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Til leserne

Denne gang er Vardøger 50 sider tykkere enn vi har vedtatt at
det skal være. Vi syns en slik tykkelse er på sin plass, i og
med at' det nå er to år siden forrige nummer kom ut. Men ekstra
antatl sider medfører ekstra kostnader. Etter å ha praktisert prisstopp siden 1975, har vi derfor sett oss nødt til å
Øke både abonnements- og løssalgsprisen litt fra og med dette
nummeret.
I det siste har vi fått brev fra mange lesere som lurer på om
Vardøger ikke kommer ut mer. Nei, så ille er det slett ikke.
Måten vi arbeider på, gjør at dette tidsskriftet rett og slett
ikke kan gå inn. Men den gjør også at det kommer ut uregelmessig, når vi har systematisert stoff vi mener det er verdt
å publisere. Denne uregelmessigheten blir forsterket ved at
redaksjonsmedlemmene utfører alt arbeid med Vardøger i sin
fritid. Dessuten er ikke redaksjonen samlet på et sted; og
noen har hatt lengre opphold i utlandet. Men den viktigste
grunnen til at dette nummeret ble så "forsinket", er at alle
bidragene er skrevet spesielt for Vardøger, og stort sett av
redaksjonsmedlemmer. Så mye arbeid kan vi ikke legge ned i
hvert nummer, men vi fant det nødvendig denne gangen.
Salget av Vardøger går bra. Trass i minimal innsats i markedsføringen, er nr. 9-77 blitt trykt i to opplag, og vel 3000
eks. er solgt. Av nr. 8 er det hittil solgt 2200 eks., og av
nr. 7 har det gått ut 2900 eks. Alle numre før nr. 7 er utsolgt. I forhold til det totale opplaget har vi imidlertid
altfor få abonnenter, bare ca. 1100. Og erfaringen viser at
de faste leserne våre her er de beste markedsførere av tidsskriftet. Vi setter derfor stor pris på å få henvendelser fra
lesere som Ønsker å spre "Vardøger-lapper" og plakater for å
skaffe oss flere abonnenter.
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Forord

Fascismeproblemets politiske betydning
Dette nummer av Vardøger konsentrerer seg om fascismen, nærm.,..
ere bestemt om forholdet mellom fascismen og arbeiderklassen.
Vi behandler den utvikling som førte til den nasjonalsosial,..
istiske maktovertagelse i Tyskland i januar 1933. Det er nødvendig å forklare nærmere hvorfor vi mener temaet har politisk relevans og å begrunne den angrepsmåten vi er kommet frem
til.
For en del år siden virket det som om fascismeproblemet tilhørte historien og egentlig bare hadde akademisk interesse.
Ulike teoretikere var opptatt av å plassere fascismen som et
mellomkrigsfenomen. Under henvisning til de forandrede betingelser i etterkrigstiden ble det av noen direkte benektet
at fascismen hadde politisk aktualitet. Andre holdt muligheten åpen. I og med at det kapitalistiske system er preget av
motsetninger, at økonomiske verdenskriser igjen kan inntreffe, at klassekampen på nytt kan blusse opp, ble det prinsipielt ansett som mulig at fascismen kunne gjenoppstå i en eller
annen fjern fremtid.
Men situasjonen har forandret seg. Dette viser seg bl.a. i
den hyppige bruken av uttrykket fascisme i de aktuelle politiske debatter, i aviser og tidsskrifter. Uttrykket anvendes
ikke hovedsakelig for å betegne historiske former for fascisme. Det brukes til å karakterisere regimer og tilstander i
geografisk fjerne samfunnsformasjoner (Chile, Iran, Uganda
osv.), men er egentlig like mye myntet på tendenser og utviklings.prosesser i samfunnsformasjoner av samme type som vår
egen.
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Uttrykkets hyppige bruk innebærer ikke at det blir gitt en presis betydning. Det har ofte karakter av et politisk skjellsord
og gir rom for moralsk indignasjon og fordønnnelse . Det har gått
en viss inflasjon· i uttrykket. Gjennom overfladiske analogier
og tildekking av strukturelle forskjeller er det etterhvert
blitt mulig å betegne nær sagt hvilket som helst utspill fra en
politisk motstander som fascistisk.
Dette vil ikke si at uttrykket brukes tilfeldig. I forbindelse
med de såkalte terroristsaker i Vest-Tyskland og Italia ble det
for eksempel i den borgerlige presse igjen viktig å trekke frem
Hitlertiden for å påpeke de farer som idag truer demokratiet fra høyre og fra venstre. Uttrykket fascisme ble anvendt for å
karakterisere tendenser som virker nedbrytende i forhold til
borgerskapets egne idealforestillinger om demokrati. Totalita rismeteorien med dens identifikasjon av "rødt" og "brunt" spøkte
i bakgrunnen. Mens den borgerlige presse var opptatt av å repetere velkjent "demokratisk" tankegods, ble i en del organer fra
"venstresiden", uttrykket fascisme mer eller mindre eksplisitt
brukt som ensbetydende med Økt vold og undertrykkelse, · med
styrking av undertrykkelsesapparatet. De statlige tiltak overfor terroristene ble ansett som tilstrekkelig til å påpeke fascistlignende trekk eller til å fastslå at fascismen igjen var
på fremmarsj. (Et karakteristisk utsagn i forbindelse med de påståtte selvmord i Stamheimfengslet: I Stamheim falt enda en
skranke på veien mot fascismen.)
Den sistnevnte bruk av uttrykket lar seg lett innpasse i en oppfatning hvor ethvert brutalt politiangrep, enhver ny repressiv
lov, enhver restriktiv lovtolkning fra domstolenes side automatisk ble tatt som tegn på fascisme. Etter vår mening blir det
særegne ved fascismen i forhold til et "normalt" borgerlig-parlamentarisk herredømme derved oversett. De formforandringer som
finner sted når utviklingen virkelig går i en fascistisk retning, neglisjeres. Uttrykket fascisme utarter til en form for
politisk slagord. Tilsynelatende er det slagkraftig, mens det
egentlig skaper forvirring og i sin upresispet forblir retningsløst. En moralsk indignasjon og fordønnnelse blir ikke mindre
moralsk om den ikles marxistiske termer. Og skrikes det opp om
fascisme og fascistiske tilstander for ofte og ut fra falske
premisser, virker skriket lett sløvende.
En oppfatning som den nevnte kan lett finne næring i teorier som
pretenderer å vise at samfunnsformasjoner som vår alt har en
fascistisk karakter eller alt er fascistiske. I mer eller mindre
ekstrem grad blir dette intendert i teorien om den "strukturelle
statsfascisme" (Clemenz), i teorien om den "hvite (i motsetning
til den 11 bru11e") fascisme", i teorien om den "nye fascisme"
(Andre Glucksmann) og i teorien om den "moderne fascisme" (Marcuse, Mansilla), hvor den sistnevnte teori egentlig gjør det
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mindre viktig å undersøke selve fascismen. Den munner da også ut enten i håpløshet og resignasjon eller i en 'putsjistisk" (dvs. kupporientert) eventyrpolitikk" (Kiihnl).
At fascismeproblemet i de politiske debatter~i aviser og tidsskrifter og særlig på "venstresiden"~ igjen er blitt aktualisert, har sine grunner. Hvilke? Vi skal kort ut fra en marxistisk synsvinkel og i tilknytning til debattene på "venstresiden" skissere en problemstilling. Det er viktig å peke på
at vi ikke bare har å gjøre med spontane reaksjoner på spesielle begivenheter som f.eks. de såkalte terroristsaker eller
hos oss: listesaken ("det er her kimene til politistat og fascistoide holdninger har grobunn", skriver Kontrast - nr. 5,
1977, s.3 - på bakgrunn av de ulike politiaksjoner). Slik vi
ser det, må aktualiseringen bli forstått ut fra en viss uro og
bekymring overfor den retning som utviklingen i samfunnsformasjoner som vår har tatt. Uttrykket fascisme tar nettopp sikte
på å få sagt noe om utviklingsretningen. Vagheten i bruken av
uttrykket henviser til noe uavklart og problematisk. Dette blir
lett tildekket gjennom den emosjonelle ·og kvasikritiske kraft
som tradisjonelt finnes i uttrykket.
Det uavklarte og problematiske viser seg også i en rekke av de
vitenskapelig anlagte undersøkelser av fascismen fra marxistisk hold. Disse undersøkelser som i de senere år har Økt
sterkt i antall og som hovedsakelig er opptatt av fascismen ut
fra den tyske nasjonalsosialisme, er som oftest motivert av den
aktuelle politiske situasjon. De munner derfor også ut i diskusjoner om faren for en gjenoppståing av fascismen. Er de ikke alt oppfanget og preget av fastlagte politiske posisjoner og
dogmer, kan man iaktta en viss forlegenhet. Det blir eksperimentert med ulike teorier og vitenskapsteoretiske modeller i
forsøket på å få bestemt om en slik fare faktisk er tilstede.
Argumentasjonen holder seg på det almene plan og opererer med
grader av sannsynlighet, med vage hypoteser og prognoser. Klare svar uteblir.
Hva er så dette uavklarte og problematiske som reflekterer seg
i fascismeproblemets fornyede politiske aktualitet? Slik vi
ser det: krisen i imperialismen (d.v.s. den krise som det kapitalistiske verdenssystem går igjennom og som også treffer de
imperialistiske metropoler) og de endringer av strukturell art
som kriseforløpet fører med seg i de ulike samfunnsformasjoner.
Skal krisen overvinnes, kreves det spesielle tiltak: Introduksjon av nye typer arbeidsprosesser, en annen organisering av
produksjonsprosessen - reallønnssenkinger, nedbygging av de sosiale "goder" som massene har tilkjempet seg, sterkere statlig
styring av økonomien for å få sikret at det igjen blir fart på
investeringene - omfattende disiplinering av arbeiderklassen,
reorganisering av de politiske og ideologiske mekanismer for å
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få oppslutning om tiltakene osv. I bakgrunnen skimtes den
sterke stat med klare reaksjonære trekk.
Det problematiske ligger følgelig i de formforandringer av det
kapitalistiske herredømmet som fremtvinger seg i forsøket på å
overvinne krisen. Disse slår seg ned i spesifikke tendenser
og utviklingsretninger innen samfunnsformasjonene. Spørsmålet
er: hvordan skal vi forstå disse formforandringene, hvordan
skal de bekjempes politisk? Er det kanskje slik at fascismen
er i ferd med å gjenoppstå; har vi i samfunnsformasjoner som
vår å gjøre med tendenser og prosesser som alt har fascistiske trekk eller en fascistlignende karakter; står vi altså
overfor en fasciseringsprosess ? For noen er som nevnt svaret
alt gitt. For andre er det en politisk nødvendighet å undersøke saken nærmere.

Angrepsmåten
Så langt forsøket på å få sagt noe om bakgrunnen for fascismeproblemets fornyede politiske aktualitet. Dette danner også
rammen for den angrepsmåte som vi er kommet frem til. Vi skal
kort nevne noen punkter.
a) Etter vår oppfatning må den grunnleggende problemstilling
uttrykkes i spørsmålet om hva som er det karakteristiske for
"normalt" borgerlig-parlamentarisk herredømme i forhold til et
unntaksherredømme, hvor fascismen kommer inn som en spesiell
form for unntaksherredømme. Det vi mer direkte er ute etter,
er de forandringer som skjer med statsformen ved overgangen
fra det "normale" borgerlig-parlamentariske herredømme til et
unntaksherredømme og hva som er særegent for forandringene når
utviklingen går i fascistisk retning. Skal disse forandringer
kunne gripes, er det nødvendi g å gå inn på de prosesser som
finner sted i ulike samfunnsformasjoner, prosesser både på det
økonomiske, politiske og ideologiske klassekampfelt.
Vi konsentrerer oss som alt nevnt om utviklingen av den tyske
samfunnsformasjon fra 1928 til 1933, altså om den utvikling
som førte til nasjonalsosialistenes maktovertagelse, og om denne utviklingens bakgrunn. Slik vi ser det, er de prosesser som
fant sted i denne periode, egnet til å kaste lys over de objektive betingelser for fascisering/fascisme. Utviklingen kan sees som et lærestykke i hvordan fascisme oppstår og etablerer
seg. 'Selvfølgelig er - vi klar over at det ville ha vært nødvendig å gå inn på utviklingen av en rekke andre samfunnsformasjoner for å få opparbeidet en mer nyansert kunnskap om hva
fascisering/fascisme står for.
Hensikten med å opparbeide en slik kunnskap, ligger i å kunne

bidra til bestemmelsen av den særegne karakter til utviklingen
i samfunnsformasjoner som vår. Det avgjørende spørsmål er ,om
de prosesser som foregår i disse har en fascistisk karakter,
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om de har visse fascistiske trekk ved seg eller om dette er
en helt feilaktig måte å snakke på (d.v.s. om de egentlig hører hjemme innen rammen av det "normale" borgerlig-parlamentariske herredømme eller innen rammen av en annen ikke-fascistisk
form for unntaksherredømme). Et svar på spørsmålet ville ha
forutsatt analyser av den økonomiske, politiske og ideologiske
klassekamp i slike samfunnsformasjoner og da på bakgrunn av
imperialismens aktuelle krise. Svaret er imidlertid betinget
av og forutsetter kjennskap til de særegne trekkene ved fascisering/fascisme.
b) Som sagt blir den utvikling som førte til nasjonalsosialistenes maktovertagelse i januar 1933 betraktet som et lærestykke
i hvordan fascisme oppstår og etablerer seg. Dette betyr at
den etter vår oppfatning mer enn andre utviklinger åpner opp
for utarbeiding av nødvendige strukturelle kjennetegn på . fascisering/fascisme. Disse kjennetegn er vesentlige for opparbeiding av den kunnskap vi snakket om.
Hva menes med uttrykket "strukturelle kjennetegn"? Gjennom de
prosesser som foregår i en samfunnsformasjon fremkommer bestemte konstellasjoner, konstellasjoner som kan føre til forandringer av statsformen i en eller annen retning. La oss ta
et eksempel. Fra 1930 og utover skjedde det i Tyskland en
markant nedbygging av de sosialpolitiske resultater som arbeiderklassen hadde tilkjempet seg (den kollektive tarifftett,
trygdesystemet osv.). Nedbyggingen må sees i sarrnnenheng med
andre prosesser: fagbevegelsen mistet sin politiske innflytelse, sosialdemokratiet ble fjernet fra den regjeringsposisjon
det tidligere hadde, en småborgerlig massebevegelse vokste frem
som kunne fungere som støttespiller for kapitalkreftene osv.
Forløpet av den sosialpolitiske nedbyggingsprosess er følgelig
koblet sammen med en rekke andre prosesser, både på det Økonomiske, politiske og ideologiske klassekampfelt. Prosessene betinger hverandre gjensidig. Noen supplerer hverandre, andre
står i motstrid til hverandre og da slik at en prosess kan sette bestemte grenser for en annen prosess, sperre for dens videre forløp eller tvinge den inn i andre baner. Ut fra disse
innbyrdes sammenføyninger av prosesser dannes det bestemte konstellasjoner (f.eks. innen skjemaet kapitalkreftene - arbeiderklassen - massebevegelsen). Når konstellasjonene tolkes i lys
av forandringene av statsformen, blir det mulig å korrnne frem
til strukturelle kjennetegn. Å sette opp slike kjennetegn er
det sentrale poeng for våre undersøkelser. Gjennom analyser av
en rekke andre samfunnsformasjoner kan de bli nærmere presisert.
I Norge idag settes det i verk tiltak som knebler den frie forhandlingsrett. Den prosess som foregår har uten tvil parallelle trekk med den sosialpolitiske nedbyggingsprosess i Tyskland.
Kjennskap til hva som dengang hendte, er dermed av betydning
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for å forstå hva de tiltak som settes i verk hqs os-s , kan innebære.
Det vesentlige ligger imidlertid ikke i å se kneblingen av den
frie forhandlingsrettt isolert, men i å få grep på de prosesser som den står i sarrnnenheng med. Hva med fagb'e vegelsens : innflytelse, sosialdemokratiets posisjoner, de ulike former for
massebevegelse? Det trenges grundige analyser for å avgjøre
om prosessenes innbyrdes sarrnnenføyninger frembringer konstellasjoner av sannne type som i Tyskland (konstellasjoner som betinger radikale forandringer av statsformen i en bestemt retning) eller om dette ikke er tilfelle. Først da kan vi ta
endelig stilling til om de st~ukturelle kjennetegn på fascisering/fascisme som er vunnet, kan være dekkende for utviklingen i Norge og om de gjennom slike analyser lar seg presisere
videre.
Ved å legge vekt på de grundige undersøkelser av de norske forhold, forhindres etter vår oppfatning spontane analogislutninger. Det blir ikke mulig å søke tilflukt til overfladiske
analogier og å tildekke strukturelle forskjeller. Slike tendenser til analogislutninger får ofte sin næring fra en teori
om vesenet og dets fremtredelse, om det almene og spesielle i
en bestemt utgave. Man sier da: det finnes et fascismens
"vesen" som i mer eller mindre ren form fremtrer i de ulike
samfunnsformasjone~.
I den tyske fremtredelse skinner så å si
"vesenet" tydeligere igjennom enn i andre fremtredelser. Det
er derfor mulig å lese ut av den hva fascisme egentlig er.
Gitt bestemte utgangsbetingelser og disse og hine trekk som i
Tyskland var spes'ielt fremtredende, blir det da berettiget igjen å snakke om fascisering/fascisme.
Slik vi ser det, blir i en teori av denne type den tyske utvikling gjort til en modell hvorutfra det kan bli avledet hva
som må regnes som fascisering/fascisme. I motsetning til dette mener vi: historien gjentar seg ikke. Det finnes ikke et
fascismens "vesen" som - gitt bestemte utgangsbetingelser - i
mer eller mindre ren form igjen kan fremtre. Holder man seg
til et slikt syn, er man alt på forhånd for sent ute til å fatte teoretisk og å mestre politisk den aktuelle konjunkturen.
Man springer da systematisk over "de konkrete analyser av den
konkrete situasjon", d.v.s. av de prosesser som faktisk foregår og av de konstellasjoner som fremkonnner i en historisk
gitt samfunnsformasjon.
c) Hittil er en avgjørende dimensjon ikke direkte blitt tatt
hensyn til. Vi tenker på hva som gjør det mulig å snakke om
begivenheter og hendelser som prosesser.på hva som er det
drivende i slike begivenheter og hendelser, som binder dem
sannnen og gir dem et bestemt forløp - klassekampen. De kon-
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stellasjoner vi snakket om og som fremkommer ut fra de ulike
prosesærs innbyrdes sammenføyninger må slik sett oppfattes
som klassekampkonstellasjoner. I disse har alt klassekampen
utkrystallisert seg og da i form av bestemte styrkeforhold
mellom klassene. Ved å trekke inn denne dimensjon mener vi å
kunne ta vare på det poeng som må være ledende for enhver
marxistisk orientert undersøkelse, nemlig at "klassekampen er
historiens drivkraft".
Vi skal kort forsøke å illustrere hva vi er ute etter.
Vi
knytter an til det eksempel vi nettopp benyttet oss av, nemlig nedbyggingen av de sosialpolitiske resultater som arbeiderklassen hadde tilkjempet seg. At vi her har å gjøre med en .
prosess som har et bestemt forløp, skyldes at kapitalkreftene
er på offensiven og i ferd med å realisere noen av sine mest
sentrale målsettinger. Det gjelder å erobre nye posisjoner.
Dette er betinget av at arbeiderklassen ikke lenger er istand
til å holde på de posisjoner den har tilkjempet seg: den kollektive tariffrett og selve avtaleverket. For kapitalkreftene
er det avgjørende å få satt avtaleverket til side og å inn~
føre individuelle lønnsavtaler etter "ytelsesprinsippet".
De tiltak som i denne forbindelse treffes fra kapitalkreftenes
side blir møtt av en rekke mottiltak fra arbeiderklassen: bestemte typer aksjoner, streiker osv. Disse forblir relativt
virkningsløse. Dette har sin bakgrunn i og må sees i lys av
en rekke andre prosesser som klassens politiske organisasjoner
og den splitting som hadde funnet sted; fagbevegelsens tap av
politisk innflytelse og den lave organiseringsgrad som dette
hadde til følge; utviklingen av nye organisasjonstyper og allianser på kapitalsiden osv. Konstellasjoner er alt etablert
som er svært gunstige for kapitalkreftene og som gjør viktige
forandringer av statsformen mulig. Parlamentets reelle innflytelse sjaltes ut. Presidenten blir gitt utvidete fullmakter. Det opprettes et presidialdiktatur - forhold som ikke
blir uten konsekvenser for nedbyggingsprosessens forløp. Det
åpnes for videre tiltak fra kapitalkreftenes side. Det lykkes
for dem å omfunksjonere selve avtaleverket slik at det direkte
kan settes inn mot arbeiderklassens umiddelbare interesser.
Forvirring og desillusjonering preger klassen. Streikebevegelsen svekkes. Streikene mister mye av sin politiske kraft og
betydning.
Som det skulle ha fremgått, er altså nedbyggingsprosessens
forløp å forstå ut fra tiltak og mottiltak fra hovedklassene.
Den ene klasse er på offensiven og erobrer det politiske spillerom, den andre blir trengt over på defensiven og mister oppnådde posisjoner. På det klassekampfelt som denne prosess
hører hjemme i, forskyves styrkeforholdet mellom klassene i
den ene klasses favør (dette innebærer ikke nødvendigvis en
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forskyving innen andre klassekampfelt selv om en slik samtidighet faktisk inntraff i Tyskland). Dette åpnet opp for kapitalkreftenes støttespiller, for NSDAP og den småborgerlige
massebevegelse, noe som igjen betinget vesentlige forskyvinger i styrkeforholdet. Nasjonalsosialistenes maktovertagelse
sto på dagsordenen.
Så langt forsøket på en illustrasjon. På bakgrunn av en slik
strukturering av nedbyggingsprosessen og en rekke andre prosesser skulle det være mulig å forstå betydningen av et vesentlig saksforhold: maktovertagelsen innebar ikke bare at de
resultater ' som arbeiderklassen hadde tilkjempet seg i Weimarrepublikken rent generelt ble annullert, men at selve arbeid-

erbevegelsen ble knust, dens organisasjoner brutalt tilintetgjort. Ikke bare dens politiske organisasjoner, også klassens økonomiske interesseorganisasjoner ble feidd unna. Nettopp dette utgjør et sentralt trekk ved det nasjonalsosialistiske diktatur og gjør det berettiget å atskille dette herredømme fra andre former for unntaksherredømme og fra det borgerlig-parlamentariske herredømme. Den statsform som ble etablert er å se som et "stivnet resultat" av klassekampen i Weimarrepublikkens periode.
Ved utarbeidingen av strukturelle kjennetegn (ut fra de tyske
forhold, men også ut fra forholdene i andre samfunnsformasjoner) gjelder det da nettopp å bygge på de klassekampkonstellasjoner som betinger dem, klassekampkonstellasjoner som
involverer bestemte styrkeforhold mellom klassene. Disse
kjennetegn og den kunnskap vi kan vinne om dem,
kan innebære teoretisk og politisk læring - i forhold til den nåværende konjunktur. På bakgrunn av det aktuelle styrkeforhold
og de tiltak og mottiltak fra klassene som 'faktisk er mulig,
kan man så å si lære seg til å "måle" d_e n grad av "fare" for
fascisme som er tilstede i en bestemt utvikling og '!vurdere"
denne i relasjon til andre utviklingsretninger (om nå disse
holder seg innen rammen av det borgerlig-parlamentariske herredømme eller peker mot andre former for unntaksherredørmne).
d) Var knusingen av arbeiderbevegelsen og tilintetgjørelsen
av dens organisasjoner et sentralt trekk ved nasjonalsosialismen, så var det samtidig bare arbeiderklassen som virkelig
kunne ha vært istand til å hindre dens fremvekst og seier.
Dermed reises spørsmålet om hvorledes nasjonalsosialismen
kunne ha blitt forhindret. En historisk utvikling (her den
tyske fasciseringsprosess) er nemlig ikke bare å betrakte i
lys av det resultat den endte opp i (det fascistiske diktatur). Dette ville fremme troen på at vi ved historiske ut~
viklinger har å gjøre med en uavvendelig skjebne. Utviklingen må også sees i lys av det antifascistiske potensial som
var tilstede og som kunne ha bragt den inn i andre baner, altså i lys av de muligheter for motstand som faktisk fantes.
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Det er på denne bakgrunn at vi anser det for vesentlig å få
trukket frem "erfaringer", "erfaringer" fra de kamper som
arbeiderklassen og dens organisasjoner var innviklet i. Det~
te er det overordnete perspektiv ved vår undersøkelse.
Det blir da viktig å få frem hvordan styrkeforholdet mellom
klassene får virkninger i arbeiderklassen selv og avler bestemte kampformer og typer av praksis. Styrkeforholdet slik
sett setter rammer som enten kan overskrides og sprenges eller som blir til skranker for videre praksis (i en defensiv
situasjon). Dermed gir det seg bestemte kampbegrensninger og
kampmuligheter.
En rekke forhold må i denne forbindelse tillegges spesiell vekt: arbeidsplass- og arbeidsløshetsproblematikken; differensieringen mellom de ulike sjikt innen klassen og sjiktenes. rekrutteringsgrunnlag; regionale forskjeller osv. Selvfølgelig er det også viktig å trekke inn klassens kamptradisjoner og de organisasjons- og praksisformer som
var fremherskende innen dens organisasjoner. På denne bakgrunn
gjelder det å få grep på de "erfaringer" som klassen gjorde
seg i de kamper den var innviklet i, hvorledes disse var betinget av tidligere kamperfaringer og hvilke konsekvenser de
fikk for den videre kampkraft.
Dermed reises spørsmålet om det antifascistiske potensial, d.
v.s. spørsmålet om allianser og alliansepolitikk, om hvilke
klasser og sjikt som ut fra konjunkturen dengang kunne samle
seg om arbeiderklassen. Den antifascistiske kamp blir sentral. Det blir viktig å undersøke hva som skjedde i denne forbindelse, hvilke muligheter som ikke ble benyttet og grunnene
til dette.
Nå blir ofte uttrykket "å vinne erfaringer" tolket i den retning at det gjelder å lære av feil. Det forutsettes da en
viten om hva arbeiderklassen og dens organisasjoner skulle ha
gjort, enten ut fra en vesensbestemmelse ("klassens egentlige
oppgaver") eller ut fra teleologisk tenkning ("idag er vi kommet lenger, idag vet vi hva som må gjøres: vi har den 'riktige'
teori").
En slik oppfatning tar vi her avstand fra. Poenget
ligger nettopp i "erfaringenes" plassering i bestemte prosesser og kampformer. Uten disse, d.v.s. løsrevet fra slike sammenhenger har de liten eller ingen relevans.
Hensikten med å vinne "erfaringer" ligger i å få skjerpet det
politiske blikk i forhold til den nåværende konjunktur. Den
læring som kan inngå i utarbeidingen av strukturelle kjennetegn og som har å gjøre med "vurderingen" av utviklingsretningen i samfunnsformasjoner som vår, er alt knyttet til spørsIDål-·
et om hvorledes bestemte typer utviklingsretninger kan forhindres. Situasjonen i arbeiderklassen må da stå i sentrum. Det
gjelder å oppspore de aksjoner og praksisformer som kan bli an-
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sett som relevante . De "erfaringer" .som er blitt vunnet, kan
kaste lys over de ulike aksjoners betydning og over rekkevidden av de aktuelle praksisformer. Den kampkraft som er tilstede i dem, kan bli bestemt. På et slikt grunnlag gjelder
det ~ få frem hvordan de ulike offensiver fra kapitalkreftene
kan bli møtt, hvilke allianser som er mulige og på hvilken
måte arbeiderklassen og dens allierte igjen kan bli drivkraften i utviklingen. Rammen om "erfaringsperspektivet" er spørsmålet om sosialisme som alternativ til det borgerlige herredømme.
Vi sa tidligere at undersøkelser av fascisering/fascisme var
ment å bidra til bestennnelsen av den karakter som utviklingen
i s amfunnsformasjoner som vår har. Ut fra det som er blitt
fremlagt, skulle det være klart at et slikt bidrag ikke er noe
ytre i forhold til de konkrete analyser av slike samfunnsformasjoner. De preger alt det blikk som ser, både teoretisk og
politisk.

Ar tiklenes kar akter og str uktur
Nå pretenderer vi ikke i de følgende artikler å gi en uttømmende fremstilling av det undersøkelsesfelt som vi har angitt.
Vi er ute etter å få formidlet en problemorientert oversikt
over feltet . Det gjelder å gripe fatt i de viktigste prosesser og konstellasjoner og å vise hvordan forandringer av statsformen skjedde.
Fremstillingen av prosessene og konstellasjonene bygger ikke
på egen forskning. Vi holder oss i hovedsak til og refererer
ofte en del representative standardverker og da slike som vi
mener samler opp på en dekkende måte det forskningen har oppnådd på området. Dette material blir så analysert med den
angrepsmåte som vi har skissert ovenfor.
Det har for oss vært sentralt å få frem det særegne for den
utvikling som skjedde i Tyskland (og da på bakgrunn av de prosesser som foregikk og de konstellasjoner som ble etablert) og
å skille denne utvikling fra andre utviklinger. Nettopp der~
for har vi foretrukket en problemorientert oversikt. Denne er
selvfølgelig åpen for korrigeringer og modifikasjoner når det
gjelder begivenheter, hendelser og saksforhold. Den henviser
til den såkalte "forskningsfronten" og til videre undersøkelser.
Situasjonen på venstresiden i Norge bør dessuten trekkes inn.
Selv om den teoretiske og politiske relevans av fascismeproblematikken blir anerkjent (også når det gjelder å forstå utviklingen i Norge idag), har ikke dette gitt seg utslag i velfunderte undersøkelser av de problemer som er sentrale i denne
forbindelse. Det er mer prat om problemene ut fra overleverte
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skjemaer. Gjennom en problemorientert oversikt over den tyske
utvikling forsøker vi å avhjelpe eller bøte noe på denne mangelen.
Nå er en rekke teoretiske oppfatninger tilstede i det som blir
lagt frem. De viser seg i angrepsmåten, i fremstillingen av
de enkelte prosesser og konstellasjoner, i utvelgelsen av litteratur. Noen vil antagelig hevde at disse oppfatningene burde ha blitt nærmere klargjort i forhold til andre standpunkt i
fascismeproblematikken. En diskusjon av de ulike teoretiske
posisjoner hadde følgelig vært ønskelig.
De drøftinger av fascisering/fascisme som har foregått på venst'residen hos oss har vanligvis holdt seg på dette plan. Man
har tatt stilling til fascismen og dens mulige gjenoppståen ut
fra teoretiske premisser alene. Det som etter vår mening da
blir oversett er de reelle årsaker til denne type utvikling i
bestemte samfunnsformasjoner og dermed fascismens objektive
betingelser. Vi er lite interessert i å bidra til fortsettelsen av drøftinger på dette plan.
I tillegg er det viktig å fremheve at de teoretiske posisjoner som oftest ikke bare har en forskningsmessig bakgrunn. En
rekke politiske oppfatninger og vurderinger er dessuten inneholdt i dem. At det her også dreier seg om politiske anliggender, viser seg frem for alt når de teoretiske posisjoner
blir "praktisert", d.v.s. i måten de fungerer på i aviser,
tidsskrifter, i offentlige debatter, og i hvordan de nedfeller seg i hva "man" vanligvis mener. En drøfting som ikke
trekker inn den politiske dimensjon, anser vi som lite fruktbar. Å trekke inn denne dimensjon er imidlertid en temmelig
innviklet sak.
Slik kan vi si at teoretiske oppfatninger er virksomme i det
vi legger frem. Gjennom fremstillingen forsøker vi å vise hva
de duger til. Dette er etter vårt syn en forutsetning for at
vi senere kan gå inn på en eksplisitt diskusjon av vår teoretiske posisjon i forhold til andre posisjoner og slik at den
politiske dimensjon blir tatt hensyn til.
På denne bakgrunn og ut fra den angrepsm~te vi har skissert,
kan artiklenes struktur settes opp slik:
2.artikkel
l.artikkel
kapitalkreftene
NSDAP og masseøkonom-i sk krise :,
} -+
bevegelsen
~ arbeiderklassen og
dens organisasjoner
3.artikkel
4. og 5. artikkel
Noen konnnentarer til artiklene er på sin plass. I den første
artikkel har vi konsentrert oss om den Økonomiske verdenskrise
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slik den satte seg igJennom i Tyskland. Krisen lar seg egentlig først forstå ut fra den økonomiske utviklingen i landet
etter den første verdenskrig. Det har derfor vært nødvendig å
følge denne utviklingen relativt nøyaktig.
Fremstillingen av krisen og dens bakgrunn holder seg til det
empirisk konstaterbare ved de økonomiske prosesser og utviklingsretninger. Ut fra dette forsøker vi å gi en forklaring
på det som skjedde. Fordi vi holder oss til det økonomiske i
snever forstand, blir viktige sider ved det som ligger bak
dette, nemlig den økonomiske klassekamp~ til en viss grad neglisjert. Vi anser det for vesentlig å understreke at bare ved
å ta tilstrekkelig hensyn til dette klassekampfelt kan de økonomiske prosesser og utviklingsFetninger bli fattet på adekvat måte.
De Økonomiske prosesser og utviklingsretninger som blir dominerende i en samfunnsformasjon, foregår altså ikke bak ryggen
på klassene og deres. medlemmer. Det dreier seg ikke om en økonomisk egendynamikk som fungerer som tvangstrøyer for klassenes og medlemmenes atferd. Slik må det som økonomisk setter
seg igjennom også sees i forhold til hva som skjer på det politiske nivå. De politiske prosesser, klassekampkonstellasjoner og styrkeforhold må bestemmes. Det er imidlertid vikt-ig å unngå å trekke enkle slutninger fra økonomi til politikk.
I den første artikkel har vi direkte gått inn på det politiske
nivå når det gjelder utviklingen frem til den økonomiske verdenskrise. Fremstiilingen tjener derfor også som en generell
oversikt over denhe periode og kan fungere som bakgrunn for de
andre artiklene.
Først i den andre artikkel blir de prosesser, klassekampkon~
stellasjoner og styrkeforhold på det politiske nivå som den
økonomiske krise må sees i lys av, behandlet. Vi foregir
hverken her eller når det gjelder ut~iklingen frem til krisen
å få et fullstendig grep på de innviklede formidlinger mellom
økonomiske og politiske prosesser og konstellasjoner selv om
vi angir hvor disse må oppspores (forholdet mellom Økonomisk
utvikling og økonomisk politikk).
De begrensninger som
preger artiklene, har ført til at vi ved nivåenes "relative
autonomi" har måttet legge mer vekt på autonomien enn på det
relative ved den.
Kort et par ord om den andre artikkelen. Arbeiderklassen er i
denne periode (1928-33) ikke lenger den drivende kraft i utviklingen. Forvirring og en viss desillusjonering preger den,
noe som ikke blir uten følger for dens organisasjoner. Dermed
blir en offensiv fra kapitalkreftene gjort mulig. Forskyvingene i styrkeforholdet mellom hovedklassene blir fremstilt nettopp med vekt på det saksforhold at kapitalkreftene er på offensiven.
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På bakgrunn av den økonomiske utvikling ligger poenget i å vise hvordan forskyvingene i styrkeforholdet betinger endrete
maktforhold mellom de ulike klassers partier, og hvordan dette
igjen får konsekvenser for hvilke partier som har regjeringsmakten. De regjerende partiers opptreden må prinsipielt sees
i forhold til statsformen og den eksisterende maktblokk og til
statsapparatet og de "statsbærende" klasser eller sjikt.. Ut
fra bestemte konstellasjoner på · dette felt kan forandringer av
statsformen korrnne istand. Slike forandringer får igjen følger
for styrkeforholdet mellomhovedklassene.
De forandringer av statsformen som fremkom i Tyskland i denne
perioden (1928-33), forskjøv styrkeforholdet i en retning som
var svært gunstig for kapitalkreftene og som ikke er uten betydning når det gjelder å forstå forløpet av den Økonomiske
krise. Kapitalkreftene fikk større og større politisk spillerom. Samtidig ble det etterhvert klart for dem at de forandringer av statsformen som var gjennomført, på langt nær var
tilstrekkelig til varig å sikre deres interesser. Mot slutten
av 1932 sto nye politiske samarbeidsformer og nye politiske
løsninger på dagsordenen. Det virket som kapitalkreftene begynte å miste kontrollen over situasjonen. Alene kunne de imidlertid ikke korrnne ut av det uføret som de selv hadde plassert seg i.
Mens den andre artikkelen fremhever forskyvingene i styrkeforholdet på det politiske plan ut fra kapitalkreftenes offensiv,
så behandler den fjerde og femte artikkel arbeiderklassen og
dens politiske organisasjoner (SPD og KPD). De forsøker å
vise hvordan den defensive posisjon som klassen er tvunget inn
i, gir seg utslag i dens opptreden og i praksisformene til
dens politiske organisasjoner. Den fjerde artikkelen konsent~
rerer seg om SPD's historiske utvikling, ideologiske grunnlag
og politikk. De "erfaringer" som arbeiderklassen gjorde seg i
forbindelse med partiet, blir ikke direkte tematisert. Den
femte artikkel tar mer eksplisitt utgangspunkt i relasjonen
mellom KPD og arbeiderklassen og forsøker å vurdere KPD's antifascistiske politikk i lys . av differensieringer innenfor
klassen. De interesseforskjeller som her finnes, og de "erfaringer" ulike klassefraksjoner gjør i forhold til KPD i 20årene, er i stor grad bestemmende for den politikk partiet
fører i fasciseringsperioden. Samtidig befester den indre politiske og organisatoriske utviklingen i partiet (her kommer
forholdet til Komintern inn) en feilaktig antifascistisk politikk. Klassens "negative" "erfaringer" i forhold til partiet
blir dermed utdypet: partiet makter ikke å mobilisere den
tyske arbeiderklassen i kampen mot fascismen.
På bakgrunn av forskyvingene i styrkeforholdet mellom hovedklassene (fremstilt både ut fra kapitalkreftenes offensiv og
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ut fra situasjonen til arbeiderklassen) kons·entrerer den tredje artikkel seg om deri rolle som de gitte konstellasjoner "tildeler" NSDAP og dens massebevegelse. Skal denne rolle bli
gjort forståellg, er det nødvendig å fremheve NSDAP's "egenvekt", d.v.s. å gå inn på partiets egen historie og spesielle
struktur - forhold som ikke kan forklares ' ut fra kapitalkreftenes målsettinger. Like viktig er det å få grep på hvorledes
partiet - begunstiget av den økonomiske krise og politisk ustabilitet - maktet å skape enhet mellom interessene til de
klasser og sjikt som støttet opp om det, frem for alt det tr~
disjonelle og nye småborgerskap. Dermed kan det vises hvorledes "småborgerskapet" ved hjelp av NSDAP kunne konstituere
seg som en relativt autonom samfunnsmessig kraft, og dessuten
hvorfor vi her ikke bare har å gjøre med en massebevegelse,
men med en fascistisk massebevegelse.
Den enhet som ble skapt, tildekket grunnleggende motsetninger.
I en situasjon hvor nye politiske samarbeidsformer og nye politiske løsninger sto på dagsordenen, truet det hele med å
rakne. NSDAP ble avhengig av kapitalkreftene. Dette skjedde
samtidig med at kapitalkreftene måtte innse at de ikke alene
maktet å komme ut av det uføret cie selv hadde ·bragt seg inn i.
Avhengigheten var altså gjensidig.
Gjennom dette var de konstellasjoner etablert som førte til
nasjonalsosialistenes maktovertagelse, en maktovertagelse som
innebar en radikal forandring av statsformen. Det åpnes dermed
for spørsmålet om hva som var karakteristisk for den type unntaksstat/unntaksherredømme som dette diktatur representerte, og
for hva som gjør det berettiget å snakke om fascisme og ikke om
en annen form for unntaksherredørnme.
K.V.
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Knut Venneslan:

Tyskland og den økonomiske verdenskrisen

A) INNLEDNING
Det er ofte blitt fremhevet både av marxistiske og borgerlige
forskere at den nasjonalsosialistiske maktovertagelse i januar
1933 må sees i sammenheng med og på bakgrunn av den økonomiske
verdenskrise i 1929. Fra marxistisk hold er det blitt lagt
vekt på å forklare maktovertagelsen som en spesiell kriseløsningsstrategi, som en spesiell politisk mestring av den tvangssituasjon som den tyske kapitalisme gjennom verdenskrisen var
kommet inn i. Ved en slik forklaring blir oppmerksomheten samtidig rettet mot et grunnleggende problem i den marxistiske teori: forholdet mellom økonomi og politikk, mellom økonomisk
og politisk krise.
Sammenhengen mellom krisen og nasjonalsosialismen reflekterer
seg også i nasjonalsosialistenes egen selvforståelse.Den nasjonalsosialistiskebevegelse oppfattet seg som en tredje vei mellom liberalisme og marxisme - en vei som "frem for alt gjennom verdenskrisen, eller gjennom overvinnelsen av denne krise
var blitt nødvendig" (Hennig, 1973, 40}. Sammenhengen mellom
valgresultater og konjunkturforløp taler dertil sitt tydelige
språk: mens NSDAP i 1928 fikk 2.6% av de avgitte gyldige stemmer, fikk partiet i 1930 18.3% og i juli 1932 37.4%. Et parti
som tidligere bare hadde blitt støttet av en liten høyreekstrem minoritet, vokste plutselig frem til å bli en nasjonal
massebevegelse. Massetilstrømmingen til NSDAP fra 1929/30
overgikk da også uten sammenligning størrelsen på alle andre
svingninger mellom partiene i Weimarrepublikkens periode.
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Spør vi etter årsakene til den nasjonalsosialistiske maktovertagelsen, må vi følgelig ta utgangspunktet i den økonomiske
verdenskrise slik som denne satte seg igjennom i Tyskland. Her
først bare noen bemerkninger for å belyse krisens dybde og dimensjon: Krisen hvis åpne utbrudd skjedde gjennom krakket på
New York børsen den 29. oktober 1929, traff Tyskland spesielt
heftig. Av de europeiske industriland ble Tyskland hardest rammet, Bare i USA slo krisen inn med omtrent sannne styrke. Industriproduksjonen gikk tilbake (basis 1929) i Tyskland med 47%
(1932), i England med 24% (1931) og i USA med 46% (1932) (sml.
Clemenz 1972, 198). I Tyskland var tilbakegangen sterkest i
jern- og stålindustrien mens de såkalte nye, ekspanderende industrier (den elektrotekniske industri, kjemiindustrien) klarte
å holde stillingen bedre. Investeringene sank, Fra 1930 var
nettoinvesteringsraten negativ (d.v.s. at bruttoinvesteringene
ikke holdt tritt med kapitalslitet). Tallet på arbeidsløse ble
tredoblet i perioden 1929-32 og nådde i 1932 opp i 6 millioner ,
"Mer enn 30% av lønnsarbeiderne var dermed arbeidsløse, i bestemte områder opp til nesten 50% "(Bettelheim, 1974, 25)
Nasjonalinntekten gikk mellom 1929 og 1932 nominelt tilbake med
40%, mindre for inntekten av kapital enn for arbeidsinntekten o
0

Krisen i Tyskland hadde et spesielt forløp. Dens egen~lige
utgangspunkt var det konjunkturelle tilbakeslag ved årsskiftet 1927/28. I motsetning til USA hvor krisen slo hurtig igjennom, ble det i Tyskland først i løpet av 1930 tydelig at
det ikke dreide seg om en normal syklisk krise. Krisen ble
ytterligere skjerpet med det tyske banksystems·sarrnnenbrudd
i 1931. Den nådde en viss stabilisering på laveste -nivct i
1932, mens den egentlig først i 1936, kan sies å ha blitt
overvunnet.
Den økonomiske verdenskrise i 1929 lar seg vanskelig sammenligne med tidligere kapitalistiske kriser - ikke bare på
grunn av sin styrke og lange varighet, men også på grunn av
sin territoriale og bransjemessige utstrekning. Med unntak
av Sovjetunionen omfattet den alle land - "industristater og
agrarstater, imperialistiske land og kolonier, produksjonsmidler og konsumpsjonsmidler, livsmiddel - og råstoffproduksjon, innen- og utenrikshandel, børs og kreditt". (Varga,
1974, 243). De mekanismer som hadde vært virksorrnne i tidligere kriser og som hadde gjort et nytt oppsving mulig, var i
stor utstrekning satt ut av kraft. Med rette er derfor verdenskrisen blitt karakterisert som en epokegjørende begivenhet. Den førte til viktige strukturelle forandringer i det
kapitalistiske system.
For å forstå hvorfor Tyskland ble spesielt heftig truffet av
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krisen, er det nødvendig å gå inn på den økonomiske utvikling
i landet fra slutten av den første verdenskrig. Krakket på
New York børsen, d.v.s. det åpne utbrudd av den økonomiske
verdenskrise, "skapte" ikke krisen i. Tyskland. Krakket påskyndet heller en Økonomisk oppløsningsprosess som alt var igang.
"Den økonomiske krise var internt førprogrannnert, de ytre
drivkrefter fra 1929 skjerpet den bare" (Stegmann 1976, 25)
Hensikten med å gå inn på den økonomiske utviklingen i Tyskland ligger ikke i å gi en marxistisk gjennomarbeidet fremstilling av selve utviklingen. Noen fullstendighet blir heller ikke tilstrebet (ved en slik analyse ville det hurtig vist
seg at de økonomiske problemer i Weimarrepublikken slett ikke
bare lar seg forstå som ettervirkninger av den første verdenskrig. Dens årsak må søkes i konstellasjoner som ble etablert
i slutten av det 19. århundrede). For oss er det viktig å
trekke frem forhold fra denne utvikling - av Clemenz (1972,
192) i videre sannnenhenger karakterisert som "en akkumulasjon
av økonomisk krisepotensial" - som nærmere kan forklare hvorfor Tyskland ble spesielt sterkt rammet av krisen, hvorfor
kriseforløpet hadde en særegen karakter og hvorfor de problemer som krisen brakte med seg, fikk en spesiell "løsning".
Ut fra en marxistisk oppfatning av relasjonen økonomi/politikk
sier det seg selv at dette ikke kan skje uten at styrkeforholdet mellom klassene, d.v.s. klassekampkonstellasjonene på
det politiske plan blir trukket inn. Dette må gjøres uten å
åpne for former for økonomisme (uttrykks- eller avledningsforhold mellom Økonomi og politikk). Det politiske nivå har
sin egenvekt og relative autonomi og lar seg ikke redusere
til eller ganske enkelt forklare ut fra økonomiske prosesser
og utviklingsretninger. Det empiriske konstaterbare ved slike
prosesser og utviklingsretninger er dessuten selv å anse som
"forsteinete" resultater av den økonomiske klassekamp.
B) DEN ØKONOMISKE UTVIKLING I WEIMARREPUBLIKKEN

1} Situasjonen ut fra nederlaget i første verdenskrig
Gjennom det militær-politiske nederlag i 1918 ble Tyskland
stilt overfor avgjørende økonomiske problemer. På tross av
den store aktivitet innen deler av rustningsindustrien under
krigen, kom industriproduksjonen i 1918 bare opp i 57% av nivået i 1913. Spesielt hadde konsumvareindustrien gått tilbake. Levestandarden var blitt drastisk senket. Alt fra
midten av 1916 befant store deler av befolkningen seg på eksistensminimum. Tapet av arbeidskraft var betydelig, noe som
satte grenser for de Økonomiske utviklingsmuligheter. KapitalØdeleggelsen var også betydelig. I tillegg var statsfinansene fullstendig i uorden. Krigen var blitt finansiert gjennom at staten tok opp kreditter. Dette "hadde fra 1914 til
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1919 Øket statsgjelden fra 5 a2 til 156 al milliarder mark •••
Dette svarte helt til at den samfunnsmessige kapital, som var
sammenfattet i staten, håpet på å kunne foreta avbetalingen
av gjelden senere på de beseirete motstanderes bekostning"
(Beckenbach, 1976, ·12) .Krigsfinansieringen ga opphav til en
inflasjon som i etterkrigstiden grep stadig sterkere om seg.
Krigsøkonomien, satsingen på rustningsindustrien og krigsfinansieringen hadde i løpet av krigen ikke bare ført til en
styrking av statens stilling, men også til en voksende direkte
innflytelse fra storindustriens side på statsapparatet. Dette
gjaldt frem for alt de · nye industrier som generelt sett forbedret sin posisjon i krigsperioden. Det ble likevel ikke rokket ' ved tungindustriens tradisjonelle overmakt (sml. Gossweiler, 1975, 76 fa). Betydningen av dette saksforhold konnner vi
tilbake til.
Av største viktighet for den videre økonomiske utvikling var
Versailles-traktaten fra 1919. Gjennom denne fredstraktat mistet Tyskland i sannnenligning med 1910 "1/8 av sitt territorium,
1/10 av sin befolkning, 75% av sin jernmalm - og 20% av sin
steinkullutvinning, 26% av sin rujernproduksjon så vel som samtlige kolonier og patenter og ble forpliktet til erstatninger til
seiersmaktene" (Horster-Philipps, 1977, 46). Tapet av territorium gikk først og fremst utover tungindustrien.
For den tyske økonomien som helhet er betydningen av tapet
ofte overvurdert. Ifølge Hardach hadde det
- i forhold til
de Økonomiske problemene på verdensmarkedet i 20-årene - til
og med en strukturell fordel (sml. Hardach, 1977,16). Tapet
av utlandskapitalene, dvs. av all den kapital soni i førl<rigsperioden var anlagt i utlandet, fikk imidlertid vidtrekkende
konsekvenser. Bettelheim formulerer problemet slik: . "Et land
som overfor utlandet sto i en kreditorfunksjon forvandlet seg
til et land som nå overfor utlandet var forgjeldet. Og denne
forvandling er desto mer bemerkelsesverdig idet et sterkt industrialisert land nå inntar en debitorfunksjon" (1974,26).
Avgjørende var likevel krigssRadeerstatningene (de såkalte reparasjoner). Spørsmålet om erstatninger var prinsippielt avgjort gjennom Versaillestraktaten selv om sunnnen først senere
ble fastlagt til 132 milliarder gullmark. Ved Londonkonferansen i 1921 ble den tyske regjering tvunget til å godta summen.
Erstatningsbetalingene utgjorde særlig i de første etterkrigsår en betraktelig belastning på den tyske økonomi. De er viktige for å forstå inflasjonen og dens spesielle forløp. Først
gjennom Dawesplanen i 1924 ble det oppnådd en mer akseptabel
organisering av erstatningsbetalingene. Sammen · med omfat- .
tende amerikanske kreditter bidro denne til stabiliseringen ·av
den tyske økonomien etter 1924.
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2) Inflasjonsperioden
Styrkeforholdet mellom klassene ut fra det rrrilitær-politiske nederlag og novemberrevolusjonen
Inflasjonen kulminerte i sammenbruddet av den tyske valuta
sonnneren 1923. Som nevnt hadde den sin bakgrunn i krigsfinansieringen. Den må videre sees i sannnenheng med finansieringen av de Økte statlige utgifter som følge av krigsbyrdene
og overgangen til fredsøkonomi. Inflasjonen var imidlertid
ikke et resultat av en naturnødvendighet. Som Varga påpeker
var den "økonomisk uunngåelig under de gitte klassemaktforhold" (1974, 72). For å forstå inflasjonen, dens forløp og
spesielle konsekvenser er det følgelig nødvendig å gå inn på
styrkeforholdet mellom klassene, d.v.s. å tematisere de politiske konstellasjoner som etablerte seg ut fra det militærpolitiske nederlag og novemberrevolusjonen i 1918.
Gjennom nederlaget og novemberrevolusjonen ble det stilt
spørsmålstegn ved maktgrunnlaget til de tradisjonelle "overklasser", altså til bærerne av det gamle preussiske feudalsystem: offiserene, storgrunneierne og de høyere embedsmenn.
Også de storindustrielles posisjon var svekket. Den stat som
hadde beskyttet deres interesser og garantert deres makt,
eksisterte ikke lenger. Rett etter nederlaget og alt før
selve utbruddet av novemberrevolusjonen hadde de storindustrielle på grunn av den truende revolusjonære omveltning sett seg
tvunget til å inngå en avtale med fagbevegelsen om et "arbeidsfellesskap". Fagbevegelsen ble anerkjent som tariffpartner,
8 timers dagen ble innført og det var enighet om en radikal utbygging av sosialpolitikken.
Som følge av novemberrevolusjonen - denne "underligste av alle
revolusjoner" (Rosenberg) som mer ga uttrykk for kravet fra
arbeiderklassen og breie lag av folket om en økonomisk og politisk nyordning enn om et direkte brudd og oppgjør med det
kapitalistiske system - ble SPD en avgjørende maktfaktor. Partiet fikk etterhvert alene innflytelse over det råd av folkekommisærer (Rat des Volksbeauftragten) som regjerte Tyskland i
månedene etter revolusjonen. Innføringen av det parlamentariske
demokrati og snarlig innkalling av en nasjonalforsamling sto på
programmet. SPD stilte seg dermed i skarp opposisjon til den
radikale fløy av den tyske arbeiderbevegelse - som blant annet
hadde sine talsmenn i spartakistene. Spartakistene gikk inn
for innføring av en rådsrepublikk på grunnlag av de arbeiderog soldatråd som spontant var blitt skapt etter nederlaget i
verdenskrigen. Motsetningene skjerpet seg. I desember 1918 ble
som en konsekvens av dette det tyske kommunistiske parti stiftet. Splittelsen i den tyske arbeiderbevegelse var et faktum.
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Ifølge SPD kunne det først bli tale om sosialisme etter at
det kapitalistiske system igjen hadde stabilisert seg. Denne oppfatning var bestemmende ikke bare for den politikk som
ble ført av "folkekommisærene", men også for politikken til
den SPD-ledete regjering som ble dannet etter valget til nasjonalforsamling i januar 1919 (ved valget fikk de sosialistiske partier ca. 45% av stemmene). De parlamentarisk-demokratiske og de sosialpolitiske reformer som ble gjennomført,
var uten tvil av betydning. SPD rygget imidlertid tilbake
for avgjørende inngrep i den økonomiske struktur. Forsøkene
på en delvis statliggjøring av storindustri og storgrunneiendom stanset hurtig opp. Ut fra SPD's generelle politiske
oppfatning var en økonomisk gjenreising i forståelse med
borgerskapet viktigere enn satsingen på planøkonomiske tiltak.
Slik ble de private eiendomsforhold bevart. Det ble ikke rokket ved det Økonomiske maktgrunnlaget til storindustrien,
storgrunneierne og storbankene. Deres innflytelse på statsapparatet ble heller ikke i nevneverdig grad trengt tilbake.
De "gamle" embedsmenn satt fortsatt i sine stillinger selv om
toppledelsen var rekruttert fra SPD. De militære beholdt sin
posisJon. Den Økonomiske politikk ble konsekvent nok alt fra
begynnelsen overlatt til de borgerlige eksperter.
Sommeren 1919 ble den nye forfatning vedtatt. Den reflekterer
på mange måter det styrkeforhold som hadde etablert seg i novemberrevolusjonens kjølvann. Forfatningen hadde en "kompromisskarakter". På den ene side garanterte den de borgerlige
rettigheter og kom imøte en del krav fra folkemassene. Blant
annet inneholdt den bestemmelser om "retten til arbeid", om
fagbevegelsens tariffrett, om institusjonalisering av ulike
typer arbeiderråd (nå imidlertid som rene samarbeidsorganer) .
Prinsi1pieit sett sto i alle fall muligheten for en ' sosial nyordning enda åpen. Slik samstemte den med intensjonene til
de ledende krefter i SPD. På den andre side hadde forfatningen innebygd i seg mekanismer (særlig vedrørende presidentens
makt) som lett kunne føre til en uthuling av de garanterte
rettigheter. Da dertil den private eiendomsretten, spesielt
til produksjonsmidlene, eksplisitt ble anerkjent, var forfatningen i og for seg i overensstemmelse med storindustriens og
kapitalsidens interesse av å opprettholde det kapitalistiske
systemet.
På tross av at arbeiderklassen og breie lag av folket var på
offensiven i denne periode og SPD den l .edende kraft, skjedde
det altså ingen grunnleggende forandringer i Tysklands Økonomiske og sosiale struktur. SPD's politikk førte etterhvert
til en desillusjonering i arbeiderklassen overfor partiet
(sml. valget sommeren 1920 hvor SPD's stemmeandel omtrent ble
halvert). Samtidig ble grunnen lagt for storindustriens og
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kapitalsidens gjenerobring av tapt maktterreng. Dermed var
det satt bestemte rammer for hvorledes etterkrigstidens økonomiske problemer kunne bli løst.Inflasjonens uunngåelighet
må sees i lys av disse. Den inflasjonistiske Økonomiske politikk ble ikke bare en bekvem og så og si naturlig måte å
mestre gitte problemer på. Den åpnet i tillegg opp for en
langsiktig stabilisering av det kapitalistiske herredømme.
Hvorledes?

