slike forhold er egnet til å forklare hvorfor det var relativt uproblematisk å få bragt de motstridende
interesser til de klasser og sjikt som faktisk var representert i partioligarkiet i samsvar med partiets offisielle målsett.inger.
At det var tilstrekkelig med sporadiske inngrep overfor de
antikapitalistiske tendenser, skyldtes ikke bare denne fordreide form (her belyst ut fra sammensettingen av de politiske ledere), men også hva kampen konkret dreide seg om, d.v.s. hva
Strasserfløyen egentlig innholdsmessig sto for. Slik vi ser
det, var imidlertid dette innholdsmessige alt betinget og farget av den fordreide form. Det er derfor ikke først og fremst
viktig eller interessant med henblikk på teoretiske posisjoner,
men i forhold til sin funksjon innen partiet og overfor massebevegelsen. Av denne grunn finner vi det nødvendig å trekke
frem noen hovedtendenser. Vi holder oss til de oppfatninger
som Strasserfløyen formulerte mot slutten av 20 årene og som
karakteristisk nok hadde til hensikt å presisere partiprogrammet. I denne periode ble det faktisk forsøkt å formulere et
helhetssyn.
Den tyske revo.lusjon ble av Strasserfløyen forstått som en revolusjon som skulle befri arbeiderne og småborgerne fra stor.,..
kapitalens åk, Det økonomiske system som kapitalis~en sto for
og som førte til utbytting av de økonomisk svake, måtte tilintetgjøres. Det ble propagandert for en ikke-kapitalistisk sten.,..
der stat.
Innen arbeidslivet ble det krevd at de ansatte skulle være medeiere i bedriftene og ha del i ledelsen og i overskuddet. Alle
bedrifter med over 20 ansatte ble planlagt omgjort til aksje133

selskaper. En betydelig del av storindustrien (rustningsindustrien, kjemi- og elektroindustrien) skulle komme i "allmenhetens eie", d.v.s. at aksjene ble tenkt delt mellom staten, delstatene,kommunene og de ansatte (som skulle være korporativt organisert). Jorda skulle bli nasjonens eiendom.
Oppdeling av storgodsene var forutsett - · noe som også ville
ha knekket storgrunneiernes makt og innflytelse.
Strasserfolkene betraktet seg selv som sosialister og nasjonalrevolusjonære. De var ikke bare ute etter å vinne de mest
utbyttete sjikt av "småborgerskapet", men også arbeiderklassen for nasjonalsosialismen. Arbeidernes interesser ble følgelig forsvart, en rekke streiker ble støttet. Et 4tbredt bruk
av marxistisk terminologi og marxistiske argumenter kan påvises. Det som lå bak utopien om en stenderstat, var imidlertid
"småborgerskapets" drøm om å vende tilbake til et samfunn,
hvor alt fremdeles var i orden og hvor arbeideren ved siden av
småborgeren kunne finne sin rette plass. Det var egentlig
." småborgerskapets" interesser som skulle sikres.
Slik sett har vi å gjøre med et forsøk på å ta "småborgerskapet" på ordet, på å legitimere dets krav .og interesser som samfunnsmessig kraft. "Forskjellen mellom de to fløyer lå altså
ikke i at venstrefløyen skulle ha styrt etter en proletarisk
kurs og partiledelsen etter en småborgerlig, men i det at venstrefløyen hadde viljen til å ta vare på de reelle interesser
til den nasjonalsosialistiske tilhengerskare, mens partiledelsen for enhver pris ville til makten og følgelig var villige til
å oppgi tilhengerskarens interesser til fordel for et forbund
med de sosialt herskende krefter" (Kuhnl, 1966,88).
Vanskelighetene med et slikt forsøk lå uten tvil i å få forent
de motstridende interesser, d.v.s. i formuleringen av oppfatninger som kunne være representative for de forskjellige grupper og sjikt innen "småborgerskapet". Det viste seg da også umulig å få utviklet en konsistent posisjon som var egnet til å
fungere som politisk kraft (selv om oppfatningene til Strasserfløyen var mer
systematiske og bedre funderte enn andre oppfatninger i NSDAP). Visse interesser og krav kom ifølge Kuhnl
bedre til uttrykk enn andr~,først og fremst de til det nye småborgerskap. Ulike tendenser gjorde seg dessuten gjeldende
blant Strasserfolkene selv. Forsøket på å utarbeide en felles
politikk overfor "småborgerskapet" som sådant mislyktes.