Inflasjonens funksjon
Gjennom krigsfinansieringen og finansieringen av de økte statlige utgifter hadde som nevnt statsgjelden nådd enorme dimensjoner. Gjelden måtte betales. Det viste seg politisk umulig
å gjennomføre en effektiv skattereform. I tillegg kom belastningen med erstatningsbetalingene. En forringelse av pengenes
verdi ble nødvendig dersom statsapparatet skulle reddes fra
sammenbrudd. "Kilden til den inflatoriske pengefrembringelse
var således selve statens finansiering. Forøkelsen av pengemengden sto ikke lenger i noe forhold til den materielle produksjon" (Bechenbach, 1976,13). Det kan nevnes at pengeomløpet som i 1913 var på 2.9 milliarder mark alt i 1919 var oppe i
50 ;l milliarder mark, mens det i 1923 nådde den eventyrlige sum
av 496587.5 milliarder mark.
Økningen av pengemengden førte til verdiforringelse ~v pengene
og til stigning i vareprisene. Dermed sank pengenes kjøpekraft
og levekostnadene ble forhøyet. De nominelle lønnstillegg som
ble oppnådd gjennom klassekampen lå nemlig langt etter stig-.
ningen i vareprisene. Reallønnstilbakegangen var markant. Hva
innebar dette? Prinsippielt og ut fra den politisk-økonomiske
betydning av inflasjon rent generelt kan vi si: forutsettes en
situasjon med såkalt "inflasjon", hvor alle priser stiger,"ville alle varer ha høyere tall på sine prissedler, men ellers
ville intet være forandret. Det ville være formålsløst å forøke
pengemengden"(Mattick,1973,158). Poenget må altså ligge i at
prisstigningen ikke skjer i samme takt for alle varer. Nettopp
lønningene (dvs. prisen på varen arbeidskraft) stiger mindre i
en inflasjonsperiode enn prisene på andre varer. Da lønningene
er en del av de varepriser som inngår på markedet, kan det kompenseres for en stigning av lønningene gjennom å legge på disse prisene. Hvorledes? Dersom f.eks. en lønnsforhøyelse på
10% blir tvunget igjennom, blir det kompensert for denne ved at
prisen på den ferdige varen stiger med f.eks. 15%. Vareprisene fastsettes jo av kapitalistene etter at de arbeidsomkostninger som er inneholdt i dem, er fastlagt eller betalt. Konsekvensen blir at det betalte arbeids (altså lønnens) andel av
varens pris og verdi faller, mens både merverdi og profitt
øker. Prisen på varen arbeidskraft blir reelt sett lavere.
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Følgelig: "når pri$er stiger hurtigere enn inntekter som er
beregnet til konsum (især lønninger), kan en større del av
den samlede produksjon brukes til kapitalforøkelse . Mens
folk uten kapital er ofre for pengenes nedsatte kjøpekraft,
bevarer og forøker kapitaleiere sine penger i den samme pro
sess, forutsatt, naturligvis, at de er i stand til å realisere sine profitter gjennom salg på markedet" (Mattick,1973,
161). Inflasjon blir slik sett et virksomt middel når det
gjelder omfordeling av inntekt til kapitaleiernes og storindustriens fordel.
'
Med Kuczynski kan da også konstateres at det i inflasjonsperioden i Tyskland 1yk'.t es
å gjennomføre den hurtigste omfordeling - både av inntekter og formuer - som den· tyske
historie hadde sett inntil da:"Levestandarden for arbeidere
og småfunksjonærer uten formue var i forhold til 1913/14 blitt
halvert. Middelstandens formuer var for en vesentlig dels
vedkommende forsvunnet i inflasjonen. De middelstore kapitalers formuer var, for så vidt de var anlagt i materielle
verdier, blitt forminsket betraktelig gjennom konkurranse og
salg" (sitert etter Rabehl, 1975,85).
For mer direkte å belyse styrkingen av storindustriens posisjon rent økonomisk, skal vi kort nevne et par videre momenter (uten pretensjon om forklaring ut fra mekanismene i inflasjonsbevegelsen).
For å lette overgangen til fredsøkonomi ga den tyske riksbank
storstilte kreditter til storindustrien. Gjelden kunne relativt hurtig bli tilbakebetalt med nesten verdiløse papirpenger. Renten steg nemlig ikke i takt med pengenes verdiforringelse. Slik ble det mulig å redusere investeringskostnadene
til et minimum: Produksjonsapparatet kunne hurtig og nesten
gratis bli gjenoppbygd og betraktelig utvidet. Videre sank
produksjonsomkostningene (på grunn av fall i reallønnen og
fallende mark-kurs). Dette lettet eksporten som var blitt
hemmet gjennom en rekke betingelser i fredstraktaten. Konkurranseevnen på verdensmarkedet ble styrket ved salg under verdensmarkedspriser. Eksportørene mottok verdi~tabil utenlandsk
valuta for sine varer - noe staten sårt trengte for å oppfylle forpliktelsene ved erstatningsbetalingene. Økningen av
eksporten slo tilbake på og virket stimulerende for de industrigrener som ikke umiddelbart tok del i eksporten. Det ble
dessuten oppnådd spekulasjonsprofitter "gjennom oppkjøp av
varer og utenlandsk valuta til den stadig fallende mark-kurs
og videresalg til forhøyete priser" (Rabehl, 1975,84). Dette
saksforhold kommer vi tilbake til.
Det følgende kan tjene som eksempel på den økonomiske makt og
innflytelse som storindustrien etterhvert fikk. Det var gjennom fredsavtalen blitt bestemt at deler av erstatningene
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skulle gå til gjenoppbygging av de ødelagte områder i NordFrankrike. På grunn av Tysklands svake stilling på valutamarkedet lot disse seg vanskelig betale direkte fra statskassen. Gjennom forhandlinger med Frankrike ble det oppnådd
enighet om at betalingene kunne skje i form av leveranser fra
den tyske industri. Industrien skulle så bli betalt av staten, altså "et produksjonsoppsving ved hjelp av statens penger" (Rabehl, 1975,86). Det utspilte seg en kamp mellom de ulike fraksjonene av storindustrien om hvem som kunne tilrive
seg størst del av erstatningsleveringene. Kampen endte med
seier for Hugo Stinnes og deler av tungindustrien. Det lyktes ham å sjalte ut statens fo~midlingsfunksjon og den kontroll som var tiltenkt fagbevegelsen og selv inngå leveringsavtaler med Frankrike. Riktignok ble disse avtaler av liten
praktisk betydning (sml. Gossweiler, 1975, 125 f. om selve
hendelsesforløpet). De kaster likevel lys over hvorledes det
ble mulig for storindustrien å utnytte erstatningsbetalingene
til egen fordel.
Inflasjonsperiodens første år var da også kjennetegnet av
en febrilsk aktivitet innen storindustrien. Mens den indus~
trielle verdensproduksjon på grunn av den Økonomiske krise
1920/21 gikk betydelig tilbake, ble det i Tyskland i samme
periode oppnådd en produksjonsøkning på ca. 20%. Veldige
formuer ble samlet, gigantiske konserner etablert. Mest
kjent er den alt nevnte Hugo Stinnes som på kort tid fikk
bygd opp et økonomisk imperium.
Karakteristisk for monopoliseringsprosessen i denne perioden
er den vertikalt organiserte kapitalkonsentrasjon. Bedrifter
fra rå- og grunnstoffindustrien og helt til foredlingsindustrien ble slått sammen. Som modell tjente sammenslåingen i
kjemiindustrien som alt hadde skjedd under krigen. I 1920
ble således Rhein-Elbe Union etablert gjennom fusjoner - det
største bergverkskonsern i Europa. Samme år sluttet Siemenskonsernet seg til fusjonen. Deler av elektroindustrien knyttet seg til tungindustrien, de tradisjonelle skillelinjer innen storindustrien ble svekket. Fra storindustriens side ble
den nye organisasjonsstruktur eksplisitt forstått som egnet
til å motvirke kravet om "sosialiseringer" (egentlig nasjonaliseringeD) innen arbeiderklassen og det liberale borgerskap.
Styrkingen av storindustriens økonomiske makt førte til forsøk på å konsolidere og utbygge de oppnådde posisjoner videre.
Det var bare et tidsspørsmål før de direkte angrep på de materielle og sosiale resultater som arbeiderklassen og fagbevegelsen hadde tilkjempet seg gjennom novemberrevolusjonen, skulle begynne .
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Storindustrien og inflasjonspolitikken
Kunne inflasjonen tidligere, d.v.s. før sammenbruddet av valutaen sonnneren 1923, ha blitt avsluttet? Usikkerheten og
handlingslannnelsen til de borgerlige regjeringer i Tyskland
fra 1920 (disse hadde sin bakgrunn i sentrum, fra 1921 deltok SPD igjen i regjeringen) er i denne forbindelse ofte
blitt anført. En rekke tiltak ble satt i verk for å stabilisere den tyske mark. Disse førte ikke frem. Offisielt ble
erstatningsbetalingene nevnt som den avgjørende hindring for
en virksom finans- og valutareform. I virkeligheten var imidlertid inflasjonen et virksomt middel i kampen mot erstatningene. I tillegg kunne staten kvitte seg med sin gjeld.
Fantes det egentlig noen annen måte å løse de påtrengende økonomiske problemer på enn gjennom inflasjon? Det benektende
svar fra storindustriens eksperter var ikke uten innflytelse
på de ulike regjeringer. Gjennom statsapparatet hadde dertil storindustrien, og da spesielt den nye industri, direkte
innflytelse på de ulike forhandlinger og avgjørelser i den
Økonomiske politikk. Hardach snakker om det "mektige inflasjonskartell av statsbyråkrati og storindustri" (1977,18) som
vokste frem. Det er karakteristisk at det rådet for riks(stats-)økonomien (Reichswirtschaftsrat) som var blitt opprettet etter novemberrevolusjonen for å utjevne de Økonomiske
motsetninger og som hadde en brei parti- og interessepolitisk
sannnensetting, hurtig mistet sin betydning. Spørsmålet om
inflasjonen kunne ha blitt avsluttet tidligere, d.v.s. alt i
1920/21 - regjeringen "gjorde det ikke, selv om den hadde
kunnet gjøre det" (Gossweiler, 1975,146) - lar seg følgelig
vanskelig besvare uten direkte å gå inn på storindustriens
interesser og på motsetningene mellom dens to fløyer.
At de to fløyer hadde felles interesse av en vidtgående utnyttelse av de muligheter som inflasjonen (og erstatningsbetalingene) åpnet for fremming av deres ~espektive særinteresser,
skulle ha fremgått av det foregående. Begge fløyer var dessuten innstilt på en forandring av de konstellasjoner som var
blitt etablert gjennom novemberrevolusjonen. Motsetningene
mellom dem har vi fra tid til annen streifet. De kan følges
tilbake til slutten av det 19. århundrede. På det politiske
plan og spesielt i forhold til inflasjonen og arbeiderklassen lar motsetningene seg i denne periode skissere på følgende måte: Den nye industrien var på egne premisser interessert i et visst samarbeid med fagbevegelsen og SPD. Den ønsket å styrke sine posisjoner gjennom en mer direkte kontroll av
statsapparatet og kunne til en viss grad (men høyst foreløpig) avfinne seg med de eksisterende tilstander. Dette skyldtes bl.a. at profittsituasjonen generelt sett var gunstigere
for den nye industri enn for tungindustrien. Produksjonstek-
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nisk var i tillegg en stigning av arbeidsydelsen gjennom en
intensivering av arbeidet lettere å gjennomføre enn i tungindustrien. 8 timers dagen ble derfor ikke offisielt forlangt opphevet selv om en uthuling av dens bestemmelser ble
ansett som påkrevet.
I betraktning av de farer for skjerping av klassekampen som
den fortsatte inflasjon innebar (generalstreiken i forbindelse med Kappkuppet, oppstanden i 1921), ble nødvendigheten
av å sette en sluttstrek for inflasjonspolitikken etterhvert
innsett. Økonomiske grunner var viktige, særlig for elektroindustrien som til ca. 90% var anvist på import av råstoffer:
inflasjonen måtte ikke drives ut over det punkt hvor "de fordeler som ble oppnådd gjennom l'f>nns.s~nkning gikk tapt gjennom
ulempene ved fordyring av råstoffet" (Gossweiler, 1975, 148).
Tungindustrien sto for en åpen kontrarevolusjonær linje. Dens
mål var en grunnleggende endring av statsformen. Kampen mot
Weimarrepublikken som sådan sto i sentrum. Derfor ble Kappkuppet støttet. Alt tidlig hadde visse kretser hatt kontakt
med nasjonalsosialistene (Stinnes, Thyssen). I lys av den
styrke som arbeiderklassen enda hadde, ble det imidlertid
klart for tungindustrien at dens politiske målsettinger ikke
lot seg innfri. Desto mer konsentrerte den seg om en ekstrem
utnytting av de muligheter for gevinst som inflasjonspolitikken åpnet for. Vi har nevnt hvorledes spekulasjonsprofitter
ble oppnådd. I tillegg ble ethvert
forsøk på stabilisering av marken sabotert. Gossweiler refererer en av de mest
kjente av Stinnes' aksjoner: under påskudd av å skaffe engelsk kull til statsbanene, kjøpte han i april 1923 opp store
mengder utenlandsk valuta. Den tyske mark som regjeringen
prøvde å holde stabil, begynte igjen å falle, ja, den falt
til sitt laveste nivå. Først i november 1923 ble fallet
stanset ved en stand av 1 gullmark = 1 billion papirmark.
Tungindustrien (som generelt sett forbedret sin stilling i
forhold til den nye industri i inflasjors .perioden) sto på det
standpunkt at en stabilisering av marken bare kunne konrrne på
tale etter at 8 timers dagen og streikeretten var fjernet og
erstatningsproblemet tilfredsstillende løst. Først de politiske begivenheter i siste halvdel av 1923 fremtvang en a~
nen innstilling.
Som svar på spørsmålet om inflasjonen kunne ha blitt avsluttet tidligere, kan vi ut fra dette hevde: Objektivt sett
medførte inflasjonen en styrking av storindustriens økonomiske
makt og innflytelse. Styrkingen fikk etterhvert konsekvenser
for inflasjonens videre forløp. Dens fortsettelse og ekstreme
utdyping lar seg først forstå på bakgrunn av storindustriens,
og da altså spesielt tungindustriens,hensynsløse fremming av
sine særinteresser (dermed er det ikke sagt at det ikke også
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fantes andre grunner). Selv om vurderingen av den aktuelle
klassekampsituasjon og taktikken var forskjellig, hadde de to
fløyer av storindustrien det samme mål: å drive inflasjonen
så langt som råd var for derigjennom økonomisk å annullere de
konsesjoner som den av politiske grunner hadde måttet innrømme arbeiderklassen og folkemassene (sml. Varga, 1974, 71) uten samtidig å sette grunnlaget for sin egen makt på spill.

Hyperinflasjonen 1923
"I Tyskland kom det til de vanvittige måneder hvor man for et
brød måtte ut med papirsedler som var påtrykt med milliarder og til og med billioner" (Rosenberg, 1973,128). Selv _om
arbeidsløsheten var liten, skrumpet reallønnen ytterligere
inn. En utarming av massene kan konstateres. I august ble
det generalstreik i Berlin, kommunistene styrket sin stilling,
i Sachsen og Thuringen regjerte KPD sammen med venstresosialdemokrater, i Hamburg brøt det ut oppstand. Det hersket en
revolusjonær stemning i Tyskland. Trusselen fra arbeiderklassen ble åpenbar både for storindustri og regjering.
Stridsspørsmålene ble hurtig glemt og regjeringen lot seg
(med støtte fra SPD) utstyre med unntakslover for å hamle opp
i de "kaotiske tilstander".
Oppstanden i Hamburg ble slått ned, regjeringene i Sachsen og
Thuringen avsatt. Begivenhetene og SPD's og KPD's rolle kommer vi tilbake til i andre sammenhenger. Her er det tilstrekkelig å slå fast at arbeiderklassen led et avgjørende nederlag. Etter at det kontrarevolusjonære kupp i Munchen (under
Hitlers ledelse) også var slått ned, var plutselig de innenrikspolitiske forutsetninger for en avslutning av inflasjonen tilstede. Uten vanskeligheter ble en valutareform gjennomført. Kredittene til storindustrien ble drastisk redusert og
markkursen holdt stabil. Samtidig passet regjeringen på å få
opphevet 8 timers dagen.
Utlandets inngrep er i denne sammenheng viktig. Gjennom Dawesplanen fra 1924 kom det som tidligere nevnt istand en omorganisering av erstatningsbetalingene. Som følge av planen vendte
Tyskland også tilbake til gullstandarden. Spesielt fra USA
strømmet kredittene til. Grunnlaget ble skapt for en stabilisering av forholdene og for et nytt økonomisk oppsving.
Inflasjonen hadde altså oppfylt sin historiske misjon. Den
tyske kapitalisme, hvis fortsatte eksistens det var blitt
stilt spørsmålstegn ved gjennom novemberrevolusjonen, hadde
gjenvunnet sin økonomiske styrke og var på offensiven. Det var
etablert konstellasjoner som var svært gunstige for kapitalkreftenes kamp for også å gjenvinne politisk makt og innflytelse. Arbeiderklassen var svekket. Den hadde lidd en rekke
nederlag. Og mellomsjiktene? Foreløpig og på det mer sosio27

logiske plan kan vi slå fast at utarmingen og proletariseringen av store deler av mellomsjiktene på den ene side hadde til
følge "en fullstendig anormal og farlig sosial strukturering
idet nå et tynt sjikt av stor rikdom sto overfor den nivellerte
masse av eiendomsløse - nesten uten mellomgrader. På den 'andre-side førte dette til politisk retningsløshet for dette sosialt
rotløse og faktisk proletariserte borgerskap som likevel fortvilet strebet oppover"(Heiber, 1966,98). Skylden for elendigheten fikk Weimarrepublikken! Var den ikke nettopp et produkt
av novemberrevolusjonen, av arbeiderbevegelsen og SPD? De
former for allianser mellom arbeiderklassen og deler av mellomsjiktene som det militær-politiske nederlag og novemberrevolusjonen hadde åpnet for, hadde på kort tid mistet sitt
grunnlag.
3.

Stdbi lisei>ingsperio'den
Det økonomiske oppsving og dets særegne karakter

Vi har behandlet inflasjonsperioden relativt utførlig. Dette
skyldes at den ble av avgjørende betydning for qen videre utvikling, både på det økonomiske og politiske plan. Forløpet
av den økonomiske wrise og nasjonalsosialistenes fremmarsj lar
seg ikke forstå uten at dens resultater blir tatt tilbørlig
hensyn til. Hvorfor? Til en viss grad ble klassekampkonstel~
lasjonene låst fast. Noe av bakgrunnen må søkes i den mystifisering av massene som inflasjonsperioden førte med seg. Inflasjonen ble oppfattet som noe "man slet med" og ikke som et
resultat av en bevisst politikk hvor kapitalkreftene var de
drivende. Man overså at forandringer i styrkeforholdet mellom
klassene på det politiske nivå fikk bestemmende innflytelse på
de økonomiske prosesser og utviklingsretninger. Mystifiseringen satte seg fast i en rekke reaksjonsmønstre som overlevde de
skiftende konjunkturene. Spesielt gjelder dette for mellomsjiktene. En analyse av mellomsjiktene kommer vi tilbake til.
Den behandling av inflasjonsperioden som vi her har gitt, kan
da også tjene som grunnlag for en slik analyse. Først skal vi
imidlertid forsøke å vise hvorledes de forhold som ble etablert
gjennom denne periode betinget det særegne økonomiske oppsving
som fant sted i den såkalte stabiliseringsperiode.
Som følge av valutareformen og Dawesplanen bedret situasjonen
seg generelt sett for den tyske økonomi.Industriproduksjonen
steg fra 1924 til 1929 med 46% og overgikk nivået fra 1913.
Oppsvinget kan likevel ikke sees som uttrykk for et langsiktig
vekstpotensial. Det dreide seg mer om en gjenoppbygningsprosess,om en "rekonstruksjonsfase" (Hardach). For selv om den
tyske industriproduksjon Økte hurtigere enn i mange andre land,
gikk Tyskland i forhold til førkrigsnivået samlet sett tilbake.
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Andelen av verdensproduksjonen var i 1913 16%, i perioden
1926-29 bare 12%. Til sammenligning kan nevnes at USA's andel i samme periode steg fra 36 % til 42 % (sml. Hardach, 1977,
21).
En av de viktigste å rsaker til oppsvinget var de utenlandske
kreditter. Bettelheim karakteriserer det hele som "en konjunktur gjennom internasjonale kreditter" (1974,26). Hovedsakelig kom kredittene fra USA. Tyskland ble ifølge Rosen~
berg en slags· koloni under New Yorkbørsen.
Hvilken rolle spilte kredittene? Kredittene må sees i sammenheng med Dawesplanen. De skulle lette overgangen til gullstandarden, styrke den tyske Økonomi rent generelt og gjøre
det mulig for Tyskland å betale erstatningene. Dette lyktes.
I de følgende år ble Tyskland istand til å oppfylle sine forpliktelser. Midlene ble imidlertid i hovedsak ikke skaffet
til veie gjennom egne ytelser, men gjennom en form for overføring av utenlandskredittene hvor bankene fungerte som overføringsins ti tutter.
Kredittene oversteg i betraktelig grad det som trengtes til å
ordne opp i erstatningsproblemet. Bankene kunne dermed gi
kreditter til industrien som benyttet dem til utvidelser og
forbedringer av produksjonsapparatet '. etter moderne tekniske
prinsipper. Den kapitalmangel som oppsto for industrien gjennom valutareformen og deflasjonspolitikken etter 1924, ble
på denne måte delvis avhjulpet. Faren lå i avhengigheten
av USA. Enhver svingning i konjunkturen der ville få avgjørende følger for Tyskland.
I det følgende skal vi trekke frem en del momenter fra oppsvingsperioden. Det gjelder å få belyst de strukturelle problemer som den tyske økonomi etterhvert havnet opp i. Først
om monopoliseringsprosessen: de utenlandske kreditter fremmet
konsentrasjons- og sentralisasjonsbevegelsen i alle sektorer
av den tyske industri. Den horisontale sammenslåing var nå
dominerende (d.v.s. sammenslåing av samme slags industri).
Sterkest var konsentrasjonen innen kjemisektoren (I G Farben).
Også innen andre sektorer av den nye industri var den imidlertid betydelig (Siemens, AEG). I tungindustrien slo flere konserner seg sarrnnen til Vereinigte Stahlwerke som behersket 50%
av den tyske rujernsindustri og steinkullutvinning og 40% av
stålproduksjonen. Vereinigte Stahlwerke ble til det nest
største bergverkskonsern i verden. Det veldige omfang av den
økonomiske konsentrasjon går frem av følgende tall: 98.3% av
kalibergverksdriften, 97.3% av bergverksdriften, 96.3% av
farveindustrien, 86.9 % av den elektroniske industri og 73.8%
av bankene var slått sammen til konserner eller karteller.
Fra 1926 kom en betydelig rasjonaliseringsbølge igang. Med
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rasjonalisering mente man (d.v.s. først og fremst de borger~
lige eksperter) ikke bare den tradisjonelle mekanisering, men
også "systematisk organisasjon og anvendelse av vitenskap,
standardisering, 'vitenskapelig bedriftsledelse' ..• fra arbeidsplass til konsern og dertil en omfattende ideologi om
'rasjonell organisasjon' av økonomi og samfunn - etter forbilde av USA" (Hardach, 1977,23). Rasjonalisering ble ansett
som et tryllemiddel som skulle sikre varig vekst og blomstring
av det kapitalistiske system. Uttrykkets ideologiske funksjoner var egnet til å tildekke det faktum at rasjonaliseringen i
Tyskland i internasjonal målestokk ikke var spesielt avansert.
Det er her viktig mer prinsippielt å skille mellom teknisk
rasjonalisering (utvidelser, suppleringer og forbedringer av
produksjonsapparatet) og organisatorisk rasjonalisering (forandringer i arbeidets sosiale organisering, i arbeidsrytmer o.
s.v.).
De to prosesser løper relativt parallelt og betinger hverandre gjensidig. Hensikten med begge prosesser ligger
i å minske den arbeidstid som er inneholdt i varene. Det
dreier seg om en produktivitetsøkning hvor den variable kapital, d.v.s. lønnsandelen av den totale kapital synker relativt (selv ved Zikt nettoprodukt vil da profitten øke).
Som følge av en rasjonaliseringskonjunktur dukker det opp bestemte problemer. Når rasjonaliseringen tar slutt og varene
kommer på markedet, viser det seg at det ikke finnes kjøpere
for de store varemengder, hverken fra sektor I (produksjonsmiddelprodusenten) eller fra sektor Il (konsumvareprodusenten)
- forutsatt at eksporten ikke kan økes i nevneverdig grad. For
sektor Il er den økende arbeidsløshet som rasjonaliseringen
medfører og konsekvensene av denne for det indr~ marked vesentlig. Det oppstå~ avsetningsvanskeligheter. Tendensen til
overkapasitet blir markant.
I hovedsak dreide det seg i Tyskland om en organisatorisk
og ikke om en teknisk rasjonalisering. Den tekniske rasjonalisering som fant sted, var dessuten mer konsentrert
om forbedringer og suppleringer av det gitte produksjonsapparat enn om utvidelser av det, Hvorfor?
Den teknologiske stagnasjon som følge av krigen og inflasjonsperioden kan forklare noe. Det gjaldt å innhente den tyske
tilbakeliggenhet. Dette gir imidlertid ikke noen tilstrekkelig forklaring. De kilder vi støtter oss til, hjelper oss
ikke videre. Det følgende er derfor å anse som en hypotese
fra vår side: tidligere påpekte vi hvorledes investeringskostnadene som følge av inflasjonen ble redusert til et minimum. Gigantiske konserner ble etablert. Den gjenoppbygging
og utvidelse av produksjonsapparatet som dengang fant sted,
innebar imidlertid at rammene for selve produksjonsprosessen
i hovedsak ble lagt fast. (Dette varierte selvfølgelig noe
innen de ulike sektorer av industrien.) Selv om inflasjons30

perioden styrket kapitalkreftene betraktelig Økonomisk og fikk
avgjørende betydning for de politiske konstellasjoner, ble
konsekvensene av den først nå synlige. I og med at rannnene
for produksjonsprosessen i hovedsak var lagt fast, var det
nemlig også satt bestemte grenser for rasjonaliseringstiltakene. Først og fremst måtte det satses på forbedringer og
suppleringer av det produksjonsapparat som alt fantes. Dette
muliggjorde riktignok (og da sannnen med den organisatoriske
rasjonalisering) en betydelig produksjonsøkning. Disproporsjonaliteten mellom forbedrings-/suppleringsinvesteringer og
utvidelsesinvesteringer ble imidlertid markant. Da det ikke
kunne satses på utvidelser av produksjonsapparatet i stort omfang, lyktes det heller ikke å skape nye arbeidsplasser. Slik
sett lar ikke det særegne ved den tyske rasjonaliseringskonjunktur seg alene forklare ut fra den katastrofale situasjon
i 1923/24. Mer dyptliggende strukturelle problemer i den
tyske Økonomi lå bak.
For å belyse hva som foregikk i stabiliseringsperioden skal vi
trekke frem noen tall for arbeidsproduktiviteten, arbeidsløsheten og kapasitetsutnyttingen og kaste et blikk på eksportsituasjonen. En betraktelig Økning i arbeidsproduktiviteten
ble oppnådd. Førkrigsnivået ble overgått selv· om den nasjonale
tilbakeliggenhet ikke lot seg overvinne. I enkelte bransjer
var stigningen imidlertid spesielt stor, i koksproduksjonen
67 %, i jernproduksjonen 41% (sml. Bettelheim, 1974, 23).
I ~rsgjennomsnitt ~Ar ~rbeidsrish eten i p24 13%, i 726 19%
og i ·:i:29" 14%.
.Riktignok var den arbeidsføre del av befolkningen i 20 årene uvanlig høy. Arbeidsløsheten må likevel sees i lys av rasjonaliseringsbevegelsen. Det lyktes på
ingen måte å integrere arbeidskraftpotensialet i produksjonsprosess en. Utvidelsesinvesteringer som kunne ha skapt nye
arbeidsplasser kom jo som nevnt knapt istand.
Karakteristisk for den tyske Økonomi ble etterhvert den ikke
utnyttete kapasiteten. Kapasitetsutnyttingen lå gjennomsnittlig for perioden 1925-29 bare på en del over 80 %. Ved den
Økonomiske verdenskrises utbrudd var det en enorm overkapasitet. For kapitalistene var det da også meningsløst å satse direkte på utvidelsesinvesteringer før den gitte kapasiteten var
utnyttet.
Og eksporten? I løpet av inflasjonsperioden steg eksporten betraktelig. Årsakene til dette har vi nevnt tidligere. Året
1923 er karakterisert ved en katastrofal tilbakegang. Tysklands isolasjon fra verdensmarkedet er viktig for å forstå en
slik svingning. Tilpassingen til verdensmarkedet lyktes heller ikke fra 1924 og utover. Eksporten økte riktignok igjen,
men nådde f.eks. aldri førkrigsnivået. Den tyske økonomis internasjonale konkurranseevne var og forble problematisk. En
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kompensasjon for det stadig smalere innenlandsmarked gjennom
eksporten ble altså ikke mulig.
Hvorledes skal stahiliseringsperioden karakteriseres økonomisk? Det blir ofte snakket om en relativ stagnasjon (ifølge
Hardach lå nettoinvesteringenes andel av nettonasjonalproduktet fra 1925 til 1929 gjennomsnittlig bare på 11% i forhold til 15% fra 1910 til 1913). Samler vi de nevnte momenter
mener vi at denne må forklares slik: en betraktelig produksjonsøkning fant sted. I forhold til den produksjonskapasitet
som etterhvert ble skapt, var produksjonen likevel lav. Selv
om produksjonsapparatet var betydelig større og bedre enn før
krigen, oversteg ikke produksjonen i tilsvarende grad førkrigsnivået. Avsetningsproblemet er her viktig. Massenes begrensete konsumsjansevne, det snevre innenlandske markedet
gjorde seg gjeldende. Noen vesentlig Økning av eksporten fant
heller ikke sted. For kapitalistene selv fremsto mangelen på
avsetning som for høye kostnader i forhold til oppnåelig profitt. "Hver enkelt tenker for seg: kunne jeg kaste mine varer
billigere inn på markedet, så ville den fulle utnytting av
produksjonskapasiteten være sikret og dermed høyere profitt"
(Varga, 1974,147) : For å senke produksjonskostnadene ble derfor nye, mer vidtrekkende rasjonaliseringstiltak satt i verk.
Men da tiltakene ikke var konsentrert om utvidelser av produksjonsapparatet, bidro de ikke til å skape nye arbeidsplasser. Konsekvensen var "frigjøring" av arbeidskraft og en ytterligere innsnevring av det indre marked. En "organisert
feildirigering av kapital", konstaterte man alt dengang.

Utviklingen av styrkeforholdet mellom klassene på det politiske plan
Hvem bar så byrdene for denne noe spesielle stabilisering - et
oppsving ved samtidig relativ stagnasjon? Som anført var
storindustrien og kapitalsiden gått styrket ut av inflasjonsperioden. Arbeiderklassen hadde lidd en rekke nederlag. Fra
1924 regjerte borgerskapet alene. Unntakslovene og unntakstilstanden ble relativt hurtig opphevet. Mer forfatningsmessige tilstander ble etablert. I SPD hersket etterhvert en
almen tilfredshet med de bestående forhold. Partiet godtok
Dawesplanen og hadde en positiv holdning overfor tilstrømningen av de utenlandske kreditter. Politisk konsentrerte partiet
seg om å få innflytelse på sosialpolitikken og å bedre arbeidernes kår. KPD var svekket av indre stridigheter og fikk liten oppslutning om sine politiske linjer.
Karakteristisk for stahiliseringsperioden er nedtrappingen av
de revolusjonære kamper. I sentrum for interessen sto lønnsproblematikken, streike- og tariffretten og 8 timers dagen.
Reallønnen steg - et saksforhold som imidlertid må sees på
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bakgrunn av det lave lønnsnivå i begynnelsen av 1924. Selv
om det ikke lyktes å få innført 8 timers dagen igjen, ble lov
om arbeidsløshetstrygd vedtatt og det statlige meglingssystem
utbygget.
Slike tilsynelatende forbedringer, hovedsakelig på det sosialpolitiske plan, kan likevel ikke tildekke det faktum at den
økonomiske politikk i denne periode kontinuerlig frennnet · s·torindustriens og kapitalsidens interesser. Rasjonalisering og
konsentrasjon ble begunstiget gjennom den statlige kartell-·
politikk og gjennom kredittpolitikken til riksbanken, I tillegg kom direkte skattelettelser og subsidier. Som Clemenz
fremhever må både rasjonaliserings- og konsentrasjonsbevegelsen sees ikke bare "som et økonomisk, men samtidig som et po-.
litisk fenomen: begge tjente til å gjenerobre det politiske
maktterreng som etter 1918 var gått tapt under press fra arbeiderbevegelsen"- ( 19 72, 19 7) •
I ly av den "tilsynelatende stabile likevekt av krefter"
(Bracher, 1964, 204) styrket organisasjonene til de storindustrielle sin innflytelse på de borgerlige partier. Storindustrien Økte sin direkte kontroll av statsapparatet. For
storindustrien gjaldt det gradvis å få sikret sin ledende
stilling politisk og institusjonelt. Klassekampens former
hadde endret seg.
På denne bakgrunn kan det være av betydning å se litt nærmere på storindustriens politikk overfor arbeiderklassen: Generelt lar det seg gjøre å påvise en mer fleksibel holdning.
Selv om redusering av lønnskostnadene og nedskjæring av bidragene til sosialtrygden var sentrale krav, ble fagbevegelsen (en fagbevegelse som alt var sterkt svekket: inflasjonen
hadde tømt kassene, medlemstallet var nesten halvert) oppfordret til samarbeid om et felles mål: økning av produksjonen, Forutsetning for samarbeid var "måtehold" fra fagbeveg.,..
elsens side. Den styrking av kjøpekraften som begge parter
ifølge storindustrien tilstrebet, skulle i pakt med den
herskende rasjonaliseringsideologi bli nådd gjennom "almen
billiggjøring av arbeidsproduktene, muliggjort ved hjelp av
høynet ytelse og rasjonell bedriftsledelse". Ut fra dette
måtte nødvendigvis "tariffavtalene bli tilpasset til de spe.,.
sielle forhold og også til ytelsesprinsippet" (uttalelser
fra det tyske industriforbund RDI, 1925, sitert hos HorsterPhillipps, 1977, 54).
Selv om det hersket enighet så langt, fantes det forskjellige
syn p.å hvorledes man taktisk skulle gå frem. Den ujevne økonomiske utvikling innen storindustrien er her viktig som bak.,.-.
grunn, Mens tungindustrien (kull, jern, stål, men 6g ma!?kin~.
og skipsbygging) alment sett stagnerte i stabiliseringsperioden, eks-panderte den nye industri videre. Like viktig er de
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alt nevnte produksjonstekniske betingelser. "De nyere industriers produksjonstekniske betingelser tillot i langt større
omfang en intensivering av arbeidsytelsen og en stigning av
produksjonen gjennom rasjonalisering •.• enn i bergverksdriften og i jern- og stålindustrien. I disse industrigrener slo
lønnsforhøyelser mye sterkere ned som kostnadsfaktorer i og
med at det var satt snevre grenser for rasjonaliseringsmulighetene" (Horster-Philipps, 1977,55). Den nye industri var
derfor lettere istand til å komme fagbevegelsen imøte.
Innen tungindustrien ble det eksplisitt tatt avstand fra ettergivenhet overfor arbeiderklassens organisasjoner. Nå som
før var kravet om en styrking av eksekutivmakten og om begrensninger i riksdagens kompetanse grunnlaget for dens politikk.
At det likevel generelt sett kan snakkes om en mer fleksibel
holdning overfor både fagbevegelsen og SPD skyldtes at den
politiske kursen til den nye industri i denne periode var dominerende. Ifølge Horster-Philipps (som vi her støtter oss
til) rådde der den oppfatning at de Økonomiske maktposisjonene bare kunne sikres og utbygges videre hvis kampen mellom
arbeid og kapital lot seg redusere til et minimum. Gjenerobringen av posisjonen på verdensmarkedet var det egentlige mål,
samarbeid med arbeiderklassens organisasjoner ble ansett som
det best egnete middel til å nå målet. Vi bør heller ikke
glemme at det lå taktiske overveielser bak når representanter
fra den nye industri talte om respektering av fagbevegelsen
og om sin støtte til Weimarrepublikken.
Forholdene endret seg raskt. De økonomiske problemer ble
stadig mer merkbare o Alt i 1927/28 slo motsigelsen mellom
storindustriens økonomiske styrke og dens likevel begrensete politiske makt ut i en direkte politisk offertsiv mot
fagbevegelsen og det parlamentariske system. Hva som sto
på spill, kom tydelig til uttrykk gjennom den såkalte Ruhrjernstrid mot slutten av 1928 (vi kommer senere tilbake til
denne). I samme tidsrom tok visse deler av tungindustrien
opp igjen kontakten' med Hitler og NSDAP. Ved valget i 1928
seiret imidlertid SPD. Også KPD styrket sin stilling. I
den regjering som ble dannet etter valget (den _''store koalisjon"), ble SPD den ledende krafto Grunnlaget vai skapt
for avgjørende konflikter o Så brøt den Økonomiske verdenskrisen ut o
C) DEN ØKONOMISKE KRISE - FORLØP, KARAKTER OG "LØSNING"

Kriseforløpet med særlig vekt på kredittsystemet
,Da vi drøftet bakgrunnen for og årsakene til den nasjonalsosialistiske maktovertagelse i 1933, anså vi det som nærliggende
og relevant å ta utgangspunkt i den økonomiske verdenskrise slik denne satte seg igjennom i Tyskland. Det ble imidlertid
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hurtig klart at kris.en først lot seg forstå ut fra den Økonomiske utvikling i landet etter den første verdenskrig. Til
nå har vi vært 9pptatt av denne utvikling og da slik at
styrkeforholdet mellom klassene på det politiske plan er
blitt trukket inn. I det følgende skal vi gå nærmere inn på
selve krisen. I lys av de angitte sannnenhenger gjelder det
å få grep på dens styrke, forløp og spesielle karakter. Fremstillingen holder seg mer direkte til det Økonomiske plan.
Styrkeforholdet mellom klassene konnner vi tilbake til i neste
artikkel.
Som tidligere antydet startet ikke krisen i Tyskland med krakket på New York børsen, men med det konjunkturelle tilbakeslag
ved årsskiftet 1927/28. Tilbakeslaget traff hovedsakelig konsumvareindustrien. Det oppstod en overproduksjon av konsumsjonsmldler. Lagrene var fulle. Det ble etterhvert bare produsert for det løpende konsum. Produksjon og sysselsetting i
konsumvareindustrien ble tilsvarende innskrenket. Produksjonen
av produksjonsmidler holdt seg oppe enda i 1929, ja, ble til
og med Øket slik at den industrielle produksjonen i 1929 samlet sett var 2% høyere enn i 1927 (sml. Hardach, 1977,28).
Den spesielle konjunktur innen produksjonsmiddelindustrien
skyldtes boligbyggingen som ble understøttet av statlige midler og at det lyktes å øke eksporten. Krisen slo derfor ikke
egentlig igjennom i Tyskland i 1929. I analysene fra det
tyske konjunkturinstitutt som Eugen Varga refererer, blir det
hevdet at økonomien er i ferd med å gå inn i en konjunkturell
depresjon, altså"i en fase som i sitt videre forløp pleier å
gi rom for nye oppsvingstendenser" (etter Varga, 1974,172).•
Det forventete oppsving uteble. Isteden skjerpet krisen seg.
Noe av årsaken lå i den begynnende tilbaketrekking av de utenlandske, d.v.s. hovedsakelig amerikanske kreditter . Tilbaketrekkingen må sees i lys av krakket på New York børsen. Da
krisen virkelig brøt ut, ble tilbaketrekkingen bare forsert
(suksessen til NSDAP ved valget i 1930 er her av betydning) noe som igjen forsterket virkningen av krisen .
Tilbaketrekkingen av kreditter førte til at erstatningsbetalingene ikke lenger kunne finansieres gjennom utenlandske lån.
Også andre forhold gjorde det vanskelig .å oppfylle erstatningsforpliktelsene, først og fremst prisfallet. Betalingene
skulle skje i gullmark. "Faller prisnivået 10%,så betyr dette
at Tyskland må ut med 10% mer av verdi for å avbetale sine
erstatningsforpliktelser. Den økonomiske byrde ved erstatningene stiger og faller med prisfallet som i denne krise vil
være temmelig sterkt" sier Varga (1974,171) alt i begynnelsen
av 1930. Prisfallet viste seg da også å bli mye sterkere enn
10%. Oppløsningen av den kapitalistiske verdensøkonomien og
reduseringen av verdenshandelen hadde som konsekvens at den
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tyske eksport fra 1930 gi_kk markant tilbake. Eks.porten kunne
ikke lenger bidra til å dempe belas.tningene ved erstatningene.
I denne sammenheng må kredittkris·en nevnes, en kredittkrise
som spes·ielt på grunn av det sterke prisfall tvang seg frem.
Gjeldsbyrden steg med 30-40% i løpet av den økonomiske krise.
Det samme beløp som før, skulle skaffes tilveges for å betale
renter og avdrag med en profitt som alt var blitt redusert .
En nedskriving av val utaen og dermed en ny inflasjon - den
vei ut av uføre som en rekke andre land slo inn på - var det
i Tyskland av politiske grunner ikke forsøket verdt å gjennomføre. Skulle bankerotter unngåes, måtte staten gripe inn.
Statlige inngrep ble desto mer påkrevet ettersom kredittkrisen
utviklet seg slik at det syntes som selve kredittsystemet var
i ferd med å falle sammen . Bettelheim fremhever i denne forbindelse: I løpet av våren 1931 ble det satt igang en massiv
tilbaketrekking av utenlandske kreditter . Utlandet trengte
selv pengene. I tillegg hadde det meldt seg tvil om den tyske
betalingsevne , Bankene som hadde fått kredittene kortsiktig
bevilget, men som likevel hadde lånt pengene videre på langsiktige betingelser, kom opp i
problemer. For å gjennopprette tilliten hos sine kreditorer, oppfylte de straks alle
betalingskrav. Voksende likviditetsvansker var følgen. Storbankene måtte stenge lukene. Sammenbruddet av det tyske bankvesenet virket uunngåelig .
Nå hadde riktignok USA med sine spesielle interesser i erstatnings- og kredittspørsmålet blandet seg inn . Det såkalte
Hoover-moratorium fra 1931 muliggjorde en ettårig utsettelse
av erstatningsbetalingene. Internasjonal finanshjelp ble også tilbudt. Men da hjelpen ble knyttet sammen med politiske
innrømmelser fra tysk side, . kunne den ikke aksepteres. Den
endelige løsning av erstatningsproblemet gjennom Lausannekonferensen i 1932 kom for sent til å ha noen betydning. Statlige aksjoner ble altså - også av rent politiske årsaker nødvendig.
I slutten av 1931 var de viktigste sentra innen penge- og kredittsystemet gått over i statens hender. Som følge av dette
"overtok staten den ~jeld som de enkelte bedrifter ikke mer
kunne tilbakebetale til bankene. Man kunne her snakke om en
samfunnsmess.iggjøring av tapene" (Bettelheim, 1974,32). I
denne forbindelse skal det bare nevnes at staten ble hovedaksjonær i Vereinigte Stahlwerke og at den fikk kontrollen også over en rekke andre større konsern. Samlet sett kan en utvidelse av de statlige funksjoner påvises. Ifølge Beckenbach innebar dette at "en senere forsterket produksjon av de
private samfunnsmessige enkeltkapitaler formidlet gjennom
staten og en utvidelse av statens umiddelbare kapitalistiske
funksjoner var gjort mulig" (Beckenbach, 1974, 55).
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Avsetnings situasjonen
Vi skal nå se litt nærmere på forholdene innen den industri.,..
elle produksjon. Vi tar utgangspunkt i avsetningsproblemene.
Som alt nevnt gikk eksporten sterkt tilbake fra 1930. Dette
hadde sannnenheng med tilbakegangen i verdenshandelen rent generelt - fra 1928 til 1933 sank den med ca. 60% - og med øket proteksjonisme og kaos på valutafronten. For Tysklands
vedkommende hadde dessuten tilpasningen til verdensmarkedet
helt fra inflasjonsperioden vært heller dårlig. Svikten i
eksporten gjorde det etterhvert til og med umulig å få importert nok råstoff til å sikre en normal funksjonering av
Økonomien.
En del av de strukturelle problemer i forbindelse med det
innenlandske marked har vi alt vært inne på. Ifølge Bettelheim gikk de innenlandske salg i de viktigste industrier fra
1929-32 tilbake med ca. 50 %. Denne tilbakegang var knyttet
sammen med nedgangen i den tyske nasjonalinntekt som følge av
Øket arbeidsløshet og lavere lønninger. "Fra 19 29 til 1932
falt den tyske nasjonalinntekt fra 7.6 til 46 milliarder, d.v.
s. med 40 %. Og innen denne mindre nasjonalinntekt hadde igjen andelen av lønninger blitt forringet fra 58.6 til 56.6%"
(Bettelheim, 1974,32). I begynnelsen av januar 1933 var ·dessuten hver tredje arbeider eller ansatt arbeidsløs. Arbeidsløsheten vokste altså usedvanlig sterkt (gjennomsnitt fra
1924 til 1928: 11.2%). Tarifflønnens tilbakegang begynte først
i 1930. Den sank til slutten av 1932 med ca. 21%.
Hva så med det sterke prisfall og med forholdet mellom priser
og lønninger? Grossistprisene på konsumvarer falt fra 1929
til 1932 med 31.5%, på produksjonsvarer med 14.6 %. På grunn
av den monopolistiske prispolitikk var prisfallet for en del
varer betraktelig mindre - et saksforhold vi kommer tilbake
til.
"Den samtidige tilbakegang av priser og av lønninger gir inn-trykk av at lønningene er sunket mindre sterkt enn levekostnadene - som en funksjon av prisene - og samlet sett for lite"
(Hennig, 1973, 58). Slik ble det da også argumentert fra kapi~
talsiden. Nå lå imidlertid de effektive lønninger i stabiliseringsperioden 14% over tarifflønnen. Gjennom opphevingen av
lønnsglidningen ble altså den effektive lønnssenking mye sterk~
ere enn den senking som kommer til uttrykk ved tariffene. Mer
sammenfattende hevder Hennig: "Gjennom oppheving av lønns·glid-ningen, nedsetting av tarifflønnen, inngrep i tariff-friheten
og en Økning av skatter og avgifter blir reallønnen senket"
(1973, 61, for en mer prinsippiel utredning, Varga, 1974,
305 f.) o Det faktum at lønningene for industrien - som den
viktigste kostnadsfaktor - etterhvert sto i en svært gunstig
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relasjon til prisene, skal vi foreløpig ikke kommentere nærmere. Poenget lå i å vise hvorledes reallønnsnedgang og stigning av antall arbeidsløse (også bidragene til de arbeidsløse
ble redusert)" satte bestemte grenser for muligheten av innenlandsk avsetning.
Ut fra erfaringene med tidligere kriser skulle man etterhvert ha
forventet visse initiativ fra storindustrien. Nyinvesteringer - i tillit til senere salgsmuligheter og for å oppnå forsprang overfor konkurrentene - ville ha gitt produksjonsmiddelindustrien nye oppdrag. Flere arbeidere måtte ha blitt ansatt, inntektene ville ha Økt - noe som igjen hadde virket
stimulerende på konsumvareindustrien. Slike initiativ som relativt hurtig kunn~ ha hatt en gunstig innflytelse på avsetningssituasjonen ble ikke tatt. Dette skyldtes bl.a. krisens
omfang. Avgjørende var imidlertid den sterke monopolisering
innen den tyske industri. Fra 1930 var da også nettoinvesteringsraten negativ, d.v.s. at bruttoinvesteringene ikke lenger
holdt tritt med kapitalslitet.
Følgelig: grunnproblemet for den tyske industri var ikke utrustningen (som nevnt har vi å gjøre med overkapasitet, f.eks.
falt utnyttingen av produksjonskapasiteten i
Vereinigte
Stahlwerke i 1931 til ca. 40%, i 1932 til ca. 20%), hellerikke på lang sikt kapital, heller ikke arbeidskraft. Det som
manglet "var avsetning, var salgsmuligheter innenlands og utenlands" (Bettelheim, 1974,32). I følge Varga var den tyske
kapitalisme i løpet av sin utvikling konnnet til grensene for
sine avsetningsmuligheter (først og fremst på det indre marked), d.v.s. til grensene for kapitalens verdiforøkning. Motsigelsen mellom produksjonskraft og konsumsjonskraft gjør seg
gjeldende. En utvidelse av produksjonen er ikke lenger meningsfvll. Store deler av produksjonsapparatet ligger brakk.
Samtidig er det massearbeidsløshet (etter Varga, 1974,136 f.).

Strukturelle problemer i den industrielle produksjon
Med utgangspunkt i avsetningsproblemet har vi begynt å belyse
forholdene innen den industrielle produksjon. Motsigelsen mellom produksjonskraft og konsumsjonskraft er blitt fiksert, en
motsigelse som ligger innnanent i det kapitalistiske system
(og som selv må sees i lys av en mer grunnleggende motsigels,e:
at produksjonen foregår med høyt utviklete produktivkrefter,
mens produktet tilegnes og konsumeres privat). I en krise av
den type som vi her behandler, gjør motsigelsen seg gjeldende
i en spesiell ekstrem form. Den er imidlertid ikke selv egnet
til å forklare hva som var den egentlige årsak til krisen. I
det følgende skal dette bli nærmere tematisert, noe som gjør
mer prinsippielle drøftinger nødvendige.
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Det er da igjen viktig å kaste et blikk på stabiliseringsperioden, Som nevnt var i denne peri.o de r:asjonali.s eringsinvesteringer avgjørende. Produksjonsapparatet ble frem for alt for.,...
bedret og supplert,
kapasiteten utvidet. Investeringene
som førte til at stigende kapitalmasser ble fiksert i produksjonsprosessen, innebar en økning av den faste kapital. Med
fast kapital menes da verdien av de produksjonsmidler - bygninger, anlegg, maskiner, verktøy - som på grunn av varigheten av sin bruksverdi forblir i produksjonssfæren i lengere tid
og -som fungerer der i flere produksjonsperioder. Den overfører gjennom disse perioder suksessivt sin verdi på .d e nyproduserte varer. Den faste kapital må adskilles fra den flytende
eller sirkulerende - verdien av råvarer, halvfabrikata, energi osv. - som, fordi den brukes opp i løpet av produksjonsperioden, forlater produksjonssfæren ved produksjonsperiodens
slutt, og helt overfører sin verdi til det nye produktet.
Det er viktig å merke seg at økningen av den faste kapital
skjerper kravet om en full og kontinuerlig utnyttelse av produksjonsmidlene. Verdiforringelsen av den faste kapital skjer
nemlig relativt uavhengig av om prosessen er igang eller ikke.
Maskiner ruster f.eks. også når de står stille. Ved siden av
denne type fysisk slitasje har vi den som Marx kaller den
"moralske": den tekniske utvikling fører til at stadig nye og
billigere produksjonsmidler blir produsert, slik at de "foreldete" produksjonsmidlene mister sin verdi. Avbrudd i produksjonsprosessen innebærer følgelig at eksisterende verdier
blir destruert (sml. Marx, Kapitalen lI, 169 f., III,123-124)..
Kostnadene ved den faste kapital er dertil betydelige. Schmalenbach hevder i 1928 i forbindelse med rasjonaliseringsbølgen
i Tyskland "at de faste kostnader stadig er blitt større og
da slik at andelen av disse blir bestemmende for den videre
produksjonsutvikling" (sitert etter Sohn-Rethel, 1975,41).
Det må her da nærmere skilles mellom de kostnader som di~ekte
er knyttet til selve utnyttingen av kapasiteten og slike som
ikke er det. Til den siste gruppe hører reparasjons-, renholds- og vedlikeholdskostnader, likeså renter og avdrag av
de kreditter som er tatt opp i forbindelse med anskaffelsen
av produksjonsmidlene. Det er denne siste gruppe kostnader
som Schmalenbach spesielt har i tankene - kostnader "som oppstår uten hensyn til produksjonsmengden og som selv når bedriften bare arbeider med halvdelen eller fjerdedelen av sin
kapasitet ikke kan bli vesentlig forminsket" (sitert etter
Sohn-Rethel, 1975,42).
Hva ligger mer prinsippielt sett bak Økningen av den faste kapital? · Den private tilegnelse tvinger enkeltkapitalisten til
permanent akkumulasjon - uten hensyn til samfunnets begrens-·
ete konsumkrafto På grunn av konkurransen og den tekniske utvikling blir han nødt til å spare inn på den betalte arbeids39

tid. Han må effektivisere og rasjonalisere. Spesielt den kostnadsgunstige masseproduksjon forlanger at stigende kapitalmasser
blir fiksert i produksjonsprosessen, at kapasiteten utvideso "Utviklingen av den kapitalistiske produksjon nødvendiggjør en stadig Økning av den kapital som er anlagt i et industrielt foretak, og konkurransen påtvinger enhver individuell kapitalist den
kapitalistiske produksjonsmåtes immanente lover som ytre tvangslover. Den tvinger ham til stadig å utvide sin kapital for å
bevare den, og utvide den kan han bare ved progressiv akkumulasjon" (Marx, Kapitalen I, 618). Konsekvensen av dette er kapitalens konsentrasjon og sentralisasjon.
I en fase hvor monopoliseringen er sterkt fremskridende, blir
utvidelsen av kapasiteten spesielt viktig. Monopolene fjerner
ikke konkurransen, men skjerper den. Riktignok faller prismekanismene i stor grad bort som middel i konkurransekampen.
Størrelsen av den kapasitet som står til rådighet blir isteden et viktig kampmiddel. "Overkapasiteter holder potensielle
investorer vekk fra bransjen, de tillater en fleksibel reaksjon på markedssvingningene og på konkurrentenes falske strategier, da varetilbudet hurtig kan bli utvidet" (Altvater
1974,xxx).
Så lenge avsetningen er stor og prisene høye fungerer det hele
til monopolenes fulle tilfredshet. Kapasiteten utnyttes, produktene blir fremstilt til kostnader som er rimeligere enn
noen gang før. Synker avsetningen og faller prisene, er det
imidlertid ikke noe poeng for monopolene i å utligne prisfallet gjennom nedtrapping av produksjonen. En slik nedtrapping
reduserer ikke i tilsvarende grad kostnadene med den faste
kapital. Den fysiske og moralske slitasje går sin gang. Det
lønner seg derfor egentlig å fortsette produksjonen på samme
nivå som tidligere. "Riktignok arbeider bedriftene da med
tap, men tapet er mindre enn det ville vært hvis man hadde
forminsket produksjonen og likevel vært nødt til å bære nesten
de samme kostnader som før" (Schmalenbach, etter Sohn-Rethel,
1974,43).
Men det fins visse grenser for dette. Når lagrene er fulle og
markedssituasjonen for produktene bare blir verre, når tapene
fortsetter over et lengere tidsrom og etterhvert blir så store
at de truer med å oppsluke den innskutte kapital, tvinger produksjonsinnskrenkninger seg frem. Kapasitetsutnyttingsgraden
synker.
La
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oss s.e nærmere på dette og da i mer direkte tilknytning til
tyske forhold. Som tidligere påpekt, ble gigantiske konsernbygget opp så å si gratis i løpet av inflasjonsperioden. Til
viss grad ble rammene for selve produksjonsprosessen lagt

fast. Dermed var det satt bestemte grenser for hvor langt
rasjonaliseringstiltakene kunne gå. Særs illustrerende er
Sohn-Rethels skildring av situasjonen innen Vereinigte Stabl~
werke. Rundt 1926 (altså ved rasjonaliseringsbølgens begynnelse) blir denne karakterisert slik: "ikke bare ble de forskjellige bedriftsavdelinger ... så . langt som mulig organisert etter prinsippet om samlebåndsarbeid •..• de forskjellige fabrikkdeler ble også på sin side igjen kjedet sammen
•.. slik at de bare kunne produsere som en sluttet helhet,
som et eneste gigantisk urverk. Synkroniseringen av alle deler var så perfeksjonert at det veldige anlegg kunne bli overvåket gjennom en sentral koplingsordning og styrt av to eller
tre overingeniører'' (Sohn-Rethel, 1974,47). De rasjonaliseringsinvesteringer (først og fremst
forbedrings- og suppleringsinvesteringer) som vider~ ble foretatt, hadde i hovedsak
til hensikt å fremme kontinuiteten i selve produksjonsproses-· .
sen. Når det gjaldt senking/Økning av produksjonsvolumet, kom
i Vereinigte Stahlwerke bare en variering av produksjonstempoet på tale. Her var det satt bestemte skranker, også av teknologisk karakter. Ved en kapasitetsutnyttingsgrad på noe
over 60% gikk f.eks. maskineriet i stå.
Tidlig, d.v.s. alt i stabiliseringsperioden var det for Vereinigte Stahlwerke meningsløst å satse på full utnytting av kapasiteten. I løpet av krisen ble ordretilgangen så liten at den
tilsvarte en kapasitetsutnyttingsgrad på ca. 40% (i 1931, i begynnelsen av 1932 bare 20%). Man besluttet da "å · 1a . fabi:'ikkene
avvekslende fjorten dage stå stille og så sette igang igjen,
selv om de relativt små kostnadsbesparelser i løpet av de
fjorten stille dager delvis ble oppveid av friksjonstapene ved
den fornyete igangsetting" (Sohn-Rethel, 1974,49). Det sier
seg selv at en slik situasjon i lengden var uholdbar for kapitalistene, og også for monopolene. Som nevnt ble
staten nødt til å overta aksjemajoriteten i Vereinigte Stahlwerke.
Nå er eksemplet med Vereinigte Stahlwerke slik Sohn-Rethel
bruker det, spesielt ekstremt. Det kaster likevel lys over
den type problemer som særlig tungindustrien ble konfrontert
med i løpet av krisen. Samtidig tvinger det frem et spørsmål
av mer prinsippiel karakter: hvorfor er egentlig kapasitetsutnyttingen så viktig? Rent generelt sier den oss noe om den
konjunkturutvikling som kan forventes (akkumulasjonstvangen i
kapitalisme'n er forutsetningen for kapitalens sykliske bevegelse og den faste kapital
den "materielle basis" for produksjonens sykliske gang - sml. Altvater 1974, xxxi, et saksforhold vi her ikke nærmere kan kommentere). En økning av
den faste kapital, av kapasiteten uten tilsvarende utvidelse
av det indre og ytre marked (som påvist fant ikke en slik utvidelse sted i Tyskland), får etterhvert som følge at kapa :. ".:",
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sitetsutnyttingen synker. Dette kan s.ees som et s.igna,l for
en konnnende krise. Nå forårsaker ikke overkapasitet i og for
seg krisen. F. eks. var det i stabilis.eringsperioden betydelig overkapasitet uten at noen krise kan påvis-es. Avgjørende
er hva som skjer med profittraten.
Vi skal se litt på dette (uten at vi pretenderer noen fullstendig utlegging). Når stigende kapitalmasser fikseres i
produksjonsprosessen, har den nytilførte kapital høyere teknisk
sannnensetting enn den kapital som alt finnes der. Den mengde
produksjonsmidler som en arbeider i et gitt tidsrom kan forvandle i varer, Øker med .økingen av produktivkreftene. Verdistørrelsen av den variable kapital (lønnsandelt::fiJ tenu1::rer med
dette til å avta i forhold til den konstante. Den konstante
kapitals .andel av totalkapitalen stiger, følgelig stiger kapitalens .organiske sannnensetning. Ved gitt merverdirate (m'= ~ ,
d.v.s. når forholdet mellom den tid som en arbeider arbeiderv
gratis for kapitalisten og den tid han bruker til å reprodusere verdien av sin arbeidskraft, er gitt) og stigende organisk sannnensetting, faller profittraten (p' = m'
En stigning i kapitalens organiske sannnensetning - hei f~em for alt
gjennom økning av den faste kapital - er altså· - i seg selv
en faktor som over tid og for økonomien som helhet bevirker
fallende profittrate (Det er imidlertid verdt å merke seg at
Marx selv går ut fra en økende merverdirate. Dette forandrer
ikke loven om profittratefallet. D-et modifiserer imidlertid
profittratens kontinuerlige, rettlinjete fall.)

·k: ).

Brandes formulerer på bakgrunn av utviklingen .i slutten av -20årene poenget på følgende måte: "Følgen av stigende kapitalinnskudd i form av produksjonsmidler Pf bekostning av den
variable kapital ... var en relativ minsking av den merverdi
som kapitalistene tilegnet seg i forhold til den innskutte
totalkapital. Denne utvikling måtte etterhvert senke profittraten (som blir beregnet i forhold til den anvendte totalkapital) - på trass av den stigning i arbeidets produktivitet som
gir seg uttrykk i forhøying av merverdiraten - og senke den så
sterkt at det for kapitalen ble stadig mindre rentabelt å produsere videre i sannne omfang enn si å, utvide produksjonen"
(Brandes, 1976,22). En konsekvens av dette var nettopp nedtrapping av produksjonen, produksjonsinnskrenkninger - noe som
hurtig fikk markante virkninger for avsetningen for den delen
av industrien som produserte produksjonsmidler. Slik var da
også produksjonsmiddelindustrien spesielt sterkt rannnet av
krisen. Produksjonen gikk her fra 1929 til 1932 tilbake med
52%, i -konsumvareindustrien bare med 18%.
Dermed ble kapasitetsutnyttingsgraden lavere. Den del av totalkapitalen, som altså mer og mer besto . av fast kapital, og
som ikke lenger fikk overført sin verdi på de nyproduserte
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varer, d.v.s. som ikke lenger gikk inn i . vareverdien, men likevel i beregningen av profittraten, vokste. Det ble stadig mer
"død" kapital, kapital som ble liggende fast i produksjonssfæren, som ikke overførte sin verdi til nye varer og dermed
ikke ble reprodusert. Den var imidlertid nå som før utsatt
for den fysiske og"moralske" slitasje, som jo bevirker verdiforringelse. Kostnadene ble heller ikke i vesentlig grad redusert: renter og avdrag måtte nå som før betales. Dermed
Økte trykket på profittraten. Den falt ytterligere. Resultatet ble en
videre _ nedtrapping av produksjonen, enda
større produks3onsinnskrenkninger. Følgene av dette skulle
være innlysende nok: voksende arbeidsløshet, ytterligere reduksjon av avsetningsmulighetene, vidtrekkende forstyrrelser
i penge- og kredittsystemet - almen krise. Det er på denne
bakgrunn viktigheten av spørsmålet om kapasitets-utnyttingen
må forståes.
Så langt forsøket på å trekke frem noen av de sammenhenger som
er relevante for en forklaring av. krisens egentlige årsak. Noe
av poengei lå i -i vise - ut fra den hypotese som vi tidligere
la frem - hvorledes stabiliseringsperiodens spesielle karakter
(og da nettopp som følge av de forhold som var blitt etablert
gjennom inflasjonen) kom til å prege krisen i Tyskland selv om
ytre faktorer (faktorer som vi ikke i særlig grad har tatt
hensyn til) virket bestemmende inn på kriseforløpet. Vi har
konsentrert oss om prinsippielle og strukturelle poenger for å
kaste lys over det materiale som ellers er blitt lagt frem.
At det "grunnleggende" ved krisen dermed blir plassert i den
industrielle produksjon, berettiger selvfølgelig ikke til
slutninger vedrørende det faktiske kriseforløpet i Tyskland.
Det ville ha oversteget rammen for vår fremstil11ng. å behandle
krisen som almen krise, likeså de tidsmessige relasjoner mellom penge- og kredittkrisen og krisen i den industrielle produks _ion.
En kommentar er her nødvendig. Det gjelder å få frem betydningen av den faste kapital og dens kostnader. Ifølge Marx
lar "den alt oppnådde utviklingsgrad for den produksjonsmåte som beror på kapital
.•• seg måle ut fra det eks,i,
sterende omfang av fast kapital, ikke bare ut fra dens kvantitet, men også ut fra dens kvalitet" (Marx, Grundrisse,
603). Den faste kapital blir slikt sett målestokken for
hvor langt det faktisk har lyktes kapitalen å etablere
seg som selvstendig makt, for kapitalens tendens til å løsrive seg fra sitt materielle grunnlag, fra det gitte samfunnsmessige totalarbeid. Det er i denne forbindelse dens
kostnader blir viktige, nemlig når disse blir bestemmende for
den videre -produksjonsutvikling. Dermed er det etab1ert en
produ~sjon som ikke lenger primært er innrettet på avsetnings-
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og prismekanismer på markedet, en produksjon som følger sine
egne regler og lover og som ikke er anlagtpå å oppnå en tilpass-ing av produks,jon og konsumpsjon. Motsigelsen mellom pro.,...
duksjonskraft og konsumsjonskraft kommer da til uttrykk i en
spesielt ekstrem form.
Noe av dette reflekterer seg i kapitalistenes egen vurdering
av den situasjon som den økonomiske krise etterhvert hadde
ført dem inn i. Som vi så ved behandlingen av stabiliseringsperioden betraktet kapitalistene produksjonskostnadene
som for høye. En senking av lønnskostnadene og/eller nyinvesteringer ble ansett som påkrevet skulle kapasiteten utnyttes og høyere profitt bli oppnådd. Enda i 1930 var denne
oppfatning fremherskende (sml. som belegg Hen~igl973,58 f.).
Etterhvert kommer en noe annen holdning til uttrykk i deres
politiske bestrebelser. Skulle ikke den investerte kapital
gå tapt, måtte industrien produsere videre . ,. selv om det gitte marked ikke hadde bruk for produktene. Enten ble det da
nødvendig med en utvidelse av markedet, eller så måtte det
åpnes for a~setning av ikke-reproduktive verdier (verdier som
hverken bidrar til opprettholdelse og fornyelse av arbeidskraft eller fungerer som produksjonsmidler) - eller begge
deler. Skulle slike målsettinger realiseres, var imidlertid
en styrking av statens posisjon og av dens funksjoner, var
direkte statlige oppdrag påkrevet.

Irrelevansen til de tradisjonelle mekanismer for kriseovervinnelse
På bakgrunn av en del empirisk material har vi behandlet
penge- og kredittkrisen, avsetningssituasjonen og strukturelle problemer innen den industrielle produksjon. Noe av det
karakteristiske for den økonomiske verdenskrise - slik den
satt seg igjennom i Tyskland - skulle etterhvert ha blitt
tydeligere. Krisens forløp burde ha fortjent en nærmere f 0 r,...
-kl-a,r:in_g. Vi begrenser oss her til å antyde noen problemstillinger idet vi tar utgangspunkt i spørsmålet om hvorfor
ikke nye investeringer kom igang, d.v.s. om hvorfor de muligheter til overvinnelse som var tilstede i tidligere kriser
ikke lenger kom til utfoldelse.
Erfaringene med tidligere kriser skulle bl.a. ha tilsagt det
følgende: prisfall for å redusere varenes prissummer, verdiforringelse av den anlagte produktive kapital gjennom kon:...
kurser osv., fysisk tilintetgjørelse av varelagre og produksjonsmidler, forminsking av utlegget til varen arbeidskraft.
Ved hjelp av slike mekanismer skulle kapitalens profittevne
ha latt seg gjenopprette og et nytt økonomisk oppsving ha
kommet igang.
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La oss se på noen momenter. For det første skulle altså tradisjonelt sett den stadig svakere avsetning ha ført til et drastisk prisfall - et prisfall som så igjen skulle ha kunnet stimulere avsetningssituasjonen. Uten tvil var prisfallet i Tyskland enormt, men likevel ikke stort nok. Prisindeksen gikk
mindre tilbake enn i de andre store industriland i Europa
(totalprisindeksen i Storbritannia falt mellom 1929 og 1931
med 26.4%, i Tyskland med 19.8% - Clemenz,1972,198) - noe som
skyldtes monopolenes sterke stilling i den tyske Økonomi.Prisfallet innen de monopoliserte sektorer av industrien var betydelig mindre enn innen de ikke-monopoliserte sektorer, iflg.
Hennig bare 1/3.Monopolenes prisavtaler og den monopolistiske
prispolitikk er her viktig. Viktig er også kostprisen (den
verdidel av varen som erstatter kapitalistenes utlegg, dvs.
summen av den medgåtte konstante og variable kapital) på de
enkelte produkter. Denne "varierer på grunn av andelen av de
faste kostnader ikke med variasjonen i utbredelsesmengden~
Med stigende andel av de faste kostnader faller den således
kun ubetydelig ved en tilbakegang i den salgbare produksjon
eller den kan til og med stige" (Altvater, 1976,16). Også av
den grunn var det mer fordelaktig for monopolene å produsere
videre i sarrnne omfang som før - uberørt av avsetningssitua~
sjonen - og å forsøke å motvirke prisfallet. Når så dette etterhvert ble problematisk, foretrakk man produksjonsinnskrenkninger (for i alle fall å spare på de kostnader som er knyttet til kapasitetsutnyttingen) fremfor å måtte bidra til prisfallet. Jo større dette ble, desto sterkere ble verdiforringelsen av den konstante kapitals elementer - et saksforhold som
for monopolene (nettopp på grunn av størrelsen av den faste
kapital) måtte få vidtgående konsekvenser (konkurser osv.),
som imidlertid ellers ville ha vært gunstige for totalkapitalens verdiforøkning. Følgen var i hvert fall at prisfallets
"rensende" effekt ikke fikk gjort seg fullt ut gjeldende i
Tyskland.
I denne sarrnnenheng bør et videre forhold trekkes frem. Når
først prodtiksjonsinnskrenkninger ble foretatt, så å si som
siste utvei, var de ofte kraftigere enn de behøvde å være ut
fra avsetningssituasjonen. "Også oppsvinget fra krisen blir
derved vanskeliggjort. For nye anlegg blir først oppført eller gamle anlegg som ligger brakk tas (først) i anvendelse igjen når realiseringssjangsene er tilstrekkelig store for å
avsette de produserte varer"(Altvater, 1976,16). Realiseringsområdet som da kreves "må være så mye desto større, jo større
minsteavsetningsmengden er for rentabel drift av et anlegg"
(ibid.,16), et problem som ytterligere kaster lys over den
økonomi~ke bakgrunn for de politiske målsettinger som etterhvert satt seg igjennom hos kapitalistene.
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Verdiforringelsen av kapital gjennom bankerotter og saneringer ble tradisjonelt ans-ett som en viktig forutsetning for nyinvesteringer. Karakteristisk for Tyskland var imidlertid at
ikke bare de små og mellomstore bedrifter var truet av bankerott, men også de store konserner og bankene. En fortsatt
konsentrasjon og sentralisasjon - noe som tidligere hadde lettet verdiforringelsesprosessen - lot seg ikke lenger gjennomføre. Noe er å la små og mellomstore bedrifter gå bankerott,
noe helt annet å la storkonserner og storbanker bryte sammen
og forsvinne. Dermed rarnmes fundamentale sentra i den samfunnsmessige totalproduksjon. Kapitalens eget herredømme blir
truet. Det kunne derfor "i denne krise ikke gis fritt løp for
kapitalismens normale anarkiske ·
vei til gjennom bankerotter
å annullere den del av gjelden som ikke lenger lot seg bære"
(Varga, 1974,251). Både av økonomiske og politiske grunner
måtte staten gripe inn, ikke bare for å overta gjelden, men
også for å legge forholdene til rette for fornyet ekspansjon
av den industrielle produksjon. Det forhold som i tidligere
kriser hadde innledet "helbredelsesprosessen" : at profittene
så å si spontant begynte å stige igjen, uteble.
Hva så med forminskingen av utlegget til varen arbeidskraft,
d.v.s. med reallønnssenkninger - som ikke bare kapitalistene,
men også de liberale Økonomer forventet seg så mye av? Nå
kunne reallønnen ikke bli senket i nevneverdig grad i Tyskland.
Den hadde riktignok steget i stabiliseringsperioden, men befant
seg likevel på et svært lavt nivå. Avgjørende var likevel at
de reallønnssenkninger som faktisk kunne gjøres, ikke ble gjennomført hurtig nok. Mens levekostnadene på grunn av prisfallet
alt i 1930 går ned, begynner tilbakegangen for tariff-lønnens
vedkommende først ved årsskiftet 1930/31, altså i det tredje
kriseår (noe som ikke må forlede til den oppfatning at arbeiderklassens situasjon. generelt ble forbedret. Arbeidsløsheten
var stor. Alt fra 1929 forminskes den samlede arbeiderinntekt). Arbeiderklassen var svekket, men kunne på tross av dette yte motstand mot presset fra kapitalkreftene. De sosialpolitiske "rettigheter" som den hadde tilkjempet seg, lot seg
heller ikke uten videre fjerne.
Selv om reallønnen var lav, var den likevel for høy i forhold
til kapitalens akkumulasjonsbehov. Dette må sees i sammenheng
med de strukturelle forhold innen den industrielle produksjon.
På grunn av den faste kåpitals høye andel måtte egentlig
stadig større profittmasser ha blitt akkumulert bare for å
opprettholde den rentabilitet som alt var oppnådd. I så henseende ble profitten for lav. Rentabiliteten falt da også
kraftig. Kapitalismen ble til en kapitalisme "med omvendt profitt-fortegn" (Sohn-Rethel). Ser man det hele ut fra kapitalistenes synspunkt, var derfor kravet om ytterligere reallønns-
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senkninger "berettiget" nok. Først mot slutten av krisen lyktes det imidlertid - og da soll) en konsekvens. ay en lang politisk prosess hvor kapitalkreftene var på offens:iven .,. . å få
bragt lønni'ngene i et for kapitalistene guns·tig forhold til
prisene.

Statlige inngrep og nasjonalsosialistisk "kriseløsning"
Ved hjelp av en del momenter har vi forsøkt å vise hvorfor de
"tradisjonelle" muligheter for kriseovervinnelse nå ikke lenger kom til utfoldelse. De automatiske "helbredelseskrefter"
fungerte ikke lenger. Statlige inngrep var påkrevet. Disse
har vi fra tid til annen streifet. Mer generelt dreide det seg
om subsidier, ettergivelse av skatt, henstand med betaling av
gjeld~ · nedsetting av renten, nasjonalisering osv.
Inngrepene hadde en kortsiktig karakter. De fremtvang seg for å løse påtrengende problemer og var lite egnet til å mestre selve
krisen. I mange tilfeller virket de kriseforsterkende eller
de bidro til å forlenge den.
I løpet av 1932 forverret situasjonen seg. Hvor svak den
tyske Økonomien egentlig var, ble åpenbar. I kjeden av de
store kapitalistiske land vist.e Tyskland seg å være et spesielt svakt, ja, det svakeste ledd. Et par av de muligheter for "løsning" som var tilstede, har vi alt vært inne på.
(En nærmere diskusjon av deres relevans, ville ha forutsatt
undersøkelser av styrkeforholdet mellom klassene på denne tid.)
F.eks. kunne devaluering ha blitt forsøkt. Uten tvil ville
en devaluering ha ført til forbigående fordeler i kampen om
avsetning på verdensmarkedet. Fordelene ville imidlertid ha
forsvunnet så snart andre land grep til det samme tiltak (noe
som jo faktisk skjedde). En ny devaluering måtte ha blitt
gjennomført osv. På grunn av Tysklands utsatte Økonomiske posisjon er det vanskelig å tenke seg hvor sluttstreken for en
slik prosess skulle bli satt. Et stadig større kaos i pengesystemet ville i alle fall vært resultatet. I tillegg kom
den innenrikspolitiske belastning. Utbruddet av en ny inflasjon ville ha skjerpet klassemotsetningene og skapt ytterligere kaos.
En annen "løsningsmulighet" lå i at Tyskland hadde godtatt
tilbudet om finanshjelp. Som Bettelheim påpeker ville det da
"under masken av samarbeid ha kommet til en ekte finansiell
kolonisering av Tyskland og til den utenlandske kapitals overtagelse av den tyske Økonomi." (1974,36). En slik utvei lot
seg heller ikke akseptere.

Det ble etterhvert klart, både for regjeringen og for kapitalkreftene, at et totalt økonomisk sammenbrudd bare kunne unngåes ved systematiske og varige statlige inngrep, ved en form
for sterk statsintervensjonisme. De nevnte "løsningsmulig47

heter" kunne ikke godtas., hverken økonomisk eller politisk.
Å satse på kapitalismens selvhelbredende krefter hadde ut fra
krisens dybde og ut fra den sosiale og politiske ustabilitet
som den medførte, vist seg å være for risikofylt. Uten en
form for statsintervensjonisme, uten statlig penge- og finanspolitikk, statlige oppdrag, offentlige investeringer og subsidier var det vanskelig, ja omtrent umulig for regjeringen og
kapitalkreftene å se hvorledes de private nyinvesteringer skulle kunne konnne igang igjen.
Hva innebar dette? Prinsippielt og på bakgrunn av de økonomiske mekanismer vi har skildret, kan vi fremheve: Skulle kapitalens herredømme sikres og kapitalkreftenes grunnleggende
interesser bli ivaretatt, måtte staten bli ordregiver og selv
overta konjunkturpolitiske oppgaver. Den statlige finanspolitikk måtte istedet for markedet bli kapitalakkumulasjonens motor og regulator (Deutschmann) . "Denne politikk betydde ikke
bare den endelige fjerning fra gullstandarden og det 'kassiske'
dogme om et balansert budsjett. Statsgjelden til gjenoppliving av de private investeringer ble mye mer målrettet satt inn
som antisyklisk middel i konjunkturpolitikken" (Brandes,1976,
23).

Formulert på denne måte, var ikke "løsningen" Økonomisk sett
spesiell for Tyskland. I forhold til f. eks. USA som i alle
fall var like sterkt rannnet av krisen, kan en rekke likhetstrekk påvises. Det som går tapt ved denne type formulering,
er imidlertid det særegne for de tyske forhold. Det som må
forklares, er nettopp hvorfor den nasjonalsosialistiske kriseløsningsstrategi, altså en spesiell form for statsintervensjonisme, satte seg igjennom i Tyskland. (Denne var konsentrert om en massiv opprustning og om igangsettelse av store
statlige oppdrag. Det gjaldt å åpne provisoriske markeder for
storindustrien.)
Avgjørende er her kapitalkreftenes politikk. For disse ble det
nemlig i løpet av l932 mer og mer klart at bare den form for
statsintervensjonisme som nasjonalsosialistene foreskrev~ kunne sikre deres grunnleggende interesser. Nasjonalsosialistenes
strategi ble vurdert som den eneste som var istand til å vise
en gangbar vei. Uten at nasjonalsosialistene overtok makten,
anså de det egentlig for umulig å komme helskinnet ut av det
uføret som den økonomiske krise hadde bragt dem inn i.
Hvorfor er kapitalkreftene ner avgjørende? Spørsmålet henviser til en dimensjon som vi ved fremstillingen av den økonomiske krise foreløpig har sett bort fra: styrkeforholdet mellom
klassene på det politiske plan og de forskyvinger i dette som
fant sted i den såkalte fasciseringsprosessen. Først gjennom
undersøkelser av denne dimensjon, kan de politiske betingelser
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for den "løsning" som satte seg igjennom i Tyskland bli klarlagt. Dermed lar seg ikke bare "løsningens" spesielle karakter nærmere forklare , men også hvorledes en slik "løsning" i
det hele tatt var mulig ut fra de tyske forhold. Dette er
tema for den følgende artikkel.
Vi nøyer oss her tilslutt med å anføre noen tall om det Økonomiske oppsving som fant sted etter nasjonalsosialistenes
maktovertagelse (så å si for å demonstrere "effektiviteten"
til den nevnte strategi) - tall som nettopp må sees i lys av
den spesielle karakter og funksjon til de statlige inngrep som
maktovertagelsen åpnet opp for. Industriproduksjonen steg til
1939 i Tyskland til 145 poeng (1925-29 = 100), i USA bare til
109. Tallet på arbeidsløse var alt i 1937 under en million,
før utbruddet av krigen var arbeidsløsheten praktisk talt forsvunnet (i USA var det i 1933 nesten 13 millioner arbeidsløse
- i 1939 enda over 10 millioner). Lønnsandelen av nasjonalinntekten sank fra 66.1% i 1931 til 52.2% i 1938. Realnettotarifflønnen falt til 88 i 1937 (1932 = 100). Arbeidsydelsen
pr. ansatt industriarbeider steg i samme tidsrom med ca. 10%,
hovedsakelig gjennom forlengelse av den gjennomsnittlige arbeidsdag. Og profitten? I følge offisielle statistikker steg
profitten for industri- og handelskapital fra 6.6 milliarder
mark i 1933 til 13 milliarder mark i 1938 - en stigning på
nesten 100% (sml. som belegg Brandes, 1976, 26;,Iienni_g, 1973,
82 f.) "Få år etter regjeringsovertagelsen gjennom Hitler
syntes den tyske kapitalisme på overflaten sawJet sett å være
mer stabilisert enn hans motstandere hadde holdt for mulig"
(Brandes, 1976,27) - et saksforhold som ikke må tildekke det
faktum at de økonomiske problemer og vanskeligheter som ligger innebygget i det kapitalistiske system forts'att gjorde seg
gjeldende.
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Knut Venneslan:

Styrkeforholdet mellom hovedklassene i fasciseringsprosessen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De var dertil sikret en solid

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

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

Bare to dager etter at Bruning hadde gått av, ble Papen tatt i
ed som ny regjeringssjef . Regjeringen Papen kunne fra begyn~
nelsen av regne med støtte fra hele industrien. Riktignok var
den nye industri noe bekymret på grunn av overrepresentasjonen av storgrunneiere i regjeringen. Dens program fant likevel
almen tilslutning. Hvorledes så programmet ut? Papen propaganderte åpent for en konservativ "ny stat" som skulle erstatte det demokratiske system . Forandringen av den bestående
statsform skulle legaliseres ved hjelp av en forfatningsreform.
"Sentrale elementer . i statsideologien var kampen ·n;o-t den I gamle' stats partier og mot denne stat selv, opprettelsen av en
'presidialautoritativ stat' med statsoverhodets fulle uavhengighet av parlamentet ... og statspresidentens rett til egenmektig å utnevne sitt kabinett" (Horster-Philipps 1977, 104).
Programmet distanserte seg direkte fra den "partipolitisk ufrie" Bruningregjering. Samtidig ble de tidligere regjeringer beskyldt for at de ·~adde forsøkt å gjøre staten til en art
velferdsanstalt . • • , for å ha tildelt den oppgaver som den ut
fra sitt vesen aldri kan oppfylle" (fra regjeringens tiltredelseserklæring, sitert etter Petzina, 1967, 20). Prograrrnnet
var i pakt med tanker som alt lenge hadde blitt diskutert i en
del storindustrielle kretser .
Fra RDI ble det karakteristisk nok stilt bestemte krav til regjeringen. De konsentrerte seg om tre punkter: avskaffing av
det statlige meglingssystem og opphe~elsen av tariffretten reprivatisering av de nasjonaliserte storbanker og av Vereinigte Stahlwerke - forandring av statsformen og en "forfatningsreform". De tre kravene var i pakt med regjeringens intensjoner. Papen gikk da også hurtig til verks. Alt den 14.
juni ble det ved hjelp av en nødforordning gjennomført en ytterligere redusering av de statlige bidrag og understøttelsessatser (støtten til de arbeidsløse ble f.eks. redusert med en
fjerdedel). Samtidig ble skattene (spesielt for de lønnsavhengige) Øket. I juli ble regjeringen i Preussen med makt
tvunget til å gå av. Gjennom statskuppet i Preussen lyktes
det å få realisert hovedelementer av den planlagte "forfatningsreform".
Vi skal se litt nærmere på statskuppet og reaksjonene på det.
Kuppet er egnet til å kaste lys over styrkeforholdet mellom
klassene på denne tid. Preussen som den største og viktigste
av de tyske del-stater, var helt fra begynnelsen av tyveårene
blitt styrt av en koalisjon mellom SPD og sentrum. SPD var
den ledende kraft i re gjeringen . Parlamentet fungerte enda.
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Regjeringen hadde dertil kontroll over det preussiske politi
som i styrke i alle fall var jevnsterkt med riksvernet. At
dette var mulig , skyldtes den føderative struktur som Weimarforfatningen hadde lagt opp til. Vidtgå ende fullmakter var
overlatt til del-statene.
Under Bruning skjedde det på grunn av nødforordningspolitikken
en viss uthuling og begrensning av del-statenes myndighet.
Noen grunnleggende endring av selve den føderative struktur
fant likevel ikke sted. En slik endring var imidlertid nødvendig, skulle Papens planer om fjerning av det demokratiske
system og etablering av en ny statsform lykkes. Preussen representerte i så henseende en avgjørende hindring. Gjennom
statskuppet gjaldt det følgelig å knekke den form for selvstendighet som Preussen enda hadde og få skapt et grunnlag for
nyregulering av fullmaktene mellom riket og del-statene. Dette
ville samtidig gjøre det mulig å røke SPD ut av dets siste
virkelige maktposisjon .
I midten av juli fikk Papen presidenten til å underskrive en
nødforordning som overførte eksekutivmakten i Preussen til
riksregjeringen. En rikskomrnisær for Preussen skulle utnevnes.
Regjeringen i Preussen ble erklært for avsatt. Riksvernets
Berlinavdeling sendte en offiser og en patrulje på tre mann for
å "knekke" regjeringens motstand. Dette var tilstrekkelig. Regjeringen ga etter for "overmakten".
Motstand ble på grunn av
de gitte maktforhold betraktet som meningsløs. Isteden gikk
man den juridiske vei - til statsdomstolen. Den kjennelse som
i oktober 1932 ble avsagt var en betraktelig juridisk prestasjon. Det rettsmessige ved 20.juliaksjonen ble ikke overprøvd.
I det store og hele ble de forhold som var blitt etablert etter
aksjonen, sanksjonert.
Noe effektivt forsvar for den sterkeste, enda bestående parlamentåriske bastion kom ikke istand. SPD anså det som håpløst å
appellere til massene. Partiet satte sitt håp til det kommende
valg og oppfordret medlemmer og tilhengere til å bekjempe de
eksisterende tilstander gjennom stemmeseddelen - og ellers
holde disiplin og unngå å la seg provosere. Fagbevegelsen uttrykte sin tillit til statsdomstolen og håpet som SPD ai det
neste valg ville gi "det avgjørende svar fra det tyske tolk,
spesielt fra de tyske arbeidere" (sitert etter Carlebach 1974,
47). Oppfordringen fra KPD til SPD og fagbevegelsen om sammen
å gjennomføre generalstreik, ble forkastet.
Den manglende motstand mot statskuppet i Preussen gjør det ty-·
delig hvor svakt arbeiderklassen og dens organisasjoner egentlig sto og hvor lett det etterhvert var blitt å hamle opp med
legale og forfatningsmessig garanterte tilstander. Arbeiderbevegelsens spalting er her av betydning. Like viktig er den
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utvikling som hadde skjedd i SPD etter 1930. Tolereringspolitikken hadde ført til en passivisering av medlemmer og tilhengere og til en tiltagende isolering fra massene. Partiet
kunne ikke lenger regne med støtte fra andre kanter .•: SPD hadde imidlertid som fagbevegelsen en militant organisasjon som
hadde bevist sin effektivitet i kampen mot NSDAP - på gaten, i
offentlige forsamlinger. I tillegg hadde partiet det preussiske politi bak seg. At disse maktmidler ikke ble satt inn,
avslører hvor langt resignasjonsprosessen var kommet hos SPDlederne. "Det er i alle fall sikkert at den kampløse rømming
av den preussiske bastion på avgjørende måte lammet den motstandsvilje og motstandskraft som enda var intakt innen sosialdemokratiet" (Broszat, 1971, 23).
På tross av sin suksess på det Økonomiske plan og i Preussen
sto Papen overfor et problem som også hadde preget Bruningregj eringen: den manglende massebasis. Valget i juli 1932 hadde
bl.a. til hensikt å rette opp dette forhold. Enda en gang ble
det, spesielt fra tungindustrien, stilt betydelige midler til
rådighet for de partier som støttet Papen, på nytt ble det tydelig at dis.se partiene hadde mistet sin masseintegrative
kraft. DVP og de mindre moderate konservative partier ble redusert til ubetydelige smågrupper i parlamentet, DNVP gikk også tilbake. SPD's og fagbevegelsens håp om det "avgjørende
svar fra det tyske folk" ble ikke oppfylt som ønsket: mens SPD
gikk tilbake med over ! million stemmer, fortsatte stemmetilveksten til NSDAP. Partiet fikk 13.7 millioner stemmer (37.4%)
og utgjorde fra nå av den største fraksjon i parlamentet. Sentrum holdt stillingen. KPD gikk på nytt betydelig frem. Konsekvensen av valget var at Papen i parlamentet bare kunne støtte seg til DNVP og en del konservative.
Nå hadde Papen alt før Brunings fall forhandlet med .Hitler og
NSDAP. Hensikten lå i å oppnå at NSDAP tolererte regjeringen.
Noen faktisk tolerering kom ikke istand. Etter valget forhandlet Papen i pakt med storindustriens ønsker igjen med Hitler.
Hitler og NSDAP ble tilbudt å delta i regjeringen. Hitler
nektet. Frem for alt var han interessert i selv å lede et presidialkabinett a la Papen. Så lenge dette ikke var mulig, konsentrerte han seg om å oppnå en avtale med sentrum. Derved
ville et parlamentarisk flertall ha blitt etablert og Papens
stilling ha blitt svekket.
Ut fra situasjonen så presidenten seg tvunget til å gi Papen
fullmakt til å oppløse det nettopp valgte parlament - et parlament som ikke engang var trådd sammen. Nyvalget gjaldt det å
forskyve så lenge som mulig. I mellomtiden ·fikk Papen se seg
om etter andre løsninger.
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Regjeringens økonomiske politikk og sosialpolitikk
Vi skal i det følgende gå nærmere inn på den økonomiske poli~
tikk og på sosialpolitikken til Papenregjeringen. Riktignok
lar det seg hevde at de avgjørende konstellasjoner, d.v.s. de
som gjorde nasjonalsosialistenes maktovertagelse mulig, alt
var etablert ved Brunings fall ("point of no return"). Dette
må imidlertid ikke føre til en undervurdering av de begivenheter som fant sted fra dette "point of no return" til selve
maktovertagelsen. Det disse begivenheter reflekterer, forskyvinger i styrkeforholdet mellom klassene, endringer innen
maktblokken osv., er vesentlig for å forstå de mekanismer som
betinget maktovertagelsen og de spesielle former for "nødvendighet" som lå bak den. Uten en slik bakgrunn lar det seg
ikke gjøre å få karakterisert den politiske profil til det
fascistiske diktatur på dekkende måte.
Mer direkte enn før sier dessuten regjeringspolitikken noe om
hva som skjer innen maktblokken. Den "forskyving i forholdet
mellom 'formelt herredønnne' og 'faktisk herredømme'" som ifølge Poulantzas karakteriserer perioden etter "point of no
return", viser seg nettopp i at det er kapitalkreftene som
setter rannnene for regjeringspolitikken. En politikk som ikke
er i overenssternn1else med deres interesser, lar seg ikke lenger føre. Regjeringspolitikken har mistet sin egenvekt og er
blitt et vedheng til kapitalkreftenes politiske spill. Dette
fikk konsekvenser for de borgerlige partier. De blir riktignok fortsatt orientert og konsultert av regjeringen. I virkeligheten er de bare viktige ut fra sin massebasis og i forhold
til den parlamentariske situasjon. Ved å konsentrere seg om
den politiske scene avledes følgelig oppmerksomheten fra hva
som egentlig foregår i forholdet mellom klassene.
La oss ut fra dette se på Papenregjeringens Økonomiske politikk. Ut fra sin generelle statsoppfatning var Papen en motstander av statlige inngrep og av en aktiv statlig rolle i sysselsettingsspørsmålet. Nødforordningen som reduserte støtten
til de arbeidsløse og de statlige bidrag, talte sitt tydelige
språk. Det virket som Brunings deflasjonspolitikk bare ble
fortsatt. Likevel inneholdt nødforordningen også et program
som tok sikte på å få slutt på arbeidsløsheten gjennom ulike
typer offentlig arbeid. Dette viste hen mot nye linjer innen
den Økonomiske politikk.
Forutsetningene for en mer aktiv sysselsettingspolitikk var da
også etterhvert blitt skapt. Gjennom Lausanne-konferansen var
endelig erstatrdngsspørsmålet blitt løst. Innenlandsk var en
restriktiv kredittpolitikk ikke lenger påkrevet. Det var ikke
lenger nødvendig å ta hensyn til de utenlandske erstatnings-
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kceditorer. En viktig betingelse for den drastiske deflasjonspolitikk var dermed fjernet. Papen kunne høste fruktene av
Brunings lange forhandlinger på det utenrikspolitiske plan.
Den nye situasjon reflekterer s-eg i den såkalte "Papen-plan"
som ble offentliggjort etter julivalget. Viktigst var de såkalte skatteanvisninger (Steuerscheine): for alle faktisk betalte skatter skulle det ifølge Petzina fra statens side bli
gitt "anvisninger til skattebetalerne, ved hjelp av hvilke kommende skatter, skatter som ville forfalle mellom 1934 og 1938,
kunne bli betalt. Dette betydde fritaking av kommende skatter
og gjorde det i mellomtiden mulig å tildele kreditter til et
beløp av ca. 1.5 milliarder mark.
Kredittvolumet ble satt opp
med ytterligere 700 millioner mark, idet arbeidsgiverne for utvidet sysselsetting av arbeidstagere også skulle bli gitt ,
skatteanvisninger" (196 7, 22). På denne måte håpe :t regjeringen
å redusere tallet på arbeidsløse.
Som Petzina videre fremhever dreide det seg ved skatteanvisningom en statlig hjelp som skulle være begrenset til indirekte
støtte av kapitaleierne, o~ hjelp til selvhjelp. Liberalistiske Økonomiske modeller lå bak - selv om den liberalistiske
teori egentlig hadde motbevist seg selv i og med at det ble nødvendig for staten å sprøyte inn milliardbeløp i Økonomien for å
stimulere dens "selvhelbredelseskrefter".

en~

I tillegg inneholdt Papen-planen et mer utførlig program enn
den tidligere anfØrte nødforordning for ulike typer offentlig
arbeid. En slik direkte statlig hjelp var det imidlertid vanskeligere å bringe i overensstemmelse med liberalistisk tankegods. De indirekte statlige hjelpetiltak ble da også ansett som
de mest viktige. Det var disse som storindustrien i form av
skattelettelser søkte å profittere på.
Samlet kan det bli sagt at Papen-planen på tross av _den tilgrunneliggende tradisjonelle tenkning innledet "et nytt avsnitt i
den statlige økonomiske politikk" (Petzina 1967, 23). Gjennom
sysselsettingspolitikken fremkom det et brudd med Brunings deflasjonspolitikk selv om bruddet hverken var intendert eller
førte til endringer i den økonomiske politikk tner generelt.
Planen skyldtes selvfølgelig ikke såkalte "sosiale hensyn". Den
var helt og holdent innrettet på stoiindustti~ b~€5\f og ' i.hteresser. Det er karakteristisk for - situasjonen at det ikke
lenger var nødvendig å legge skjul på dette i offentligheten,
noe som går klart frem av uttalelser fra Papen og andre talsmenn for regjeringen (sml. belegg hos Kennig 1973,74 f.).
Noen snarlige virkninger fikk ikke Papen-planen . Tre måneder
etter at de indirekte støttetiltak var satt i verk, var bare
75 000 arbeidsløse blitt sysselsatt (mot planlagt 1.75 millioner). Heller ikke de direkte statlige tiltak ga særlige re-
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sultater. Papen-planen viste seg å være et feilgrep. En rekke
andre økonomiske løsninger ble diskutert innen regjeringen.
Dens medlemmer representerte så motstridende interes,ser at ingen videre tiltak kunne bli satt i verk.
Petzina sammenfatter Papenmodellen på følgende måte: "Papen
forsvarte på det økonomiske område enda de tradisjonelle ideer
til den økonomiske liberalisme ... Fra denne ideverden stammet
hans Økonomiske program hvor aktiv, direkte krisebekjempelse
gjennom staten bare spilte en underordnet rolle. Intervensjoner som gikk ut over dette, anså han som 'kunstige', som tiltak
som egentlig ikke kunne få effekter ... Hans økonomiske ideer
stemte dermed fullstendig overens med den sosiale interessesituasjon til de store industrielle arbeidsgivere som på dette
tidspunkt trodde det var best å komme igjennom kriseårene ved
hjelp av er, 'antietadstisk' posisjon" (1967 ,30).
Det tvetydige og inkonsekvente ved Papens politikk viser seg
også innen det sosialpolitiske plan. Som nevnt var under Bruning den kollektive tariffrett formelt sett bibeholdt. I dette
så kapitalkreftene en avgjørende begrensning av sitt Økonomiske
spillerom. Papen var ute etter å fjerne denne og lignende begrensninger. Det "sosialpolitiske nedbyggingsarbeid" (Preller)
ble gjort til prinsipp. Tendensene til dette har vi alt sett i
nødforo.rdningen av 14. juni. Mer prinsipielt gjaldt det for
Papen å få etablert frie lønnsfastsettelser, uavhengig av tariffsystemets "stivhet" og av rettslige skranker. Spesielt ble
det ansett som viktig å opprette ordninger med lønn etter ytelsesprinsippet. Som eksempler på tiltak som ble satt i verk kan
vi nevne at det ved utvidet sysselsetting av arbeidere ble tillatt å gå under tariffavtalene med opp til 50%. Det samme
gjaldt for bedrifter som befant seg i en vanskelig økonomisk
situasjon. Reaksjonene fra fagbevegelsen, fra SPD og KPD var
skarpe nok. De resulterte imidlertid ikke i politiske aksjoner av noen betydning.
De tiltak som Papen gjennomførte var ufullstendige og teknisk
sett svært kompliserte. Målsettingene ble ikke nådd. Regjeringen klarte ikke å handle i pakt med storindustriens ønsker.
Spesielt fra RDI ble den utsatt for hard kritikk. Det ble i
det hele tatt på denne tid klart for storindustrien og kapitalsiden at selv den formelle bibeholdelsen av det parlamentariske
system var nok til å hindre varige brudd med det etablerte sosialpolitiske rettssystem. Et slikt brudd var imidlerti,d nødvendig for en kriseløsning som skulle være i tråd med dens
grunnleggende interesser.
I tillegg ga kontaktene mellom sentrum og NSDAP grunn til uro.
Det ble tydelig hvor avhengig de egentlig var av den parlamentariske situasjon. Et mer tilfeldig organisert parlamentarisk
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flertall var istand til å stille seg hindrende i veien for
deres planer. Begrensningene ved den type herredømme som presidialsystemet representerte, begynte å gå opp for dem.
Førte Papenregjeringens sosialpolitikk til skarp kritikk fra
storindustrien, så skjerpet jordbrukspolitikken konflikten
mellom storgrunneierne og storindustrien (spesielt eksportindustrien). I begynnelsen forsøkte Papen seg på en politikk
som tok sikte på en harmonisering av konflikten - på bekostning av arbeiderklassen. Bøndene skulle bli gitt sterkere
beskyttelse mot den utenlandske konkurranse uten at eksportinteressene til industrien ble skadelidende. Det ble tatt
avstand fra storgrunneiernes forestillinger om en autarkipolitikk.
I praksis viste det seg vanskelig å oppnå en slik harmonisering. Det ble prøvd å tvinge industrien til konsesjoner i
handels- og tollpolitiske spørsmål. Som vederlag ble drastiske lønnssenkinger stilt i utsikt. Dette var likevel ikke
radikalt nok for storgrunneiernes representanter i regjeringen. Etterhvert som presset fra storgrunneierne og deres organisasjoner Økte (og da via presidenten), mente Papen seg
tvunget til å føre en politikk som mer ensidig tok hensyn til
jordbruksinteressene. Innvendingen fra eksportindustrien om
at en konsekvent autarkipolitikk ville forsterke arbeidsløshetsproblemet og dermed være i motstrid med regjer ingens sysselsettingspolitikk, ble ikke lenger hørt. En rekke støtter
tiltak ble gjennomført overfor jordbruket, tiltak som nettopp begunstiget de østtyske storg~unneiere.
Forsøket på å føre en politikk som var i overensstemmelse med
kapitalkreftenes interesser samlet sett, mislyktes. Det ble
tydelig at regjeringsplanet ikke var det egnete sted for en
harmonisering av konfliktene mellom storindustri og storgrunneiendom.