Dette hang bl.a. sammen med den form for allianse mellom småborgere og arbeidere som Strasserfløyen mer samlet gikk ut fra.
Senest som følge av den økonomiske krise fant store deler av
"småborgerskapet" det viktigere å avgrense seg fra arbeiderklassen enn å kjempe mot borgerskapet og storindustrien. Kritikken av antibolsjevismen i partiet og den mer forsonlige
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holdning til Sovjetsamveldet som noen av Strasserfolkene la
fo'r dagen (sml. Schultz, 1975, 378 f.), kunne nok vinne respons blant de arbeidere som var organisert i NSBO, men knapt
gjøre regning ~ed å ligge til grunn for en felles politikk
overfor "småborgerskapet". Noe lignende gjaldt for den kritikk av partiets antisemittisme som ble levert. Antisemittisme ble bare ansett som berettiget hvis den holdt seg innen
antikapitalistiske rammer. Et slikt syn var egnet til å dempe uroen hos enkelte grupper og sjikt overfor en del uttalelser fra ledende partifolk. I bestemte propagandaøyemed var
det frem for alt gunstig for partiledelsen å knytte an til
. dette syn.
I den nye stat som Strasserfløyen skisserte, var ikke føreren
tiltenkt noen spesiell rolle, heller ikke partiet. Det ble
satset på å gi presidenten utvidete fullmakter. En form for
presidialdiktatur var forutsett. Selv om det ble tatt avstand
fra den tradisjonelle demokratiske legitimering, skulle re·gjering og rikskansler fungere som tidligere. Man kan her
konsta~ere en mer moderat holdning enn i partiet forøvrig.
Noen særlige forskjeller til hva som vanligvis ble hevdet innen den "nasjonale opposisjon", lar seg knapt påvise.
Ser man nærmere på de oppfatninger som StrasserflØyen sto for,
virker det berettiget å betvile at det i disse var grunnlag
for utarbeiding av en egen, selvstendig posisjon. Det rakk
da også med et visst press fra Hitler for å få dens ledende
folk vekk fra tanken om noen presisering av partiprogrammet.
Fra 1930 spilte de synspunkter som fløyen representerte, partipolitisk liten rolle. Dette vil ikke si at folk som Stras.ser skiftet oppfatninger. Disse ble fortsatt uttrykt. De dukket opp igjen i partiet i utallige varianter, varianter som
hver på sin måte var egnet til å uttrykke krav og interesser
fra bestemte grupper og sjikt. De mekanismer som vi tidligere skildret, slo imidlertid nå igjennom: det dreide seg ved
disse varianter mer om meninger, meninger som var knyttet til
bestemte personer og som ofte nok bare korn til uttrykk i de
personlige stridigheter og· spenninger mellom de politiske ledere.
Hitler og hans folk hadde dertil tidlig blitt klar over
hvorledes brokker av Strasserfløyens oppfatninger - løsrevet
fra sine egentlige sammenhenger - var spesielt godt egnet til
å "binde" og fange opp igjen "opposisjonelle krefter" (jfr • .
den lagspesifikke propaganda).
At det gikk som det gikk med Strasserfløyens oppfatninger,
skyldtes til en stor grad at de i sine grunnintensjoner holdt
seg innen railllllen av den "volkische Weltanschauung", den samme
ramme som Hitler og hans folk var forpliktet av. Det dreide
seg om to utforminger av det samme hovedsynspunkt. Dette
glemmes lett av dem som betrakter Strasserfløyen som sosial-
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is tisk og avdem som forsøker å påvise antagonistiske motsetninger i fraksjonskampene. Det er viktig igjen å påf>Plre at de
to fløyer eksisterte ved siden av hverandre i det sannne parti
og over et lengere tidsrom, selv om den ene fløy hele tiden
dominerte. Det var videre oftest ytre omstendigheter som
fremtvang brudd, dette gjelder både for eksklusjonen av Otto
Strasser og for utsjaltingen av Gregor Strasser. De to fløyer var så å si ikke virksomme innen samme rom og behøvde derfor ikke å støte mot hverandre. Partiets struktur og organisasjonsform sannnen med førerprinsippet og den manglende interne diskusjon bevirket dette. Heller ikke ut fra den innholdsmessige karakter til de antikapitalistiske tendenser var
det altså for Hitler forbundet med spesielle vanskeligheter å
beholde kontrollen over partiet og å få "temmet" antikapitalistene,
Oppsummerende kan vi si: de antikapitalistiske tendenser fungerte for Hitler og hans folk slik de skulle. Idet de nyttiggjorde seg disse tendenser, klarte de å holde på velgere og
medlemmer samtidig som de mer direkte enhetliggjorde de motstridende interesser med henblikk på kapitalkreftene og med
maktovertagelsen som avgjørende målsetting. En nærmere begrunnelse på hvorledes dette ble mulig, ville ha krevd mer utførlige analyser av NSDAP enn de vi her har lagt frem.