Noverribervalget og dets konsekvenser
Nyvalget var blitt fastlagt til den 6.november. For storindustrien var det egentlig ikke annet å gjøre enn å gå inn for
Papen. Hitler og NSDAP kunne de ikke stole på. "Temmingen"
hadde vist seg vanskeligere enn beregnet. Tungindustrien, elektroindustrien og deler av kjemiindustrien (men ikke I G
Farben) satset på oppbyggingen av et "presidialparti". Papen
fikk igjen i oppdrag å arbeide for en enighet med NSDAP og å
trekke partiet inn i regjeringen.
Selv om Papenpartiene - som også denne gang mottok massiv
finansiell støtte gikk noe frem ved valget, forble regjeringen uten reell massebasis. Det viktigste ved valget var likevel den markante tilbakegang til NSDAP. Oppslutningen gikk ned
fral3.7 millioner stemmer til 11.7 millioner. En viss skepsis
begynte å gjøre seg gjeldende overfor Hitler, en Hitler "som
86

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

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

6.

Mak toverta_ge lt;~m
Samarbeidet mellom kapitalkreftene og NSDAP

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

ret seg en massebasis. De solide og politisk treffsikre analyser av situasjonen som ble presentert i Deutsche Fuhrerbriefe (sml. brev fra september 1932, opptrykt hos Sohn-Rethel 1975, 165 f.), gjør det klart at bare NSDAP kunne bidra
til å gi dem en slik massebasis. Det er på denne bakgrunn at
det er berettiget å snakke om den industrielle opposisjons avhengighet av NSDAP.
Denne avhengighet innebar ikke noen form for underordning. Det
gjaldt å få partiet til å fungere slik at opposisjonens planer
kunne bli virkeliggjort. Noen omforming av partiet var følgelig ikke hensikten. Det vesentlige lå i å nå frem til en samstemmighet av interesser.
Forsøkene på å oppnå en slik samstemmighet ble ikke først påbegynt etter novembervalget. Kontakter og former for samarbeid var alt etablert i begynnelsen av 20-årene. De ble tatt
opp igjen og videreutviklet fra 1927/28, men da på initiativ
fra spesielle kretser av tungindustrien (sml. som belegg H.ennig 1977, 127 f.). Dette har vi tidligere vært inne på. Det
som interesserer oss nå, er de kontakter og samarbeidsformer
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som etablerte seg etter at H~rzburgerfronten ble svekket og
som førte til opprettelse av spesielle organer. Disse forhold
er av betydning for å forstå hva som hendte etter novembervalget. I det følgende oppsummerer vi kort Stegmanns og
H~rster-Philipps redegjørelser.
Etter at Harzburgerfronten ut fra interne motsigelser hadde
begynt å gå i oppløsning, ble den industrielle opposisjon mer
opptatt av sitt forhold til NSDAP. Spørsmålet var hvorledes
de skulle kunne nyttiggjøre seg partiet. En rekke kritiske
røster hadde imidlertid reist seg mot partiets økonomiske målsettinger. For å få fjernet betenkelighetene holdt Hitler i
begynnelsen av 1932 en tale i Dusseldorfer -Industrieclub.
Han bekjente seg til den private eiendomsrett til produksjonsmidlene og lovpriste det private initiativ og ytelsesprinsippet. Fjerning av det demokratiske system og knusing av arrbeiderbevegelsens partier og organisasjoner var sentrale krav.
De industrielle bifalt hans fremføringer.
Det lyktes likevel ikke å få beroliget kritikerne. Det disse
egentlig fryktet, var den såkalte "venstreside" i NSDAP. Riktignok var det forståelse for hvor viktig det var å "binde"
massene ved hjelp av de antikapitalistiske forestillinger og
stemninger som der .var _fremherskeride. Disse kunne likevel lett
få en egenvekt og etter en eventuell maktovertagelse sette
sitt preg på den politikk som ble ført. Det faktum at partiets
program for den økonomiske politikk var sterkt preget av antikapitalistisk tankegods, ga _en spesiell grunn til uro.
På denne bakgrunn la Schacht - den tidligere president for
riksbanken - våren 1932 frem en plan for Hitler om opprettelse
av et koordineringsorgan mellom industrien og NSDAP. Poenget
var nettopp å få bragt det Økonomiske program til partiet i
overensstemmelse med storindustriens interesser og å ta brodden av den kritikk som særlig tungindustrien hadde kommet med.
"Arbeitsstelle Dr.Schacht;' ble opprettet i juni 1932. Det ble
finansiert av tungindustrien.
Noe tidligere hadde også NSDAP opprettet et organ som skulle
arbeide for en forandring av det økonomiske program med henblikk på storindustriens interesser. Keppler ledet arbeidet.
I løpet av sommeren 1932 ble de to organer samordnet. Dermed
var Kepplerkretsen dannet. Tungindustrien var sterkt representert. I tillegg deltok folk fra handelsstanden, fra storbankene og fra storgrunneierne. Kjemi- og elektroindustrien
var ikke representert, heller ikke den små og mellomstore foredlingsindustri. Kepplerkretsen fikk stor betydning for endringen av NSDAP's Økonomiske målsettinger og for den endelige
utforming av partiets politikk på dette område. Kretsens sammensetting gjorde den dertil egnet til å bidra til enhetlig-
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gjøring av interessene til storindustrien, storbankene og
storgrunneierne.
Viktigst politisk sett var den kritikk som ble rettet mot det
Økonomiske "hurtigprogram" som NSDAP utga på sensommeren 1932.
Programmet uttrykte synspunktene til Strasserfløyen. Det ble
krevd nasjonalisering av betydelige deler av tungindustrien
og sysselsettingstiltak gjennom tildeling av statlige oppdrag
- krav som samstemte med de intensjoner som Schleicherregjeringen senere sto for. Kritikken førte til at Hitler trakk
programmet tilbake. Også mot tendenser i det korrigerte Økonomiske program fra oktober 1932 ble det reist innvendinger.
Igjen var det de statsintervensjonistiske målsettinger som sto
i fokus for kritikken.
På denne tid distanserte deler av tungindustrien seg fra Hitler og NSDAP (jfr. forhandlingene mellom sentrum og NSDAP).
De satset på Papen. Kepplerkretsen mistet noe av sin politiske relevans.
Etter novembervalget forandret situasjonen seg radikalt. Som
tidligere fremhevet ble det nå mer avgjørende enn noensinne å
komme frem til enighet med NSDAP. Det var da av betydning å
kunne knytte an til et organ som alt var etablert og til det
arbeid som der var gjort. Nevnt er Kepplerkretsens initiativ
til brevet til Hindenburg. Etter at Strasser var utsjaltet noe som for den industrielle opposisjon bekreftet at Hitler
hadde kontroll over partiet - virket det ikke lenger nødvendig
å uroe seg over "venstresiden". Veien var åpen til å forplikte
Hitler og NSDAP på de synspunkter som Kepplerkretsen sto for.
Også Papen hadde nærmet seg Kepplerkretsen. Selv for ham (som
hadde spesielt gode kontakter med den "konservative elite" og
full støtte fra presidenten og hans omgivelser) var det blitt
klart at en massebasis måtte vinnes og at det i denne forbindelse ikke lot seg gjøre å se bort fra NSDAP. Det var problem~
atisk for ham og hans krets hvorledes de "konservative krefter"
skulle kunne sikre sitt hegemoni i en regjering med Hitler som
leder. Oppgjøret med Strasser ble imidlertid også fra denne
kant tillagt stor vekt.
I løpet av desember forberedte Kepplerkretsen og Papen det møte
som skulle bli avgjørende for nasjonalsosialistenes maktovertagelse. Møtet fant sted den 4. januar 1933. På møtet ble det
oppnådd enighet om de prinsipper Kepplerkretsen sto for. Storindustriens innvendinger og betenkeligheter overfor NSDAP var
dermed fjernet. Det ble tatt sikte på et økonomisk oppsving
gjennom tildeling av større statlige oppdrag og gjennom opprustning. Forutsatt var ellers utsjaltingen av fagbevegelsens
innflytelse og knusingen av arbeiderklassens organisasjoner og
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partier. Kepplerkretsen hadde nådd sine mål. Hitler fikk
løfte om å bli kansler i en ny regjering, direkte utnevnt ~v
presidenten, uten forutgående nyvalg.
Selv om det først og fremst var tungindustriens interesser
som satt seg igjennom på møtet, er det vesentlig igjen å betone den holdningsendring som fant sted innen I G Farben
rundt årsskiftet 1932/33. Som nevnt var konsernet etterhvert
blitt mer innstilt på å støtte Hitler og NSDAP. Også gjennom en regjering med Hitler som kansler, ble det ansett som
mulig å få realisert dets langsiktige målsettinger. Alt i
juli 1932 hadde representanter for I G Farben vært i kontakt
med Hitler. Hitler hadde lovet sin fulle støtte når det
gjaldt igangsetting av storproduksjon av syntetisk bensin og
gummi. En forsert opprustning ble stilt i utsikt. De krefter
i I G Farben som hadde gått inn for samarbeid med Schleicher,
ble - ut fra hans tiltagende politiske isolering .- svekket
(til situasjonen mer generelt i I G Farben, sml. Sohn-Rethel
1975,55-56).
Avgjørende var imidlertid at tungindustriens interesser ikke
lenger bare var dens egne. Det som lå bak møtet den 4. januar og som først gjør betydningen av det fullt forståelig, er
den felles plattform som ble utarbeidet innen rammen av MWT.
Den ehhetliggjøring av storindustriens og kapitalsidens interesser som der fant sted, representerte noe helt nytt. Ut
fra denne ble det mulig for storindustrien og kapitalsiden
samlet å satse på Hitler.

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

Tiden etter 4,.januarmøtet er kjennetegnet av en febrilsk møteaktivitet. Det gjelder å forberede maktovertagelsen. Vi nøyer oss med å notere det følgende: Papen konfererer videre med
Hitler, storgrunneierne og de storindustrielle. Det blir in-·
tervenert hos presidenten: storgrunneierne klager over Schleichers jordbrukspolitikk, de storindustrielle over konsekvens~
ene av hans økonomiske politikk. Hitler sier seg etterhvert
villig til å godta en brei deltagels.e av konservative fagministre i regjeringen. Likevel nekter presidenten å utnevne
Hitler. En kansler som Hitler, denne Østerriske korporal, har
ikke hans tillit. I tillegg hadde han ved siste presidentvalg
lovet aldri å utnevne Hitler til kansler. Enda den 26. januar
gjentarhan sitt løfte overfor generaler fra riksvernet som
intervenerer til fordel for Schleicher.
Presset fra de nærmeste omgivelser og fra Papen øker. Gjennom
Papen blir presidenten gradvis overbevist om at Hitler med så
mange konservative i regjeringen egentlig ikke representerer
noen fare. I tillegg til kanslerembetet krever jo Hitler bare
innenriksministeriet og rikskommisariatet for Preussen o Hitler
gjør dertil videre innrønunelser, avstår fra rikskonunisariatet
for Preussen (kontrollen over det preussiske politi passer han
likevel på å beholde) og godtar til og med å samarbeide med
DNVP. Endelig, den 28. januar, gir presidenten etter. Han
nekter Schleicher retten til å oppløse parlamentet. Uten denne retten er Schleicher maktesløs. Alt skulle være klart for
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utnevning av en ny regjering.
Det er satt ut rykter om at ledelsen i riksvernet planlegger
kupp. Dette letter den siste konsolidering. "Regjeringsmakerne" har hastverk. Faren for at deres planer skal mislykkes,
er overhengende. Om morgenen
den 30. januar samles de
kommende regjeringsmedlernmene. Hugenberg fra DNVP har plutselig i løpet av natten fått betenkeligheter, andre forviklinger kommer i tillegg.
I sine memoarer formidler Bruning noe av den forvirring og av
det tilsynelatende tilfeldige ved selve maktovertagelsen:
"Ministrene skulle møte klokken 10 hos rikspresidenten for å
bli tatt i ed. Krosigk og Neurath ••• trodde at de skulle
bli tatt i ed for et kabinett ledet av Papen. Først i siste
minutt ble de klar over at det dreide seg om et kabinett under
Hitler. Seldte (lederen av "Stahlheim") var forutsett til arbeidsminister. Han hadde oppgitt håpet og lå enda til sengs
da Meissner (presidentens sekretær) lot ham ringe •••• Han
forklarte at han antagelig ikke ville kunne komme tidsnok.
Man besluttet å utnevne Duesterberg (nestlederen i "Stahlheim") til arbeidsminister isteden. Han kom i rett tid til
rikspresidentens hus hvor man ga ham beskjed om at han måtte
bli arbeidsminister og at han ville bli utnevnt med det samme. Duesterberg ••• aksepterte, Idet ministrene samlet var
i ferd med å gå inn i rikspresidentens værelse, dukker Seldte
opp på billedflaten. Utnevningsdokumentet ble tatt ut av hendene på Duesterberg og revet istykker, og Seldte mottok sitt
gamle dokument utferdiget. Den nye regjering var i panikkstemning" (sitert etter Carlebach 1974, 56),

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

talsiden hadde riktignok ikke maktovertagelsen funnet sted.
Det fascistiske diktaturets egenart lar seg imidlertid slett
ikke forklare bare ut fra storindustrien og kapitalsiden. En
slik forklaring feilvurderer og undervurderer fascismens egenvekt - en egenvekt som ikke skyldtes den såkalte "venstreside" i NSDAP eller massebevegelsen i og for seg. Denne egenvekt er tema for den følgende artikkel.
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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
113

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
126

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-

135

I

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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Trond Spurkeland:

Det tyske sosialdemokratiet (SPD)

1914 - 1933

FØREORD
Det er ei viktig tese i denne artikkelen at eit parti av den
sosialdemokratiske typen er eit masseintegrerande apparat som
ivaretar ein heilt bestemt funksjon under imperialismen: På
grunnlag av opphaldinga av den borgarleg-parlamentariske
statsforma (det borgarleg-parlamentariske demokratiet) forsoner det sosialdemokratiske partiet arbeidarklassa med det kapitalistiske systemet.
Rett nok er det ikkje her einast tale om å overtyda arbeida.rklassa om det fortreffelege ved kapitalismen: Den herskande
klassa - borgarskapet - må likeeins overtydast om det fortreffelege ved sosialdemokratiet som eit slikt masseintegrerande
apparat, dvs. at sosialdemokratiet står og fell med at den
herskande klassa avfinn seg.med eller ser seg tent med at det
borgarlege demokratiet består. Eksistensen av eit borgarlegparlamentarisk demokrati, av dei sosialdemokratiske fagforeininga~ og sosialdemokratiet, heng uløyseleg ihop: ei utradering
av den borgarleg-demokratiske statsforma inneber automatisk e1
utradering av sosialdemokratiet. 1
Den masseintegrerande funksjonen til eit sosialdemokratisk parti, er altså "stabil". Han endrar seg ikkje i takt med dei
skiftande Økonomiske konjunkturane og tilhøyrande endringar i
dei klassepolitiske forrnasjonane. Det som endrar seg, er sosialdemokratiet sine taktiske framgangsliner. Desse er sjølvsagt
konjunkturbestemte og desutan i høg grad påverka av nasjonale
og historisk særeigne føresetnader. Det grunnleggande sosialdemokratiske dilemmaet er at det Heire ganger ikkje berre har
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vore vanskeleg, men lffl1ogeleg for <lesse partia å ivareta sin
klassepolitiske funksjon, Til dels har det vore tale om
radikaliseringsrørsler innafor arbeidarklassa som for kortare
eller lenger tid har ført større sektorar av denne klassa
over i revolusjonære posisjonar, Det har og dreia seg om konjunkturar der borgarskapet (eller fraksjonar innafor dette)
har kravd at den borgarleg-parlarnentariske statsforma blir
oppløyst.Det har i visse tilfelle ført til at arbeidarklassa
er blitt oppløyst som politisk organisert klasse, rn.a. gjennom
oppløysinga av det sosialdemokratiske partiet.
For å sannsynleggjera dei tesane vi har lagt fram ovanfor, har
vi funne det nødvendig å sjå nærare på det tyske sosialdemokratiske partiet i ein 20-års periode. I tråd med dei ovan
framførte tesane vil vi konsentrera oss om sosialdemokratiet

og arbeidarklassa, sosialdemokratiet og staten, sosialdemokratiet og borgarska:pet, sosialdemokratiet og den sosialistiske
revolusjonen og sosialdemokratiet og den borgarlege kontrarevolusjon.
A) INNLEIING: SPD FØR 1914 - REVOLUSJONÆR MARXISME ELLER
RADIKAL~DEMOKRATISK OPPOSISJONSPOLITIKK?

Ideologiske og strategiske hovudstrøymingar i SPD:
Kautsky, Bernstein, Luxemburg
Perioden 1890 - 1914 kan delast i to med omsyn til karakteriseringa av dei politisk-ideologiske hovudstrøymingane i SDP:
frå 1891 - 1905/6 står kautskyanismen ("den offisielle radikalismen") mot ei open revisjonistisk strøyming som Eduard
Bernstein er den fremste teoretikaren for, I tida kring
1905/6 - i samband med debatten om den politiske massestreiken
- og særleg frå 1910, - kom det tilsyne uforsonlege strategiske meiningsskilnader i partiet mellom representantane for
"den offisielle radikalismen" og ei venstreradikal revolusjonær fløy kring Luxemburg, Pannekoek o.a.

Kautskyanismen var heile tida fram til krigsutbrotet besternrnande for den teoretiske grunnholdninga til fleirtalsretninga
i partiet. Som politisk ideologi representerer kautskyanismen
ei spesiell utgåve av marxismen. For Kautsky kjern den sosialistiske revolusjonen med naturhistorisk nødvende, Det er her
tale om ei forflating av den marxistiske samfunns- og historieteorien og av kritikken av den politiske økonomien. Til denne
historiske fatalismen svarer det ei fundamental strategiløyse:
revolusjonen kjem "av seg sjølv".
For Bernstein og tilhengarane av eit ope brot med den revolusjonære marxismen var det avgjerande å kvitta seg med "dei
blanquistiske bestanddelane" i marxismen (Bernstein, 1969,s.
60), Eitreformarbeid skulle gjera ei "gradvis innveksing i
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sosialismen" mogeleg. På det verbale planet avgrensa "den
offisielle radikalismen" (kautskyanismen) seg skarpt frå
denne retninga - Kautsky oppfatta staten som eit maktinstrument for den he.rskande klassa, avviste framlegga om valkoalisjonar med borgarleg-liberale parti, og føreskreiv budsjettnekting i riksdagen. Men den praktisk-politiske parallellen
til strategiløysa hos fleirtalsretninga var nettopp å halda
fast på "den gamle gode taktikken", dvs. valkamp, parlamentarisk arbeid osv. I praksis var derfor "dei offisielle ra-

dikalistane" på linje med dei opne revisjonistane.
Det var i spørsmålet om makterobringsstrategien dei avgjerande
og antagonistiske motseiingane ovra seg klarast i SPD. Og den
eigentlege skilelina gjekk då og mellom dei revolusjonære
marxistane på den eine sida, og "den offisielle radikalisraen"
og dei opne revisjonistane på hi. Den revolusjonære retninga
kring Rosa Luxemburg avviste ikkje den parlamentariske taKtikken eller parlamentarisk arbeid rett og slett - men <lesse aktivitetane får her ei heilt anna rolle. I "Massestreik .: , parti
og fagforeiningar" skildrar Luxemburg massestreiken - ikkje som
ei enkelt kamphandling - men som "sarnnemninga på ein ••• årelang klassekampperiode" (Luxemburg, 1973). Reform og revolusjon er for Luxemburg ikkje alternative vegar til sosialisme,
men to ulike klassekampformer som representerer forskjellige
utviklingsetappar. I spørsmålet om revolusjonær valdsbruk er
posisjonane som natt og dag (Counert, 1974,s.40-41). I motsetnad til Kautsky som stendig hevdar at ein ikkje kan seie
noe om kvaslags former den avgjerande kampen i framtida vil få,
poengterer Luxemburg at det er partiet si oppgåve å førebu proletariatet på revolusjonen, ved . å føre klassa inn i kampar der
det blir kjempa om posisjonar, kampar som styrkar arbeidarklassa sine posisjonar forut for den endelege kraftprøv~ og som gir
arbeidarklassa røynsler. Medan både Bernstein og Kautsky arbeider for å forhindra eller halda igjen på klassa sine utanomparlamentariske aktivitetar, stimulerer og stør det revolusjonære venstre ein slik politisk praksis.
Også dei viktigaste oppfatningane om det politiske grunnspørsmålet imperialisme og kolonipolitikk kan ytterlegare tena til
å klargjera kor dei strategiske skilelinene gjekk i parti.et.
Svært få blant det .politiske leiarskapet i SPD (vi ser her bort
i frå det revolusjonære venstre) avviste kolonialpolitikken
rett og slett. Bernstein formulerte tidleg dei opne reformistane si grunnholdning til kolonispørsmålet: " ••• det tyske folk.,et har stor interesse av at Tyskland har et avgjerande ord med
i laget i alle spørsmål omkring Kina. Tysklands handel med Kina
krev ei slik innblanding" (vår kursivering, Bernstein, 1969, s.
207-208), Denne posisjonen kokte i realiteten ned til ei legi~
timering av den tyske "Weltpolitikk" (verdspolitikk).
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Politiske og sosiale føres etnader for skilnadene i SPD
For å sette dette inn i ein større samanheng skal vi tilslutt
i denne innleiinga seie nokre få ord om dei politiske og sosiale rannneføresetnadene for kampen mellom hovudretningane i
partiet. "Øvrighetsstaten" på Bismarck-tida og det tilhøyrande forfatningssystemet "tildelte" i grunnen både SPD og dei
frie fagforeiningane ei permanent unntaksstilling heilt fram
til krigsutbrotet. Keisarmakta, krautjunkarane og industriborgarskapet sine forsøk på å Øydelegge dei politiske og faglege organisasjonane til det tyske proletariatet var ikkje
over i og med opphevinga av sosialistlovane i 1890/91. 2 Desse organisasjonane var heilt fram til 1914 utsette for stendig
nye trugsmål og represjonar: Politiaksjonar og lovframlegg om
unntakslovar retta mot arbeidarorganisasjonane høyrde til dagens orden og utgjorde i realiteten ein uskriven del av det
keisarlege forfatningssystemet. Das Verbindungsverbot 3 stod
heilt fram til 1899, - i det heile vart denne politiske unntakstilstanden partiet arbeidde under, avgjerande for korleis
SPD's praktisk-politiske aktivitetar vart innretta. Ei kvar
form for utanomparlamentarisk praksis frå partiet si side
vart slått hardt ned på, og då var berre ein veg open: valkampar, arbeid i riksdagen og kornrnunepolitkkken. Denne unntakssituasjonen produserte eit legalismetrykk, som på si side
nørte og "legitimerte" både den opne revisjonismen og "radikalismen" sine strategiske posisjonar. Her finn vi ein vesentleg del av det samfunnsmessige grunnlaget for eit sentralt
trekk ved SPD's riksdagspolitikk: absoluteringa av den parlamentariske taktikken. Men trass i den systematiske undertrykkingspolitikken mot parti og fagforeiningar utvida SPD jamt og
trutt sitt massegrunnlag. 4
Parallellt med voksteren i medlemsstokken og funksjonærapparatet skjedde det ei sentralisering av fagapparatet: dei "sosialistiske frie fagforeiningane" gjekk i 1890 saman i "Generalkommisj_on der Freien Gewerkschaften Deutschlands". I realiteten
utgjorde fagforeiningane i den tyske "Obrigkeitsstaat" ein
sentral bastion for reformismen i den tyske arbeidarklassa • 5
I denne samanhengen må det sterke avhengighetsforholdet det politiske leiarskapet i SPD stod i til fagforeiningsbyråkratiet,
poengterast: i alle høve frå 1905/6 vart partileiinga kontrollert av fagforeiningsbyråkratiet med omsyn på spørsmålet om kva
for kampformer den tyske arbeidarklassa skulle nytta. I 1906
kapitulerer SPD-leiinga overfor generalkommisjonen i spørsmålet
om den politiske massestreiken (generalstreiken). 6
I praksis
fungerte den dominerande ideologien som ein makteslaus teoretisk overbygnad utan noen som helst innverknad på den praktiske
politikken partiet og generalkonnnisjonen førte. Det standpunktet parti- og fagforeiningsleiinga tok i 1914, var ein naturleg politisk konsekvens av at dei reformistiske kreftene
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hadde skaffa seg alle avgjerande posisjonar både i parti og
fagapparat - på tvers av partiets offisielle ideologi (kautskyanismen). "Ikkje ••• dei revisjonistiske akademikarane i
"Sosialistische Monatshefte" bestemte karakteren til partiet,
men tvert imot arbeidssekretærane og fagforeiningsleiarane,
kommunepolitikarane og Landdagrepresentantane; <lesse folka
var i siste instans uangripelege avdi dei var dei uerstattelege berarane av det politiske dagsarbeidet". (Ritter, 1959,
s.187).
SPD var heilt ifrå den organisatoriske samlinga i 1875 objektivt se~t eit (radikal-) demokratisk opposisjonsparti. I dagspolitikken utgjorde partiet ein isolert opposisjon mot den
konservative junker-storindustrialistblokka og den keisarlege
"Obrigkeitsstaat''. På grunn av fråvæ:r>et av eit liberalt tysk
industriborgarskap kom SPD til å bli beraren av den borgarlegliberale oppgåva, å kjempa fram det borgarlege demokratiet.
Dei svært dårlege vilkåra for ein verkeleg integrasjon av arbeidarklassa i keisartidas Tyskland gjorde at det var mogeleg
for <lei politisk-ideologiske hovudstrøymingane å eksistera ved
sida av kvarandre i eitt og same partiet. Først utbrotet av
krigen sprengde det verkelege politiske innhaldet i <lei ulike
posisjonane opp i dagen - og dermed vart 6g partiet sprengt.
B) SPD 1914 - 1918: "BORGFRED", SOSIALIMPERIALISME OG
PARTIKLØYVING

SPD og fagfore ·iningsapparatet si roUe ved krigsutbrotet
Framfor krigsutbrotet i 1914 vart <lei sosialdemokratiske massane i parti og fagforeiningar utsette for ein brautande sjåvinistisk og imperialistisk propaganda frå dei herskande klassane
si side - noe som rimelegvis ikkje unnlet å setja spor etter
seg, Som vi har peika på, var målet og meininga med både den
faglege og partioffisielle politikken integrasjon av arbeidarklassa i ein tysk "Volkstaat" ved hjelp av ein reformpolitikk
innafor det borgarlege politiske og økonomiske systemet. Idelogisk var derfor reformismen (m.a. illusjonen om staten som
eit klassepolitisk nøytralt "verktøy") dominerande i arbeidarmassane. Denne manglande ideologiske beredskapen gjorde det
i krigens utbrotsfase umbgeleg for arbeidarmassane å forstå
Tysklands offensive og aggressive rolle i denne fasen.
Den politiske kursen til fag- og partibyråkratiet var klår nok
frå første stund: sosialimperialisme 3 dvs. "sosialisme" i ord,
understøtting av den tyske imperialisme i handling. Det var
heilt avgjerande for dei herskande ~lassane at arbeidarklassa
let seg mobilisera for krigen. Her hadde fagbyråkratiet og SPD-
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leiinga ei svært viktig rolle å s·p ela. Desse hadde (trass i·
alt) ein politisk tillit i arbeidarmassane som borgarskap og
krautjunkarar ikkje kunne skilta med. Dei hadde derfor heilt
andre føresetnader enn dei sistnemnde for å overtyda og kontrollera opposisjonelle strøymingar i arbeidarklassa. Den
offisielle argumentasjonen frå dei sentrale instansane i parti og fagorganisasjon la seg dei første augustdagane på ei
line der dei aksepterte det som hadde hendt. Arbeidarklassa
og hennar' organisasjonar hadde gjort det som gjerast kunne
for å hindra krigen, men det hadde vore nyttelaust. Krigen
var no eingong "eine eiserne Tatsache" (ei jernhard kjensgjerning). Alternativa var ikkje lenger for eller mot krig,
men forsvar av eller svik mot fedrelandet. For å berga dei
resultata den tyske arbeidarrørsla hadde nådd fram til 1914,
og for å vera klar til å byggja <lesse vidare ut når krigen var
over, var fedrelandsforsvar uorngjengeleg: ein fiendtleg invasjon, særleg frå den russiske tsarismen, ville utrydda dei politiske og sosiale rettane til klassa. Ei kvar form for klassekamp eller oppfordring til det var i lys av <lesse forholda å
rekna som landssvik (Landesverrat).
Alt i slutten av juli 1914 kom det til sonderingar mellom generalkommisjonen og Albert Sudekum (medlem av SPD's sentralstyre) på den eine sida, og riksregjeringa på hi. Resultatet
vart ei "forståing". Sudekurn og kompani forsikra om at dersom
det korn til krig, "er ingen som helst slags aksjonar planlagde
(generalstreik, delvis streik, sabotasje o.l.), - noe slikt
treng ein ikkje ottast for" (DMGDAB, Il, l,nr.7). Regjeringa
på si side lova som "motyting" ikkje å ga til forbod av SPD og
fagforeiningane. Den 4. august røysta SPD's riksdagsfraksjon
samla for krigskredittane. To dagar før hadde generalkommisjonen arrangert ein konferanse på riksnivå, der alle sentralforbundsleiingane deltok. Mindre enn 24 tirnar etter den tyske
krigserklæringa mot Russland fastla denne konferansen den tyske
fagorganisasjonen sin politikk for krigskonjunkturen: nedlegging

av ei kvar form for lønskamp, slutt på ubhetalinga av streikepengar. Heretter skulle fagforeiningane bruka streikefonda sine
til arbeidsløysetrygd for rnedlemene sine og til å hjelpa arbeidarfarniliar som hadde "avstått" farnilieforsytaren sin til frontteneste - ein politikk som innebar at "medlemskontingenten i
praksis vart stilt i krigens teneste" (Richter, 1959, s.51).
2.august-konferansen vedtok dessutan åtgjerder som skulle sikra
denne '1>orgfred"-politikken: "Slik stoda er, opphører demokratiet i fagforeiningane. Nå må sentral(forbunds-) styra sjølve
gjera vedtak på eige ansvar, og det på ein måte som dei kan forsvara for sitt eige sarnvit" (Richter, 1959). I klartekst: vedtak
fatta i dei einskilde sentralforbundsstyra kunne ikkje appellerast, sentralstyra var uavsetjelege, og det skulle ikkje haldast
kongressar så lenge krigen varte.
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Endringo:r i statsapparatet som følgje av krigen
Den første verdskrigen førte med seg djuptgripande endringar
av det Økonomiske systemet i det tyske riket. Innhaldet i <lesse endringane var forsterka statlege inngrep i den økonomiske
prosessen. Fordeling av råstoff, rustningsfinansiering, og
arbeidsmarknaden vart underlagde direkte statlege inngrep og
reguleringar. I kjølvatnet på denne utviklinga skjedde det
"ei vidtrekkande samansmelting av den politiske handlekrafta
til staten med den økonomiske makta til dei privatkapitalistiske føretaka og med samanslutningane til desse føretaka. Dette ovra seg i ei utviding av den statlege sektoren i økonomien
og i samanbinding av statleg og privat eigedom til produksjonsmidla, kombinasjonar av statlege og monopolkapitalistiske institusjonar, og ved at statlege økonomiske styringsfunksjonar
vart utførde av representantar for kapitalistklassa eller
storgrunneigarane" (Fulbert/Harrer, 1974,s.115). Som ein konsekvens av oppsvulminga av det statlege undertrykkingsapparatet, men særleg på grunn av sitt målmedvitne arbeid i teneste
for den tyske imperialisme, lykkast det sosialdemokratiske fagforeiningsbyråkratiet for første gang i tysk historie
å skaffa seg bein i det tyske statsapparatet: sosialdemokratar vart
ikkje lenger haldne borte frå statsembete som borgarmeistrar,
rnagistratmedlernrner, domsmenn etc •• Til og med (~) som underoffiserar var nå sosialdemokratar "akseptabie". Fagforeiningsfunksjonærar som med hell hadde brukt sin innverknad til å forhindra eller få avslutta arbeidsnedleggingar, kunne rekna med å
sleppe krigsteneste. Men det var særleg i kjølvatnet på Hilfsdienst-lova frå 1916 (lov om sivil arbeidstvang for alle menn
mellom 16 og 60 år i krigsviktige bransjar) at samarbeidet mellom staten og fagforeiningane kom ~nn i faste, institusjonelt
fastlagde rammer. Alexander Schlicke, formann i metallarbeidarforbundet, vart såleis utpeika til formann i underkomiteen
for arbeidarsaker i krigsdepo:rtementet.
/
Den første verdskrigen førte frå første stund av til ei enorm
forverring av arbeids- og rivsvilkåra til det tyske proletariatet. Avbrotet i dei internasjonale handelsrelasjonane .ved
krigsutbrotet førte til masseoppseiingar i dei eksporLurienterte bransjane som ikkje straks kunne omstillast til rustningsproduksjon: i august 1914 var arbeidsløysa blant dei fagorganiserte 22.4% (G.D.A.B" b.2 s.231). Vedtaka av 2.august innebar at ei kvar form for streik eller arbeidsnedlegging var innstillt.
Desse to faktorane førte til ein rask nedgang i
reallønene. Denne reallØnsnedgangen heldt fram under heile
krigen, og saman med altfor knappe eksistensmidlar (konsumvarer) innebar dette at store delar av arbeidarklassa levde på
sveltegrensa. Men det var først i krigens siste fase at <lesse
kurnrnerlege forholda - og krigstrøytleiken - gav seg utslag i
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vesentlege streikebølgjer. I , april 1917 var fleire hundre
tusen arbeidarar ute i streik, med Berlin og Leipzig som
sentrum. Våren og somrnaren 1918 - då det tyske nederlaget i
vest i realiteten var eit faktum - åt den proletariske streikebølgja kraftig på seg. Denne bølgja kulminerte i arbeidarrørsla 1918/19, som fekk novemberrevolusjonen som sitt resultat.

Opposisjonen i SPD og fagrørsla veks fram
Jamvel om det store fleirtalet av det tyske proletariatet trass i murring og protestar - følgde klassesamarbeidspolitikken til parti- og fagforeiningsbyråkratiet, var det ikkje
til å unngå at denne politikken sprengde opp i dagen ein organisert opposisjon i SPD/fagforeiningane. Frå 1917 er fagopposisjonen tydeleg i siget: i Leipzig gjekk dette året ei rekke foreiningar ut av fagforeiningskartellet. Den 3. mars 1915
vart det arrangert ein konferanse for sosialistiske krigsmotstandarar, der blant andre Karl Liebknecht, Franz Mehring,
Wilhelm Pieck deltok (Rosa Luxemburg sat i fengsel). Denne
konferansen organiserte "Gruppe Internationale", som Spartakusbund gjekk ut i frå i januar 1916. Den 7. januar 1917 møttest representantar for alle opposisjonelle grupper i partiet
og fagorganisasjonen - inkludert Spartakusbund - til konferanse i Berlin. Desse konstituerte seg i april 1917 i Gotha som
"Tysklands uavhengige sosialdemokratiske parti" (USPD). USPD
kravde at krigen skulle avsluttast straks utan anneksjonar eller førehandsvilkår. Men på grunn av den dominerande pasifistiske strøyminga i det nye partiet avgrensa leiarskapet seg til
arbeid på det "parlamentariske" planet, og programfesta ikkje
ei revolusjonær omstyrting av regjeringa. Spartakusbund ut.,..
gjorde i realiteten ein prinsipiell opposisjon i USPD frå byrJ1nga av. Den 30. desember 1918 trekte denne gruppa med seg
revolusjonært innstilte grupper i USPD og skipa KPD (Kommunistische Partei Deutschlands). Såleis var den tyske arbeidarrørsla ved inngangen til novemberrevolusjonen kløyvd i tre:
USPD, KPD og MSPD ("Mehrheits"-, dvs. fleirtals-SPD).
C) 1918 - 1923: NOVEMBERREVOLUSJONEN, KAPPKUPP OG "REVOLUSJONÆR ETTERKRIGSKRISE"

Arbei'dar og soldatråd .
I novemberdagane 1918 vart det spontant skipa arbeidar- og soldatråd over heile Tyskland - og særleg i dei store byane. Rørsla hadde sitt utgangspunkt i Kiel, greip over til Munchen,
spreidde seg over heile riket og samla seg så den 9. november i
Berlin. Den 10. november konstituerte "der Vollversammlung der
Berliner Arbeiter- und Soldatenrate" seg i Berlin. Denne forsamlinga stad fes ta som provisorisk regjering "der Rat der Vo lksbeauftragten, "7 og kravde "rask og konsekvent samfunnsmessig148

gjering av dei kapitalistiske produksjonsmidla". Det forholdet at det var ei arbeidar- og soldat-forsamling som
godkjende den provisoriske regjeringa, talar sitt tydelege
språk: makta låg desse novemberdagane i realiteten på gata i dei væpna arbeidar- og soldatmassane sine hender.
Ifølge Karl Korsch viste ropet på råda "i den første fasen av
den revolusjonære rørsla i Tyskland ( ••• ) i munnen på massane
faktisk ein - rett nok uklår og forvirra - men likevel svært
fast og sterk vilje til sosial revolusjon" (Korsch, 1968, s.
108) (Vår kursivering). Dersom ein med sosial revolusjon
forstår ei fundamental omkalfatring av dei eksisterande produksjonsforholda og den politiske overbygnaden på basis av ei
væpna politisk maktovertaking, må Korsch sin tese modifiserast betrakteleg. For det første er det uomtvisteleg at "det
altovervegande fleirtal av soldatane, som var rekrutterte av
arbeidarar, bønder og mellomklassane i byane, ville ha den
demokratiske republikken og slutta seg til regjeringa EbertHaase" (Rosenberg, 19 73, s. 7). "Voll versanlm.lu~g" av 10 .november i Berlin avviste framlegg frå USPD - og Spartakus-medlemer om å tyinga fram ei sosialistisk regjering utan SPD. Og
"Allgemeiner Kongress der Arbeiter- und Soldatenrate" som
trådde samani Berlin den 19.desember 1918, røysta med overveltlande fleirtal for val på ei nasjonalforsamling og mot å
bygge opp eit politisk rådssystem.

Sosialdemokratiet sin systembevarande rolle i novemberrevolusjonen
Dei organiserte SPB-arbeidar-massane hadde politiske voner til
"Der Rat der Volksbeauftragten". Likevel var det uunngåeleg
at agitasjonen frå delar av USPD- og Spartakus-grupperingane
for oppbygging av eit politisk rådsystem umogeleggjorde ein
fullstendeg kontroll med utviklinga frå parti- -0g ~f?gbyråkratiet
si side. ~Situasjonen var ustabil både politisk og Økonomisk.
lier rna den heilt sentrale rolla til MSPD- og ADGB-byråkratiet
i novemberrevolusjonen strekast under - med omsyn til å sikra

og halda oppe det kapitalistiske samfunnssystemet og borgarskapets samfunnsmessige herredøme. Poenget er at dei herskande klassane i "den tyske november" både militært og politisk
(svinnande massebasis) stod paralyserte ansikt til ansikt med
den væpna soldat- og arbeidarrørsla. I realiteten utgjorde der-.

for MSPD- og ADGB-leiinga i desse novemberdagane den einaste
antirevolusjonære grupperinga som framleis disponerte over ein
omfattande massebasis - både i og utanfor proletariatet. Derfor
kom dette Leiarskapet til å spela hovudrolla med omsyn til å
sikra det borgarlege klasseherredømet. Samtidig gjekk noen av
krava frå det sosialdemokratiske grunnplanet lenger enn det
sentrale byråkratiet i SPD og generalkommisjonen kunne gå med
på, jamvel om dei på ingen måte hadde systemoverskridande im149

plikasjonar. Det gjorde det nødvendig med ei fleksibel takti sk omstilling av det sosialdemokratiske fleirtalet sin politikk i den nye situasjonen. Det er her tale om ein "to-fase"
taktikk.
Avdi det statlege undertrykkingsapparatet Reichswehr (forsvaret), i november 1918 i realiteten var i full opplØysing,var det
førebels wnogeleg å halda nede eller likvidera den (delvis
væpna) r evolusjon<ere delen av rådsrørsla. Den taktiske framgangslina til arbeidarbyråkratane vart derfor først "å stilla
seg i spissen for rørsla" (Scheidemann) for å få ho under kontroll og føra ho inn i borgarlegparlamentariske baner. Føresetnaden var her at dette byråkratiet overfor arbeidarmassane
kunne visa til visse resu l tat, som i alle høve i enkeltspørsmål nærma seg krava frå grunnplanet, elles var "den sosiale revolusjonen uunngåeleg, men eg vil ikkje den sosiale revolusjonen, ja, eg hatar han som pesten" (Sosialdemokraten Ebert sit i von Baden, 1927, s.600). Dette objektive behovet for
konsesjonar frå dei herskande klassane. si side, formulerte
Scheidemann eksplisitt i krigskabinettet: "Den uvanleg duglege
intervensjonen til representanten Ebert har gjort at det dei
siste dagane har vore mogeleg å halda massane i ro. Det er ikkje lenger mogeleg utan at bestemte krav blir stetta ••• vi
har gjort det yttarste for å påverka massane, men nå kan dei
ikkje lenger haltlast i taume utan at det blir gitt konsesjonar ••• Elles veks rørsla oss over hovudet" (Sit. frå Fulberth/
Harrer, 1974, s.160).
Dei herskande klassane hadde ikkje noe val. Keisaren måtte gå,
det måtte opnast for ei parlamentarisering av rike og land, og
ikkje minst: fagorganisasjonen måtte tilgodeajåast. Resultatet
vart opprettinga av "Die Zentrale Arbeitsgemeinschaft" (Den
sentrale Arbeidsfellesskapen) mellom arbeidskjøparane og generalkommisjonen - eit nytt korporativt klassesamarbeidsorgan på
riksnivå: Arbeids- og lønsforhold skulle heretter avgjerast av
arbeidskjØparane og arbeidarbyråkratiet i fellesskap ved hjelp
av tariffavtaler. 8 Fagforeiningane vart _med andre ord "garanterte" tariffautonorrri, og blei av arbeidskjøparsida -godkj ende som dei fagorganiserte sine rettmessige interesseorganisasjonar.
8-timarsdagen vart stadfest.
Skilsdomsforordninga av 20. oktober 192°3 avslutta dette byggverket, som det tyske sosialdemokratiet i Weimarrepublikken propagandamessig feira som sitt
glansnummer.

Sosialdemokratiet og kontrarevolusjonen
Fase 1 var vellykka: hovedtyngda av det tyske proletariatet organisert i MSPD og fagforeiningar var i hovudsak nøgde med <lesse resultata. Inndemminga og svekkinga av masserørsla var ein
føresetnad for stabiliseringa av det borgarlege klasseherredø~
et i Tvskland. Tida var nå komen for fase 2: den opne kontra150

revolusjonære knusinga av dei revolusjonære sektorane av den
proletar iske masserør sla.
Perioden fr å januar til mai 1919
likna ein borgarkrig. I Bayern, Munchen osv. vart det oppretta rådsrepublikkar på regionalt nivå. Denne politiske rådsrørsla vart knust av <lei reorganiserte, kontrarevolusjonære
frikor psa under sosialdemokraten Gustav No&ke sin overkommando.
Kort sag t resulterte novemberrevolusjonen i ein væpna kontrarevolusjon som resulterte i ei a) parlamentarisering av det
politiske og fagforeiningsmessige systemet i Tyskland, og i b)
konsesjonar til den integrasjonistiske delen av arbeidarrørsla
(tariffautonomi, 8-timarsdag, "Zentrale Arbeitsgemeinschaft").
Novemberrevolusjonen vart på ingen måte helsa velkomen av monopolkapitalen, offiserskorpset og krautjunk~rane. Dei måtte
likevel førebels motvillig avf i nna seg med <lesse moder niser i ngane på grunn av den vanskelege stoda <lei var komne i. Ei blank
avvising av <lei systemkonforme konsesjonane det her var tale
om, hadde sett MSPD-byråkratiet i ein umogeleg situasjon, for
som nemnt var den grunnleggande føresetnaden for at dette byråkratiet skulle kunne fylla si kontrarevolusjonære rolle som
stabilisator av det borgarlege klasseherredømet, at ein kunne
skilta med visse r esultat overfor arbeidarmassane.9
Den sosialdemokratisk leidde kontrarevolusjonen mot den politiske rådsrørsla var berre mageleg ved hjelp av <lei gamle frikorpsorganisasjonane, dvs. ved hjelp av offiser kor pse t. Stabiliseringspolitikken til MSPD-leiinga innebar altså ei oppattbygging av valds apparatet til <lei herskande klassane. Dette
var den grunnleggande føresetnaden for at <lei herskande klassane på sikt skulle kunne skru den politiske prosessen tilbake,
og sjalta ut <lei politiske og sosialpolitiske resultata som den
borgarlege novemberrevolusjonen trass i alt hadde gitt. Dette
skjedde alt i mars 1920 med Kapp-Lilttwi:tz -kuppet. "Kravet vart
reist - i borgarskapet - om at sosialdemokratane måtte forsvinna frå regjeringa slik at Tyskland (les: <lei tyske herskande
klassane, T.S.) igjen kunne uå fram til betre tilstandar ••• . •
I borgarskapet var ein overtyd,d om at Weimar-systemet ville
bry ta samani samband med nyval". Og: "Den borgarlege opposisjonen frå høgre disponerte over den væpna makta. Den tanken
var ikkje fjern at ville ikkje regjeringa og nasjona~forsamlinga
vika frivilleg, måtte <lesse feiast vekk gjennom ein valdeleg aksjon. Den avvæpna og oppsplitta arbeidarklassa rekna ein ikkje
med ein hadde noe å frykta frå" (Rosenberg, 1973, s.94). Den
13. mars 1920 marsjerte Ehrhardtbrigaden, ein av frikorpsformasjonane, inn i Berlin. Riksregjeringa og rikspresidenten (sosialdemokraten Ebert) flykta frå Berlin til Stuttgart over Dres~
den. Den tysknasjonale politikaren Kapp proklamerte seg som
rikskanslar.
Kapp-kuppet var noe langt meir enn ein isolert ' aksjon frå militære desperados si side. Det kunne stø seg på vidtgåande
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sympati og støtte i delar av statsapparatet (særleg frå Reichs-wehr-leiinga), monopolkapitalistar (særleg frå tungindustrien
ved Rhinen og Westfalen og dei storbankane som var nært knytte
til denne industrien), dessuten frå krautjunkerklassa. Også dei
borgarlege høgrepartia (Deutschnationale Volkspartei og Deutsche
Volkspartei) viste seg som trugne støttespelarar (Krause, 1970).

Gener als treik og sosialdemokr atiet sitt dilerruna
Den borgarlege kontrarevolusjonen syntest- den - 13 •. mars å ha
sigra over heile lina. Men alt 4 daga~ seinare var Kappregje~
inga feia vekk: I marsdagane 1920 oppv~ste de t tys ke proletar~

ate t - på t vers av partigre nsene - ein einskapsvilj e og eit
kamp f ellesskap som denne klas s a seinar e i Weimarrepub l ikken aldri demonstr er te . Generalstreiken vart proklamert i alle byar.
I industriområdet ved Rhinen og i Westfalen førte Kapp-kuppet
til ein omfattande arbeidaroppstand. Dette kjerneelementet i
det
industrielle proletariatet væpna seg, nedkjempa og jaga
bort frikorpsformasjonane. I Mellom-Tyskland, framfor alt på
eit område som omfatta Halle, Leipzig og Thuringen, kom det til
opne slag mellom væpna arbeidaravdelingar og Kapp-troppar.
Overfor denne utvetydige demonstrasjonen av væpna arbeidar-motstand mot kuppmakarane braut Kappregjeringa saman den 17.mars.
Kapp-kuppet demonstrerte for første gang etter novemberrevolusjonen det grunnlegg ende dilemma SPD-leiinga stod oyer~or med
sin integrasjonspolitikk i Weimarrepublikken: "Stilt overfor
det faktum at Reichswehr-leiinga nekta å marsjera mot kuppet,
og overfor holdninga til borgarskapet og fleirtalet av dei borgarlege partia, som strek te seg fr å avventing til open støtte, var dilemmaet for leiinga i MSPD dette: at dei statlege posisjonane dette leiarskapet hadde, saman med den parlamentariske
forfatninga, berre kunne forsvarast med ikkjeref ormistiske middel . Dette innebar ein f are for at den reformistiske målførestillinga vart overskriden" (Fulbert/Harrer 1974,171). Dvs. både
den borgarlege kontrarevolusjonen og ein utanomparlamentarisk
proletarisk forsvarsoffensiv, representerte eit trugsmål mot
dette byråkratiet sitt integrasjonsprosjekt. Som eit "minste
vonde" i den tilspissa klassekampsituasjon greip SPD-byråkratane derfor til f orhandlingar med general Luttwitz den 9. mars fire dagar før kuppet. Desse var dømde til å mislykkast. Dessutan var stemninga i arbeidarklassa ikkje til å ta feil av. Den
delvis væpna generalstreiken var i kjømda , og for ikkje heilt å
missa ansikt og å bli spelt ut over sidelina, sende fa gforeiningsleiinga i MSPD- regjeringsmedlemene og SPD's sentralstyre
saman med USPD-leiinga - ut eit opprop om generalstreik den 13.
mar s .