Ved
slike analyser ville det etter vår oppfatning ha vært spesielt viktig å gå nærmere inn på hvorledes det ble hamlet opp
med opposisjonen blant medlemmene, d.v.s. på den sektorielle
sentralisme (Poulantzas), den yrkesmessige oppbygging av basisorganisasjonene, den militære organisasjonsform, den påfallende sterke byråkratisering innen partiet osv •• Viktigheten
av de organisasjoner som hadde en ren ideologisk funksjon
(sports- fritids- og ungdomsorganisasjone,r .) og av de ideologisk pregete aksjonsformer som parader, høytideligheter av ulikt slag bør i denne forbindelse ikke glennnes.
Slike analyser ville ytterligere ha skjerpet blikket for betyd.ningen av førerrollen. At det lyktes å holde på velgere og med-

lemmer og samtidig trekke partiet over mot kapitalkreftene,
skyldtes etter vårt syn det faktwn at Hitler som fører maktet
å binde sammen det antikapitalistiske og. det kapitalkonforme
- selv om det antikapitalistiske var og forble ytre dekorasjon.
Tilsynelatende klarte han å forene synspunktene til de to fløyer. Nettopp på grunn av de forhold vi har antydet kunne det
tvetydige og motsetningsfylte så å si falle til ro i Hitler som symbol, som "inkarnasjonen av nasjonalsosialismen". Dette
styrket i betraktelig grad partiets egenvekt og relative autonomi overfor sin egen massebasis, men også dets egenvekt og
relative autonomi overfor kapitalkreftene. Hitler hadde massene med seg. På grunn av den tyngde som massebasisen repre-
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senterte lot ikke partiet seg redusere til et villig redskap
for kapitalkreftene etter at det var blitt br agt til makten.
I så henseende feilregnet kapitalkreftene seg.

Hitle r, legali t etstaktikken og maktove r tagelsen
På hvilken måte klarte Hitler og hans folk å trekke partiet
over mot kapitalkreftene, hvorledes ble dette mulig? Selv om
denne trekkingen over mot kapitalkreftene ble spesielt markant etter "point of no return", gå r den som tendens langt tilbake, helt til partiets nyetablering . Vi skal ikke gi noen
partipolitisk forklaring på dette, heller ikke direkte gå inn
på partistrukturen. Noen punkter om de politiske ledere er
de t imidlertid også i denne forbindelse viktig å nevne.
Det er av betydning å påpeke at de politiske ledere utgjorde
en "nykomrnerelite" (Hennig) i forhold til de tradisj cnelle e,liter. Som tidligere angitt var de "gamle kjempere" løsrevet
fra det borgerlige/yrkesorienterte liv. Deres karriere var
knyttet til partiet. Partiet ble til sentrum for deres makt,..
ambisjoner. Det samme kan sies om de senere rekrutterte ledere.
Som betalte partifunksjonærer var deres ve og vel, deres økonomiske eksistensgrunnlag og deres sosiale posisjon avhengig av
partiet. I enda større grad gjaldt dette for de fagfolk som ·
partisentralen fra ca. 1930 knyttet til seg og som hadde sine
oppgaver konsentrert om partiets økonomiske program. Pragmatisk tenkning og riktig "satsing" spilte for disse en vesentlig
rolle. Også det klassemessige grunnlag til de politiske ledere
er det selvfølgelig nødvendig å ta hensyn til når det gjelder
å forstå hvorfor så mange av dem var interessert i å komme til
en form for ordning med de tradisjonelle eliter og med kapital~
kreftene .