Sosialdemokratiet som haleheng og arbeidarklassa sitt neder lag
I eit større klassekampperspektiv enda Kapp-kuppet ikkje med
eit nederlag for offiserskorps og bor garskap, men f or den tyske
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a.rbeidarklassa . Ved å oppmoda til ein generalstreik som alt
var underve gs, greidde dei leiande sirklane i MSPD å halda
seg flytande mens det røynte på som verst. I <lesse mars-dag..-.
ane fungerte MSPD-byråkratane i realiteten som eit hjelpe~
laust haleheng til fagbyråkratiet i dei frie fagforeiningane.
Dette byråkratiet kjende vel til dei utålmodige strØymingane
som også gjennomsyra dei MSPD-or ganiserte arbeidarmassane, og
som gjorde USPD til ein maktfaktor. Jamvel om massen av den
tyske arbeidarklassa ikkje stilte den sosialistiske revolusjonen på dagsordenen, var det klart at <lesse "ikkje ville ha
ei gjenninnføring av det fortevla Weimar-systemet, eit herre-·
dømesystem som mogeleggjorde Kapp-kupp, men i staden ei omforming av den tyske politikken der den sosialistiske arbeidarklassa skulle ha den avgjerande innve.rknaden" (Rosenberg,
1973, s.98).
lange protokollar vart fagforeiningane sine krav fastlagde,
Under tilvising · til at
dei ikkje ville forhandla med "arbeidarmordarar", avviste
fleirtalet i UHPD's sentralkomite eit framlegg frå ADGB's form~nn Legien om at MSPD, USPD og dei frie fagforeiningane skulle forhandla om skipinga av ei "arbeidarregjering". MSPD skipa i staden ei ny koalisjonsregjering med dei borgarlege sentrumspartia - Hermann Muller-regjeringa. Ved hjelp av eit rekonstruert militær- og forvaltningsapparat repeterte denne regjeringa handlingsmønsteret frå våren 1919: "Dei generalane
som nå :igjen var toneangivande., sette inn noen (av dei) kjende
Kapp-formasjonane i Ruhrområdet, som atter hadde stillt seg
'på fagforeiningas grunn'. Restane av opprøret i Ruhrområdet
vart undertrykt. Dette var dei militære sin revansje for nederlaget til frikorpsa i mars. Denne utgangen på den Kapp~
fiendslege aksjonen til arbeidarane i Ruhrområdet viser tydelegast korleis styrkeforholdet (dvs. det klassepolitiske styrkeforholdet, T .s.) på ny hadde forma seg i Tyskland" (Rosenberg, 1973, s.99). Likevel: .misnøyen i arbeidarklassa med
SPD-leiinga sine manøvreringar manifesterte seg ved parlamentsvala i . juni 1920 i eit alvo"rleg tilbakeslag for SPD·. Partiet
måtte gi frå seg den politiske riksleiinga, - MSPD-ministrane
måtte forlata regjeringa, og den katolske sentrumspolitikaren
Fehr enbach skipa ei borgarleg regjering utan MSPD-deltaking.
I

men alt v art ver ande ved det gamle .

Tidsronnnet 1919 - 1923 i tysk historie blir av dei fleste hist-·
orikarane karakterisert ved merkelappen "revolusjonær etter..krigskrise". Dette går ut på at jamvel om novemberrevolusj.onen enda med etableringa av den borgarlege republikken i Tyskland, hadde det tyske proletariatet tilkjempa seg viktige borg~
arlegdemokratiske rettar og sosialpolitiske forbetringar, - resultat som på hi sida stendig vart utfordra av ei praktisk talt
samla borgar- og krautjunkar-blokk, som berre av "s.ystemoverlevingsgrunnar" førebels hadde "akseptert" <lesse resultata. Dvs.:
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denne "tautrekkinga" mellom kapitalen og arbeidarklassa om re.,-.
sultata av novemberrevolusjonen, hadde til følgje ein grunn.,..
leggande labilite t i den politiske og samfunnsmessige utvik.,..
linga i denne perioden.
Den markerte reallønsnedgangen under krigen for alle sjikt innafor arbeidarklassa heldt fram i perioden 1919-23. For det
industrielle proletariatet utgjorde realløna i 1923 frå 40
til 70% av 1913-nivået. (Fulberth/Harrer, 1974,s.168). 10 Den
grunnleggande labiliteten førte til at integrasjonsevna, til
den sosialdemokratiske reformismen vart mindre. I denne perioden fann det stad ein omfattande streikeaktivitet og ein tendens til politiser ing av den økonomiske klassekampen. Rett nok
greidde MSPD-leiinga - assistert av ADGB-byråkratiet og delar
av det politiske leiarskapet i USPD - både i 1918/19, 1920 og
1923 å demma opp for og uskadeleggiera proletariske framstøytar. Men prisen var ein tilbakegang med omsyn ti.1 masseinnverk.,nad, særleg til fordel for USPD, men 6g for SPD. Dette innebar
ei oppsmuldring av r e f ormismens klas segrunnlag . Denne polariseringsprosessen vart sett på spissen sommaren og hausten 1923,
- denne haus·ten markerer høgdepunktet og samti'dig avslutninga på
"den revolusjonære etterkrigstida": " . .. Hausten 1923 var det
parlamentariske systemet sjølv blitt ei hindring for ei kriseovervinning og ei nedehalding av arbeidarrørsla. Etter at rikspresidenten Ebert i slutten av september hadde erklært unntakstilstand og overført eksekutivmakta til Reichswehr-ministeren,røysta
fraksjoDsfleirt a l e t ( i MSPD , T.S . ) i oktober for ei fullmaktslov
som gjorde det mogeleg for Stresemann å regjera ved å sjalta
ut parlamentet. Dermed var det skapt føresetnader for - med
sosialdemokratisk støtte - å setja inn Reichswehr mot dei fagforeiningsbaserte sosialdemokratisk-kommunistiske arbeidarregjeringane som nett var skipa i Sachsen og Thuringen, medan
samstundes den profascistiske regjeringa i Bayern ikkje vart
råka av dette. Denne politikken skjerpa polariseringa (i
MSPD, T.S.) så sterkt at SPD s om par ti me llombels faktisk
br otna saman . Dei partispissane som meinte det var verdt og~
så å setja inn militærmakt mot sosialdemokratiske organisasjonar, stod i eit fiendsleg forhold til majoriteten i Landes-partistyra i Sachsen og Thuringen." (Fulberth/Harrer, 1974,
s.176). I denne oppløysningsprosessen var det ei sjølvmords.,..
line for dei sosialdemokratiske ministrane framleis å bli sitjande i den diskrediterte regjeringa, Likevel røysta fraksjonsfleirtalet i MS.PD for ei ny fullmaktslov, som gjorde det mogeleg for mindretalsregjeringa til Wilhelm Marx å setja igjennom
arbeidarfiendslege økonomiske og sosialpolitiske åtgjerder, og
å avskaffa vesentlege resultat av novemberresolusjonen: lønsnedslag, nedskjerinr; av arbeidsløysetrygd, alderstrygd etc.,
heving av masseskatten og utbygging av tvangsskildomssystemet
og ei de facto avskaffing av 8-timars-dagen (Fulberth/Harrer,
19 74 , s • 180) •
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C) SPD I WEIMARREPUBLIKKEN: TEORI OG PRAKSIS 1924-1929
Den tyske novemberrevolusjonen førte altså til etableringa av
ein borgarleg-parlamentarisk statsskipnad som avløyste den
wilhelmiske "øvrighetsstat". Den leverte dei institusjonelle
og fagforeiningsmessige rammene for ein skuv framåt for den
sosialdemokratiske integrasjonspolitikken. I det følgjande
prøver vi å streka opp det teoretiske legitimasjonsgrunnlaget
og dei politisk-økonomiske føresetnadene for denne integrasjonspolitikken fram til den verdsøkonomiske krisa.
I

DEN POLITISKE KONSEPSJONEN

Staten som klassenøytralt instrument
I Heidelberg-programmet frå 1925 klargjorde SPD si holdning
til den parlamentariske borgarlege Weimarrepublikken på følgjande vis: "I den demokratiske republikken eig ho (arbeidarklassa, T.S.) den statsforma som det er uomgjengeleg nødvendig
å halda oppe og byggja ut (dersom arbeidarklassa skal lykkast)
i sin frigjeringskamp" (Abendroth, 1974, s.108). Dette var eit
prinsipielt forsvar av den borgarlege republikken. I forlenginga av dette var det logisk å streka under at "kampen for erobringa av statsmakta gjer det nødvendig (at vi) tilkjempar oss
og held på flest mogelege maktposisjonar på kommune, stats- og
riksnivå" (Hilferding, Kiel-kongressen, 1927). Dvs. det borgarlege statsapparatet er prinsipielt å oppfatta som ein r ei- .
skap, som i seg sjølv står over klassane, og som av dei politiske partia som representantar for dei sosiale klassane kan
brukast til heilt motsette føremål. Og: politisk praksis blir
det same som legal r e f ormpolitikk .
Trass i at SPD vedkjende seg den borgarlege republikken, oppfatta både det politiske leiarskapet og dei breie medlemsmas-·
sane i SPD partiet som ·eit sosialistisk parti: "Det sosialdemokratiske partiet kjempar ikkje for nye klasseprivileg og særrettar, men for avskaffing -av sjølve klasseherredømet og klassane, for dei same ~ettane og pliktene for alle, utan omsyn
til kjønn og avstamming" (Ahendroth, 1974, s.108}. Det grundigaste teoretiske legitimasjonsgrunnlaget for <lesse "sosialist-.
iske" målførestillingane blei levert av Rudolf Hilferding på
SPD's Kiel-kongress i 1927. Hilferding kunne her leggja fram
banebrytande opplysningar: På grunn av den tyske økonomien sin
høge monopoliseringsgrad var Tyskland alt trådd inn i "den or-·
ganiserte kapitalismens" utviklingsstadium. Organisert kapitalisme innebar "at det kapitalistiske prinsippet om fri konkurranse prinsipielt blei erstatta av det sosialistiske prinsippet
om planmessig produksjon. Denne planmessige,
medvite styrte økonomien gjer det i mye høgare grad mogeleg
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med medviten påverknad frå samfunnet si side, dvs. ikkje noe
anna enn innverknad frå den einaste medvitne organisasjonen
i samfunnet som er utstyrt med
tvangsmakt - staten sin
innverknad, Når dette nå eingong er slik, trår på den eine
sida den kapitalistiske organiseringa av økonomien og på den
andre sida staten si organisering (av Økonomien) klart overfor einannan, og problemet er korleis vi skal forma desse (to
sektorane) si gjensidige gjennomtrenging av einannan. Det tyd~
er ikkje noe anna enn at for vår generasjon stiller problemet seg slik: Ved hjelp av staten, ved hjelp av medviten samfunnsmessig styring - å omvandla den av kapitalistane organiserte og leidde økonomien til ein økonomi styrt (leidd) av den

demola>atiske staten. Av dette følgje~ at det problemet vår generasjon er stiit overfor, ikkje kan vera noe anna enn sosialismen" (Vår kursivering). - I forlenginga av denne oppfatninga var det naturleg å rekna med at det "ikkje lenger eksisterer ei uforsonleg klassemotseiing i dette stadiet av kapitalismen" (Kunze, 1971, s ,37), Og: Weimarrepublikken som
politisk overbygnad på den sterkt monopoliserte tyske økonomien var ikkje lenger "rein kapitalisme", men alt "overgang til
sosialismen, økonomisk,politisk, sosialt", dvs. ein overgangsstat. (H. Muller, "Sozialdemokratischer Par te i Magdeburg",
1929, s. 109) •

"Økonomisk demola>ati" og la>isefri ka:pitaiisme
Eit vesentleg element i denne "overgangssosialisme"-,.oppfatninga
var "teorien" om "Wirtschaftsdemokrati e" (økonomisk demokrati
på bedriftsnivå), I sin kjerne går denne teorien ut på "demokratisering av dei økonomiske forholda". Tesen er at "gleich-·
berechtigung" på det politiske planet (parlamentarismen) berre
er "formell" så lenge det i den Økonomiske sfæren framleis
finst herskande og beherska. Denne mangelen på samsvar mellom
formell og reell likskap kan og bør opphevast - men berre via

parlamentarisk lovgjeving og fagforeiningskamp innafor ramma
av den borgarlege legaliteten, Demokratiseringspolitikken frå
fagorganisasjonen si side må særleg bestå i parlamentarisk initiativ for ein moderne sosial- og utdanningspolitikk, og i
medverknad ("Mitbestinnnung") ved utbygginga og iverksetjinga
av den statlege kontrollen over monopola. Med H, Ulrich kan
denne "teorien" om "Wirtschaftsdemokratie" karakteriserast som
eit forsøk på å binda dei ulike oppgåveområda til den reformistiske dagspolitikken "saman med det sosialistiske 'sluttmålet' ein framleis heldt fast på" (Ulrich, 1973, s,15), Den
"fredelege innveksinga i sosialismen" som denne "teorien" postulerte, innebar if, Ta:nnow, at det ikkje dreidde seg om "ein
brei og bein veg fram til målet, men om tallause delløysingar" (Tarcnow, 1928, s.342).
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Det ulogiske i denne reformistiske strategioppfatninga vil vi
særleg gå inn på i eit seinare avsnitt (SPD i den verdsøkonom-·
iske krisa 1929-33). Her nøyer vi oss med å poengtera dei vik-·
tigaste falske føresetnadene for denne sosialisme-~trategien:
den gjennomgåande og mekaniske åtskiljinga mellom det polit~
iske og det økonomiske nivået, som fører til at den borgarlegparlamentariske statsskipnaden blir sett på som nøytral og
som den einaste rnogelege. I forlenginga av dette vert staten
oppfatta som ein manipulerbar ting, som eit manipulerbart
"suhjekt", ikkje som eit forhold dvs. som krystaUiseringspunktet for klasserelasjonane i samfunnet. Staten blir sett
på som ei torn hylse som kan fyllast med kva slags innhald det
enn skal vera, ikkje som ein· instans som objektivt og organisk
legg forholda til rettes for og i siste instans sikrar kapitalakkµrnulasjonen og dermed eit bestemt klasseherredøme: det
borgarlege klasseherredømet . Teorien om "fredeleg innveksing
i sosialismen" postulerer dessutan ein krisefri kapitalisme,
ein "rein" kapitalisme som gjennom "s tyring" (frå staten si
side) kan reinskast for sine mest fråstøytande "utvekstar", t.
d. arbeidsløyse. Derfor er dei antagonistiske klassernotseiingane ikkje lenger tilstades, dvs. samfunnet veks harmonisk inn
i ein "Volksstaat". Det er dette som blir kalla iUusjonen om
sosialstaten . Avkledd sine utopiske sosialisme-målførestillingar suverent heva over dei reale klasseforholda, stod det
faglege og politiske byråkratiet i ADGB og SPD att med det nakne innhaldet i denne "sosialisrne"-strategien: håpet om å kunna

integrer a det tyske proletariatet i det borgarlege samfunnet
(WeimarrepuhUkken) på grunnlag av ein parlamentarisk "styrt"
"organisert kapitalisme".
Il

SPD'S POLITISKE PRAKSIS

Den økonomiske utviklinga, SPD og Versailles- traktaten
For å vera i stand til å styra "den organiserte kapitalismen"
på ein slik måte at denne "voks seg fredeleg inn i sosialismen~'
var heile den sosialdemokratiske rikspolitikken primært innsikta mot å vinna fleirtalet i den tyske riksdagen, dvs. å bli
r egjerande gruppe. Men på grunn av oppsplittinga av den borgarlege veljarmassen på ei rekke borgarlege parti, og på grunn av
den generelle politiske høgredreiinga i Tyskland etter 1924,
innsåg dei parlamentariske strategane i SPD at partiet berre
kunne koma i regjeringsposisjon sarnan med fleire andre parti.
Koalisjonspolitikken er såleis et sentralt trekk ved WeimarSPD. I den revolusjonære etterkrigskrisa (1919-1924) regjerer
SPD mest uavbrote saman med dei to partia DDP (Deutsche Demokratische Partei) og det katolske sentrumspartiet (Zentrum)
(= "Weirnarkoalisjonen"). Hausten 1923 vart SPD for siste gang
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"henta inn att" i regjeringsposisJon, for nok ein gang å gjera
teneste som buffert overfor dei radikaliserte arbeidarmassane.
Frå 1924-1928 er SPD - med en veljaroppslutnad på gjennomssnittleg 26-27 % - utan innverknad på rikspolitikken. Skiftande
borgarpartiblokkar regjerte åleine. Derimot kontrollerte SPD
ei rekke delstatregjeringar i perioden, m.a. Preussen, Sachsen,
Thuringen, byane Hamburg, Bremen, Berlin osv •• I desse lokale
regjeringane prøvde sosialdemokratiske ministrar og borgarmeistrar å realisera SPD's innankapitalistiske reformprogram.
Særleg var Preussen ei viktig hø gborg for partiet. Men isolasjonen frå riksregjeringstaburettane var likevel avgjerande.
Jamvel om SPD kontrollerte politiet og forvaltningsapparatet i
Preussen, "(låg) den avgjerande krafta i Tyskland ••• sidan revolusjonen hjå Riket. Her satt r 'i kspresidenten med si forordningsmakt, her heldt Reichswehr til, og her fall alle avgjerdene med omsyn til utanrikspolitikken og Økonomien. Delstatane
("Lander") derimot var berre iverksetjande organ og forvalt-·
ningsinstansar" (Rosenberg, 1973, s. 177). - Jamvel om SPD i
1924-1928 formelt var å rekna som eit opposisjonsparti, fungerte riksdagsfraksjonen reelt som "Her Majesty's Loyal Opposition". I og med at systemstahil.iseri ng, dvs. stabilisering av
"den organiserte kapitalismen", var det berande element i partiets politikk, var opplØysningstendensar på det parlamentariske planet SPD-byråkratiet sin store skrekk. Dessutan kravde
koalisjons-politikken at partiet i praksis demonstrerte sin
sama:rbeidsvilje . Dei tyske sosialdemokratane var som dei
fleste tyskarar djupt såra og vonbrotne over dei harde vilkåra
Tyskland vart nedlesst med i og med Versailles-avtalen. "Men
dei innsåg raskt at den einaste vona om ein revisjon (av Versailles-avtalen), særleg på dei økonomiske områda, låg i ein
politikk som aksepterte det som hadde hendt og innretta seg etter dette. Når dei allierte s å g at Tyskland ikkje makta å oppfyll a avtalen - trass i alvorlege freistnader, ville dei letta
dei tyng.jande bør ane friviljug .På dette viset vart SPD på eit
tidleg tidspunkt konseKv ent:e talsmenn for ein vest-venleg "oppfyllingspolitikk", som vart identifisert med Gustav Stresemann"
(Huht, 1970, s.36}. SPD støtta Dawes-planen (1924}, Locarnopakta (1925), Tysklands medlemskap i Folkes.ambandet (1926), Kellogg-Briand--pakta (1928), og Young-planen (1929). "Uten denne
sterke støtta frå SPD ville Stresemanns suksess vore svært usannsynleg" (Hunt, 1970, s. 36).

Den økonomis ke konjunkturen og SPD-ref ormismen sine gr ens er
Vi har i dette arbeidet gitt eit riss av den politiske oppfat..ninga til SPD i Weimarrepublikken. Jamvel om partiet i 1924..-25
er utanfor regjeringsposisjon kunne arbeidarbyråkratane i parti
og fagorganisasjon framleis klamra seg til eit skin av suksess:
ein (om enn smålåten) materiell framgang for det tyske proletar-
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iatet. Konjunkturnedgangen 1927/28, ein nedgang som blir
kraftig aksellerert ved at den internasjonale krisa forplantar seg til Tyskland 1929-1930, pensar "naturleg" dei tyske
herskande klassane over på ein offensiv retta mot dei materielle levevilkåra til massane. Den omfattande streikebølgja
og masselockout-politikken til kapitalsida frå hausten 1929
(jmf. Ruhreisen-streiken) speglar denne prosessen. Det materielle grunnlaget for sjølve integrasjonspolitikken blir altså steg for steg rive bort, i ein situasjon der arbeidarbyrå~

kratiet sitt politiske behov for å kunne "tilby" arbeidarklassa noe, er større enn noen gang. Som vi har observert, forutsette nettopp "sosialisme"-prosjektet til parti- og fagforeiningsbyråkratane ein stabil og blømande kapitalisme,- at ein
prinsipielt krisefri kapitalisme var mogeleg. Eit sosialdemokratisk parti har derfor som regjerande gruppe ein dobbeltfunksjon: Strategisk å sikra kapitalens akkumulasjons- og profittvilkår, og taktisk å prøva å skaffa oppslutning i arbeidarklassa for eit "realistisk" og "fornuftig" "måtehold". Ein slik
politikk et alltid motsetningsfylt. Korvidt han lykkast er i
siste instans avhengig av at klassa (eller hovedtyngda av den
organiserte delen av ho) aksepterer eller tolererer konsekvensane av den same kriseløysingspolitikken.

SPD's taktiske tilpassing til

kap~talkreftenes

krav.

SPD og undertrykkingsapparatet
Det tyske sosialdemokratiet hadde dessutan eit anna omsyn å
ta. Det var vesentleg for partiet å unngå konfliktar som kunne truga koalisjonen, - derfor måtte ein tilpassa seg dei borgarlege koalisjonspartia ved å unnlata å ta opp sosialdemokrat. iske "merkjesa)rnr". Det er såleis ikkje til å bli moralsk oppøst over at det politiske programmet ei samla regjering forplikta seg på i riksdagen, var ein einaste lang konsesjon frå
SPD si side til DVP (Deutsche Volkspartei). I praksis gjekk
dette programmet ut på sterkt nedsette skattar og avgifter for
kapitalistklassa og krautjunkeroligarkiet, og ei tilsvarande
høgjing av skatfane p~ lønsarbeidarar. Samtidig vart det skore
ned på arbii<lsløysestønader og dei sosiale trygdeordningane.
(Dress/Hampell/Imig, 1962, s.1873). Også med omsyn på utbygginga av 'd et statlege undertrykkingsapparatet innkasserte SPDbyråkratie't seg store "fortenester", både på riksplan og delstatnivå. Under regjeringa til H-ermann Muller vart KPD's mili.,..
tærorganisasjon, det Raude Frontkjemparforbundet, forbode. Den
same regjeringa vedtok dessutan "den 2. republikkvernloven",
som i praksis kom til å retta seg imot den anti-fascistiske motstandsrørsla (først KPD, seinare og sosialdemokratiske organis.asjonar og grupperingar som braut med partiet sin "tolereringspolitikk" og gjekk ut i utanomparlamentarisk kamp mot den veks-
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ande fascistiske rørsla). I ei rekke byar og Lander kontrollerte SPD politikorpset ved at dei hadde politipr esident en.
"Innsatsen" til <lesse politiavdelingane stod slett ikkje attende for den innsatsen denne greina av det borgarlege under~
trykkingsapparatet leverte i borgarleg kontrollerte delar av
riket. I Kiel, Hamburg, Leipzig, Ruhrområdet osv. skaut dei
SPD-kontrollerte politiavdelingane tidt og ofte på dei forbodne hunderdemonstrasjonane til dei arbeidslause. I Preussen la
sosialdemokraten Zorgiebel ned forbod mot l.mai-demonstrasjonar i 1929. KPD ignorerte dette forbodet og arrangerte ein
fredeleg demonstrasjon i Berlin, som enda med at politiet i
denne byen på åpen gate myrda 31 av dei demonstrerande arbeidarane (Rosenberg, 1973, s. 200; von Plata· , 1.974, s.199).
Innanriksrninisteren, sosialdemokraten Severi ng,, talte eit tydeleg språk: "Vi i regjeringa måtte vera slakke karar dersom vi
ikkje ville førebu dei forsvarstiltaka som er nødvendige mot
det åtaket som trugar staten. Andsynes dei 3 millionane arbeidslause er lova om vern av Republikken absolutt påkravd" (von
Plata, 1974,s.200).

St orkapitalen likeve l misnøgd med SPD
Det tyske sosialdemokratiet førte som· regjeringsberande koalisjonspartnar ein
arbeidsfiendsleg politikk både
i økonomiske og sosialpolitiske spørsmål. Men dette var ikkje
tilstrekkeleg - for kapit alen. Den tyske storkapitalen kravde
andsynes den veksande krisa ei sprenging av den store koalisjonen og oppretting av ei "rein" borgarleg regjering, boren
oppe av dei tradisjonelle partirepresentantane for den herskande klassa. "Då riksregjeringa på tampen av året (1929, T.S.)
atter ein gang stod utan pengar og laut låna seg driftsmidlar
av bankane, stilte Schacht (riksbankpresidenten, T.S.) diktatoriske vilkår. Riksregjeringa måtte først oppfylla bestemte
krav, m.a. gå med på gjeldssanering og hØgjing av statsinntektene ••• Det synte seg at den demokratiske republikken ikkje
eksisterte lenger, men at i staden bankkapitalens diktatur
rådde grunnen"I 1 (Rosenberg, 1973, s.196-198). Den 1. januar
1930 polemiserte "Deutsche Allgemeine Zeitung" - eit sentralt
talerør for den tyske storkapitalen - skarpt mot SPD, s.om ifølgje avisa førte ein "raud og vanvitug økonomisk politikk".
Avisa krev "ei ubetinga . avgjerd", og gjer merksam på at "enkelte
framstØytar frå borgarleg side som vart gjorde i 1929, berre er
å sjå på som innleiande manøvreringar til ein slik avgjerande
kamp" (Klein, 1953, s.890). Kravet frå kapitalen om direkte
lønsnedslag og nedskjæring til beinet av dei sosiale ytingane
var i sine konsekvensar tiltak som SPD- og ADGB.-leiinga berre
vanskeleg eller umogeleg kunne forsvara politisk overfor sin
eigen sosiale basis. Det var ikkje tilfeldig at koalisjonspartnaren DVP våren 1930 konsentrerte åtaket om ei sos.ialdemo-
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kratisk merkjesak: arbeidsløys.etrygda. Etter press fr å fagforeiningsbasisen måtte dei sosialdemokratiske ministrane avvisa DVP's nedskjeringsframlegg - koalisjonen blir sprengd,
SPD er definitivt sjalta ut av regjeringssamanheng, og fasciseringa i Tyskland går inn i ein ny etappe: "presidialdikta-

tura".
D) SPD I KRISE- OG FASCISERINGSKONJUNKTUREN 1930-33.
I

"TOLERERING" SOM "SYSTEMSTABILISERING": SPD OG UNNTAKSPOLITIKKEN

Bruning og von Papen : grunnlaget for integrasjonspolitikken
forsvinn
Under regjeringane Bruning og von Papen blei åtaka mot arbeidarklassa sine posisjonar utvida til også å gjelda sjølve tariffavtale og-forhandlingssystemet, Gjennom den første unntaksforordninga av 1. desember 1930 gjekk staten for første gong
inn i dei løpande tariffavtalane. Offentlege arbeidskjøparar
fekk nå fullmakt til å redusera lønene til funksjonærar og embetsmenn. Gjennom den andre unntaksåtgjerda - som og galdt
offentlege sektorar - kunne regjeringa med lova i hand setja
det statlege skilsdomssystemet til side-s og forlenga tariffavtalar som var i ferd med å gå ut, eventuelt kopla med lønsreduksjonar. Særleg alvorleg var den fjerde unntaksforordninga
av 8. desember 1.931, Denne forordninga innebar i praksis ei
innskrenking i fagforeiningane sin tariffautonomi. Løpande
avtalar vart sette ut av kraft, og tarifflønene vart - med
verknad frå 1. januar 1931 - skrudde tilbake til nivået frå 10.
januar 1927. Denne politikken nådde førebels eit høgdepunkt
under von Pcrpen. Ved hjelp ay unntaksforordninga av september
1932 forsøkte han de facto å setja sjølve tariffretten ut av
spel. Ei regjeringsfråsegn bemyndiga kapitalistane til å redusera dei tariffesta lønene med inntil 20 %. Kampåtgjerder
frå fagforeiningane si side mot slike lønsreduksjonar vart erklærte som tariffstridige (sic!) (Fulberth/Harrer, 1974, s.
223; Ortwein, 1977, s. 223-225).

NSDAP får masseoppslutning
Parallellt med Bruning- og von Papen-regjeringa sine politiske
og økonomiske "demokratiseringsåtgjerder", voks den fascistiske
rørsla (NSDAP) seg sterkare og sterkare i takt med den aukande
arbeidsløysa. "Dei småborgarlege mellomsjikta og mellomsjikta
i bondemassane, massen av intelligensiaen og fleirtalet av dei
borgarlege orienterte sektorane av dei lønsavhengige, og embetsmennene og funksjonærane - <lesse vende seg i all hovudsak bort
frå dei tradisjonelle borgarlege partia, då <lesse berre alt for
synberrt vart identifiserte med dei økonomisk og politisk ansvarlege for den forverra stoda for <lesse sjikta" (Fulberth/
Harrer, 1974. s .224).
.
161

Etter at NSDAP alt i desember 19 29 hadde vunne ein "sensasjonell" siger ved delstatvala i Thuringen, som resulterte i at
partiet stilte innanriksministeren i det nye Landes..-kabinettet
her, signaliserte riksdagsvala i september 1930 ein kraftig
skuv framåt for partiet. NSDAP kom ut av valet med 6.4 millionar røyster (mot 0.8 millionar i mai 1928). I julivala 1932
nådde NSDAP eit høgdepunkt. Med 13.8 millionar røyster - inn
på 40% av dei avgitte røy stene - sigla partiet opp som det
sterkaste partiet i riksdagen.

NSDAP vert i nter ess ant f or s tor kapitalen
SPD s i poli tiske avmakt
Samstundes som denne masseinnverknaden til NSDAP auka, fram-·
stod partiet for stendig fleire fraksjonar innafor storkapi~
talen som ein "interessant samarbeidspartnar", dvs. som det
partiet som hadde den massebasisen som ville vera nødvendig
for ei politisk likvidering av den tyske arbeidarklassa som
politisk organisert klasse.1 2
Oppmarsjen til den fascistiske masserørsla, og samspelet mellom monopolkapitalen og dei borgarlege presidialdiktatura i
arbeidet med . å Øydeleggja Weimarrepublikken konfronterte arbeidarbyråkratiet med to mogelege politiske framgangsliner:
"Enten å føreta ein prinsipiell revisjon av si politiske orientering og å omforma. seg sjølv, i fall partiet ville verkeliggjera sine proklamerte målsetjingar om forsvar og utbygging
av dei demokratiske rettane og den parlamentariske republikken
og om å forbetra den materielle livssituasjonen til massane.
Eller heilt å gi avkall på denne målsetjinga - om ikkje •••
verbalt, så i alle fall faktisk - og dermed og målsetjinga om
å representera arbeidarinteressene" (Fulberth/Harrer, 1974,
s.226).
I denne politiske situasjonen med ei gradvis tilsidesetting av
det parlamentariske demokratiet og offensiv mot levevilkåra
til det tyske proletariatet kunne ein f or s varsstrategi som
framleis avgrensa seg til parlamentarisk arbeid og valkampar,
umogeleg føre fram.
SPD kunne med andre ord vel ja mellom to vegar: Det kunne en ten
gå over på ein utanomparlamentarisk forsvarsstrategi, ved å
mobilisera til kamp mot dei herskande klassane si øydelegging
av den borgarleg-parlamentariske statsskipnaden og mot SA- og
SS-avdelingane si stendig meir målretta terrorisering av den
organiserte arbeidarrørsla - · inkludert partiet SPD. EUer
SPD-leiinga måtte avgrensa seg til å halda fast på systemstabiliseringspolitikken med parlamentarisk-konstitusjonelle middel - i ein situasjGn der dei herskande klassane og ei veksande
fascistisk masserørsle nettopp var ute etter å torpedera den
gamle og "utlevde" politiske og økonomiske ordninga. På det
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verbale planet og i si sjølvforståing rekna SPD-leiinga seg
som det einaste stødige bolverket mot denne dernonteringspolitikken - men det "svaret" SPD- og ADGB-byråkratiet i sin prak.,..

tiske politikk gav på den aukande fasciseringa i tida 1930-32,
- den såkalla "tolererings"-lina - var fullstendig avmektig
med omsyn til å derrona opp for og stogga den fascistiske frammarsjen. Den. 18. oktober 1930 innleidde den sosialdemokratiske riksdagsfraksjonen "tolereringa" av Bri.iningkabinettet sin
unntaktspolitikk ved å røysta ned eit mistillitsvotum mot regjeringa og eit framlegg om å oppheva den første unntaksforordninga. Seinast frå denne datoen var det klårt at partileiinga heldt uavkorta fast på den gamle "velprøvde" strategien.
Å "tolerera" Bruning-kabinettet innebar til og med å gi avkall
på ei kvar form for parlamentarisk opposisjon, sidan riksdagen
ifølge Weirnar-forfatninga hadde uttrykkeleg kompetanse til. å
annuller a rikspresidenten sine unnt.aks forordningar. Haus ten
1930 var styrkeforholdet i riksdagen slik at regjeringa berre
kunne kastastved at sosialdernokratane røysta sarnan med kornrnunistane og nasjonalsosialistane. Dette er avgjerande: BY'U-

ning-regjeringa regjerte på den sosialdemokratiske riksdagsfraksjonen sin nåde.
For SPD-byråkratiet fortonte denne "tolereringa" seg som "det
minste vondets" politikk. Argumentasjonen var at dersom SPD
var med på å fella regjeringa, vill~ eit nytt og verre kabinett ta over, eit slikt regime ville etter alt å døma enten
direkte eller indirekte korna under NSDAP's og Hitlers kontroll,
Dette måtte forhindrast for einkvar pris. "Tolereringspolitikken og det at vi vik unna er ikkje noe mål i seg sjølv - vi
ser i denne politikken snarare eit hardt og forbigåande nødvende, ••• vi held Bruning-kabinettet i live berre så lenge
denne regjeringa er fast bestemt på og istand til å halda i
sjakk dei fascistiske aspirasjonane, og ••• vi taler berre

krenkingane av den demokratiske forma (sic:J foråredda det
demokratiske innhaldet ( ! ) i forfatninga" (Brei tscheid, 19 31,
s. 103;

vår kursivering, T.S.}.

Tilsynelatande hadde SPD-leiinga det klart for seg kva ei NSDAP
-regjering ville innebera. l eit memorandum frå partileiinga i
oktober 1930 heiter det at ei regjering direkte eller indirekte
kontrollert av Hitler og NSDAP ville "øydeleggja alle organisa.....
sjonane -til arbeidarklassa, ho vil setja riket under ein permanent militær unntakstilstand, og undertrykkja alle politiske
fridornar, inkludert pressefridornen og forsarnlingsfridornen, kort
sagt, ville det bety borgarkrig heime og ekspansjonskrig utanlands" (Sitert frå B.raunthal, 1967, s .357).

SPD si teoretiske avmakt
For å få eit betre grep på dei viktigaste elementa i den tankegangen som elles var typisk for "det minste vondets." politikk,
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er eit studium av SPD's partikongress i Leipzig (mai-juni 1931)
påkravd. Ei rekke framståande representantar for parti- og
fagorganisasjon leverte her utførlege argument for partiets
offisielle politikk, samtidig som dei same representantane an.,..
alyserte dei tyske politiske og økonomiske utviklingstendensane. Leipzig-kongressen var den siste partiet arrangerte før
det vart likvidert (den 23. juni 1933). Dessutan markerte den
politiske opposisjonen i partiet seg særleg sterkt ved dette
høve.
Eit sentralt trekk ved desse kongressinnlegga er at dei demon.,..
strerer kor hjelpelause partiteoretikarane er med omsyn på å
gripa dei økonomiske og klassepolitiske føresetnadene for, og
konsekvensane av den tyske fasciseringsprosessen. Rett nok kan
dei same "teoretikarane" ikkje unngå å sjå at den økonomiske
kriseutviklinga proletariserer eller trugar med å proletarisera
det næringsdrivande småborgarskapet, dei lægre sjikta blant
bondemassaue, osv., og at desse sjikta i aukande grad flokkar
seg om NSDAP. Men oppsvulminga av den fascistiske masserørsla
blir ikkje sett inn i ein objektiv økonomisk og klassemessig
samanheng. Det finst ikkje ansatsar til å besteunna føresetnaden for og framtidsutsiktene til denne rørsla. Vi ser ingen
grunn til å moralisera over denne "mangelen". Denne manglande
evna er ein nødvendig funksjon av det forholdet at dei politisk herskande krinsane i SPD identifiserte seg med den borgarlege staten, at dei b~serte seg på at "den organiserte kapitalismen" prinsipielt sett var ei "fornuftig" og "krisefri" Økonomisk ordning, osv •• Tilsvarande dette håpet om at den demokratiske republikken vil visa seg å vera "sterk og sunn", er
likeeins håpet om at vinden snart ville gå ut av segla på den
nasjonalsosialistiske rørsla, ho ville nok "gå til grunne".
For "eit parti og ei rørsle som har eit så lite sikkert teoretisk grunnlag som den nasjonalsosialistiske", (eit parti som berre arbeider med kjensler og apellar til lågtståande raseinnstinkt og rasemisunning), eit slikt parti "har ikkje noka framtid i Tyskland, kan ikkje triumfera i Tyskland" (Breitscheid,
1931, s.107). Den sentrale SPD.,...avisa "Volksw:ille" (Hannover}
trøystar seg i juli 1932 med at "det er ikkje blitt noe av den
fascistiske maktovertakinga, og det vil heller aldri bli noe av
ho. Draumen om 'Det Tredje Riket' er utdrøymt" (Kunze, 1971,
s. 68). I eit opprop "Til Partiet" som sentralstyret i s·PD
sender ut den 5. desember 1932, heiter det at: "Det vil for alltid vera den historiske fortenesta til sosialdemokratiet å ha
halde fascismen borte frå makta så lenge at han byrja tapa terreng i folkemeininga" (Kunze, 1971, s. 68). 14 dagar før utnemninga av Hitler til rikskanslar, skreiv SPD-avisa "Volkswille" at "1932 vil i historia leva vidare som det året då den avgjerande kampen mot fascismen vart ført i Tyskland og dermed og
vart vunnen i Mellomeuropa" (!) (Kunze, 1971, s.68)_.
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Innafor denne håpets, den gode viljens og illusjonens "strategi" er det konsekvent nok å hevda at "den store stagnasjonen i
det internasjonale kapitalsamkvermnet vesentleg er forårsaka av
politiske fakto r ar •.• ''o g ikkje av internasjonale økonomiske
tilhøve" (Tarnow, 1931, s.48).

SPD sin kris e teori
Desse synsmåtane viser den tyske reformismens teoretiske og
politiske bankerott overfor den fascistiske utfordringa. Den
verkelege årsaka til problema i den tyske (og internasjonale)
Økonomien var at den tyske kapitalen sleit med forringa akkumulasjons~ og profittvilkår som ein konsekvens av ei skjerping av <lei ibuande motsetningane i den kapitalistiske produksjonsmåten - ein tilstand det tyske borgarskapet i den gitte
situasjonen berre kunne kompensera for ved å senka lønsdelen
drastisk, dvs. r eaZZøns -nedslag for proletariatet. For SPD er
det tvert imot under konswrrp s jon som er den grunnleggande årsaka til krisa: "Dersom kapitalistane trur at <lei kan hindra
samanbrotet av kapitalbygnaden sin ved at <lei gjennomfører ei
veldig nedskjering i lønene, så må <lei utifrå kjensgjerningane
forstå kva for gigantisk misforståing det er" (Tarnow, 1931,s.
44). Kravet er derfor at kapitalistane skal heva lønningane
og at staten må syta for at det blir meir pengar blant folk.
Derved vil den indre marknaden bli større og krisa vil gå over.
"Når 70% av befolkninga lever av løn, då representerer <lesse
den avgjerande kjøpekrafta til nasjonen. Skjer ein ned på deµne kjøpekrafta, så vil det slå tilbake på økonomien - det fører
til ei innskrenking av avsetnaden" (Tarnow, 1931, s. 43). Jamvel om det ikkje rår tvil om at den tyske monopolkapitalen var
på sikrare grunn enn Tarnow og SPD med omsyn til å formulera
ein effektiv kriseløysningsstrategi for kapi t a l en, er det ingenting som tyder på at ikkje underkonsumpsjonsteoretikarane i
SPD og ADGB hadde <lei "beste" motiva for sine framlegg: "Så
lenge vi ennå ikkje har fjerna den kapitalistiske ordninga, må
vi sikra økonomien <lei midla som denne økonomien i samsvar med
den kapitalistiske Økonomiske teknikken treng" (Tarnow, 19~1,
s. 4 7) • Det te må gå hand i hand med "skarp kontroll av mono.,..
polkapitalen". Konsekvens-en av denne kriseforståinga var at
SPD ikkje kunne sjå at borgarskapet kunne ha interesse av ein
drastisk lønsnedslagspolitikk. Derfor kunne det heller ikkje
ha interesse av ein allianse med fascistane. Ein slik allianse
kvi lde evt. på ei "misforståing".
Som nemnt ovanfor, oppfatta <lei leiande teoretikarane i SPD og
ADGB den tyske staten som ein "sosialistisk" overgangsstat, ein
nøytral "samfunnsmessiggjort" stat. Hilferding reknar m~d at
marknaden i løpet av kapitalismens utvikling blir meir over~
siktleg og at <lei sykliske krisene blir veikare. Staten er der-:-·
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for i stand til å styra den økonomiske utviklinga, verdilova
er oppheva og erstatta av "prinsippet om frådrag frå eller
tillegg til profitten". Medan borgarskapet bruker, dvs. misbruker staten til "egoistisk" profittmaksimering, gjeld det
for sosialdemokratiet å bruka staten til fordel for arbeidarklassa. Den grunnleggande politiske oppgåva for arbeidarklassa blir etter dette å halda oppe det borgarlege demokratiet
(parlamentarismen) - berre slik kan SPD koma i "bruksposisjon':
Krisene i den kapitalistiske økonomien er for Hilferding uttrykk for ein disproporsjonalitet (ujamn utvikling) mellom dei
ulike sektorane i økonomien. Han trudde at anarkiet i den kapitalistiske produksjonen kunne opphevast (les: "styrast
bort") utan å oppheva sjølve den kapitalistiske produksjons.,..
måten.
Under "den store koalisjonen" (Muller-regjeringa 1928-30) hadde Hilferding som finansminister prøvd å praktisera dette
styringsprinsippet, utan hell, må vita, idet framstøytane hans
kolliderte med ein uforutsett storleik: borgarskapets klasse-

interesser, borgarskapets klasseposisjon, og statens objektive
politiske funksjon.
Jamvel om den politiske og økonomiske
krisa frå 1929 av fullstendig torpederte alle voner om ein
"organisert" kapitalisme, heldt den reformistiske leiinga til
parti- og fagorganisasjon stødig fast på <lesse illusjonane.
Dei bar dei med seg inn i dei fascistiske konsentrasjonsleirane. Under inntrykket av krisa såg den same leiinga seg likevel nøydd til førebels "å demma opp for den optimismen som ho
••• i åra med relativ stabilisering hadde søkt å vekkja hos
tilhengarane sine, som om dei sosialistiske måla kunne vinnast
via ein lineær frammarsj i kamp om fleirtalet i staten og par.,..
lamentet" (Kadritzke, 1974, s. 69).
På 1931-kongressen heiser Tarnow teorien om "den organiserte
kapitalisme" på full stang, og prøver samtidig å forlika den
reale "teorifiendslege" politiske og Økonomiske tyske utviklinga med ein rett nok dempa framtidsoptimisme. Tarnow konstaterer ei "til nå ukjend opphoping av kriseårsaker", og blir
deretter konkret: "vi står sant nok ved kapitalismens sjukeseng, ikkje berre som diagnosestillar, roen og som - ja, kva
skal eg sei? - som ein lege som vil lækja? eller som ein gladlynt arving - ein arving som ikkje kan venta på slutten og som
helst vil hjelpa til med gift? ••• Eg ser det nemlig slik at
vi er dørode til både å vera ein lege som alvorleg Ønskjer å
lækja, og å hysa kjensla av at vi er arvingar som jo før jo
heller vil overta alle etterlatenskapane frå det kapitalistiske systemet. Denne dobbeltrolla - lege og arving - er ei
fordømt vanskeleg oppgåve!" (Tarnow, 1931, s. 45). Men pasienten - kapitalismen - må lækjast, elles vil det til slutt
ikkje vera noe å arva! Tarnow åtvarer mot ein altfor stor
pessimisme under inntrykket av "kaoset i dei aktuelle Økonow166

iske tilstandane", for "det eksisterer allereie sterke fundament og berebjelkar for den sosialistiske framtidsby gnaden.
Og når tåkedisen frå denne økonomiske krisa har letta, dq vil

ein tydeleg s jå at også i løpet av denne tida er dei sosialistiske fundamen t a blitt sterkare (sic !) og dei kapitalistiske veikar e " (Tarnow, 1931, s. 50). "Tolererings"-lina "det minste vondets politikk" - er det politisk-ideologiske
uttrykket for at SPD og ADGB-byråkratiet ikkje visste om ei t

ei naste mi dde l til å f orsvara dei arbeidarinteressene som vart
så mykje omtala i partiet . "Tolereringa" innebar dessutan ei
(uutalt) erkjenning av at kampen for "sosialismen" (sluttmålet) måtte utsetjast inntil vidare. Tida arbeidde trass i alt
f or sosialdemokratiet. Hadde ikkje Tarnow så seint som i 1931
streka under at den aktuelle økonomiske og politiske krisa
styrka <lei sosialistiske fundamenta i politikk og økonomi?
Den passive underkastinga under kapitalens kriseløysingsstrategi i tida 1930-33 er slett ikkje uttrykk for at det politiske
leiai:skapet i SPD "sveik" sine ideal, eventuelt "svikta" i si
politiske rolle, men er tvert imot uttrykk for "ein typisk reformistisk fatalisme andsynes den kapitalistiske økonomien og
denne økonomien sine kriseverknader" (Kad:r:i·tzke, 1974, s.77).
Kva denne '' tolereringa" fekk som resultat i Tyskland, fekk ein
eit varsel om alt i juli 1932: von Papen-regjeringa sende tropi:ar til Pr.eussen, som heilt enkelt avse t te den legale delstat1.3·
regjeringa under leiing av sosialdemokratane Severing og Bram1.
Prosessen med "Gleichschaltung von Interessen" ("likeretting av
interesser", Sohn-Rethel, 1973) i forholdet mellom <lei sentrale
fraksjonane innafor den tyske storkapitalen var på dette tidspunkt komen langt. Dei var komne fram til ei politisk semje om
å likvidera Weimar-demokratiet til fordel for ein f asci stisk
unntaksstat. I det vi går nærare inn ·på dei sentrale trekka
ved SPD og ADGB-leiinga sine politiske manøvreringar det siste
å ret før den fascistiske maktovertakinga, går vi inn på og
kritiserer ein teori om det tyske sosialdemokratiet (og den
internasjonale sosialdemokratismen generelt) som Komintern utvikla i mellomkrigstida.
E) SOSIALDEMOKRATISME

= SOSIALFASCISME?

Stalin og Sinovjev
Dei første ansatsane til ei teoretisk beste)1!Illing av sosialdemokratismen som sosialfascisme blir leverte av Stalin og Sinovje v i 1924. For Stalin framstår fascismen som "ein borgarskapets kamporganisasjon som stør seg på sosiald.emokratiet s_i aktive støtte. Sosial demokratiet er ob j ekt i vt f ascismens moder at e
f løy ••• Desse organisasjonane (fascismen og sosialdemokratiet, T.S.) utelukkar ikkje einannan, men ut fy ller einannan. Dei
er ikkje antipodar, men tviUingbrør" (Stalin, Zur internation-
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alen Lage, Werke, Bd. 6, s. 253). Sinovjev tar opp det same
temaet .i ein tale han heldt om stoda i KPD i EKKI i januar
1924. "I Tyskland herskar ikkje berre fascismen, men fas,..
cismen pluss sosialdemokratiet". Objektivt utgjer den tyske
fascismen og sosialdemokratiet ei blokk - for i Tyskland er
sosialdemokratiet "blitt til ei fascistisk fløy i arbeidarrørsla", "ein bestanddel i fascismen... Det internasjonale
sosialdemokratiet utgjer i dag ein :nøy i fascismen" ("Fas..chismusanalyse und ••• ", 1974, s.73-76).

Sosialfascismen og Komintern
Men det er særleg frå og med Kominterns 6. kongress (hausten
1928) og utetter at Komintern offisielt kneset _ sosialfascis,..
meteorien som basis for ein offensiv for å avsløra det internasjonale sosialdemokratiet. Etter at representantar for det
tyske kommunistpartiet i ei rekke kongressinnlegg hadde gitt
den tyske "sosialfascismen" det glatte lag, vedtok kongressen
ein resolusjon der det heiter at "klassesamarbeidsideologien,
som er den offisielle ideologien til sosialdemokratiet, har
mange berøringspunkt med fascismen sin ideologi. Kimar til
fascistiske metodar som blir brukte mot den revolusjonære arbeidarrørsla, finst i praksisen til mange sosialdemokratiske
parti, dessutan og i praksisen til det reformistiske fagforeiningsbyråkratiet" ("Faschismusanalyse und ••• ", s. llO). Og.
i det programmet Komintern vedtok på denne kongressen, heiter
det at: "Alt etter den til eikvar tid eksisterande politiske
konjunkturen nyttar borgarskapet seg av både fascistiske metodar og av metoden med koalisjon med sosialdemokratiet, der sosialdemokratiet sjølv - særleg i kritiske tider for kapitalismen - ikkje sjeldan spclar ei fascistisk rolle •••• Fascisme
og koalisjon med sosialdemokratiet er båe uvanlege metodar for
den normale kapitalismen. Dei er teikn på at kapitalismen er
inne i ei allmenn krise og blir nytta av borgarskapet for å
bremsa revolusjonens frammarsj" ("Faschismusanalyse und ••• ",
s.103).
Det framgår tydeleg nok av dess.e sitata at "sosialfascisme"-begrepet slik det her blir brukt av Komintern- og KPD,..teoretikar'""ane, ikkje har eit klart avgrensa og definert innhald. Sosialdemokratiet er på den eine sida ein metode(ein reiskap} borgarskapet kan gjera bruk av for å berga sitt herredøme, dvs. ei'n
av to metodar, fascismen er den andre. På den andre sida opp,..
trår sosialdemokratiet c~"sosialfascismen") og fascismen s·om
eit fusjonert heile - sosialdemokratiet er ei "fløy", eventu,..
elt "ein fast bestanddel" av fascismen. Det er synberrt ennå
uavklara om sosialdemokratiet berre (motvillig) lar seg bruka
som eit verktøy av borgarskapet, eventuelt om desse partia sin
politiske praksis objektivt stør framvoksteren av fascismen,
eller om dei i røynda er "faste hestanddelar" av dei fascist-·
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iske rørslene (eventuelt dei fascistiske regima). Både av
strategiske og taktiske omsyn måtte det for Komintern vera ei
livsviktig oppgåve å avkl a ra dette forholdet - ikkje mins t i

ein situasjon der dei vesteuropeiske sosialdemokratia or ganiserte major iteten av det
industrielle pr oletariatet i
desse samf unnsformasjonane .
Etter kvart som den internasjonale økonomiske krisa slo igjennom i Tyskland i 1929, demonstrerte sosialdemokratiet - sjølve
"beviset" for sosialfascismeteorien - at det ikkje makta å forsvara arbeidarklassa sine interesser mot den arbeidarfiendslege
offensiven. I løpet av denne utviklinga kom Komintern til ei
"avklaring" av kva "sosialfascismen" var. På det 10. EKKI-plenumet (juli 1929) r å r det stor semje om at fascismen og sosialfascismen ikkje skil seg frå einannan med omsyn til dei politiske må l setj ingane - skilnaden består einast i at medan fascistane ope forsvarar <lesse målsetjingane, handlar sosialfascistane på same vis som fascistane - men bak ei t r øykteppe .
På EKKI's 11. plenum (mars-april 1931) har ein eintydig konsolidert seg .på denne konsepsjonen: "Således bliver socialdemokratiet til en bestanddel af det borgerlige diktatur i al l e
dets f or mer, derunder også det f as cis ti s ke system ••• ". (Manuilsky, sit. frå Sidenius, 1976, s.98, vår kursivering, T.S.).
Denne oppfatninga var og dominerande i det tyske partiet: "I
dag (1931) har vi i Tyskland den situasjonen at dei sosialdemokratiske leiarane utfoldar den største aktiviteten ved gjennomføringa av det fascistiske diktaturet ••• Dei er so og seie
blitt rambukken i fasciseringa av Tyskland" 14 (Thalmann, sit.
frå Sidenius, 1976, s.98). Dvs. fascismen og "sosialfascismen"
har identiske politiske målsetjingar og den same klassepolitiske funksjonen.

Kr>itikken av sosial f ascisme- teor ien
Kritikken av sosialfascisme-teorien kan samanfattast i <lei
følgjande tesane. Sosialfascisme-teorien må sjåast i lys av
ein fals k . fascisme-analyse. Det er vidare ein "teori" som er
hjelpelaus med omsyn til å gi ei bestennning av det tyske (og
internasjonale) sosialdemokratiet sin klassenatur og si klasser olle . Denne hjelpeløysa avlar i sin tur ei maktesløyse nied
omsyn til å gripa den spesifi kke funksjonen til reformismen og
f~scismen i det borgarlege samfunnet . I utgangspunktet har
denne teorien med den riktige innsikten at både reformismen
og fascismen har som objektiv funksjon å halda oppe den kapitalistiske produksjonsmå ten. Men i sin konsekvens hevdar han
feilaktig at dei "kan innta same plassen i den same statsforma,
som om dei skulle vera ombytbare" (Poulantzas, 1973,s.161).
Som vi har sett ovanfor, argumenterte Komintern i 1928 (6.
verdskongressen) med at den sosialdemokratiske klassesamarbeidside~logien "har mange berøringspunkt med fascismen sin
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ideologi". SPD's illusjonar om "økonomisk demokrati" og den
herskande statsteoretiske oppfatninga i partiet ("den s.osial.,..
istiske overgangsstaten")vart oppfatta som bev{s for dette.
På det 10. EKKI-plenumet (1929) argumenterte B.ela Kuhn og
Martynov lenge og vel for "den intime slektskapen" mellom økonomisk demokrati-teorien og den fascistiske korporative ideologien (Bahne, 1960, s.235)o Slike "bevis" er i røynda berre mogelege om ein ser bort ifrå at den sosialdemokratiske
oppfatninga av "økonomisk demokrati" eintydig var grunngitt
som ein teori om transformasjon av kapitalisme til sosialisme, på grunnlag av bevaringa av det borgarleg-parlamentariske

demokratiet og med dei frie fagforeiningane som ein berar av
denne transformasjonsprosessen. Grunnelementa i og dei politiske konsekvensane av den fascistiske korporativideologien
var kvalitativt forskjellige fra dette. Jamvel om "stenderstat"-ideologien på det abstrakte planet tyktest å føresetja
ein viss autonomi for dei ulike samarbeidande "stender",
var det likevel klart, t.d. for Hitler sjølv, 15 at.den"n:asjonale fellesskaps"-ordninga ("Volksgemeinschaft"),som NSDAPleiinga propaganderte, berre kunne realiserast dersom <lei ulike organisatoriske uttrykka for "klasseegoismen" i arbeidarklassa, partia og fagforeiningane, vart sjalta ut. 1 6 Den
tyske monopolkapitalen gjekk i siste instans inn ·for NSJ?AP. som
kriseløysings-"eksekutør" avdi ein sette si lit til at den
fascistiske masserørsla ville greia å utradera både det parlamentariske demokratiet og arbeidarklassa sine innomkapitalistiske interesseorganisasjonar. 17
·
Knusinga av <lesse organisasjonane, dvs. ei knusing av arbeidarklassa som organisert klasse, innebar at akkumulasjons- og profittvilkåra for den tyske kapitalen vart radikalt forbetra.
Våren 1933 vart då og KPD, SPD og dei frie fagforeiningane likviderte til siste rest - på terroristisk vis. Også <lei "sosialfascistiske" representantane for ADGB og SPD vart konsekvent
forfølgde, internerte og myrda til likes med dei tyske kommun-·
istane. Deretter vart arbeidarklassa tvangsmess.ig forsøkt innlemma i DAF (Den tyske arbeidsfronten) - ein organisasjon som
NSDAP-leiinga primært tiltenkte ein ideologisk,dvs. indoktrinerande, funksjon.Korleis "sosialfascistane" i SPD og ADGB .,.. som
angiveleg hadde "stilt seg dei same oppgåvene" som 1'nasjonalfascismen", dvs. det fascistiske diktaturet, kunne li ein slik
vanlagnad, har som ventande er, gått over dei same sosialfascisme-teoretikarane sin forstand. 18
Denne identifiseringa av sosialdemokratane si demokratiopp'fat.,..
ning med den fascistiske propagandaen og ideologien, har si rot
i ei konsekvent ignorering av dei kvalitative skilnadene mellom den spesifikke stats- og herredømeforma som fascismen representerer, og andre former for borgarskapets klasseherredøme.
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At det her skulle kunne tenkjast vesentlege skilnader, vart
kategorisk benekta. KPD-leiaren Thalmann var misnøgd med "at
det i våre rekkjer har korne til syne ein tendens til på liberalt vis å setja fascisme og borgarleg demokrati opp mot
einannan, Hitler-parti opp mot sosialfascisme" (Poulantzas,
1973, s.156). På det 11. EKKI-plenumet i 1931 åtvarer Manu-·
ilsky mot denne tendensen, - slike tendensar må bekjempast
avdi <lei er "svært skadelege og lagnadstunge" (Poulantzas,
1973, s. 157). Manuilsky strekar særleg kraftig under at jamvel om det er eit faktum "at borgarskapet er tvinga til å undertrykkj a rørsla i arbeidarklassa med fascistiske metodar, så
regjerer toppane (i borgarskapet) som før (dvs. med støtte frå
sosialdemokratiet). Fascismen er ikkj e noka ny r egj eringsform
som skiZ. seg fr å sys temet med bor garska:pet sitt dikta tur''
(Poulantzas, 1973, s. 157; vår kursivering , T.S.), Gitt slike
premissar er teoriar av typen "sosialfascisme" konsistente nok:
SPD forsvarar politisk og prinsipielt den borgarlege republikken - der er ingen vesentleg skilnad mellom denne og det fascistiske diktaturet - SPD er "sosialfascistisk" (har fascistiske målsetjingar). Av di fascismen i Komintern-teoretikarane
si utgåve blir redusert til ei~ metode (eit middel) for aukande undertrykking av arbeidarklassa og sett lik fascisering
rett og slett - er vegen stengd for å forstå det fascistiske
diktaturet. Ein kan ikkje fatta at etableringa av dette diktaturet, som m.a. har som ein grunnleggande føresetnad ei relativt sjølvstendig masserørsle, inneber eit kvalitativt brot med
det borgarleg-parlamentariske demokratiet. Fascismen representerer ei spesifikk form for borgarskapet sitt herredøme - ein
kan her snakka om den fascistiske unntaksstaten eller den fascistiske unntaksforma for borgarskapet sitt klasseherredøme.19.
Dei offisielle Komintern-analysane "glØymer" for det første at
"metodar" og "praksisar" ikkje opptrår i eit samfunnsmessig
vakuum, men "står i · eit bestemt forhold til <lei apparata som
er berarane av <lesse (metodane og praksisane)". (Poulantzas,
1973, s.161). Karakteristikkar av metodane og praksisane til
eit politisk parti som ikkje tar utgangspunkt' i den objektive
samfunnsmessige og klassepolitiske rolla som partiet har, avslører ein idealistisk tenkemåte. I <lei offisielle Komin.,tern-analysane er problemet med det objektive og det subjektive bevisnivået (her: SPD's objektive funksjon, og SPD-leiinga
si sjølvforståing) eliminert på førehand, Det som blir att, er
ei mor aZ.sk f ordøming av det sosialdemokratiske leiarskapet og
fagbyråkratiet. På grunnlag av ei mekanistisk fortolkning av
den elles problematiske leninske tesen om forholdet mellom <lei
sosialdemokratiske partia og "arbeidararistokratiet", blir sosialdemokratiet redusert til eit "økonomisk" fenomen. r- følgje
denne fortolkinga fanst nemleg den einaste verke7..ege massebas,....
isen til SPD { dette økonomisk priviligerte sjiktet av arbeidarklassa.20 At SPD t.d. hadde den desidert største oppslutninga
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i arbeidarklassa, vart avfeia med tilvising til eksistensen
av "sosialdemokratiske illusjonar" i den "eigentlege" arbeidarklassa. Desse illusjonane ville forsvinna som eit resultat
av at KPD-strategane avslørte SPD- og ADGB-byråkratiet som
"sosialfascistar".
Dei teoretiske problema som her er sette fram, har vi vore inne på fleire ganger i dette arbeidet. Det er på den eine sida
spørsmålet om dei økonomiske og klassepolitiske føresetnadene
for og verkemåten til re f ormismen i det kapitalistiske samfunnet. For det andre er det spørsmålet om dei konjunkturelle og
klassepolitiske føresetnadene for fascismen, og om å analysera
forholdet mellom reformismen og fascismen "på grunnlag av endringane i den borgarlege klassepolitikken under trykket av den
økonomiske utviklinga" (Kadritzke, 1974, s.174). Ein slik
analyse arbeider i blinde om han ikkje er istand til å gripa
den fascistiske masserørsla og sosialdemokratiet sin klas·senatur (klassegrunnlag) og den spesi f ikke politiske funksjonen
til <lesse to rørslene.
F) SAMANFATTING
Innleiingsvis sette vi opp noen tesar som resten av dette arbeidet har vore eit forsøk på å sannsynleggjera. Vi hevda at
eit parti av den s osialdemokratiske typen (og dette gjeld også sosialdemokratisk kontrollerte fagorganisasjonar) som masseintegr erande apparat objektivt fyller ein heilt bestemt politisk funksjon. Innafor rannna av den borgarleg-parlamentariske statsforma f orliker det proletariatet med borgarskapet
sitt klasseherredøme. Denne spesifikke klasserolla til sosialdemokratiet er bestemt av det moderne sosialdemokratiet sin
klassenatur. Jamvel om SPD organiserte monalege sektorar innafor småborgarskapet og visse mellomsjikt i slutten av 1920åra, hadde partiet eit dominerande inns lag av indus tri arbeidar ar, dvs. SPD hadde ein omfattande mass.ebasis både i det tungindustrielle proletariatet og i andre industriarbeidarsjikt.
Det weimarske SPD var eit borgarleg arbeidarpar ti , eit ar beidarparti for så vidt som partiet organiserte majoriteten av den
tyske arbeidarklassa, eit borf:larleg parti for s.å vidt som dette partiet etter sin funksjon sto for ein borgarleg politikk
i arbeidarklassa. Ei presisering er her nødvendig: SPD sto for
ein bestemt variant av borgarleg politikk overfor arbeidarklassa: klassesamar beidslina . Den tyske novemberrevolusjonen var
proletariatet (og soldatane) sitt verk - eit resultat av at den
tyske arbeidarklassa politisk var på offensiven overfor dei
herskande klassane i Ty sk land, som bokstaveleg talt vakla i sine
posisjonar. SPD's klassesamarbeidspolitikk spela her ei avgjerande rolle. Dei herskande klassane hadde heilt og fullt
SPD- og ADGB-byråkratiet å takka for at ei stabilisering av det
borgarlege klasseherredømet blei mogeleg. Det politiske styrke172

forholdet mellom dei to hovudklass a ne i tida 1918-23 - i favør
av arbeidarklassa - forhindra førebels borgarskapet i å utradera dei viktigaste resultata av revolusjonen: parlamentariseringa av riket og delstatane, "godkjenninga" av fagforeiningane
som arbeidarklassa sine rettmessige interesseorganisasjonar,
osv. I perioden 1924-1928/29 ("relativ stabilisering") var det
eit visst økonomisk oppsving for den tyske kapitalen, samtidig
som han ikkje trong ottast for revolusjonære framstØytar frå
den tyske arbeidarklassa si side. Derfor kunne dei her skande

k l as sane i Tysk l and for sona s eg med eksistensen av det bor garleg-par l amentari ske demo kratie t i denne perioden - og dermed
og med ei organisert arbeidarklasse og SPD (og KPD) som organiserte majoriteten av denne klassa. Det t ys ke borgarskape t
toler erte og samarbei dde med SPD og ADGB .i denne perioden, noe
som er den grunnleggande føresetnaden for at det sosialdemokratiske partiet i det heile kan fylla sin "herredømestabili.,..
serande" funksjon. Borgarskapet såg seg tent med at SPD og dei
frie fagforeiningane "leverte" massegrunnlaget (særleg i, men
og utanfor arbeidarklassa) for borgarskapets politikk i denne
konjunkt.u ren .._ som kjent har borgarskapet "normalt" behov for
eit langt breiare massegrunnlag for sin politikk enn den smale
basisen det sjølv utgjer. Det tyske sosialdemokratiet hadde i
denne perioden verkeleg ein masseintegr erande f unks jon .
Den ~konomiske og politiske krisa i Tyskland frå 1929 av råka
kapitalfraksjonAne på ein slik måte at dei løns- og sosialpolitiske forbetringane den tyske arbeidarklassa trass i alt
hadde tilkjempa seg i Weimarrepublikken, i aukande grad framstod som hindringar for ei kriseløysing på kapitalen sine premissar. I den fascistiske konjunkturen var styrkeforholdet
mellom hovudklassane endra i høve til "novemberkonjunkturen".
Borgarskapet var . på den politiske offensiven, medan arbeidarklassa var trengt på den politiske defensiven. Difor er påstanden om at det fascistiske diktaturet var borgarskapets
svar på "proletariatet sin revolusjonære offensiv"eiri rrryte . Det
må slåast fast at før fasciseringsprosessen sette inn i Tyskland, hadde den tyske arbeidarklassa ei rekkje neder lag bak seg
- både 1918/1919 og 1923 var klåre nederlag. Kapitalen~ fas.,..
cistiske kriseløysing i Tyskland hadde som føresetnad ei utrad~
ering av . dei økonomiske forbetringane for arbeidarklassa og av
dei sosiale reformene som det tyske sosialdemokratiet hadde
stått i brodden for. Men dette let seg berre gjera gjennom eit
br ot med og ei likvidering av det borgarleg.,..demokratiske systemet, dvs. ei l ikvidering av den bor garleg- demokrati ske stats- ·
f orma. SPD og ADGB · s t od i vegen for realiseringa av dette prosjektet. Jamvel om arbeidarbyråkratiet tok del i nedbygginga
av dei reformistiske "landevinningane" i stahiliseringsfasen,
var det likevel heilt klåre grenser for kor langt ein her kunne
gå. Dette byråkratiet kunne nettopp ikkj e stø det opplegget
til kriseløysing som kapitalsida heldt for nødvendig og som
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borgarskapet med stendig meir antidemokratiske middel søkte å
realisera, a:vdi det same reformistiske byråkratiet var nøydd

til å ta omsyn til dei konkrete økonomis ke og sosi'alpoli,'tiske
inter essene til den pr oletariske massebasisen det r epresenterte politisk . Det må strekast under at det tyske sosialdemokratiet trong "kvalitativt andre middel for å stabilisera sitt
massegrunnlag enn det fascistiske partiet - nemleg materielle
forbetringar eller i det minste subjektivt truverdige garanti- .
· ar om at partiet kan forhindra eller avgrensa materielle nedskjeringar som andre (parti) prøver å gjennomføra" (Kadritzke,
1974, s.82). Sosialfåscismeteorien som oppfattar det sosialdemokratiske apparatet som eit ins t rument som borgarskapet på
vilkårleg vis kan manipulera, har ikkje forstått reformismen
sin måte å fungera på.
·1 bestemte konjunkturar spelar dei reformistiske arbeidarpartia alltid ei kontr ar evolusjonæ:r> rolle, i tråd med sin
herredømestabiliseringsfunksjon. Er det borgarlege klassediktaturet truga ved at viktige sektorar av det organiserte
proletariatet har sett den sosialistiske revolusjonen på dagsordenen, demonstrerer sosialdemokratiet alltid sin truskap mot
"demokratiet". Poenget er berre at medan etableringa av den
borgarlege republikken i 1918/1919 var ein r edningsp lanke for
dei herskande klassaue i Tyskland, var den same republikken
i den fascistiske konjunkturen blitt til ei tvangstrøye for
<lesse klassaue. Den fascistiske konjunkturen representerer
i den tyske samfunnsformasjonen ein periode med poli tis k
bor garkrig, og ein avgJerande føresetnad for at borgarskapet
skulle gå sigrande ut av denne klassekonfrontasjonen, var at
den herskande klassa greidde å "skaffa" seg eit nytt massegrunnlag for ein ny politikk: den fascistiske unntakspolitikken. I den f ascistiske masser ørs la f ann bor gar s kapet de t t e

nye sosiale gr unnlaget.
Kamint6U:n. si.n ..,sosialfasci.sme"-::.teori demonstrerer sin impotens
og sine falske føresetnader ved at han ikkje kan gi noe svar
på to vesentlege spørsmål som gjeld forholdet mellom reformismen og fascismen: a) kVifor SPD i løpet av utviklinga av den
tyske krisa etterkvart vart trengt ut av alle posisjonar der
partiet hadde hatt innverknad på den borgarlege staten sin økonomiske politikk, b) kvifør dei ver kelege fascistane etter
1933 også knuste dei r ef ormistiske organisasjonane til siste
rest og konsekvent terroriserte dei "sosialfascistiske" representantane for <lesse organisasjonane. Vi er ikkje ute etter å
"forsvara" det tyske sosialdemokratiet. Det at SPD- og ADGBleiinga gjennom si "systemstabiliserande tolerering" og i sin
praktiske krisepolitikk "utleverte" arbeidarinteressene til
kapitalens kriseprogram, er udiskutabelt. Dette er, i større
eller mindre grad, eit nødvendig trekk ved den reformistiske
politikken i den kapitalistiske krisa, men kvalifiserer ikkje
til noe "sosialfascisme-stempel".
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Som ein para ll ell til r ef or mismens totale politiske bankerott
i den t yske kr i sa finn vi KPD's totale teoretiske og polit- .
iske banker ott . "Beviset" for at SPD saman med kapitalen arbeidde for å realisera fascismen, låg for desse teoretikarane
"i siste instans" i SPD-byråkratiet sine "metodar", dvs. politiske handlirigar, dvs. dagspolitikken. Kominterns hjelpeløyse med omsyn til å analysera fascismen sin spesifikke politiske funksjon vis a vis reformismen i Tyskland, og den teoretiske reduseringa av fascismen til ein bestemt "metode",
er to sider av same saka. På hi sida er det klårt at den politiske praksisen som den reformistiske "tolererings"politikken nedfelte seg i, sett lausriven frå reformismens klassenatur og klassetolle, unekteleg kunne fortona seg som "sosialfascisme". : D~t; må strekast under at ein ekstrem og brautande
antikommuni sme rådde grunnen i det weimarske SPD.
Med basis i ei totalitarismeteoretisk identifiser ing av "brun"
og "raud" ("Kozis und Nazis") vart kommunistar og nazistar
framstilte som to alen av det same stykket - '~olsjevismen og
fascismen er brør" (Wels, 1931, s.19). "Vorwartz" (21. juli
1932) rekna me<;l ein "kommunistisk-nasjonalsosialistisk einskapsfront". · Det er ei kjensgjerning at leiande ADGB-byråkratar i samband med "nødvendige" oppseiingar på industribedrifter
systematisk sytte for at KPD-medlemmer og sympatisørar måtte
gå først. Ein kan til .og med påvisa at lokale sosialdemokratiske partiavdelingar · forsøkte å berga sine organisasjonar mot
forbod ved å b~kjempa KPD-avdelingane ekstra sterkt (Rohe,1966,
s. 468), · utan .at s·like handlangartenester kunne overtyda dei
fascistiske Iilakthavarane om SPD sin fortreffelege dugleik som
eit "verktøy" for det nasjonalsosialistiske ' diktaturet. Frå
midten av 1932, men særleg etter den fascistiske maktovertakinga (januar 1933), var den grunnleggande målsetjinga for dei
toneangivande krinsane i SPD og ADGB . å berga organisasjonane
mest for ein kvar pris - denne målsetjinga vart forsøkt nådd
gjennom ein serie utspel som overflatisk betrakta måtte ovra
seg . som "reini• sosialfascisme. Den 10. mars 1933 sende såleis.
sentralstyret i ADGB eit skriv til rikspresidenten, Hindenburg,
med ein appell om at denne - som ifølgje skrivet representerte
"både arven frå det gamle ·Tyskland og vyrdnaden til det nye" måtte bruka sin innverknad for å forhindra at "fedrelandet si
takksemd overfor dei tyske arbeidarane ikkje må bli uttrykt i
Øydelegginga av fagforeiningane sin eigedom og i forfølgjing
av fagforeiningsmedlemene" (s i c!; sit. frå Braunthal, 1967, s.
386). r · byrjinga av april 1933 opptok forbundsstyret i ADGB
forhandlingar med den nasjonalsosialistiske bedriftscelleorganisasjonen (NSBO) for om mogeleg å slå saman deifrie fagforein~
ingane med denne organisasjonen (Braunthal, 1967, s. 386). Den
19. april 1933 sende det same forbundsstyret ut ein appell til
medlemen~ sine om å delta i dei 1. mai-markeringane som NSDAP
arrangerte under parolen "Det nasjonale arbeidet sin dag"
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(Braunthal, 1967, s. 386). Noen av <lei sentrale figurane i
ADGB. og partiet fØlgde oppmodinga. Dagen etter (2. mai) takka nasjonalsosialistane for denne "broderlege fellesmønstringa"
ved å opplØysa fagforeiningane og ved massearrestasjonar av
fagforeiningsmedlemer på alle nivå. Den 22. juni vart SPD
fullstendig knust - og med det og <lei siste restane av tolereringsillusjonane.
Den sosialdemokratiske "forsvars"-politikken i den tyske fascistiske konjunkturen var ein einaste lang serie kapitulasjonar. Objektivt må den tyske reformismen gjerast medansvarleg
for det fascistiske diktaturet, avdi han med hell "hindra"
majoriteten av den tyske arbeidarklassa i å få innsikt i kor
trugande den fascistiske faren var. Såleis stod den tyske arbeidarklassa utan effektive forsvarsvåpen i fascismens etableringsfase. Den opposisjonen som fanst i SPD, og som kravde ein
reell anti-fascistisk forsvarskamp, vart ekskludert av partiog fagforeiningsbyråkratiet med hard hand. Det dukkar her opp
eit spørsmål som dette arbeidet ikkje gir noe svar på: Korleis
kunne det ha seg at den tyske reformismen trass i ~in ope ar-

beidarfiends lege politikk i den fascistiske konjunkturen framleis greidde å halda på sitt proletariske massegrunnlag? Tilvisinga til at KPD's "sosialfascisme"-propaganda effektivt
sytte for å forhindra ein proletarisk anti-fascistisk front,
inneheld utvilsomt ein kjerne av sanning. Men som grunnleggande forklaringsmodell held han ikkje. Fascismen sin siger
i Tyskland (og Italia) representerer det vesteuropeiske proletariatet sitt blodigaste nederlag i dette hund.r eåret - og
demonstrerte ettertrykkeleg at det ikkje kan ettersporast
noen automatisk samanheng mellom ei radikal forverring av proletariatet sine materielle levekår og ei politisk radikalisering i klassa. Fascismen i Tyskland var ikkje eit resultat av
eit "økonomisk nødvende", men av det faktum at den einaste
sosiale krafta som verkeleg kan demma opp for og stogga fascismen i anmarsj - arbeidarklassa - i Tyskland ikkje makta
denne oppgåva.
NOTAR
1)

Desse problemstillingane vil bli nærare tematiserte i
sluttkapitlet.

2)

Desse lovane sette forbod mot alle "sosialdemokratiske,
sosialistiske eller kommunistiske" (ordrett etter loven,
T.S.), fagforeiningar, forsamlingar og trykte skrifter.
Sosialistiske agitatorar kunne utvisast frå <lei områda
<lei oppheldt seg på. Det einaste "mediet" SPD framleis
hadde, var riksdagen: partiet kunne framleis stilla opp
ved riksdagsvala.
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3)

Forbod mot skiping av politiske foreiningar.

4)

Utviklinga av medlemsstokken i parti- og fagfor~
eini-ngar:
SPD: 1905/06
380.000
1913: 1.086.000
Fagfor.:
1897: 412.000
1913: 2.500.00
(Kjelde: Fulberth/Harrer, 1974).

5)

Reformisme-problematikken vil bli drøft i sluttkapitlet.

6)

Generalkommisjonen kravde garantiar frå partileiinga om
at massestreiken (generalstreiken) berre skulle brukast
som eit defensivt avverjevåpen - og fekk det.

7)

"Rat der Volksbeauftragten" hadde 6 medlemer: tre frå
(M)SPD, og tre frå USPD.

8)

Slike "arbeidsfellesskap" med tilhøyrande tariffavtalar
eksisterte i enkelte bransjar alt før krigsutbrotet men ikkje på sentralt riksnivå.

9)

Eit parti av den sosialdemokratiske typen - eit masseintegrativt apparat ~ må ha noe å integrera arbeidarklassa på grunnlag av. Allereie denne kjennsgjerninga
gjer det klart at det politiske leiarskapet i eit slikt
parti ikkje kan oppfattast som eit instrument som den
herskande klassa kan manipulera etter eige godtykke.

10)

Om dei Økonomiske vilkåra for arbeidarklassa sin kamp
i inflasjonskonjunkturen - sjå ein annan artikkel i
dette nummeret.

11)

Her uttrykker nok Rosenberg seg altfor bastant.

12)

Jmfr. Sohn-Rethel, 1973, og Horster-Philipps, 1977.

13)

Som alltid elles forheldt SPD-leiinga seg strengt konstitusjonelt ved dette høvet: ho sende ein indignert
protest til forfatnin~sdocistolen. .

14)

Det må strekast under at i kampen mot dei to fascismane
("sosialfascismen".og "nasjonalfascismen") blinka KPD
ut "sosialfascismen som hovudfienden. Såleis Thalmann
under presidentvalkampen i april 1932: det tyske kommunistpartiet sin kamp rettar seg "i første rekkje mot
dei viktigaste kontrarevolusjonære massepartia: det sosialdemokratiske partiet og nazipartiet. Men også i denne kampen må hovudslaget rettast mot det sosialdemokratiske partiet, og det må gjerast klart for massane at.
Hitler-partiet og .ei Hitler-regjering ikkje kan bekjempast utan at masseinnverknadene til fascismen sin "moderate fløy", SPD, først blir knekt" (Sit. frå Braunthal,
1967,s.369). - I og med at "sosialfascismen" frå og med
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1930 måtte rekna med "konkurranse" frå ei anna fascistisk rørsle, "nasjonalfascismen", måtte sosialfascismepropagandaen til KPD tilpassast den nye situasjonen.
Denne tilpassinga endra likevel ikkje noe ved det grunnleggande innhaldet i sosialfascisme-konsepsjonen. Jamvel om regjeringskoalisjonen mellom SPD og dei borgarlege partia skulle bli avløyst av eit "utilslørt fascistisk diktatur", kjem SPD framleis til å gå "gjennom
tjukt og tynt" for borgarskapet; også i eit slikt fascistisk diktatur vil SPD som sosial-fascisme "utgjera
ein bestanddel, kanskje ein vesentleg bestanddel .•• i
ei eller anna form (av dette diktaturet)". Og for å
rydja av vegen eikvar misforståing, strekar Remmele under at begrepet sosialfascisme på ingen måte berre går
på dei enkelte handlingane til det sosialdemokratiske
partiet - begrepet dekkjer tvertimot "den totale karakteren og heile det politiske vesenet til det sosialdemokratiske partiet", og besterrnner "den siste fasen i sosialdemokratiet si utvikling som eit borgarleg arbeidarparti" (Rerrnnele, 1930, s.75,79 og99).
15)

Hitler uttrykte dette alt i 1927 - om enn i ei for han
"diplomatisk" form - i ein hemmeleg brosjyre som vart
distribuert til ei utvald gruppe storkapitalistar ("Der
Weg zum Wiederaufstieg"). For å kunna skipa ein "nasjonallekam", var det nødvendig "til siste rest å innlerrnna
den sokalla 4.standen (arbeidarklassa, T.S.) i folkefellesskapen. Dette er ikkje eit teoretisk problem, men ein
livsviktig føresetnad for folket vårt" (Turner 1972,
s.58). Spørsmålet om ein i det heile kan ta den fascistiske ideologien alvorleg som praktisk-politisk program,
må vi her la liggja.

16)

Frå italiensk side vart det på Kominternkongressen i 1928
levert interessante bidrag til ei teoretisk avklaring av
dette problemet: representanten Grieco (pseudonym) viste
- med Italia som døme - til at "den fascistiske ideologien lei skipbrot i den augneblinken han trefte saman med
røyndomen", avdi den proklamerte korporative ideen ikkje
kunne finna "noen sfære" der klassemotsetningane let seg
forsona: "den korporative staten er proklamert, men han
eksisterer ikkje" ("Der faschistische 1 Korporativstaat',
i "Die Korrnnuistische Internationale", Årg. 1928,s.2189,
jmfr. Kadritzke, 1974, s.71).

17)

Det har lenge vare ein mykje repetert påstand at den tyske
storkapitalen generelt hadde interesse av ein "Standestaat"
(stenderstat) slik denne vart propagandert frå NSDAP si
side. Dette er ein myte. Sanninga er at det yrkes-sten-·
deriske tankegodset (korporativismen) lenge var eitt av
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dei mest sentrale stridstema i debattane mellom dei storindustrielle monopolistane og nasjonalsosialistane.
Heinrich August Winkler, som systematisk har studert denne
debatten,
konkluderer med at "den korte renessansen for
<lesse 1ol5porative ideane etter NSDAP si maktovertaking og
den formale realiseringa av <lesse ideane i form av "rikss tender" endrar ikkje noe ved den kjensgjerninga at den
mellomstenderiske korporativismen til Fetler, Strassen og
Wagener (representantar for NSDAP's venstrefløy, T.S.) i
prinsippet alt i 1932 hadde stranda på den massive motstanden frå industriinteressene.
. (Winkler, 1969,s.
362). Heilt annleis stilte som venta det næringsdrivande småborgarskapet og brorparten av den mellomstore industrien seg (Jmfr. utførleg Winkler, 1972).
18)

På Kominterns 6. kongress heldt 1ogliatti eit innlegg
der han på grunnlag av røynslene frå Italia, konkluderte
med at fascismen skilde seg frå alle andre reaksjonære
regime i den moderne kapitalismen ved at han prinsipi- ·
elt utelukka eit korrrprorrriss med sosialdemokratiet. Dei
innsikte.ne som her fragmentarisk var opparbeidde, fekk
ingen innverknad på opparbeidinga av Komintern og KPD's
fascismeteori.

19)

Dette vart erkjent av dei mest frarnskridne marxistiske
teoretikarane t.d. i Tyskland. Jmfr. Sohn~Rethel, 1973,
og KPD-0-gruppa sine teoretiske bidrag i tidsskriftet
"Gegen den Strorn". Jmfr. elles artikkelsamlinga: "Der
Fascismus in Deutschland. Analysen der KPD-Opposition
aus den Jahren 1928-1933", 1973.

20)

Denne påstanden er ikkje rett. Undersøkingar viser at
det prosentvise innslaget av ufaglærte og dårleg betalte
arbeidarar var mykje den same i SPD og KPD, og at dette
6g var tilfellet med omsyn til innslaget av høgt kvalifiserte arbeidarar ("arbeidararistokratar") (Flechtheim,
1973, s.314-316). Det er elles ei kjennsgjerning at KPD
frå 1930-1933 primært vart eit parti som bestod av ai•beidslause, meJan situasjonen i SPD var omvendt.
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Knut Ågotnes:

KPD, arbeiderklassa og fascismen

Historia om den kampen som det tyske kommunistpartiet førde
mot fascismen, er ei krønike med rike vitnesbyrd om politiske
mistak, teoretisk dugløyse og tomme proklamasjonar. Sluttkapittelet om det endelege nederlaget kjem difor ikkje som ei
overrasking. I denne artikkelen skal vi skildra KPD's politiske ferd fram til januar 1933. Men hovudmålsetjinga er å forsøka å peika ut nokre av dei mekanismane som låg til grunn for
den politikken som KPD førde fram mot undergangen .
Desse mekanismane vil vi søkja etter i den tyske samfunnsformasjonen. Dette vil i praksis sei at vi ikkje ser Kominterns
innverknad som avgjerande. Vi vil prøva å identifisera nokre
"strukturelle" trekk i den tyske arbeidarklassa som vi meiner
er dei grunnleggjande føresetnadene for den politikken som KPD
fører. Dette inneber at vi ikkje kan avgrensa oss til ei rein
partiintern framstilling.
Artikkelen er delt i to delar. I del I tar vi utgangspunkt i
den politikken partiet fører og den teoretiske utforminga og
legitimeringa som denne får. På bakgrunn av dette søkjer vi å
visa korleis partiet viklar seg inn i motsetningar som utformar og avgrensar det politiske spelerommet på bestemte måtar.
I denne delen forsøker vi 6g å sannsynleggjera at grunnmekanismane i politikkutviklinga er å finna i strukturelle trekk
utanfor partiorganisasjonen . I Del Il nærmar vi oss så problemet frå denne "eksterne" synsvinkelen. Her tar vi utgangspunkt i spørsmålet om "klassegrunnlaget" for partiet og søkjer å identifisera to klassefraksjonar som vi meiner er sentrale i denne samanhengen. Med bakgrunn i dei interesser og
ageringsmønster som kan påvisast her trekkjer vi så KPD 1 s poli-
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tikk inn på nytt. Utviklinga av politikken vert då først og
fremst sett på bakgrunn av det motsetningsfylte forholdet mellom dei to fraksjonane. Deretter forsøker vi å illustrera og grunngje nærmare - denne tilnærmingsmåten ved å gje ei
(forenkla) historisk skisse av KPD's "sikk-sakk"-kurs i Weimar-republikken. Til slutt skal vi kort drøfta kva innverknad
Komintern og dei meir sjølvstendige prosessane i partiorganisasjonen k an ha hatt.

1. KPD OG FASCISMEN 1929-33
a) DEN REVOLUSJONÆRE OFFENSIVEN SOM PROPAGANDISTISK "AVSLØRINGS"-KAMPANJE
I 1929 legg KPD om den politiske kursen i retning "venstre".
Frå dette tidspunktet kjem kampen mot fascismen til å få ein
meir og meir framskoten plass på det programmatiske planet.
Men det er ikkje utsiktene til ei nasjonalsosialistisk maktovertaking som står i sentrum her. Uttrykket fascisme var
mynta på meir "normale" prosessar: ein statleg undertrykkingspolitikk generelt og kontrarevolt1sjo~ære undertrykkingstiltak
spesielt. Ein slik poli~ik~ vill~ vera borgdrska~et ~g st~ten
sin "naturlege" reaksjon på den økonomiske krisa og det revolusjonære oppsvinget som ville koma som ei følgje av denne.
Difor ville ein fascistisk utviklingstendens vera ei "organisk" vidareføring av politikken til dei regjeringsherande partia i Weimarrepublikken, inkludert sosialdemokratiet (SPD).
Konklusjonen på dette vart: "Kampen mot fascismen er ein
uskiljeleg del av kampen mot kapitalismen, mot det borgarlege
klasseherredømmet. Kampen mot fascismen kan difor ikkje ten~
kjast utan den skarpaste kamp mot det sosialdemokratiske partiet, leiarskapet i dette, som er eit avgjerande våpen i fasciseringa av Tyskland" (Resolusjon frå politbyrået til KPD,
4.6.1930, "Faschismusanalyse ••• , s.151).
Politbyrået snakkar om fascisering , men forstår ikkje denne
som ein kvalitativ endringsprosess som fører fram til ei ny
statsform på grunnlag av ei nystrukturering av det borgarlege kl~sseherredømmet med grunnlag i ei fascistisk masserørsle. Tvert om: KPD polemiserer skarpt mot tanken om at det
her ligg føre noko kvalitativt brot. Det er snakk om ei gradvis utvikling fram mot ein "rein","utilslørt" fascisme. Denne
oppfatninga er i høgste grad innebygd i den politikken som KPD
fører i fasciseringsperioden. Denne har m.a.o. som premissar:
a) at det ikkje er ein vesentleg sk ilnad mellom den borgar..-.
leg- parlamentariske statsforma og den fascistiske statsforma,
bl at klassegrunnlaget for det "tradisjonelle'' borgarlege her-redømmet og det borgarlege herredømmet under fascismen er det
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same.
Med dette som utgangspunkt er ikkje KPD i stand til å utvikla
ein skikkeleg politikk andsynes fasciseringsprosessen og dei
ulike etappane i denne. Konsekvensen er at partiet lett viklar seg inn i motseiingar når det må tilpassa seg endringar i
det politiske terrenget. I februar 1930 (medan den store koalisjonen med sosialdemokraten Muller i spissen enno sit med
regjeringsmakta) slår Thalmann fast at "fascismen herskar i
Tyskland" (Bahne, s.14). Denne versjonen er i omlaup til ut
på hausten. Men i mellomtida har NSDAP gjort seg gjeldande
som masserørsle; nasjonal fascismen seglar opp med sine særtrekk. KPD må kalkulera inn denne realiteten og freistar å
gjera det innafor det gitte ideologiske og politiske opplegget. No blir nasjonalsosialismen sett lik den mest ekstreme og
utilslørde forma for fascisme, som ein er undervegs mot.
Fascismen herskar altså ikkje fullt ut. Men Bruning-regjeringa
er ei "regjering for gjennomføringa av det fascistiske diktaturet" (Des. 1930, s.s.). Kva som ligg i dette blir aldri særleg klårt, men eit halvt år seinare (juni -31) finn Thalmann
at: "fascismen byrjar ikkje når Hitler kjem, han har alt byrja" (s.s.).
Når KPD aldri maktar å koma a jour med utviklinga er bakgrunnen ei motsetning som på ein avgjerande måte pregar partiet i
denne perioden. Kravet om at det på ein truverdig måte må ta
høgde for dei politiske realitetane kjem i konflikt med den
radikale propagandistiske appellen som er berebjelken i partiet sin nye revolusjonære offensiv. Denne offensiven og den utforminga han får er langt på veg'~åtvingd'partiet (sjå del Il).
Opplegget vert legitimert gjennom fØlgjande "situasjonsanalyse": Det eksisterer ein objektivt ~evolusjonær situasjon. Partiet si oppgåve i denne situasjonen er å vera fortropp for
massane i ei samfunnsomvelting som skal resultera i ein sosialistisk "sovjetrepublikk". Middelet, taktikken, vert ein ideologisk offensiv, ein propagandakampanj e som skal avsløra den
arbeidar- og folkefie.ndslege karakteren til Weimarrepublikken
og til dei partia som stør opp under han. Mellom <lesse partia
var SPD den viktigaste skyteskiva:"Hovudstøyten skulle rettast
mot sosialdemokratane" (Thalmann). Det var ikkje den "objektive" situasjonen som hindra partiet i å fylla den revolusjonære oppgåva si~ men det "subjektive" medvitet til massane.
Nøkkelen til suksess låg i eit "omsynslaust brot med alle dei
sosialdemokratiske illusjonane t'il den tyske arbeidarrørsla"
(Bahne, s.13). Dersom KPD med tilstrekkeleg kraft maktar å
"føra sine store idear inn i massane, så må massane koma i
skarer til vårt parti, den proletariske revolusjonens parti"
(sitat frå partidokument i Flechtheim, s.257)..
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Det er ~ot denne bakgrunnen Dosialfascismetesen må plasserast.
Denne tesen fungerer som det sentrale ideologiske kamputtrykket i ein politisk offensiv som har den allmenn-ideologiske
propagandakampanjen som berande element. Kampen mot "sosialfascismen" blir det viktigaste og partiet utviklar aldri ein
strategi for ein "direkte" kamp mot fascismen. Sosialfascismetesen er ikkje først og fremst utarbeidd som ledd i ein analyse av fascismen. Tesen reflekterer ei bestemt form - den
allmenn-ideologiske propagandae.ri - som KPD' s kamp med SPD om
hegemoniet i arbeidarklassa får.
Ikkje alle premissane for offensivstrategien til KPD etter 1929 er å. finna i <lei spesielle forholda i denne perioden. Denne strategien var til stades som ein latent tendens i heile
Weimarperioden.( Om og kor leis denne skulle slå gjennom vart
rett nok bestemt av særtrekk ved den gitte konjunkturen.)
Flechtheim (s.248) snakkar om at KPD hadde "ei medfødd dragning til venstre", "ein potensiell trong" som heile tida var
til stades. For å sannsynleggjera at o~fensivstrategien radde
meir "strukturelle" føresetnader skal vi gå tilbake til 1924/
25, då partiet også opererte med ein offensivstrategi. Dette
var i ein konjunktur der kapitalismen ikkje var kriseramma,
men inne i ei byrjande stabilisering, der organisasjonspraksisen var ein god del annleis enn_etter 1929, og der sjølvstendet i forhold til Komintern var mykje større.
Også i den offensivteorien som vart utvikla i 1924 var sosialfascismetesen eit sentralt element. Det ideologiske grunnlaget for tesen var visse hatforestillingar som hadde eksistert i delar av arbeidarklassa sidan 1918/19. Tesen fungerte
som ei oppsummering av <lei røynslene som den militante og revolusjonære delen av arbeidarklassa hadde gjort med SPD's kontrarevolusjonære undertrykkingspolitikk. Denne politikken
vart av <lesse arbeidarane oppfatta som ein naturleg konsekvens
av det sviket som sosialdemokratiet gjorde seg skuldig i andsynes arbe{darklassa då det etter krigen framstod som kapitalismens og den borgarlege statens mest resolutte og omsynslause forsvarar, ja - i perioden 1918-20 - vart den avgjerande kontrarevolusjonære krafta. Svik-temaet vart utbrodert
alt på KPD's grunnleggingskongress (m.a. av Liebknecht, Der
Grundungsparteitag des KPD, s.58,61,64,65}.
Men først i 1924 finn vi <lei første freistnadene på å utnytta
og generalisera <lesse røynslene og forestillingane teoretisk.
"Sosialfas·cisme"-begrepet blir utmeisla til ein teori om sosialdemokratiet sin objektive samfunnsmessige funksjon. Dette
skjer i h.ovudsak i Korninterns regi, Det er likevel <lei. tyske
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korrununistane som først kjører fram dei synsmåtane som ligg til
grunn for "teorien". Dei dregst og mot den mest radikale versjonen av sosialfascismebegrepet. For <lei vert det snart klårt
at sosialdemokratiet nødvendigvis må føra ein fascistisk politikk. Sosialdemokratiet er ei sjølvstendig, aktiv kraft i utviklinga fram mot eit fascistisk samfunn og ikkje berre eit
reiskap som, under bestemte vilkår, kan utnyttast i tilrettelegginga av ei slik utvikling. Remmeles tese, at sosialfascismebegrepet uttrykkjer "fe.lleskarakteren til og heile
det politiske vesenet til det sosialdemokratiske partiet",
(Kadritzke 1974, s.65) uttrykkjer grunnholdninga hos KPD heilt
fram til 1935. Alt før EKKI-plenumet i september 1924, der
Stalin set det offisielle Kominternstempelet på sosialfascismeteorien, er fleirtalet i sentralkomiteen i KPD komen til at
"sosialdemokratiet er fascismens medhjelpar", "<lei sosialdemokratiske leiarane har plassert fascismen i sadelen", og
<lesse leiarane er "fascismens medvitne reiskap" (3.11.1923,
Fascismusanalyse,s.64 og 65). På partikongressen i april 1924,
der "venstre"-fløyen omkring Fischer[Maslow dominerte, vart
SPD karakterisert som ein "fraksjon av fascismen". (Flechtheim, s.197}. Uttrykket er rett nok henta frå EKKI 's januarvedtak, meri. synsmåten er alt langt på veg utvikla i KPD's
novembertesar. V[ ser at sosialfascismetesen ikkje er importert tankegods. Novembertesane er eit resultat av politiske
prosessar i eit ope parti. Dei uttrykkjer ideologiske straumdrag og politiske tendensar i den tyske arbeidarklassa.
Desse tes.ane uttrykkjer eit syn på det tyske samfunnet og på
oppgåvene til kommunistane som er forbløffande likt <lei politiske vyene i offensivteorien i fasciseringsperioden. Dette
gjeld ikkje berre synet på sosialdemokratiet, men og oppfatninga av Weimarrepublikken. Heller ikkje i 1924 ser ein nokon
avgjerande skilnad mellom det borgarlege demokratiet og eit
fascistisk regime. Fleirtalet i partileiinga (Brandler m.a.)
meiner til og med at fascismen overtok i Tyskland etter nederlaget for oppreisten i oktober 1923 ("Sigeren til fascismen
over novemberrepublikken", er tittelen på tesane, jfr. Heinz
Neumann i desember 1930: "Fascismen er her"!) I røynda legg
tesane og kongressrapporten frå 1924
også opp til ein offensivstrategi, trass i at partileiinga registrerer teikn til ei
stabilisering av kapitalismen. Likevel "vert klassemotsetningane skarpare og tvingar proletariatet inn i nye kampar og fører det inn bak KPD's leiing". (Kongressrapport april -24,
Flechtheim, s.19:8). Den "fullstendige likvideringa av SPD"
vart utropt som den sentrale oppgåva, og væpninga av arbeidarmassane stod på dagsorden. Kampen for dagskrava kom i bakgrunnen.Den prinsippfaste kampen mot systemet skulle prioriterast: ein var redd for at kampen for dagskrava skulle styrkja
dei reformistiske illusjonane i massane.
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b) KPD's POLITISKE PRAKSIS 1929 - 33
Vi skal drøfta KPD's innsats i fagrørsla~ oppslutninga om partiet og masserørs la mot fascismen .