Andre forhold som Hitlers personlige autoritet, førerprinsippet osv. bør fremheves. Hos de "gamle kjempere" var riktignok den direkte underordning under partisentralen mindre utpreget enn hos de senere rekrutterte ledere. Opposisjon kunne
derfor først og fremst forventes fra denne kant (sml. igjen
fraksjonskampene som i hovedsak ble utspilt mellom de "gamle
kjempere"). Generelt adlød imidlertid også disse føreren. Da
reelle diskusjoner var utelukket, tolket de ofte hans avgjørelser etter forgodtbefinnende. Slik kunne de være "enige" med
føreren uten samtidig å dele de oppfatninger som det fra offisielt partihold ble gitt uttrykk for.
Mekanismer av det slag som her er antydet kan forklare hvorfor
samarbeidslinjen var godt fundert innen det politiske ledersjikt, men også hvorledes den opposisjon som var tilstede, ble
gjort harmløs, ja, utad til og med manifesterte seg som støtte, Vagheten i Hitlerfløyens oppfatning spilte naturligvis i
denne sarmnenheng en viss rolle.
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Hva gikk denne oppfatning egentlig ut på? La oss gå noe tilbake. Helt fra nyetableringen av partiet i 1925 var samarbeidslinjen tydelig. Den ga seg uttrykk i legalitetstaktikken
til Hitler og hans fløy - en taktikk som alt fra denne tid
kan sies å dominere i den interne partioffentlighet. Legalitetstaktikken representerte på den ene side en slags oppsummering av det mislykkete kupp i 1923, på den andre side skyldtes den de spesielle forhold i stabiliseringsperioden (jfr.
den endrete holdning som også gjorde seg gjeldende blant de
storindustrielle i denne periode).
Som Henn:ig fremhever sto selvfølgelig ikke legalitetstaktikken
for noen reell tilslutning til de eksisterende tilstander og
til Weimarrepublikken. Den var innrettet på formelt å ta hensyn til de spilleregler som fantes og på å gjøre partiet troverdig i forhold til de tradisjonelle eliter og til kapitalkreftene. "Legalitet var den formale prosedyre for å tilkjempe
seg den politiske makt" (B.ennig, 1977, 241).
Legalitetstaktikken var koblet sammen med den "funksjonelle
tnlkning av de 'tradisjonelle overklasser' og funksjonseliter"
(Hennig).IfØlge &e.nne tolkning var det etter maktovertagelsen
påkrevet å betjen~ seg av nisse som spesialister. De var nødvendige for å holde samfunnsmaskineriet igang. Som spesialister måtte de imidlertid underordne seg partiets direktiver. En
tilsvarende oppfatning fra kapitalkreftenes side, men da med
omvendt fortegn, finner vi i den tidligere skisserte "tennningskonsepsjon".
Legalitetstaktikken (koblet sammen med den funksjonelle tolkniµg
av de tradisjonelle eliter) var av en slik karakter at det ble
mulig å lese ut av den det som passet, Ikledd den riktige
språkdrakt kunne den ta vare på aggresjonen og opprøret mot det
bestående. Det var derfor ikke forbundet med spesielle vanskeligheter for opposisjonen å forsvare et slikt opplegg utad, Legalitetstaktikken er ikke uvesentlig når det gjelder å begripe
hvorledes det ble mulig for Hitler som fører å binde de antikapitalistiske og de kapitalkonforme tendenser sammen.
Etter at partiet hadde vunnet en massebasis, ble det spesielt
viktig for Hitlerfløyen å pleie kontakten med de tradisjonelle
eliter og med kapitalkreftene, De økonomiske eksperter som
partisentralen hadde knyttet til seg, fikk til oppgave å forklare hva den økonomiske politikk til NSDAP egentlig gikk ut på
og å avsvekke eller fjerne de antikapitalistiske elementer som
hadde slått seg ned i partiets økonomiske programmer. Dette
har vi tidligere skildret,
Den samarbeidslinje som Hitler sto for, fØrte etterhvert til
problemer. Det legale rom som han beveget seg i, hvis det da
på denne tid i det hele tatt lar seg snakke om legalitet, bandt
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ham og håns folk. Hitler ble så å si fange av sin egen taktikk. Han måtte ta hensyn til presidenten og dessuten til
riksvernet. En eller annen form for "legal" maktovertagels.e,
d.v.s. en maktovertagelse ved hjelp av de tradisjonelle eliter og kapitalkreftene ble nødvendig. Senest etter samtalen
med presidenten i august 193L, hvor denne kategorisk nektet
å overdra den . fulle og hele makt til Hitler, ble han da også
selv klar over at han i så henseende faktisk var avhengig av
dem.