KPD og det faglege arbeidet
Fasciseringsprosessen fell i tid saman med den økonomiske krisa og kapitalkreftenes åtak mot <lei landevinningane som arbeidarklassa hadde tilkjempa seg (sjå andre artiklar i dette nummeret). Arbeidarane svarar med streikar og aksjonar, de f ensive
tiltak frå ei splitta og isolert arbeidarklasse. Men for KPD
er det klårt at krisa har skapt <lei objektive vilkåra for ein
revolusjonær offensiv . I tråd med "det grunnleggande momentet
i den noverande utviklinga";at "det nye revolusjonære oppsvinget er eit faktum" (Thalmann, juni 1929, sitert i Flechtheim, s.257), vart det slått fast at "det karakteristiske
kjenneteiknet på <lesse streikane er den motoffensive karakteren". Jamvel om den utløysande årsaka til streikane var ein
offensiv frå kapitalen, hadde dei "på ein viss måte alt form
av gjennombrotskampar" (s.s.). Offensivstrategien prega altså
KPD's syn på <lesse streikane. Med det kom
kampen mot sosialdemokratiet også i det faglege arbeidet til å stå sentralt.
Som i 1923(24 er det 11 • • • det omsynslause, skarpe åtaket på
refo·rmismen, overgangen frå den agitatoriske avsløringa av <lei
reformistiske forrædarane og frå det berre å samla og førebu
arbeidarmassane for den revolusjonære kampen til den sjølvstendige leiinga av den ?roletari~ke masseaksjonen mot den
tyske imperialismen" (Der deutsche Kommunismus, resolusjon frå
den 12.partidag,1929, s.178} som står på dagsordenen. Det er
ei grotesk feilvurdering av partiets forhold til massane som
her kjem til uttrykk. Motsetninga mellom realitetar og oppgåveformulering får her 6g konsekvensar: I praksis vart det
nettopp den agitatoriske og propagandistiske avsløringa, men
no som revolusjonær førebuing, som kom til å danna ryggraden
i partiets politikk dei nærmeste åra. Nett fordi partiet i kkj e
hadde evna til å leia arbeidarane i massekampar 1 2, kom offensiven til å avgrensa seg til ein propagandakampanje på eit
allmenn-ideologisk nivå. - Sameleis skulle både dagskrava og
revolusjonen få sitt: "I kampen for del- og dagskrava til proletariatet må partiet stadig skarpare, klårare, opnare leggja
fram <lei kommunistiske sluttmåla: borgarskapets undergang, den
revolusjonære maktovertakinga til proletariatet, opprettinga
av den sosialistiske sovjetrepublikken" (s.s., s.1791. I praksis kom dagskrava i bakgrunnen, og framfor alt, samanhengen
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mellom dagskrava og det sosialistiske perspektivet vart aldri
gjort konkret og truverdig.Detat omsynet til dei uorganiserte
(og dei arbeidslause) etter kvart kom til/ å vega tyngre,tr·. ekte
og i same lei •.I\ vinna des se for partiet vart ei hovudoppgåve.
Sidan dei uorganiserte og dei arbeidslause stod utanfor det
daglege fagforeningsarbeid~t måtte dei vinnast gjennom framstØytar ved sida av den. faglege kampen. Også her forsøkte
ein å stå på begge bein, i praksis vart - den propagandistiske - innretninga på dei uorganiserte den dominerande:
"Samstundes som partiet styrkjer sitt opposisjonelle arbeid i
dei frie fagforeningane rettar det i stigande grad si orientering mot dei nye proletarsjikta, mot dei uorganiserte arbeidarmassane" (s.s.).
I den første fasen av fasciseringsperioden tyktest det som om
KPD hadde framgang med sin nye offensivstrategi. Partiet , .
greidde å stilla seg i spissen for aksjonar som både retta seg
mot dei konkrete verknadene av lønsnedslagspolitikken på den
enkelte bedrifta og mot SPD/ADGB ("sosialfascismen") og staten. Frå vinteren 1929 og fram til hausten 1930 vart det såleis
sett i verk fleire omfattande streikar der streikegrunnlaget
var krav som var stilte av KPD's faglege "front"-organisasjon,
Den Revolusjonære Fagforeningsopposisjonen • Vinteren 1929
streika såleis tekstilarbeidarane i Sachsen/Thuringen og
valseverkarbeidarane i Henningsdorf for høgare løn og sosiale
forbetringar. Frå august til oktober 1929 streika rørleggjarane i Berlin, mellom november 1929 og feb.ruar 1930 var tekstilarbeidarane i Hartmannsdorf i streik. I juni/juli 1930
streika 13.000 arbeidarar ved Mansfeld AG, og i oktober 1930
var 130.000 .metalil arbeidarar ·i BerliJn i streik. Alle <lesse
streikane enda med nederlag, knekt av ein samla front av kapital, stat og det offisielle fagapparatet. ADGB og SPD forsøkte, med ein taktikk som veksla mellom å kanalisera streikane inn i forhandlings- og valdgiftsapparatet og å setja politiet inn mot dei streikande, systematisk å knekka eit kvart
tilløp til militante aksjonar. Dette ·var i og for seg berre ei
vidareføring av forhandlings- og klassesamarbeidslina til
sosialdemokratiet, som hadde vare konsekvent nok heilt sidan
1918. Men dei aukande fasciseringstendensane gjorde det endå
viktigare enn før å setja ein stoppar for all utanomparlamentarisk verksemd. Også i den faglege politikken måtte tolereringslina råde: det galdt å ikkje provosera borgarskapet slik
at dei oppgav den siste resten av støtte til Weimardemokratiet. Trass i at reallønsnedslaget var eit faktum i mange bedrifter, var det ikkje ADGB's oppgåve å stilla seg i spissen
for "arbeidarane sine enkeltfordringar", men å ha omsut for
"heile statsbygnaden, for oppretthaldinga av demokratiet"
("Gewerkschaftszeitung, 1931, sitert i Deppe[Fulberth[Harrer,
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s.198).
Når <lesse steikane enda med eit så miserabelt resultat, fall
noko av skulda på KPD (RGO')s organisatoriske gjennomføring.
Streikane var dårleg førebudde (m.a. med omsyn til streikekassar) og hadde ei veik politisk og taktisk leiing. Dette i
seg sjølv er ein peikepinn på at partiet i praksis ikkje
prioriterte kampane i bedriftene, slik parolane tilsa'.'Tyngdepunktet i partiarbeidet må liggja i bedriftene" (Der deutsche Kommunismus, s.190). Hovudgrunnen til at aksJonane mislykkast måtte rimelegvis vera den kompromisslause motstanden
til det mektige ADGB-apparatet. Men effektiviteten til dette
apparatet var likevel eit langt stykke på veg bestemt av den
innverknaden det hadde i arbeidarmassane. KPD trudde at når
ADGB (og SPD} så klårt demonstrerte sin klassepolitiske funksjon gjennom den rolla det spelte i <lesse streikane, ville
framskunda av KPD's "sosialfascisme"-propaganda - fundamentet
for denne innverknaden bli riven bort. No vart ADGB's posisjon
svekka. T.d. gjekk ein halv million arbeidarar ut av fagorganisasjonen mellom 1929 og 1931 (ned frå 4.9 til 4.4 mill). Men
resultatet vart ikkje ei militant masserørsle på bedriftene,
korkje uavhengig av eller innafor RGO. "Arbeidarar som går ut
av fagforeningane sluttar seg ikkje til RGO", måtte Thalmann
(Levine-Meyer, s.1611 vedgå. Dei som gjekk ut gjekk i passivitet og hos dei som vart att i AD-CB var kampviljen sterkt
svekka. Talet på arbeidarar i streik gjekk ned frå eit nivå
på kring 220.000 i 1929 og 1930 til 170.000 i 1931 og vidare
til 130.000 i 1932 (Von Plato, s.236}.
Kvifor makta så ikkje KPD å mobilisera arbeidarmassane til forsvar for sine materielle interesser, mot fasciseringspolitikken og KOnsekvensane av denne? La oss sjå nærmare på offensivstrategien slik denne kom til uttrykk i utviklinga av det faglege apparatet til partiet, Den Revolusjonære Fagopposisjonen.
RGO

I dei nærmaste åra før 1929 satsa partiet på eit fagleg arbeid
innafor rammene av ADGB og det formelle regelverket som galdt
der.
I 1926 var 80% av partimedlennnene verksame i fagrørsla, og saman med andre militante arbeidarar danna dei ein
opposisjon som utgjorde 1[3 av medlennnene. Taktikken gjekk ut
på å mobilisera arbeidarane på bedriftene for å skapa eit
press på forhandlingsapparatet med sikte på å få innfridd
mest mow.leg av arbeidarane sine opprinnelege krav (Deppe/
Fulberth/Harrer, s.191}.
Alt dette endra seg etter 1929. Etter at offensivstrategien
var blitt knesett på partikongressen i juni 1929 framsto,i
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desember same åre~ RGO som ein sjølvstendig, landsomfattande
organisasjon. Kampen mot sosialdemokratane stod i sentrum for
arbeidet. Sentralkomiteen til KPD formulerte den retningsgjevande parolen: "Jag sosialdemokratane ut av deira funksjonar
i bedrifta ! " Vidare heitte det: "Å vera kommunist tyder å
vere sosialfascismens dødsfiende, å aldri kapitulera for sosialfascismen, men å kjempa med alle krefter for frigjeringa av
arbeidarmassane frå den sosialfascistiske innverknaden og mot
det kapitalistiske herredømmet. Berre dei som gjennomfører
denne politikken i bedrifta, har plass i rekkene til partiet
vårt." (Der deutsche Kommunismus, s.186-87).
RGO's oppgåver vart utforma i lys av dei skjerpa klassemotsetningane og den revolusjonære situasjonen som KPD meinte van ·'
ved å modnast. I denne prosessen måtte SPD og ADGBis nødvendige rolle som "borgarskanets trugnaste slave" og "det f ascistiske diktaturets våpenberar" (s.s, s.188-89) avsløra seg
tydelegare og tydelegare. Arbeidarane, som var blitt radikaliserte gjennom krisa, ville riva seg laus frå dei sosialdemokratiske apparata. Det galdt då for RGO
å formidla og påskunda denne "naturnødvendige" prosessen.
RGO's oppgåve vart difor ikkje å organisera ei masserørsle
kring arbeidarklassens konkrete interesser og krav. Dette var
"berre" det gitte utgangspunktet for ein freistnad på å trekkj a arbeidarmassane over på partiets generelle politiske
plattform. RGO skulle fungera som "massetransmisjonsreimar"
for KPD (Bahne, s.19).
Konsekvensen av dette var at RGO ideologisk og politisk la seg
nær opp til partiet. Dette innsnevra rimelegvis rekrutteringsgrunnlaget. RGO vart, med rette, oppfatta som ein partiorganisasjon av arbeidarane, ikkje som ein fagleg front samla om
ei kamplinje til forsvar for dei materielle interessene til
klassen" Særleg lagnadstungt var det at medlemskap i RGO
innebar ei akseptering av sosialfascismetesen med alle dei
praktiske konsekvensar denne hadde. Dette gjorde det vanskeleg å nå dei militante arbeidarane som avviste forhandlingsag lønsnemndlinja til ADGB, men som ikkje avviste "reformismen" på eit prinsipielt grunnlag. RGO nådde då heller aldri ut
over rekkjene til kommunistane i særleg grad. Av eit høgste
medlemstal på 300.000 var 200.000 partimedlemer (Von Plata,
s.233).
Frå midten av 1930 kan ein registrera ein tilbakegang for
RGO's offensivlinje. Parallelt med at streikeaktiviteten generelt tok av, vart kommunistane meir og meir isolerte frå den
sysselsette delen av klassa. RGO vart ein organisasjon av arbeidslause. I mars 1932 utgjorde desse 3/4 av medlemsstokken.
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Fluktuasjonen (utskiftinga av medlemmer) var også stor. I dei
første 9 månadene av 1932 melde 34.000 arbeidarar seg inn,
48.000 gjekk ut. Samstundes
gjekk medlemstalet ned frå
vel 300.000 i april 1932 til 160.000 ved Hitlers maktovertaking (Bahne, s.18).
Den minkande innverknaden til RGO slår 6g ut i vala til bedriftsråda. Ein finn ein markant nedgang frå 1929/30 til 1931/
32. I 1930 hadde t.d. RGO dethøgaste røystetalet i gruvene
i Ruhrområdet, i Oberschlesien, i Niederrhein og Sachsen. I
1931 er organisasjonen komen i ein klårmindretalsposisjon.
På landsbasis har ein i 1931 5% av røystene, i 1932 2.6%
(Von Plato, s.228/29, s.235).
RGO makta aldri stabla på beina ei fagleg masserørsle. Organisasjonen greidde korkje å mobilisera arbeidarane i ein offensiv mot kapitalismen eller å forsvara arbeidarklassens dagskrav. Halvhjerta forsøk på å få i stand ein politisk læreprosess med utgaflgspunkt i sa~anhengen mellom <lesse to aspekta,
fall i fisk. Pen ideologiske propagandaen til RGO likna til
forveksling- det ein elles fekk høyra frå KPD-hald. Samstundes
måtte RGO ofte, for i det heile å få i stand faglege aksjonar,
falla ned p~ teine lørtskrav utan eit vidare, konkret utvikla
kampperspektiv (Poulanzas (b), s .190) • Resultatet vart gjerne ei
mekanisk samanføying av økonomiske krav og politisk målsetting: "50 Pfennig høgare løn - ned med borgarskapet!" (Von
Plato; s.244). ·s like parolar gav korkje ny innsikt eller
handfaste resultat.
Årsaka til RGO's- nederlag må søkjast i den politiske strategien som organisasjonen var bygd opp omkring. Det potensielle
omlandet for organisasjonen var i utgangspunktet sterkt avgrensa. Når organisasjonsutviklinga stagnerte, og dei streikane som RGO leia leid nederlag, vart også dei arbeidarane som
sympatiserte politisk med KPD/RGO, desillusjonerte . . Ein østtysk fagforeningshistorikar konkluderer med at " •• dei vanlege
arbeidarane fann for det meste ut, at fagforeninga (ADGB-foreninga, K.Å.), kor dårleg ho enn kunne vera, likevel var i
stand til å forsvata dei juridisk og yta dei ei viss materiell
hjelp. Dei fånri at cien:ne fagforeninga hadde ei viss kraft, og
dei ville difor ikkje forla ta henne." (Adibekow, s.109). Nederlaget til RGO vart likevel forsterka av ei rekke mindre viktige faktorar. Av <lesse bør organisasjonspraksisen til RGO og
ADGB og borgarskapets mottiltak nemnast.
Heilt frå byrjinga stod det strid om organisasjonen skulle
byggjast opp som ein opposisjon innafor ADGB eller som ein
sjølvstendig fagforeningsorganisasjon. Eit vedtak frå 1930 om
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å skipa sjølvstendige forbund (eit rnetallarbeidarforbund vart
skipa det året) vart svekka i 1932 og tyngda overførd pil. det
interne opposisjonsarbeidet i ADGB.
Sarnanfattande for heile perioden gjeld: ein arbeidde innanfor
ADGB med den rnålsetjinga å riva arbeidarane laus frå ADGB og
organisera dei i eigne forbund. Den vekta som vart lagt på det
eine eller det andre aspektet varierte. Såleis var det nokså
katastrofalt at den "eigne forbunds"-linja vart styrkt i 1930,
det året då framgangen vart snudd til tilbakegang. Dette påskunda isolasjonsprosessen.
At RGO-politikken hadde ein tendens til å munna ut i eit uavhengig fagforeningsarbeid, var like rnykje eit resultat av logikken i det spelet RGO var innblanda i som av formelle vedtak. Det var ikkje berre forsøka på å pressa fagrørsla mot
venstre som no var utelukka. Også ei militant kælplinjerned 'basis iden lokale fagforeningsorganisasjonen korn i konflikt med
sosialfascismetesen og den tolkinga denne fekk. KPD hadde ingen analysar av ADGB som
skilde
mellom ulike organisasjonsnivå. Heile ADGB var ein reiskap for sosialfascistane sin
arbeidarfiendslege politikk. Paul Merker, som leia RGO fram
til våren 1930, meinte til og med at personane i dei lokale
tillitsmannsverva i ADGB var sosialfascistar og måtte forfØlgjast på like linje med dei sosialfascistiske leiarane. Ja, han
meinte og at fagforeningane måtte reinskast for rotne element. "Og den som tilhøyrer SPD er roten og må forsvinna".
(Der deutsche Kommunismus, s.189). Dette var RGO-propaganda i
ein viktig oppbyggingsperiode. Merker vart rett nok avsett og
slike utvekstar fjerna. Ein ville jo trass i alt gjerne få
desse rotne elementa som medlemmer! RGO seier no at rett nok
kan dei lokale tillitsmannsposisjonane prinsipielt utnyttast
for revolusjonære føremål, men at ADGB-leiinga er for sterk
til at ein slik taktikk kan gjennornførast. Difor er ei sjølvstendii organisering i RGO-forbund nødvendig. Dette er i røynda å vedgå sin eigen veikskap, og denne blir ikkje mindre om
han blir "sjølvstendig organisert".
Jamvel om RGO aldri stilte opp ein parole om å gå ut av ADGB
friviljug, var det mange kommunistar som tok RGO og KPD-propagandaen som ei oppmuntring til, eller i alle fall ei orsaking
for,å gjera nett dette. Mange kommunistar hata ADGB som pesten, og <lesse hatforestillingane, som elles var ein del av det
ideologiske grunnlaget for sosialfascismetesen, vart no verksame. (Levine-Meyer, s.159-60). Samstundes gav den aktive
oppo.sisjonsverksemda ADGB påskot til å stryka kommunistar frå
medlemskapslistene. I mange tilfelle var det her truleg snakk
om medvitne provokasjonar frå RGO-folk si side. Det var
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i strid med vedtektene til ADGB å operera med politiske lister ved val til bedriftsråda. Dette gjorde KPD i 1929 og 1930
med stort hell, som vi har sett. Men mange stader der kommunistane ikkje hadde arbeidarmassane i ryggen, vart resultatet
utestenging frå fagforeninga. ADGB's linje var at alle som
stødde RGO aktivt, skulle ekskluderast (Wunderer, s.266)'. Mellom 1928 og 1930 vart 1200 gruvearbeidarar og 5000 metallarbeidarar utestengde (Von Plate, s.321). Dette skapte eit forsterka press for å oppretta eigne forbund: <lesse arbeidarane
måtte jo organiserast. Samstundes samarbeidde ADGB mange stader med bedriftsleiinga for å få oppsagt brysame kommunistar.
Kommunistane var gjerne <lei som måtte gå først ved større oppseiingar. Dessutan gjorde den proklamatoriske arbeidsstilen
til KPD og RGO det lett å identifisera kommunistane. Sidan
målsettinga var å få arbeidarane over på KPD's plattform,
galdt det demonstrativt å framheva RGO og KPD's "riktige linjer". Dif or måtte ein t.d. alltid stilla opp eigne lister ved
bedriftsrådsvala. Å stå på ei slik liste innebar ofte ein
, stor risiko for oppseiing, og mange drog seg unna. Det kan og
vera at mange kommunistar meinte at denne demonstrasjonspolitikken ikkje alltid tente arbeidarkollektivet sine konkrete
interesser. I alle høve er det døme på at kommunistar som
stilte opp på kollektive fagforeningslister ved bedriftsrådsval, vart ekskluderte frå partiet! (Levine-Meyer, s.160).
Enden på det heile vart at KPD's eyne til å mobilisera arbeidarane i faglege kampar var sterkt redusert etter 1930. Til og
med Thalmann måtte vedgå: "Når fagforeningsleiarane ikkje proklamererein streik, maktar vi ikkje å gjera det sjølve".
(Levine-Meyer, s.162). Mellom 1929 og 1932 reiste KPD parolen
om generalstreik 6 gonger. Første gong, i mai 1929, streika
nokre fabrikkar, seinare mest ingen.
Situasjonen var i røynda katastrofal. Men slik såg ikkje partileiinga det. Jamvel om ein langt på veg vedgjekk kor ille
det stod til i det faglege arbeidet, var tonen generelt sett
optimistisk. Sigeren var viss. Denne innstillinga kan berre
forståast dersom ein legg til grunn at partiet, trass i påstandar om den sentrale plassen det faglege arbeidet hadde,
ikkje var sikta inn mot utviklinga av ei masserørsle gjennom
ein fagleg kamp basert på arbeidarane sine konkrete materielle
interesser. I staden dominerte forsøket på å samla <lei breie
proletariske massane bak partiet, og det snøggast råd. Men
<lesse massane var i stor grad uorganiserte og dei var i minkande grad i fast heildagsarbeid. Dei uorganiserte og dei arbeidslause stod . utanfor det faglege arbeidet i bedriftene, men
<lei var i ein desperat sosial situasjon, <lei var på utkik etter eit radikalt alternativ. Desse gruppene kunne appellerast
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til gjennom ein allmenn propaganda, og det vart <lesse KPD sette sin lit til . Men ei organi s er t masserørsle kunne ikkje b y~j
ast opp på eit slikt fundament. · Derimot kunne <lesse arbeidargruppene mobiliserast i val .

Partitilslutning
Grobotnen for optimismen i partiet var den sterke auken i
veljartilslutning . Frå eit resultat på 3.263.000 røyster ved
riksdagsvalet i mai 1928 gjekk partiet under fasciseringsperioden stendig fram for å enda på 5.980.000 ved novembervalet i
1932. Endå viktigare (for KPD) enn sjølve røystetalet var utviklinga av den relative tilslutninga til KPD og SPD. Medan
forholdstalet i mai 1928 var 10:27 var det i november 1932
10:12 (Weber, s.362) . Ved valet i september 1930 gjekk KPD
fram med 1 1/4 million, medan SPD gjekk tilbake frå 9 til
8 ! millionar. NSDAP · gjekk samstundes fram frå 800.000 til
6! millionar røyster. Konnnunistane tolka valresultatet slik:
"den einaste sigerherren ved septembervalet er KPD" (site.r t
i Flechtheim, s.264). Framgangen til NSDAP vart oppfatta som
eit uttrykk for borgarskapets veikskap. Den aukande tilslutninga til KPD i vala vart tolka som eit tilstrekkel~g prov på
at partiet var ved å vinna hegemoniet i klassen. Trass i manglande suksess f or dei KPD-l~i a streikeaksjonane tyktest det som
om bodskapen til KPD trengde inn.
Ved valet i november 1932 gjekk KPD fram frå 14.3 til 16.9%
av røystene, og fekk nesten 6 millionar røyster. SPD gjekk tilbake til 7 1/4 millionar. NSDAP gjekk og noko tilbake. Dette
var for KPD ein "stor, lysande siger" som innebar den "historiske nedgang for sosialdemokratiet" og "oppløysinga av den
fascistiske masserørsla" (Bahne, s.33) . Hausten 1932 gjekk det
ei ny streikebølgje over Tyskland. 480 streikar, for det meste
spontane og "upolitiske", braut ut i september og oktober.
Meir politisert var den omfattande transportarbeidarstreiken i
Berlin, som til å byrja med hadde stor sympati mellom folk.
ADGB motarbeidde streiken, som vanleg. Då NSBO gjekk inn med
aktiv støtte, slik at konnnunistar og nazistar kom til å kjempa side ved side, smuldra streikestøtta bort, og streiken måtte brytast av utan resultat etter fem dagar. RGO var ikkje
sterk nok til å trassa ADGB og heller ikkje sterk nok til å
setja NSBO på plass. Men streiken, · som fann stad under novembervalet, vart likevel tolka som eit uttrykk for det generelle "oppsvinget" som valresultatet hadde synt. For Thalmann
var såleis streiken "den sterkaste positive revolusjonære
prestasjonen til no" frå KPD og RGO si side (Bahne, s.32) ;
Det påfallandemisforholdet mellom milliontilslutninga ved vala
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og den manglande evna til å leia arbeidarar i kamp for sine
interesser, og utvikla ei masserørsle med dette som utgangspunkt, treng ei nærmare drøfting. Stikk i strid med KPD's oppfatning var det utviklinga i den faglege kampen som viste korleis partiet sin reelle posisjon i klassen var. Dei millionmassane som røysta på partiet ved vala, gjorde det ikkje fordi
dei hadde tilli t til partiet sin politikk, fordi dei hadde
tileigna seg dei strategiske og taktiske synsmåtane til partiet. Det var heller snakk om protesthandlingar, fortvila reaksjonar på arbeidsløyse, naud og statens arbeidarfiendsle ge
politikk. Slik sett var det og snakk om ein protest mot sosialdemokratiet, der alternativet var eit radikalt, men lite
spesifisert brot med det eksisterande samfunnet. Fram til
1931 fanst det og ei utbreidd militant innstilling som kunne
gitt næring til ei utanorrrparlamentarisk militant mas ser ørs le
retta mot fasciseringspolitikken og NSDAP. Ei slik rnasserørsle ville ha kunna samla store delar av arbeidarklassa til ein
maktfaktor som ville gjort borgarskapets "hitleristiske" løysing umogeleg. KPD's tragedie var at partiet ikkje makta å riva
til seg initiativet i den faglege kampen, der utgangspunktet
for ei slik masserørsle måtte liggja. I staden freista partiet å vinna fram gjennom ein allmenn propagandakampanje. Denne
strategien ville ha vore meiningsfull dersom det var den reformistiske ideologien som stengde for tilslutninga ti l ei
militant masserørsle.
Men 1SPD's sterke stilling i arbeidarklassa hadde truleg aldri kvilt på eit ideologis k grunnlag, og i alle fall var den ideologiske appellen partiet hadde
sterkt på retur. Rett nok hadde partiet eit solid fundament i
ein kjerne av sosialdemokratisk overtydde' arbeidarar som såg
krisa og fasciseringstendensane som fotbigåande fenomen og som
trudde på ei sosialistisk framtid via SPD' s "organiserte kapitalisme". Men store arbeidargrupper var skeptiske og negative andsynes klassesamarbeidspolitikken og tolereringspolitikken til SPD og ADGB-leiinga. Dei følgde venstrefløyen i SPD
og ville ha ein meir militant kurs. Denne venstrefløyen på si
side makta ikkje å utvikla eit eige alternativ, han vart knust
mellom KPD og SPD.
Splittinga, forvirringa og desillusjoneringa i den tyske arbeidarklassa var altså ikkje ein følgje av det problematiske
valet mellom to klåre · og prinsipielle ideologiske alternativ.
Valframgangen for KPD viste at som allmennt ideologisk alternativ kunne partiet aksepterast av breie massar. Den samtidige tilbakegangen for den f a gle ge kampen viser at dette ikkje
var nok til å samla dei kring ei aktiv kamplinje. Mangelfaktoren var ein framgangsrik og truverdig politisk praksis. I
takt med at denne mangelen vart synleg gjekk det føre seg ein
politisk demobiliseringsprosess. Partiet hadde til og med ein
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demobiliserande effekt på sine eigne medlemmer, medlemmer som
hadde akseptert partiet sin politiske plattform.
Denne demobliseringseffekten viste seg først og fremst gjennom
den sterke medlemsskapsfluktuasjonen. Totaltala for medlemskap
viser ein jevn auke frå om lag 100.000 i oktober 1929 til eit
nivå omkring 250.000 i 1932. (Weber, s.363-64). Men langt
fleire var innom partiet i denne perioden enn det <lesse tala
viser. Såleis fekk partiet 50.000 nye medlemmer i 1929, medan
39.000 melde seg ut. I 1930 gjekk talet på nyinnmelde opp i
143.000 samstundes som 95.000 melde seg ut (Flechtheim,
s.348). Fluktuasjonen var endå sterkare i dei to fØlgjande
åra (Tall i Bahne, s.16). Årsaka til denne utskiftinga var
i følgje partipressa det "dårlege politiske livet" i cellene
(sitert i Bahne, s;l6, jfr. Weber, s.287). Generelt må vi gå
ut frå at partiarbeid for vanlege medlemmer var lite utviklande for dei sjølve og gav små politiske resultat. Samstundes
forsterka fluktuasjonen undergravinga av vitaliteten til det lokale partiarbeidet. Og når partiet i sin
eigen organisasjon ikkje makta å skapa former som eit meiningsfullt politisk arbeid kunne utvikla seg i, var det liten
grunn til å tru at ikkje-partimedlemmer ville trivast i dei
mange masseorganisasjonane partiet stifta. Det var då og
partimedlemmer som gjekk igjen, som Tordenskjolds soldatar,
i <lesse organisasjonane (som i RGO), og fluktuasjonen var her
6g stor (i RGO større enn i partiet). Det vart klaga over
kommandometodar og mangel på eit eige politisk liv i <lesse
organisasjonane (Bahne, s.19).-Dei sterke disiplineringstiltakl
frå stat/borgarskap/sosialdemokrati hadde og stor innverknad
på stabiliteten til medlemsstokken. Mange melde seg ut av partiet for å halda på jobben sin, andre for å kunna få arbeid:
Bedriftsrådsrepresentantar som var valde på RGO-lister, melde
seg ut for å berga jobben (og for å kunne halda fram med det
faglege arbeidet!).
I løpet av fasciseringsperioden utvikla KPD seg til eit parti
av arbeidslause. I slutten av 1931 var 78% av medlemmene arbeidslause, i april 1932 85%. Partiet appellerte sterkt til
dei arbeidslause, og dei utgjorde eit langt sterkare innslag i
KPD enn i arbeidarklassa totalt (1932: 44%). Dei vart truleg
rekrutterte på eit allment, radikalt og "revolusjonært" grunnlag og mange av <lei "ønskte framfor alt at <leira elende skulle
ropast ut for heile verda" (Rosenberg, s.200). Ein konstruktiv
praksis, med omsyn til å gjera noko med dette elendet, kunne
partiet derimot ikkje by dei, og dei fall snart frå, vart
passiviserte og ytterlegare frustrerte: demobiliserte. Berre
protesthandlingar, som val, let dei seg på nytt mobilisera til.
At partiet vart eit parti av arbeidslause måtte naturleg nok
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svekka kontakten med arbeidsplassane og den faglege politikken. I same lei verka og den perifere rolla som bedri f tcelleorganiseringa spela. Bedriftcellene skulle i teorien vera det
primære organisasjonsleddet i partiet, i praksis kom gatecell..,.
ene til å dominera, av grunnar som vi skal korna attende til.
Bedriftcelleordninga stod heile tida veikt, i 1928 var 19% av
medlemmene organisert i bedriftceller. Prosenttalet fall til
15 i 1929 og gjekk i 1930 "sannsynlegvis sterkt tilbake" (Von
Plato, s . 235). På same tid hadd e partiet bedriftceller i berre 33 av i alt 71 bedrifter med over 5000 tilsette.

Einskapsfronten nedanfrå .

Masserørsla 11 mot fascismen .

11

Arbeidet i KPD var konsentrert kring oppgåva å vinna massane
over til partie t . Men det trongst eit større organisatorisk
apparat for å formidla denne overgangen (Thalmann, i Flechtheim, s.261). KPD oppretta, i tillegg til RGO, ei rad med
masseorganisasjonar, mellom dei to antifascistiske frontar,
Kampforbundet mot fascismen (1930) og Anti-fascistisk Aksjon
(1932).
Vegvisar i dette arbeidet var formularen ' "einskapsfront nedanfrå". Denne frasen innebar at KPD berre kunne inngå i eit aksjonsfellesskap med arbeidarmassane "direkte". Ein samla front
med andre, det ville i praksis sei - sosialdemokratiske, arbeidarorganisasjonar var utelukka. Denne linja var ein naturleg konsekvens av sosialfascismetesen: ein kunne ikkje ha eit
kampfellesskap med fascismens støttespelarar.Ein skulle altså
byggja opp frontane uavhengi g av dei eksisterande organisasjonsapparata. Men ikkje nok med det. Kampen mot dei sosialdemokratiske organisasjonane blei gjort til ein i nt egr ert del av
sjølve einskapsfronttaktikken. "Revolusjonær einskapsfrontpolitikk - det krev systematisk, tolmodig og kameratsleg overtyding av dei sosialdemokratiske, kristelege og også nasjonalsosialistiske arbeidarane om forræderirolla til leiarane <leira".
Det galdt å vera spesielt på vakt mot venstrefløyen i sosialdemokratiet og ulike utbrytargrupper frå KPD: "Å gjennomføra
ein revolusjonær einskapsfrontpolitikk, det inneber ein skånsellaus kamp mot sosialfascistar av alle sjatteringar, særleg
mot dei fårlege "venstre"-utgåvene av sosialfascismen, mot
SAPD, mot Brandler-gruppa og liknande klikkar og retningar"
(Thalmann i februar 1932, Der deutsche Kornmunismus, s.186).
Venstresosialfascistane var dei fårlegaste fordi <lesse var dei
flinkaste til å føra massane bak lyset. Vi må- hugsa at sosialdemokratiet skaffa seg sin hegemoniske posisjon i arbeidarklassa ved hjelp av demagogi, ved å gi arbeidarane illusjonar
(les: løgner), ved å framstilla seg som klassens forkjemparar
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("sosialistar i ord") medan <lei i røynda var klassens . fiendar
("fascistar i handling"). Ut frå denne tankegangen var, rimeleg nok, den mest radikale retorikken den mest illusjonsskapande, mest tilslørande. Svaret på den ideologiske "tilsløringa", den propagandistiske "avsløringa", måtte difor først og
fremst re~ta seg mot denne retorikken.
KPD bad nokre gonger, i 1932 og -33, leiinga i SPD om forhandlingar om ein anti-fascistisk einskapsfront. Men til dels var
dette initiativ
som partiet tok etter ytre press, dels var
det manøvreringar som skulle tena til å "avsløra" SPD. Dei
fleste kritikarar av KPD's anti-fascistiske politikk slår ned
på dette punktet. Dei tilhoda om einskapsfront "ovanfrå" som
kom frå KPD, var på bakgrunn av den massive sosialfascismepropagandaen, lite truverdige og kunne ikkje føra fram, blir
det sagt. Ein gløymer då at SPD var like negativt innstilt til
eit frontsamarbeid som KPD var, ja SPD avviste konsekvent alle
initiativ i den retning. For SPD var KPD "die Kozis", som på
linje med "die Nazis" freista å byggja opp utanomparlamentariske masserørsler for å knekka Weimardemokratiet. Sidan det
var KPD sosialdemokratane først og fremst rivaliserte med om
innverknad i arbeidarklassa, vart det i praksis konununistane
som vart hovudfienden (Hennig, 1976, s.292 ff.). Ein front med
KPD måtte nødvendigvis ha ein utanompatlamentarisk og aktivistisk profil. Men ein slik strategi braut med hovudlinja, ja
"livslinja" i politikken til SPD, som var forsvaret av Weimarrepublikkens institusjonelle ranuner, rammer som var nødvendige
om den historiske qppgåva til partiet skulle kunne oppfyllast
(sjå artikkelen om SPD). Berre ved sjølv å leva opp til spelereglane i den parlamentariske statsskikken og "arbeidslivets"
regelverk, kunne SPD stå fram som demokratiets fortropp og
stiva opp <lei meir vaklande demokratiske kreftene (slik som
delar av borgarskapet). Samstundes var sosialdemokratane, om
ikkje på riksnivå, så framleis på delstats-, by- og konununeniva, sjølv berarar av dette demokratiet, slik det nå eingong
var, ja ein kan på visse punkt og nivå, snakka om ein "integrasjon'' i <lei statlege apparata.
Men sosialdemokratiet var likevel ikkje "sosialfascistisk". Det
var korkje ein fast del av fascismen eller i sitt "vesen" ein
reiskap for denne. Difor kunne politikken til sosialdemokratiet ha blitt endra. Men dette kunne ikkje skje ved mobilisering
innafor dei normale prosedyrane i SPD og ADGB. Til det var integrasjonen i <lei statlege og faglege strukturane til det borgarlege samfunnet for sterk. Venstrefløyen i SPD fekk då heller
ikkje noko gjennomslag for ei meir militant linje. Ei endring
her kunne berre tvingast fram av dei sosialdemokratiske massane. Dette ville neppe ha snudd om på SPD's l<lassepolitiske rolle,
men i visse og kanskje avgjerande tilfelle (von Papens "stats196

streik", Hitlers maktovertaking) ville SPD og ADGB kunna blitt
tvinga til å stilla seg i brodden for ein generalstreik, slik
som under Kapp-kuppet.
KPD bør difor ikkje kritiserast fordi det ikkje la seg på ei
"einskapsfront ovanfrå"-linje, men fordi partiet ikkje utvikla
"einskapsfronten nedanfrå" på ein måte som kunne gjera ei mobilisering av reformistisk innstilte arbeidarar mageleg. KID's
bodskap til dei reformistiske arbeidarane som var misnøgde med
tolereringspolitikken til apparata gjekk i praksis ut på
følgjande: skal du kjempa mot lønsnedslagspolitikken og fascismefåren, må du og kjempa mot reformismen. Antifascistisk
kamp er berre meiningsfull om du bryt med ADGB/SPD og går til
kamp under KPD sitt banner. KPD går ut frå at "reformisme" primært er ei verdsåskoding som sosialdemokratane har påført arbeidarane, og ser ikkje at reformistiske synsmåtar gror fram
av "praksissamanhengar" der "innanomkapitalisitiske" krav og
interesser blir artikulerte og handsama. Erfaringane til storparten av dei tyske arbeidarane hadde i stabiliseringsperioden gått ut på at SPD/ADGB i ein viss grad tok vare på interessene <leira. I fasciseringsperioden endra dette seg. Sosialdemokratiet makta ikkje lenger å stetta dei "reformistiske"
krava til massane. Grunnlaget for ein einskapsfront i denne
situasjonen måtte ha vare at sjølv "reformistiske" mål, ja til
og med på lengre sikt eksistensen av dei "reformistiske" organisasjonane sjølve, kravde ein militant, utanomparlamentarisk
kamp, kravde nye "praksissamanhengar". I eit slikt frontgrunnlag, som braut med SPD/ADGB-leiingas linje, men ikkje med den
generelle dagskravsinnstillinga til arbeidarane, ville og eit
slags forsvar for Weimarrepublikken kunna innebyggjast. Weimarrepublikken måtte forsvarast i den grad han framleis gav
garantiar for arbeidarklassens interesser.
I august 1930 sende KPD ut "Programfråsegn frå KPD om den nasjonale og sosiale frigjeringa av det tyske folket-" (merk rekkjefølgja!) KPD hadde aldri engasjert seg nemnande i problema
til fattig- og mellombøndene på landet eller småborgarskapet
i byane. Partiet hadde då og minimal oppslutning i desse
sjikta, i motsetning til NSDAP. KPD's programfråsegn var eit
svar på NSDAP's valsuksess i 1930, som KPD førde tilbake til
den effektive demagogiske valkampanjen til fascistane. Fråsegna appellerte til dei nasjonalistiske straumdraga i dei småborgar~ege massane ved å.imøtegå den fascistiske demagogien og
~ramstilla.KPD ~om det einaste partiet som konsekvent gjekk
inn for dei nasjonale interessene til "<lei arbeidande massane".
~råsegna fekk ikkje ne~nande verknader. Ho er først og fremst
interessant som døme pa opportunismen og den politiske arbeidsstilen til KPD: gjennom ein allmenn appell til misnøyet i massane skulle dei vinnast for partiet.
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No var det utan tvil viktige nyansar i partileiinga i synet
på partiet sitt forhold til småborgarskapet. Thalmann understreka at spørsmålet om å skaffa seg allierte i andre klassar
måtte setjast i samband med opparbeidinga av eit hegemoni i
arbeidarklassa. Her var truleg Thalmann på rett spor. KPD
kunne ikkje ha noka von om å samla om seg dei massane som no
søkte nasjonalsosialismen før det makta å framstå som ei verkeleg sosial kraft med praktiske løysingar på dei brennande
sosiale problema. (Dette gjer folkefrontlinja frå -35 problematisk.)
Ei slik kraft vart aldri KPD, trass i milliontilslutninga ved
vala. Grunnen til dette var at partiet ikkje makta å overta
hegemoniet i den organiserte faglege kampen. Den anti-fascistiske propagandaen fekk aldri eit truverdig fundament i "praktiske løysingar". Dei anti-fascistiske frontorganisasjonane
kunne difor ikkje framstå som interesse-organisasjonar. Dei
rekrutterte på eit allmenn~ideologisk grunnlag, eit grunnlag
som låg nær opp til det politiske programmet til KPD. Såleis
stod sosialfascismetesen her og i framgrunnen. Av <lesse grunnane mislukkast det forsøke.t på å byggja opp Anti-:.i<"ascistisk
Aksjon til ei verkeleg masserørsle som vart gjort våren 1932.
At KPD "med heilagt alvor" sette fram einskapsfronttilbod til
SPD - og ADGB~arbeidarane og til og med gjekk bort frå kravet
om utmelding frå dei sosialdemokratiske organisasjonane som
. eit vilkår for å kunna bli medlem i "Antifa", fjerna ikkje
skepsisen i massane. Ei masserørsle mot fascismen makta KPD
aldri å utvikla.
Konklusjonen på denne første delen må bli fi;Hgjande. KPD fØrde
ein politikk i fasciseringsperioden som var vindskeiv i forhold til dei sosiale realitetane. Dette avgrensa spelerommet
til partiet sterkt: det vart verande i ein isolert posisjon.
Det politiske utgangspunktet gav også eit bestemt rekrutteringsmønster. Såleis var ei prioritering av dei uorganiserte og
arbeidslause innebygd i det propagandistiske offensivopplegge~
Utviklinga i perioden forsterka begge <lesse tendensane. Isolasjonen vart sterkare, særleg pga. RGO's fiasko, men og på
grunn av arbeidsløysa. Dei uorganiserte og arbeidslause kom
til å vega stendig tyngre, og dette utelukka truleg alle forsøk på å bryta isolasjonen gjennom ei endring av strategien:
Effektane av offensivstrategien, særleg
fiaskoen andsynes
dei fagorganiserte, underbygde denne strategien ytterlegare.
Vi får ein såkalla "feedb.ack''-effekt.
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KLASSEGRUNNLAGET TIL KPD

a) TEORETISKE HALDEPUNKT
Vi har gjeve ei framstilling av KPD's politikk i fasciseringsperioden og har forsøkt å visa kva som er den ber'a nde dimensjonen i denne: den revolusjonære offensiven som propagandistisk avsløringskampanje, særleg retta mot sosialdemokratiet og
med den kortsiktige målsetjinga å opparbeida ein hegemonisk
posisjon i arbeidarklassa. Vi skal i denne delen handsama dei
viktigaste føresetnadene for denne politikken, ut frå den tesen. at desse er å finna i tyske klasserelasjonar.
Vi tar utgangspunkt i "klassegrunnlaget" til partiet og knyter partipolitikken til dette. Ei kort "teoretisk" drøfting av
denne samanhengen er truleg nødvendig her.
Den enklaste samanh.e ngen som ein kan operera med er den direkte inn~erknad som synsmåtane til medlemmer og veljarar har
på utforminga av politikken til partiet. Det er viktig å ha
klårt for s·eg i utgangspunktet at desse personane tilhøyrde
arbeidarklassa. Dei synsmåtane · dei hadde må. vidare kunna karakteriseras·t som "proletaris·ke", det har lit~ for seg å ope-,: ·
rera med ein tese om at ideologien til andre klassar ~.d. småbargarskapetl dominerte tankegangen til desse arbeidarane.
'Men det er heller ikkje særleg relevant å tilskriva dei eit
"adekvat" klassemedvit, kva nå det skulle vera. I ulike sjikt
og fraksjonar er det ulike ideologiske tendensar, eller meir
presist, dei demons·trerer ulike "ageringsmønster", som i større eller mindre grad finn språklege uttrykksformer.
Det er likevel for enkelt å oppfatta KPD's politikk som eit
uttrykk for interessene til ein bestemt klassefraksjon. KPD's
politikk må h.e ller oppfattast som eit "svar" på bestemte konstellasjonar mellom sjikt og fraksjonar i arbeidarklassa generelt og mellom dei gruppene som høyrde til i nedslagsfeltet til
partiet spesielt. Politikken må altså analyserast på bakgrunn
av r elas jonane mellom grupper. Men visse grupper er her meir
eller mindre dominerande, dei set sitt stempel på,"artikulerer", desse relasjonane. Vi skal sjå at KPD's "sikk-sakk"-kurs
er eit uttrykk for at ulike gruppers interesser blir dominerande i partiet. Utforminga av politikken blir då bestemt av
den effekten ei gitt dominerande gruppe har på desse relasjon-ane. Generelt får vi at styrkeforholdet mellom gruppene - den
klassepolitiske rolla dei spelar - definerer desse relasjonane.
Styrkeforholda innafor klassen er igjen påverka av klasseposisjona.n e innafor samfunnsformasjonen som eit heile. Dette siste aspektet kan vi her ikkje gå inn på, men viser til dei av~
snitta i dei andre artiklane som drøfter endringane i a.rb.eidar-
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klassens posisjon i forhold til dei andre samfunnsklassene.
Partiet er altså ikkje eit "interesseorgan" for klårt avgrensa
grupper, me~ utformar ein politikk ut fr2 forholdet mellom
sjikt og fraksjonar. Dette er grunnlaget for partiet sitt "relative sjølvstende". Ei ytterlegare sjølvsterldiggjeringsmekanisme er oppbygginga av eit organisasjonsapparat som utformar
og set politikken ut i livet. Dette apparatet står i bestemte
relasjonar til andre organisasjonar. Desse relasjonane definerer apparatets aksjonsfelt. Av <lesse grunnane kan ikkje relasjonane mellom fraksjonar og sjikt spegla seg i apparatet på
ein mekanisk måte, dei blir formidla og omforma av mekanismar
i den organisasjonsmessige praksisen sjølv.Desse mekanismane
endrar seg betydeleg i løpet av Weimarperioden,byråkratiseringa og einsrettinga av organisasjonspraksisen er stikkord her.
Kva så med den marxistiske teorien, skulle. ikkje denne vera
grunnlaget fot' politikken? Dei leiande pe.rsonane i KPD var i
heile Weimarperioden, enten dei var arbeidarar eller kom frå
s111åborgarskapet, utan tvil marxisti.ske intellektuelle. Dei
trudde at den marxistiske teorien var <leira politiske leietråd, og oppfatta interne politiske motsetningar som kontra.,.
versar om den rette teoretiske posisjonen. Hen <lesse f;olka oppfatta 6g det korrnnunistiske partiet som ein integrert del av ei
revolusjonær klasserørsle, noko partiet 6g var. Partiet var
inga sekt, der dei teoretiske diskusjonane kan f2 sin eigen
bisarre logikk. Tvert om prega dei klassemessige forutsetningane for og konsekvensane av dei teoretiske kontroversane alltid <lesse diskusjonane, men - og det galdt særleg forutsetningane - dei vart ikkje gjort til tema for diskusjonane. Vi
kan forestilla oss fcplgjande "medvitsmekanisme": Partileiarane
hadde røynsler
frå, eller kjennskap til, ageringsm~nster og
straumdrag i den tyske arbeidarklassa. Dette kjennskapet farga og gav innhald til dei marxistiske begrepa og det var dette
som gjorde at dei fungerte som vegvisarar i det konkrete arbeidet. Truleg kan 'ikkje berre dei marxistiske klassikarane,
men og mykje av den allmenne Komintern-propagandaen trekkjast
inn her. Men denne formidlinga mellom allmenn marxistisk teori og spesifikke røynsler
( røynsler knytt til bestemte arbeidargrupper2 var "spontan" og ugjennomsiktig. Difor vart og
dei ulike straumdraga i klassen som H.g til grunn for motsetningane og fraksjonsdanningane i partiet anonyme, men likevel
avgjeranµe faktorar i dei: fraksjonskampane som for deltakarane
sjølve framstod som kampar om den "rette ' linja".
Paradoksalt nok kotn den marxistiske vitskapen i KPD, trass i
all tesestrid, til å spela ei ubetydeleg rolle. Vitskapen
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kan generelt berre ha ein sjølvstendig innverknad - gje partiet ein viss "subjekt"-karakter innafor "materielt" gitte rammer - gjennom spesifikke analysar av klasse- og samfunnsforhold, "den konkrete analysen av den konkrete situasjonen",
som Lenin snakka om. Slike analysar utførde ikkje KPD,' i alle
høve ikkje etter 1921. Såleis hadde KPD heller inga eksakt
forståing av sitt eige klassegrunnlag som ein spesifikk konstellasjon av ulike grupper
og interesser. Difor kunne
ein heller ikkje sjå dei politiske problema dette grunnlaget
skapte. Av denne grunnen kunne ein heller ikkje utvikla ein
politikk andsynes des·se gruppene, for å byggja bru over <lei
motsetningane som fanst mellom dei og som slo ut i "sikk-sakk"kurs og fraksjonskampar, og ein kunne heller ikkje leggja opp
ein taktikk for å motverka den grunnleggande splittinga i
klassen som vart skapt etter 1918, og som slo ned i "sosialfascisme",..hatet. Partiet kom i staden til å bli eit "offer"
for dess·e interessene og motsetningane, <lei sette seg igjennom i partiet sin politikk, jamvel om dette skjedde på ein
formidla og indirekte måte.

bl DISKUSJONEN OH KLAS SE GRUNNLAGET TIL KPD.
Diskusjonen om klassegrunnlaget til KPD har tradisjonelt teke
' utgangspunkt i KPD's eigen påstand om at det hadde eit anna
sosialt fundament enn SPD. Med utgangspunkt i Leni,ns tese om
arbeidararistokratiet og i den tyske "borgarleggjerings"-diskusjonen, meinte KPD at den sosialdemokratiske politikken og
ideologien uttrykte interessene til eit hØgtløna og hØgtkvalifisert arbeidarsjikt og til priviligerte funksjonærgrupper.
No viser statistikken at SPD og KPD er om lag like sterkt representerte mellom hcpgt- og lågtløna, mellom høgt og lågt kvalifiserte arbeidarar. Dette gjeld både medleI!lliler og veljarar.
Meir for seg har arbeidararistokratitesen om vi ser på partiets forhold til funksjonærsjikta. SPD utvikla seg i løpet av
Weimarperioden til eit folkeparti, medan KPD heile tida var
eit reint klasseparti. To slags prose&sar gjekk føre seg i
SPD. For det første danna det seg etter kvart eit stort og politisk vektig "arbeidarbyråkrati" med utgangspunkt i funksjonar i ADGB og SPD-apparata. For det andre fekk partiet etter
kvart eit stort tilsig frå funksjonærar, intellektuelle, små
næringsdrivande osv. (Flechtheim, s .3211. Som Flechtheim sei-er, er denne utviklinga meir eit resultat av SPD's statslojale
politikk etter krigen, enn ei årsak til denne. Likevel kan vi
nok h.e r finna premissar for utformi·n ga av denne politikken.
Dessutan oør ein ikkje undervurdera "arbeidarbyråkrati"·-ten-:-·
<lensen i førkrigsperioden. Viktigare i vår samanheng er likevel spørsmålet om forholdet mellom partia og arbeidarklas·sa.
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Vi må sjå om vi ikkje her kan finne skilnader, som, jamvel om
dei ikkje kan tena som belegg for "arbeidararistokrati-tesen"
i den enkle utforminga, likevel kan gje grunnlag for nokre
slutningar om ulike relasjonar til klassa. Vi byrjar med å sjå
etter kva den tradisjonelle statistikken kan gje oss.
Bakgrunnen for at "arbeidararistokrati-tesen" tyktest relevant
i tysk samanheng var det høge lønsnivået som den
tyske fagarbeidaren tradisjonelt låg på. Det var i hovudsak
samanfall mellom lønsnivå og kvalifikasjonsnivå i førkrigsTyskland. Men krigen endra dette forholdet. Organisasjonane
til fagarbeidarane miste innverknad parallelt med at posisjonen til heile arbeidarklas·sa vart svekka. Samstundes vart nye
industriar viktige i samband med krigsinnsatsen, og lønsnivået
steig sterkast i desse, uavhengig av kvalifikasjonsnivået hos
arbeidsstokken. Samanh.e ngen mellom lønsnivå og kvalifikasjonsnivå blir altså broten. Jamvel om fagarbeidaren i ein gitt
bransje og bedrift makta å halda oppe eit forsprang på spesi.,...
alarbeidarane og dei ufaglærde , kunne ufaglærde i ein bransje liggja på eit høgare nivå enn faglærde i ein annan bransje. Det sosiale grunnlaget for ein enkel "arbeidararistokrati..-·tese" er altså blitt borte i den augneblinken han blir lans:ert som ein viktig forklaringsfaktor. Den dominerande rolla
som "arbeidarbyråkratane" og funksjonærsjikta spela i sosialdemokratiet fekk likevel mange kotlllllunistar til å oppfatta denne teorien som truverdig. SPD på si side opererte med ein "om..vendt arbeidararistokrati~tese". Det heitte at KPD støtta seg
på "dei me8t impulsive, dei fagleg og politisk minst oppseda
og dei minst organiserte massane i det tyske proletariatet"
(sit. i Wunderer, s.2sg). Også i dette var det ei kjerne av
sanning, som vi skal sjå.
Men i hovudsak rekrutterte KPD frå den "moderne" industriarbeidarklas-sa. Knapt 70% av medlemsstokken kjem derifrå (1927),
be.rre 10% er handverksarbeidarar (Weber, s.282). Massen av
desse siste arbeidarane fØlgde s·PD, nokre meiner med store
konsekvensar for SPD's politikk (Wunderer, s.261).. Heller ikkje mellom jordbruksproletariatet hadde KPD noka tilslutning
å snakka om (ca.2%). Den låge tilslutninga frå tenestemenn
(Beamte), frie y-rke og små næringsdrivande (3%} . styrkjer inntrykket av eit homogent parti. Berre kvinnerepresentasjonen
endrar dette bildet litt. Kvinner er veikare representert i KPD
enn i SPD (16 mot 2Q% i 19.29.1, og stor~arten av desse er husmødre; industriarbeidarar fanst knapt mellom desse.
Medlemsstokken i KPD er i gjennomsnitt vesentleg yngre enn i
SI'D (50% mellom z5.,...4Q år i 19271. Det typiske KPD~medletlllllet
fekk. sine avgjerande politiske røynsler under, og i revolu~

202

sjonsperio~en etter, den l.verdskrigen. Likevel har nesten
halvdelen av den medlemsstokken som er organisert i 1927 (62%
av alle) vore fagorganiserte før verdskrigen, 3/4 var blitt
det før 1920. Det er difor slett ikkje tilfelle at KPD har
medlemsgrunnlaget sitt mellom dei fagleg og politisk minst
røynde arbeidarane. Etter 1930 kan det likevel sporast ei endring her. Store delar av dei arbeidslause som då flokkar seg
om partiet er ungdom som har liten eller ingen organisasjonsmessig bakgrunn.