På denne tid begynte også tvilen & gjøre seg gjeldende blant
partimedlemmer og velgere om Hitler i det hele tatt var istand til å gripe makten. Motsetningenr mellom legalitetsforsikringer og revolusjonsfraser, mellom kontakter med storindustrien og "sosialistiske" vyer ble synlig. Det virket som
Hitler ikke lenger maktet å forene de motstridende tendenser i
seg, som han konsepsjonsløs vaklet frem og tilbake, som han
var lammet av den situasjon han selv hadde bragt partiet inn
i.
Gjennom Strassertalene kom uenighetene mellom han og Hitler tydelig til uttrykk. Fraksjons~ampene tilspisset seg igjen. Opposisjonen i NSBO og SA lot seg ikke skjule. Stadig
oftere måtte Hitler og hans folk gripe inn - for å dempe
Strasser, for å holde på medlemmer og velgere, men også for å
sørge for at kapitalkreftene ikke mistet interessen for partiet. (På denne tid støttet kapitalkreftene temmelig samlet opp
om Papenregj eringen.)
·
Valget 6. november førte til at NSDAP gikk betydelig tilbake.
Tendensen holdt seg i en rekke kommunevalg i november/desember. Oppgjøret med Strasser fremtvang seg. Faren for splitting av partiet var overhengende. I tillegg var partiet finansielt bankerott.
Nå lyktes det Hitler raskt å få overvunnet krisen i partiet og
i massebevegelsen - de massedisiplinerende tiltak hadde hatt
sine virkninger - uten splitting, men ikke bare med egne krefter. Storindustrien og kapitalsiden holdt ham så å si under
armene. Det var imidlertid bare et spørsmål om tid før oppløsningstendensene ville gjøre seg . gjeldende. Splitting var
riktignok unngått. Motsetningene i partiet truet likevel fort~
satt med å bryte åpent ut. Dessuten var tegnene på et nytt økonomisk oppsving tydelig nok, Schleicher hadde vist at det var
mulig å gå andre veier osv •• Det virket som NSDAP hadde utspilt sin rolle. Skulle ikke Hitler miste grepet på partiet
og massebevegelsen, måtte han satse alt på å få overtatt makten. Det hastet.
Dette er noe av bakgrunnen for at Hitlerfl</Jyen deltok i forberedelsene til møtet den 4. januar 1933 (møtet har vi tidligere vært inne på) og for alle de kompromisser Hitler var vi.1lig til å inngå i løpet av januar 1933. Den avhengighet· .a v
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kapitalkreftene som alt fra sommeren/høsten 1932 hadde blitt
tydeli g
ble nå påfallende, Kompromissene uttrykte nettopp
Hiclers svakhet: på lengere sikt var han ikke lenger istand
til å tildekke motsigelsene i massebevegelsen og de motstridende interesser i partiet. Bare makten med alle de midler
den stilte til r ådighet - frem for alt den åpne terror utad,
men også innad i partiet - kunne bane vei for en ny konsolidering.
Hitlers avhengighet av kapitalkreftene gikk sammen med kapi~
talkreftenes avhengighet av Hitler og NSDAP. Avhengigheten
var gjensidig selv om vi har å gjøre med prosesser som ikke
tidsmessig faller sammen og som foregikk i hvert sitt "rom",
Hvorledes kapitalkreftene ble avhengig av Hitler og NSDAP har
vi tidligere skildret, Vi kan derfor her nøve oss med å slå
fast: Maktovertagelsen var for Hitler og NSDAP nødvendig for
ikke å miste taket på massebevegelsen og for å unngå splittinger i partiet. At maktoverta gelsen ~le mulig, skyldtes
kapitalkreftene. Uten den fulle støtte fra disse, hadde den
ikke konrrnet istand. Da Hitler den 31. januar 1933 ble utnevnt til rikskansler av den tyske president, hadde han følgelig ikke ba.r e partiet og massebevegelsen bak seg, men også
kapitalkreftene. Det fascistiske diktatur var etablert,
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