Storparten av KPD-medlennnene arbeidde i småindustrien og den
mellomstore industrien. 'Men i forhold til gjennomsnittet for
tyske arbeidarar var likevel KPD lett overrepresentert i mellom- og storbedrifter. Geografisk hadde partiet si tyngd i dei
tettast industrialiserte områda i Tyskland, likevel var det
noko ujamnt representert her. KPD kunne vera den dominerande
arbeidarorganisasjonen i ein by, medan partiet i ein annan med
tilsvarande industristruktur kunne liggja langt etter SPD.
Ulike klassekamprøynsler (streikar) er truleg _den viktigaste
forklaringsfaktoren her. Religiøse skilnader (som er sosialt
bestemt2 spela 6g inn. Partimedlennnene kjem i hovudsak frå
protes·tantiske miljø, ved vala derimot er det dei katolske arbeidarane som s·terkast sluttar opp om partiet, i større katolske industribyar sterkare enn om SPD.
Medlemsskapsfluktuasjonen i partiet" fekk eit ekstremt stort omfang etter 1929, men var påfallande stor heilt sidan partidanninga. I 1927 hadde berre 1/4 av medlennnene vore med sidan
1920. Jamvel om folk med langvarig medlemsskap også gjekk ut,
truleg mest i samband med politiske kursendringar, var det
mest nye medlem:iner som, vonbrotne over "livet" i partiet og
effektiviteten til partiarbeidet, disiplineringstiltak frå f~g
organisasjon og bedriftsleiing osv., etter kort tid vart borte. Det er vanskeleg å sei om vi kan snakka om ein fast kjerne i partiet, men det er truleg rett å hevda at den kontinuiteten som finst i partiet, er representert av eit fagorganisert og faglært arbeidarsjikt, rekruttert frå metallindustrien (30 % av dei fagorganiserte medlennnene i 1927) og frå bygningsindustrien. Dess·e var, ved sida av jernbanearbeidarane,
dei bransjane som partiet var overrepresentert i. Lett overrepresentert var KPD og mellom gruvearbeidarane (7% av medlemmene}. Desse, og andre "massearbeidarar" hadde likevel
større politisk innverknad enn det statistikken tyder på, som
v~ skal sjå.
40% av dei fagorganiserte medlennnene var i 1927 faglærde, 28%
ufaglærde. Som vi har sett, inneber ikkje dette at partiet var
sterkt representert i eit "aroeidararistokrati", då dei fag-
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lærde ikkje automatisk var lønsmessig priviligerte. Men ikkje
berre lønsmessig, også på andre måtar løyner det seg store
skilnader bak kategorien fagarbeidar. Ein fagarbeidar i metallindustrien står i eit heilt anna forhold til arbeidet sitt
enn ein "fagarbeidar" i t.d. gruveindustrien. Vi skal difor ta
utgangspunkt i produksjons- og arbeidsforholda i to bransjar
og prøva å identifisera to ulike fraksjonar med ulike interesser og ageringsmønster. Innafor metallindustrien skal vi
skilja ut eit sjikt som vi kan kalla den "tradisjonelle fagarbeidar", arbeidarane i gruveindustrien vil vi samla under
termen "massearbeidaren". Dess·e blir sett på som representative for to klassefraksjonar generelt, samstundes som partiet
har vesentlege band til arbeidarane i nett <lesse bransjane. 2
c} "DEN TRADISJONELLE FAGARBEIDAR" VERSUS ''MASSEARBEIDAllEN" .?
Det dominerande arbeidarsjiktet innafor metallindustrien i
Tyskland fram til verdskrigen var "den tradisjonelle fagarbeidaren". Dette sjiktet kunne visa til tradisjonar som gjekk
tilbake til den tyske handverkarstanden som hadde dominert
tysk økonomi før den kapitalistiske utviklinga av produktivkreftene sette inn for alvor kring midten av 1800-talet. Fagutdanninga var framleis bygd på handverkarmodellen.Idealet var
ein allsidig utdanna arbeidar som kunne utføra alle operasjonar som trongst for ferdiggjeringa av produktet. Arbeidsprosessen innafor metallindustrien var likevel basert på ei viss
spesialisering; kooperasjon med arbeidsdeling, den såkalla
manufakturen, var utbreidd heilt fram til verdskrigen. Fagopplæringa var framleis retta inn mot allsidig dugleik, men no
i forhold til delar av det ferdige produktet, vi får dreiarar,
fresarar, maskinsmedar osv. Denne spesialiseringa var ikkje i
hovudsak basert på mekanisering. Trass i at metallindustrien,
som var ein ferdigvareindustri (jern- og stålverk = tungindustri2 som primært framstil te produksjonsmidlar ("maskinbygging"), stod s·entralt i industrialiseringa av Tyskland, var
bransjen teknisk tilbakeliggjande i forhold til andre fram~
skridne land og i forhold til andre tyske bransjar. Den viktigaste grunnen til dette var det høge organisasjons- og kampnivået til metallarbeidarane. Desse var elles ryggraden i heile den tyske fagrørsla (og i SPD). Metallarbeidarane sette seg
lenge effektivt imot ei mekanisering som ville bryta ned <leira
posisjon som fagarbeidarar.
Jamvel om fagarbeidaren ikkje har kontrollen og leiinga av
produksjonsprosessen i sine hender, har han, i motsetning til
under mekanis·ert produksjon ,der han er eit "vedheng" til maskina, likevel stor innverknad på sjølve arbeidsprosessen. Han
verkar, som aroeidsprosessens "levande sentrum", direkte på
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arbeidsemnet (via handverktøyet) og hans handlag, kunnskapar og
arbeidstempo har direkte innverknad på arbeidsmengde og -kvalitet. Arbeid e t er difor ikkje ein heilt "framandgjord" prosess,
arbeidaren "realiserer seg sjølv" til ein viss grad i arbeidet sitt. På grunnlag av dette utviklar han eit st ~ rkt fagmedvit og ein sjølvtrygg yrkesbyrgskap som er grunnlag for solidaritet mellom fagfeller. Ei sterk arbeidarrørsle veks fram.
Kva kjempar så fagarbeidaren for? Trass i at han identifiserer seg med ar bei det sitt, er han slett ikkje forsona med dei
produksjonsforholda som er rarrnna om dette. To aspekt er viktige her. For det første kolliderer medvitet hans om å vera den
som har <lei avgjerande kvalifikasjonane for utforminga av produktet med bedriftslei:ingas tilretteleggings- og overvakingstiltak. Desse tiltaka stÅr for fagarbeidaren både som unødvendige og undertrykkjande. For det andre er fagarbeidaren vel
medviten om I<ven det er som skaper dei samfunnsmessige verdi~
ane. Gratisaroeidet er difor ingen løyndom for han, jamvel om
han i kkje kjenner mekanismane oak dette. Fagarbeidaren er di:for sosialist. 'Men nan er ein tolsam sosialist, som ser på om-·
veltinga av produksjonsforholda ut frå "produktivkreftenes
synsvinkel" , Aroeidsprosessen og fagarbeidarens· plass i denne
m& ikkje skiplast, men tvert om sikrast gjennom ei frigjering
av <lei stengs·ler som hindrar fagarbeidaren i å få den fulle
kontrollen med "sitt" arbeid. I utgangspunktet har difor fagarbeidaren sans for SPD's "organiske innveksi:ng" i sosialism.,..
en, ein slik prosess vil ikkje, som ein valdeleg revolusjon,
truga med å lamma og desorganisera bruksverdiproduksjonen.
Men målet er likevel gitt, fjerning av utbyttinga gjennom at
arbeidarklassa får makta. Dette er også SPD's i deologiske vyer
f:t.e ilt fram til 2.verdskri:gen.
Men alt før l .verds-krigen var fagarbeidarens posisJon i ar..-.
beidark1assa, som var basis for den organiserte arbeidarrørsla
sitt sosialistiske· perspektiv, blitt sterkt svekka. Kapitalsida makta å bryta fagarbeidarens motstand mot mekaniseringa,
til dels gjennom harde konfliktar. (Hos Siemens t.d. (elektroindustrien må før krigen reknast til metallindustrien) vart i
190.6 4000 ;fagarbeidaxar sett på porten under den siste store
fagarbeidarstreiken i konsernet, og arbeidet vart reorganisert
på eit nytt teknisk[k:valifikasjonsmessig grunnlag. Den frie
fagforeninga vart ·samstundes Rnekka, og eit gult foround over-tok. 1 l tillegg til den generelle produktivitetsgevinsten som
denne sigeren gav kapitaleigarane va rt den strategiske posiajonen <leira sJ:yrkt.Grunnlaget for reproduksjonen av fagarbeidarsjiktet sjølv vart fjerna, og ei meir differensiert arbeidar~
klasse, tilpassa dei: nye teknisl<e krava.kunne veksa fram. Men
dette innebar og at grunnen vart riven vekk u-n der den framsltot-ne klasseposisjonen som den organiserte tyske arbeidarklassa
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generelt, med utgangspunkt i maktposisjonen til fagarbeidaren,
som "levande sentrum for arbeidet", hadde hatt. Dugleiken til
fagarbeidaren vart bygd inn i maskineriet p2 den eine sida og
i planleggings- og overvaldngsfunksjonar som var skilde frå
sjølve arbeidsprosessen på ,den andre. Dette gjorde ei auka intensivering av arbeidet mogeleg, noko som fagarbeidaren effektivt hadde kunna setja seg imot. På bakgrunn av dette kan det
hevdast at styrkeforholdet mellom hovudklassane var endra til
fordel for borgarskapet alt før verdskrigen. Krigen forsterka
denne prosessen; faglærd arbeidskraft vart i stor grad skifta
ut med ufaglærd, t.d. vart mange kvinner trekte inn i produksjonen. I perioden etter november 19°18 er fagarbeida ren dif or
på. defensiven. I denne {asen spaltar fagarbeidarsjiktet seg
politisk. Ei'n Uøy- . ,._ den strprste """. held, etter å ha tveka ei
stund, fas·t ved S.PD og slut tar meir eller mindre entusiastisk
opp om we.imarrepublikRen og klassesamaroeidspolitikken som kom
ttl uttrykk i ZAG. Utover på zo~talet blir det stendig tydele.gare. (jfr. rasjonaliseringaI at dette inneber ei oppgiving
av dei tradisjonelle målsetjingane t:U fagarbeidarane (sosialisme som "arbeidets s·tat"I og ei aks·eptering av mekaniseringa
og den omstruktureringa ay arf:ieidarlUassa som denne førde med
seg. Når fleirtalet av de:i: faglærde fann seg i denne utviklinga hang det truleg i :I:ørs·te reile saman med at mekaniseringa
råka fagarbeidarane ulikt og på ulike tidspunkt. Viktigast her
er truleg at småindustrien lenge var ein tilfluktstad for
overflødige {agarT:ieidarar, og at mange fagarbeidarar først
-vart råka av rasjonaliseringa i perioden 19.24"""-28, på eit tidspunkt d~ klas-sens· motstandskraft var ste.rkt svekka. Dessutan
vart visse grupper fagarbeidarar plasserte i periferien av den
rekonstruerte arbeids·p rosessen og fungerte, med basis i den
tradisjonelle fagkunnskapen sin, som re.paratørar, kontrollørar og arf:ie:j:dsleiarar . Det var truleg <lesse gruppene som vart
ryggraden i det lokale organisasjonsapparatet til ADGB etter
krigen (Brockbaus, s.83""84)_.
Leiinga i sosialdemokratiet understct>ttar den omstruktureringa
av klassa som går føre seg. Perspektivet til sosialdemokratane vert å st'{> den utviklinga av produktivkreftene (mekanisering og rasjonali:seringI som no vert ein føresetnad for "innyeksinga. i sos·ialismen". Ein går dif or inn for å byggja an fagforounda til industriforhund, der faglærde. og ufaglærde på
same arbeids-plassen skulle organiserast. Motstanden frå dei
fa.glærde gruppene, som ut frå sin yrkes·by·rgskap nærde ringeakt for dei "uda.nna" ufaglærde (WUnderer, s. 259; Brockhaus,
s. 851, men og motviljen til dei ufaglærde nut tradisjonell fagleg 'organisering, gjorde at denne politikken hadde liten sukses·s. Ser ein bort frå dei to første etterRrigsåra, då den revolusjonære optimismen fekk dei ufaglærde til å organisera seg,
·var difor fagrørs-la i Weimarrepublikken framleis basert på
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fagarbeidarsjikta. ( I 1923 var talet på fagor ganiserte det halve av topptalet fr å 1920 ~2 Korkje ADGB eller RGO makta å organisera massen av ufaglærde.
Den andre fløyen i fagarbeidarsjiktet tok
konsekvent opp
kampen mot forsøka på innordning i den nye tekniske struktur~ '
en. Dei gav eit revolusjonært svar på åtaket på posisjonen
deira i produksjonsprosessen. Perspektivet deira er "konservativt", sidan dei forsøker å forsvara ein posisjon som utviklinga alt har gjort forelda. Men kampforma er offensiv og det
er ingen tvil om at denne fløyen er berar av ein revolusjonær
impuls. Den rolla denne impuisen får i klassekampen må likevel vurderast på bakgrunn av dei spesifikke føresetnadene han
har. Desse definerer motivasj on,
kampformer og konkrete målforestillingar hos det revolusjonære fagarbeidarsjiktet. Gjennom dette stiller det seg 6g i eit bestemt forhold til andre
arBeidargrupper.
Dei fagarbeidargruppene som høyrer til denne fløyen er truleg
grupper som har s•terke streiketradisjonar (generelt harme ...
tan .... og oygningsaroeidarane ei særs streikeintensiv historie
(Wunderer, s.271 11. og som blir råka særleg hardt av mekanis·eringa, særleg i samband med rustningsindustrien under krigen. Delar av denne fløy€n organiserer seg mot slutten av krig ....
en kring dei "revolusjonære tillitsmennene" ("Obleute"l, som
særleg st år sterkt mellom metalla.rl;leidarane i Berlin (leiaren deir.a, Richard Muller, er dre i ar)_. Seinare utgjer dei det
viktigaste aroeidarinnslaget i USPD. Rådstanken er stikkordet
for det politiske progrannnet deira. Jamvel om denne blir utforma under inntrykI;:.et av den spontane danninga av arbeidarog soldatråd i november 1918 og av den russiske revolusjonen,
reflekterer fagarbeidarens versjon av rådsideen fraksjonsinteres·sene hans. Dette vis·~r seg først og fremst i necltoninga
av rådssystemet som eit svar på problemet med statsmaktfklass·eherredøme (Kolb, 1%2, s.41 og 19:72, s.1752 til fordel for
spørs·må let om organiseringa av produksjonen. Bedri f t srådet
blir det sentrale organet og dette skal innsetja arbeidaren
(les; ~agarbeidarenI i den rettmessige leiarposisjonen hans i
forhold til produksjonsprosess·en. Hålet var "proletariatets
aktive og medoestemmande deltaking i produksjonsprosessen ..•
Gjennom rådssystemet skal arbeidarane oli medregjerande i stad.,.
en for regjerte, medarbeidarar i staden for detaljarbeidarar
og lønsslavar". ("Detaljar'Eieidet" er den allsidige fagarbeidarens store skrekk.) Ein må sikra at proletariatet "ikkje len.,..
ger skal vera objekt, men i staden s·ubjek t, i den statlege og
økonomiske organisasjonen, slil< at ro og till i t, aroeidsmoti..,...
vasjon og arbeids·glede på nytt kan sl å. rot i det tyske folket"
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(Daumig, sit. i Mandel, s.208-9). Dei revolusjonære fagarbeidarane såg sjølvsagt at det var ein samanheng mellom ei proletarisk statsmakt og leiinga av produksjonen, det var nett fordi dei såg denne samanhengen at dei var revolusjonære. Men
statsmakta var for dei primært eit middel til å sikra det eigentlege målet, kontrollen med den konkrete produksjonsprosessen. Då SPD/ADGB gjekk i brodden for ei institusjonalisering
av bedriftsråda og fekk dei bygde inn i Weimarforfatninga,
greidde dei å forvirra og splitta dei aksjonistiske fagarbeidarane. Trass i at bedriftsrådsordninga ikkje gjorde innhogg i
kapitalistens rett til å fordela og leia arbeidet, vart det
skapt eit inntrykk av at ein her hadde ein organisatorisk reiskap som kunne brukast til å endra makttilhøva på bedriften.
Korleis stod det så til med arbeidsgleda til "massearbeidaren"?
Heller dårleg, særleg hos mass·en av arbeidarar innafor gruveindustrien og den nye kjemiske industrien. (Arbeidarane i den
viktige tun~:i.ndustd.en må klas.s:i.fisenu:;t som spesialarb.e;i:.d~r:ar: ; S,:tor:t ~ett vart <lei: lialdne nede ved hjelp av ein
kombi:nasj.on av de.spotisk disi:plin og .gule fagforeningar og
gjorde seg lite gjeldande i klassekampane. i Weimarrepublikken. I Problemet til mass·earbeidaren var ikkj e dei unødvendige
og undertryl<.Rjande rannnevilkåra som hadde hindra f agarbeidaren
i å realisera seg fullt ut i aro.eidsprosessen. Tvert om vart
sjølve arbeidet opplevd som utmattande og umenneskeleg. Dette
galdt nåde i den lågt mekaniserte gruvesektoren der den manuelle i)ins·atsen var avgjerande og i den høgt teknifiserte kjem.,..
isl<e industrien der arbeidaren var eit passivt vedheng til
produksjonsprosessen. "Massearbeidaren" ville vekk frå arbeidsforholda sine, den revolusjonære massearbeidaren ville ha eit
samfunn der arbeidet var oganisert på ein menneskeleg måte.
s·pesielt gruvearbeidarane var ein pariakaste,rekruttert frå
landsoygda, Aust.,..Preussen og utlandet (Polen}. Allmenndanninga var låg, fagopplæring fanst mest ikkje. Kontrollmekanismane var, på grunn .av <lei snevre grensene for mekanisering i
gruvene, ei nærmas.t militaristisk overvaking, og akkordsystem.
Gruvea.roeida.rens· kampform var det spontane, ofte valdelege opprøret som gjerne. enda med utvandring til andre gruver. Fluktuasjonen .,.. ein protest mot livsvilkåra ~ var generelt høg. Vil.,..
kåra ;!;or kontinuerleg f;agforeningsaroeid var dårlege. Den
sterke unde.rtr~kkinga. all opposisjonell aktivitet vart møtt
med frå Rapi:talei:garane s·i si.de fostra, saman med gruvearbeid.,..
arane sine generelle ll:vsvi:lkåx, ein organisasjonsfiendsleg
spontanisme og "ansvarsløyse". Samstundes hadde <lei ein sterk
skepsis til <lei etab.lerte arbeidarorganisasjonane. Dei hadde
røynt at <lesse s.veik interes:s·ene <leira i konfliktsituasjonar.
Ei' ekstrem antiautoritær og antibyråkratisk innstilling gje.r
se.g gjeldande, noT<o som fagarlieidaren og organisasjonane hans
oppfattar som eit prov på eit UJT/Qge organisasjons·medvit.
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Også for "tnassearbeidaren" vart r ådsideen sentral i revolusjonsperioden, men i ei eiga utforming, den s åkalla r å dskommunist- ;
iske. Som hos fagarbeidaren er arbeidarautonomi viktig, men
her ligg hovudvekta, ikkje på yrkes- og bedriftsautonomi, men
p~ klasseautonomi. Bedriftsrå da har her og ein nøkkelfunksjon,
men som krystallisasjonspunktet for realiseringa (kampinstrument) og organiseringa av proletariatets diktatur. Hos AAU som
saman med KAPD mest adekvat representerer denne tendensen heiter det: "AAU's sluttmål er det herredønnnefrie samfunnet, vegen til dette målet er diktaturet til proletariatet som klasse.
Proletariatets diktatur er den einerådande viljesbesteTilllling
til arbeidarane over politikk og økonomi i det konnnunistiske
samfunn ved hjelp av r ådsorganisasjonen" (sitert i Back , s.ll8).
Fagarbeidaren hadde råd til å leggja eit visst tidsperspektiv
på den revolusjonære aktiviteten. Det var trass i alt viktige
sider ved hans noverande eksistens som skulle overførast
uskipla til det nye samfunnet. Difor kan han kjempa for foroetringar som er vik.tige i seg sjølve, og som flyttar fram
klassens posi'sjonar føre den ende lege f<.raf tprøva. Han er di-·
for organisasjonsmedviten, "ansvarleg" og taktisk i den politiske verem.:iten sin. Por mas·searb.eidaren blir dags kampen lite
meiningsfull. Ein kvar aksjon får lett eit element av opprør
ved seg, då Berre ei total endring i: livssituasjonen vil vera
eit vesentleg framsteg. Dei eksisterande arbeidarorganisasjonane vert oppfatta som kons ervative , som bremseklossar, ja som
svikarorganis a sjonar. Her er ein "disposisjon" f or s osia lfascisme-forestillingar til statles.
Dette er den klass·eproolematikken Kl'D er knytt i hop med heilt
frå starten .. Men vi ser aldri, som nemnt, at denne riroblematikken blir analysert og tatt opp som politisk problem i partiet. Eit ti:llaup finn vi likevel hos Liebknecht som mot slutten av 19'16, altså f ør partidanninga, snakkar om polariseringa mellom "den betre situerte f agarbeidaren, ,som berre vil
protestera og ikkje kan områ seg til å gå over Rubicon" og
"den eigedomslause mass·en av ufaglærde arbeidarar, den delen
av aroeidarklas·sa som abs·olutt ingenting har å mista og som
f~rst ville vera reide til å stilla maktspørsmålet: For dei
er rekninga klår, dei har i denne staten ingenting anna å
mista enn sine lek.kjer, og alt å vinna gjennom å nedkjempa og
sprengja han" (s·itert i Roth, s.61}.
I 19:18 bestemte likevel ein fløy av dei fa.gorganiserte seg til
tl gå over Rubi:con. Men dei ville, som vi: har sett, ta spranget
på ein annan måte og med andre målforestilli:ngar enn "masse~
arbeidaren". Ski lnaden lier skapte grobotn for mots e tninga.J'~San
vart aktualiserte i bestemte klassekampsituasjonar. Korleis
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levde så KPD med <lesse skilnadane og motsetningane?
d) KPD SOM POLITISK FORTROPP FOR DEI REVOLUSJONÆRE
SJONANE

KLASSEFRAK~

I perioden 1919-21, før partiet har utvikla eit organisasjonsapparat og eigne "tradisjonar", kjem dei underliggjande motsetningane relativt direkte til uttrykk i partiet. Alt på den
andre kongressen (i 19191 bryt motsetni:ngane fram på heilt avgjerande punkt: spørsmålet om deltaking i parlament og fagorganisasjon. Skulle ein
avvisa dei innanomkapitalistiske
institusjonane eller komoinera ein revolusjonær politikk med
taktisk utnytting av <lesse? . Luxemburg-elev.en Levi, som leiar
partiet, set alt inn på den sistnemnde linja og eit kompromiss
er i:kkje mogeleg. "Avvisingstendens·en" lid nederlag, og store
grupper av massearoeidarar går ut av partiet. Dei dannar sitt
eige parti, KAPD, bas.ert på rådskorrununismen,
ein "maksimal- :
istisk" politisk. strategi og ei: kupp-prega kampform. Dette
partiet var nær Rnytta til den revoiusjonære fagorganisasjon.,.
en, MU, som på det meste hadde 41.QOQ medlemmer (Deppe[pUlberth[Harrer, s.159"1 . Desse organisasjonane vert splitta fleire
gonger og går i stabili:seringsperi:oden definitivt i oppløysing.
For KAPD.,-folka kan det berre vera snakk om "alt eller ingenting'' •. Men den klassefraksjonen som dei gjekk ut frå, er framleis der. Nokre maktar KPD å organisera, andre vert frustrerte
og desillusjonerte, men lar seg under nye vilkår (etter 1929)
mooi:lisera av KPD. KPD Is poli'tikk og organisatoriske praksis'
kombinert med arbeidsløy5a, forsterka den episodiske karakteren engasjementet <leira tendensi'.elt hadde: det revolusjonære
utolmodet <leira slo lett over i politisk resignasjon att.
KPD miste mange medlemmer gjennom den rådskommunistiske utvandringa. Mesteparten av dei 12.000 medlemmene i Berlin gjekk
såleis over til KAPD (Rabehl, s .1221, som på stiftingskongressen samla seg om ei fordømi:ng av KPD's passivitet under gruvearoeidaropps·tanden etter Kapp..,..kuppet. Totalt miste KPD
halvparten av dei 100.000 medlerrnnene sine. Men hovudmålsettinga til Levi var nådd: døra var opna for fagarbeidarane i USPD.
Fleirtalet i USPD vedtok i: 1920 å slutta seg til KPD. Dette
gav partiet 300.000 nye medlemmer og jamvel om dei viktigaste
fagforeningsfolka i USPD slutta seg til SPD, slik at spaltinga
av USPD i hovudsak kom SPD til gode, fekk KPD likevel eit
godt fotfeste i fagrørsla.
Under Levis leiing satsa partiet pa ein elastisk einskapsfrontpolitikk (både "ovanfrå"
og "nedanfrå"l med sikte på å vinna dei: organiserte arbeidarane gjennom kampen om dagskrava. Men partiet kunne ikkje utan
vidare gi opp "massearbeidaren"; no rekrutterte KAPD framgangsrikt des se og frams·tod s-om eit trugsmål frå venstre.
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I denne situasjonen "(1921) fann "marsaksjonen" stad. Kopargruvearbeidarane i Mansfeldomd.det gjorde opprør og fekk tilslutning frå arbeidarane ved det nye kjemiske gigantanlegget
i nærleiken, Leuna-verka. KPD som til no alltid hadde korne for
seint til dei store klasseaksjonane, ville markera at det kunne stilla seg i leiinga for store arbeidarmassar i kamp. Rivaliseringa med KAPD, som hadde stor innverknad mellom massearbeidarane i Mansfeldområdet, talde og sterkt. Etter ei hastverksprega handsaming kasta partiet seg inn i aksjonen, fann
ut at det låg føre ein revolusjonær situasjon, og, proklamerte
ein revolusjonær offensiv.Det var argumentasjonen til venstreflØyen(Fischer/Maslow-1 som slo gjennom (Levi var sett utanfor2.
Tankegangen likna KAPD's syn: ein aksjon skulle utløysa ein
revolusjonær prosess. Einskapsfronttaktikken vart sett til
sides:"Vi vil ikkje ha hårfine tiltak for å overtyda den tyske
arbeidaren og Komintern om kor aktive vi er. Vi vil visa <lei
tyske arbe ~darane den kl&.re, utvetydige, men vanskelege veg
t:i::l den tyske reyolusjo11en" (Angress, s. ll42_.
Men jamvel om 'Mansfeldarbeidarane stridde tappert mot politi
og militærma.k t, fekk ikl<je aksjonen ringverknader. Fagarbeid.,arane ved fabrikPane i området heldt seg i ro. Væpna massear.,..
beidargrupper trengde seg då inn på enkelte bedrifter for å
tvinga arii.eidara.ne til å stogga arbeidet. Grellare og meir direkte kunne ikkje mots·etningane mellom dei to arbeidarfraksjonane olitt demonstrert. :For fagarbeidaren representerte episod~
ane e:i::t å_tak frå ei umoden, ansvars-laus og impulsiv proletar.,gruppe på det fysiske arD.eids'1Ililjøet som han identifi'serte seg
med, og det utan taktiske omsyn til kva som kunne oppnåast i
den aktuelle situasjonen. Massearbeidaren på si side fekk nok
ein gong stadfest at fagarbeidaren var .forsiktig, arrogant og
usol:i:darisk.
Resultatet av marsaksjonen var at ein stor del av fagarbeidarane frå USPD melde seg ut av partiet, 150.000 ifqHgje Flechtheim (s.163, jfr. Rabehl, s.56}. Daumig, den tidl egare "Obleute"-leiaren, vart ekskludert då han kritiserte aksjonen. Men
aksjonen førde heller ikkje til større tilslutning fr! massearbeidarane, korkje i Mansfeld-området eller andre stad?r.
Massearbeidaren var desillusjonert fordi aksjonen enda med
nederlag ; resignasjonen breidde seg. Enden på det heile vart
at ein vende tilbake til den nyanserte bruken av einskapsfronttaktikken, og hadde stor . framgang med denne fram til oktober
1923, dvs.:partiet bygde på nytt opp eit tillitsforhold til
delar av dei fagorganiserte. P& ADGB~kongressen i 1922 hadde
dei 1,18 av delegatane, meir enn nokon gong før e.ller seinare.
I ein tredjede,l av bedriftsråda hadde Kl?D fleirtal.
Revolusjonsfors·it>ket i oktober 1923 representerte eit nytt brot
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med einskapsfronttaktikken. Likevel var dette fors0ket meir
samansett enn marsaksjonen, der massearbeidarperspektivet
nokså eintydig slo gjennom. Oktoberaksjonen hadde ein "kompromisskarakter", eit uttrykk for ei bestemt "stokking" av interessegrupperingane i partiorganisasjonen. På den eine sida vart
samarbeidet med venstresida i SPD gjort til ein integrert del
av sjølve revolusjonsforsøket. KPD gjekk saman med SPD i koa~
lisjonsregjeringari Sachsen og Thuringen som eit ledd i f0rebuinga av aksjonen. Dette førde til at arbeidet med å mobilisera og væpna massane vart neglisjert. På den andre sida var
aksjonen ein freistnad på å stilla seg i brodden for dei radikaliserte arbeidarmassane under Ruhrkrisa. I mai streika
gruvearbeidarane i Ruhr, ei høgborg for Fischer/Maslow-opposisjonen, under parolen: "Ruhrgruvene til Ruhrarbeidarane".
Venstrefløyens "offensiv"-teoriar fekk ny vind i segla. Trua
på at partiet kunne setj a i gang ein revolusjonær prosess, vart
på nytt levande. Difor la ein ikkje så -stor vekt på at den
revolusjonære stemninga i oktober var på retur. Paradoksalt
nok bygde difor begge tendensane i aksjonsopplegget opp under
den "kuppaktige" karakteren som aksjonen fekk. Ingen forsøkte
å basera aksjonen på ei brei masserørsle.
Revolusjonsforsøket hadde katastrofale følgjer, særleg for
fagforeningsarbeidet til KPD. Partiet miste meir enn helvta av
medlerrnnene. Partiet vart forbode, 7000 partimedlemmer fengsla.
Viktigare var det likevel at nederlaget vart ført tilbake på
einskapsfronttaktikken. Forbitringa mot venstre-SPD som ikkje
ville gå med i generalstreiken då det galdt som mest, var
stor, og nørde det hatet kommunistane, også fagarbeidarane,
hadde bore på sidan Noske sine dagar. Resultatet vart ei bølgje av utmeldingar frå fagrørsla. Ein del uavhengige forbund
vart oppretta. Samstundes tok Fischer og Maslow over leiinga
av partiorganisasjonen. Med det vart "massearbeidar-perspektivet" det dominerande i partiet. Offensivstrategien og sosialfascisme-tesen vart knesett som den offisielle politikken til
partiet, som vi tidlegare har sett.
Offensiv-strategien slo gjennom på eit tidspunkt då økonomien
heldt på å stabilisera seg. Partiet vart isolert, ja var på
veg mot katastrofe. I denne situasjonen (1925) greip Komintern
(Sinovjev) inn og oppmoda i eit ope brev
partimedlerrnnene
om å fjerne Fischer/Maslow-leiinga. KPD var på dette tidspunktet truleg ikkje i stand til å korrigera kursen på eiga hand.
Offensiv-teoriens gjennomslag var nemleg ikkje resultatet av
ei tilfeldig stemning, men spegla massearbeidarens auka tyngde i partiet. Fischer og Maslow hadde partigrunnlaget sitt ved
Nordsjøkysten, i Ruhrområdet og i Weddingdistriktet i Berlin,
eit strøk prega av fattige arbeidarar med inga eller låg fagopp-
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læring (Wunderer, s.270). "Venstrefløyen" under Ruth Fischer
og A.Maslow hadde grunnlaget sitt i dei same gruppene som KAPD
hadde rekruttert frå i ein kort periode (Levine-Meyer, s.16).
Wedding-arbeidarane tok då og kampen opp for Ruth Fischer, og
danna · et ter nederlaget den såkall a "Wedding-oppos isj onen'',
som "viste visse KAPD-tendensar" (Flechtheim, s.230}. "Venstrefløyen" hadde likevel ikkje den same politiske plattforma s0m
KAPD. Politikken til Fischer og Maslow spegla, formidla gjen.,...
nom partiorganisasjonen, massearbeidarens dominans innafor
eit allianseforhold: fagarbeidaren var framleis med.
S'entralt i oppgjeret med ·F ischer og Maslow stod spØrs·målet om
oedriftscelleorgani'seri'ng contra gatecelleorgan:tsering som
oasis for partiorganisasjonen. Det var god latin at eit "bolsjevilcisl<" parti. må.tte l:i.a fundamentet sitt i bedriftene. Berre
der ~~unne det sos·i'ali's·ti:sRe pers·pekti'Vet til partiet smelta
saman med dei konkrete interessene t:tl arbeidarane. på ei.n slik
måte at det Runne få avgje.rande effektar på kiassekaT!lpen. Ber.,..
re dersom partiet var oygt opp omkring aktive fabrikkcelier,
ville det vera i' s·tand til "å bry·ta saJiotasjen til dei reformi'stiske fagforeningsleiarane, 3, driva delkampane vidare framover, å utvida dei og samanfatta dei, å styrkja dei med kon.,...
sentrert Rraft og driva dei ut over dei opprinnelege samfunns.,...
messige rammer". Det ville f<Prst vera. mogeleg "å setja dei
allmenne Rampoppgåvene til det konnnunistiske partiet i kvar
enkelt faodklt, lokalområde og di.s·triK.t i samband med kvar.,..,
andre'' når s·entralismen fungerte ved eit direkte. samarbeid
mellom leiinga og fabri'R.k.cellene (UlDricht, sitert i Rabeh1,
s .12gI_, Dessuten ville ei gatecelleorganisering koma i mot..-.
strid til revolusjonens· mål, som j0 var ett rådsdiktatur med
fundament i: oedriftene.
0n\organi'seringa frå, gate~ og fabrikkceller var eit viktig ledd
i' den såRalla ool~je:vise:r:j_,nga av partiet. På det teoretiske
planet var alle fl<t>yar samde om at ei slik omorganiseri.ng var
nødvendig; allment""·i'deologi'sk var bedriftsorienteringa sterk i
begge de.i 'revolusjonære fraksjonane, s"Om vi har sett. Gjennomføringa a:v omlegginga støytte liRevel på sterk motstand.
·Fi'scfi..ex.,..'Maslowdeimga vart sR.ulda for å sabotera omlegginga.
Men n.e lle.r :LRRje under Tnillmann (frå 19251, som utan tvil gjekk
s·terR.t i'tm for saka, lul<l<.a.s:t for Si{> ka på omlegging.
Årsaka. ti::l dette '!Ilå s·</>l<.jasct i ' den vak.lande praksisen andsynes
fagforeni:ngsaroeidet som plassed'nga mellom dei 1HJ. iJ<.e klass·e.,..
;fI?ak.sjonane skapte., Em teoretisk ;f:ØTes·etnad for og ein prai<...-.
tisk R..onsekvens av Bedrifts·celle.ord~inga '.ll)åtte vera. at det
lokale parti~a1'oeidet vart intimt Rnytt til <lei' proolem og dei
oppgåve.r s~om det faglege. aroeidet reis·te. 'Men, S'Om vi n.ar sett,
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var "massearbeidaren" lite organisasjonsmedviten, hans "revolusjonære utolmod" gjorde, i alle fall i rolege tider, fagfor.,.
eningsarbeidet lite attraktivt. For den uorganiserte arbeidaren var det meir nærliggjande å organisera seg i gateceller,
der misnøyen med den generelle livssituasjonen hans kunne finna meir allmenn-ideologiske, "revolusjonære" uttrykk enn det
kunne i det faglege arbeidet. Det var neppe tilfeldig at motstanden mot omorganiseringa var stor i høgborgenetil Ruth
Fischer (Rabehl, s.143).
No kunne vel partileiinga fått gjennomført bedriftscelleorganiseringa ved rett og slett å oppløy-sa gatecellene. I staden
kapitulerte dei andsynes· motstanden. Ein var, med god grunn,
redd for å mista medletnmer, Bedriftscellene vart i praksis ei
parallellorganis·er:i:ng t:i:l gatecellene, som vart verande grunnorganet i partiet, sidan bedriftscellene mangla grunnleggande
organisatoriske rettar. Bedriftscellene vart sekundære, iverksetjande organ, og ikkje den primære, skapande instansen i
partiet, navlestrengen som formidla dialektikken mellom organisasjonen og dei kjempande massane, staden der idear, krav
og interesser vart artikulerte og omforma til politiske oppg&ver for partiet.
Når omlegginga til bedriftsceller lukkast så dårleg hang det
og saman med spesielle vilkår i den perioden omlegginga skulle skje, stabiliseringsperioden. I utgangspunktet (1924-25)
var partiet, gjennom dei spontane utmeldingane frå fagforeningane og den såkalla ultravenstrelinja til Fischer og Maslow, isolert frå massane på arbeidsplassane. Særleg ille var
det at partiet stod på sidelinja under dei streikane som vart
gjennomførde vinteren 192q, som eit svar på åtaka på realløna
og på åttetimarsdagen som stabiliseringsperioden vart innleidd med. Det gjekk tregt å innarbeida seg på nytt etter at
Fischer og Maslow var blitt fjerna. På den eine sida skulle
partiet konkurrera med sosialdemokratane i kampen for dagskrava. Dette var problematisk då stabiliseringsperioden etter
kvart skapte rom for reallønsforbetringar og visse sosialpolitiske framsteg. Dessutan var det generelle styrkeforholdet
mellom klassene slik i denne perioden og kotnmunistane spesielt så svekka., at kap i taleigarane, of te støt ta av sos ialdemokratane, med hell kunne kjempa mot kommunistisk aktivitet i
Bedriftene. Ved dei oppseiingane som rasjonaliseringsbølgja
førde til, måtte arbeidarar som hadde stått fram som kotnmunistar og aktivistar gjerne gå først. Svartelisting var utbreidd. Leiinga av Leunawerke gav direktiv om å seia opp ein
kvar arbeidar "som berre ber eit celleblad på seg" (Rabeh1, s.
150) ,..-.partiet nådde aldri opp til den innverknaden det hadde
hatt i fagrørsla i 1922.,.23. Kring 1927..-.29 var om lag 17%
av medlemmene organiserte i bedriftsceller.
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I røynda innebar dette at KPD ikkje lukkast med å realisera
den politiske målsetjinga med "bolsjeviseringsllprogrammet i
stabiliseringsperioden, som var "å gjera fagforeningsarbeidet
til sentrum for det politiske arbeidet i partiet" (Thalmann,
sitert i Flechtheim, s.223). I 1928 var dessutan medlemstalet
i partiet på veg nedover. Samstundes byrja ei draging mot venstre å visa seg i massane. Mekanismar som likna <lei frå 1923
vart sette i sving. Samstundes som framgangen i fagrørsla stansa opp, kom det til syne nye "opningar" i <lei uorganiserte og
ufaglærde gruppene. Det nye mønsteret viste seg alt i 1928, d~
partiet gjekk sterkt fram ved valet, samstundes som medlemstilslutninga og organisasjonsarbeidet i bedriftene gjekk tilbake.
Thalmann hadde <lei rette teor etiske innsiktene: "Dei frie fagforeningane er den arenaen som kampen mellom KPD og SPD vil
oli avgjort på" ('Flechtheim, s. 246}. Han peika på at det var
nødvendig å vinna nettopp faga rbei'<lar ane for å kunna mobili..-.
sera dei uorganiserte (Levine"'41ey-er, s .143). 'Hen kreftene som
drog i retning "venstre" vart for sterke. Dette førde ikkje,
som i 1923-24, til at ein venstrefløy utk rystalliserte seg
som be.rar av -mas·searbeidari'nteressene. Venstrekursen var eit
uttrykk for at, så lenge den revolusjonære omveltinga var målet, var lagnaden til fagarbeidaren objektivt knytt i hop med
massearbeidarens. I partiet s·itt synsfelt vart dette "trans-·
tormert" til oppgåva å samla klassen. I 1928 såg det ikkje ut
til at ein kunne venta noko gjennombrot med utgangspunkt i <lei
faglærde . Det var frå massearbeidaren at den store framgangen
var å venta, og politikk.en måtte tilpassast dette. Alternativet var resi'gnasjon. Det var på denne måten massearbeidaren
vart den dominerande i partiet. Etter kvart vart han det tru~
leg og i numerisk forstand.
vi· er no franune ved grunnlaget for offensiv,..strategien og den
faglege politikken som vi skildra i· del I,. RGO's aktivitet var
sikta i'nn mot den organiserte fagrørsla. Poenget var å overta
hegemoni.et fl.er, dvs. få fagarbeidaren over på si side. Men den
politiske ramma som dette arbeidet stod innafor, offensiv- og
sosialfascismepolitikken, var utvikla fot å vinna massearbeidaren[dei uorganiserte. Rett nok vart mange av <lei gamle kommu'"'
nistiske fagarbeida.rane sjølve radikaliserte gjennom krisa og
<lei skjerpa k lassemotsetningane. Særleg fekk hendingane kring
1.mai 19'29, då s·p D.,.regjeringa i ?reussen sette inn politi mot
demonstrerande kommunistar og det kom til barrikadekampar der
31 sivile vart drepne, "s·osi'alfascisme".,.,.hatet fri Naskes dag~
ar til å flamma opp att. Men, som vi har sett, sette strategi..,-.
en bom for eit aksjonsfellesskap med s,tør re del .'.r r av <lei fag,...
organiserte. Visse objektive vilkir for eit slikt fellesskap
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var til statles i 1929-30, men då var offensivstrategien
etablert.

~lt

Den generelle konklusjonen blir at når KPD i strid med realiteten proklamerer ein revolusjonær offensiv, er det ikkje
først og fremst teoretiske mistak som er grunnen. Offensivstrategien reflekterer massearbeidarens impulsive, utolmodige
og aksjoni s tiske ageringsmønster,skjerpa av krise og arbeidsløyse. Utformin ga av strategien reflekterer måten som partiet,
utan å setja til s·ides alliansen med fagarbeidarane, måtte
appellera ti'l dette mønsteret på. For å kunna organisera massearoeidaren mltte ein stilla ei radikal, aktivistisk og framfor alt snar leg løysing på, problema i utsikt.

eI PARTIORGANISASJON OG PARTIPOLITIKK
Ei systematisk handsaming av den rolla prosessane i partiorganisasjonen spela i utforminga av politikken ville sprengja
rammene for denne artikkelen. Vi må nøya oss med nokre generelle merknader.
Hovudproblemet her er det "strukturelle" grunnlaget for og
effektane av dei sjcplvstendiggjeringsmekanismane som var verksame. Sjølvstendiggjeringa av partiet gjennom utviklinga av
ei't "oyril,kratisk" apparat med ein hierarkisk struktur, som skaut
fart etter 1925 ,skapte ein "sili'ngs".,.. og kanaliseringsinstans
andsynes krav og initiativ frå klassen. Dette gjorde at motsetningane mellom klassefraksjonane ikkje lenger kunne få fritt
løp i' partiet . Berre indirekte, men framleis på ein avgjerande
måte,kunne dei no gje premissane for partipolitikken. Konsekvensen var at partiet under Thalmann vart spart for dei ekstreme utslaga av sikk.,..sakk.,..kursen. Partiorganisasjonen fungerte som ein "stabiliseringsfaktor". Dette innebar ikkje at
det gjekk føre seg noka eigentleg formidling mellom interessene og ageringsmønstra til dei to klassefraksjonane. Dei kon.,..
krete analysane av situasjonen i klassen, og relevante forsøk
på å, få i stand ein læreprosess som kunne ha skapt ei "tilnærming" mellom fraksjonane, mangla. Den politiske ramma som
partiet forsøkte å oyggja ein einskapleg politisk aktivitet
ut fr&, var utforma på, eit allmenn..,..-ideologisk plan, på eit
plan som heva seg hØgt over dei kompliserte forholda mellom
dagst<rav og s·osialistisk perspektiv for ulike arbeidargrupper.
Partieinskapen vart etablert i ''den ideologiske birnmel", og
sikra gjennom eit einsretta organisasjonsapparat som skulle
scprgja for massetilslutning gjennom allmenn propagandaverk....
semd. Den allmenn.,..-ideologiske propagandaen som arbeidsstil i
partiet kan difor iltkje berre oppfattast som uttrykk for ag,,..._
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eringsmønsteret til "massearbeidar:en". Primært er det eitresultat av "avhevings"-mekanismane som har grunnlaget sitt i
fo r holdet mellom fraksjonane.-Desse "avhevings"-mekanismane
verka stikk imot intensjonane i den såkalla "bolsjeviseringa
av partiet~ I følgje <lesse intensjonane skulle omlegginga til
bedriftsceller og satsinga på det faglege arbeidet syta for
eit tettare samband mellom parti og klasse. I staden . kom "bolsjeviseringa" til å innebera ei byråkratisk einsretting og til
dels undertrykking av krav og tendensar i klassen, slik desse
kom til uttrykk hos grupper og personar i partiet. Utreinskingar og eksklusjonar vart daglegdags.
I spaltinga melbm parti og klasse, der klassa vart den passive,
partiet den a'ktive, politikkutformande instansen, nar mange
sett hovudårsaka til den feilaktige politikken som partiet
førde. Utgangspunktet for denne synsmåten har ein ofte funne
hos Rosa Luxemburg. Rosa knytte tendensane til reformisme i
førRrigs-$PD til by-råkratiseringstendensane i partiet og lanserte "dialektikken mellom s-pontanitet og organisasjon" som
den mekanismen s-om skulle sikra ein korrekt revolusjonær politikk. Det eksemplariske uttrykket for denne dialektikken var
massestreiken. På eit allmennt plan hadde denne problemstillinga utan tvil mykje for seg. I forhold til dei problema KPD
må,tte I1anskast med i Wei:marrepublikken var likevel problem.,..
stillinga for enkel . Formelen til Rosa fØresette nemleg to
ting, som viser at han høy-rer heime innafor horisonten til den
2.Internasjonale. For det første går ho ut ·fråat arbeidarrørsla er einskapleg, og at sosialismen som verdsåskoding og politisk målsetting e.r innarbeidd, om enn ikkje sikra, i denne
rørsla. For det andre legg ho til grunn at arbeidarklassa objektivt sett er einskapleg. Ulike tendens-ar i klassa uttrykkjer ulik mogni·n gsgrad. I masseaksjonen vil <lei ulike gruppene
kunne ta del i den same systemovers-kridande prosessen.Denne mr
generell retning gjennom partiet. Samstundes vil kampen sjølv
utvikla ein rett taktikk og slik rydda unna reformistiske tendensar i partiet. Det er her ingen vesentlege skilnader mellom
fagarbeidarar[organiserte og ufaglærde[uorganiserte. Dei første er ... fortropp" og dei siste "oaktropp" i den same klassedynamikken (Luxemburg, Bind~' ) s .3041.
Vi har sett at massearbeidaren ikkje kan oppfattast som ein
uniogen fagarbeidar. Ageringsm~nsteret til massearbeidaren var
"likest:U t" med fagarbeidarens og kunne ikkje f<{>rast tilbake
til eit uutvi'lUa medvi.t. Då Levi i 1919 skulle bruka teoriane
til Rosa i praksis, vart resultatet at den "spontane" massearbeidaren ("baktroppen"I trekte seg ut. Då spontaniteten vart
sett i høgsetet under marsaksjonen 1921, fekk den organisasjons-medvitne fagarbeidaren kalde føter. 'Den opne dialektikken
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mellom spontanitet og organisasjon sikra altså på ingen måte
"automatisk" ein rett politikk. Eit rnedvite grep om dei ulike
interessene og tendensane som gjorde seg gjeldande,sorn grunnlag for å formidla mellom dei utan å undertrykkja dei, var det
som trongst. Dette mangla både hos Levi og ThMlrnann. Viktig er
det likevel at under det udemokratiske partiregimet som rådde
under ThMlmann, var opparbeidinga av eit slikt grep utelukka.
f) KOMINTERN
KPD var ein seksjon av Komintern og formelt underlagt den po.,.
litisR_e leiinga til Komintern, som i aukande grad vart eit
reisRap for Sovjetunionens utanrikspolitikk. Dette inneber
liRevel iRkje at politiRken til KPD vart utforma i Moskva.
Her og må vi' vera Rort. Vi gjer framlegg om følgjande synsvinkel på proBlemet.
Kominterns leiing var for det første av programmatisk og teoreti_sll Rar akter. Utspela av den~e typen tente som grunnlag for
ei allmennv-ideologis-k indoktrinering i KPD. I den praktiske
politi'RRen vart likevel den tyngda realitetane i massepartiet
KPD hadde, avgjerande. Dette viste seg når innhaldet i dei
allmenne tes-ane skulle konkretiserast. Visse aspekt vart då
understreRa, andre overs-ett. Eller ein forsøkte 2. følgje opp
ei linje frå Komintern utan å makta det. Det beste dømet
på det siste er omlegginga til bedriftsceller.
Ein del progrannnatiske utspel frå Komintern var likevel relativt
eint:ydige, politisk sett. Det galdt t.d. offensiv,.strategien frå
1'!28. Det er likevel truleg rett å snakka om ein parallellitet
mellom utviklinga i Kornintern-leiinga og i KPD. Vi har i denne
artikkelen forsøkt å visa at offensivstrategien og sosialfascismepoli tikken, og vi kan og ta med byrekratiseringsprosessen,
var "tyske" fenomen. Flechtheim (s.248) hevdar at Korninterns
rolle ~ var å gje "det siste tilskuv" til linjeskiftet. Vi vil
hevda at dette skiftet villa ha tvinga seg fram i alle tilfelle, men utan samspelet med Komintern hadde kanskje tidspunkta
og dei ideologiske uttrykksformene vore andre.
Komintern gr:e:i_'p og :-lnn i dagspoli_tikken, særleg etter 1925, og
dei di:reR.ti'V som vart gitt' vart $-Om regel følgde utan mukking.
Mest kjent er Stali:ns inngrep i 1931 då_ han fekk ZK i KPD til
å gjera om ei't vedtak om iRkje å ta del i ei_ folkerøysting mot
Sl'D.,,--regjeringa i' Preuss:en som NSDAP nadde fått i s-tand. Sli:ke
inngrep s-om dette hadde ri>_melegvi·s negative konsekvensar, noko
s-om s-ette s-nevre grenser for 1l!anipulasjonar frå Ko)llintern-leiinga. Sovjetunionen hadde tras-s i alt b.ruk for eit ste_r kt og
mektig KPD. Difor henta og Komintern viktige premissar for po~
litikken andsynes Tyskland frå leiinga i KPD (jfr. Sidenius,
s.15}.
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Størst innverknad har Komintern gjennom den "ideologiske
terroren" som kan utøvast fordi organisasjonen er identifisert med '!det sosialistiske moderlandet", Sovjet unionen. '
Dei partileiarane som hadde Kominterns støtte, kunne utnytta
dette til å isolera og utstøyta opposisjonelle tendensar.Samstundes gav tilknytinga til det sosialistiske "moderlandet"
grunnlag for ei konkretisering av dei allmenn-ideologiske
framtidsvyene. Slik kunne den propagandistiske appellen på
dette planet fungera meir effektivt. I den viktige parolen
"Forsvar for Sovjetunionen" var utopien og dagspolitikken
sameina. Generelt får vi at Kominterns funkjson er å styrkja
og låsa fast dominerande tendensar i partiet.

Sluttor d
Partipolitikk-også den ein står midt oppe i-må analyserast på
bakgrunn av "differensieringar" i klassa. Men dette inneber
ikkje at perspektivet "massearbeidaren" versus "tradisjonell
fagarbeidar" kan overførast. I norsk samanheng t.d. vil andre
skiljeliner og tendensar vera relevante. Jamvel om skiljet ·
mellom faglærd og "massifisert" (;=som kan utskiftast) arbeidskraft er knytt til generelle utviklingstendensar under kapitalismen, er det berre under særskilde vilk.å r at dette skiljet
blir politisk viktig: at det ligg til grunn for utforminga av
klassefraksjonar. Heller ikkje er det slik at det ligg føre
ein eintydig historisk tendens i retning av · ei homogen "massearbeidarklasse".Utjamnings- og differensieringsprosessar går
føre seg parallellt og skaper spesifikke konstellasjonar som
må analyserast på nytt for kvar samfunnsformasjon og konjunktur,
Kva så. med kampen mot fascisering/fascisme? Det skulle ii dette
nummeret vera blitt klårt at den "demokratiske" staten ikkje
kan forsvarast med parlamentariske middel, Når illaktblokka som
"ber statsapparatet oppe" trekkjer si støtte tilbaRe, vertdenne staten makteslaus, og eit forsvar av ·han v.hj.a, <lei demok.,..
ratiske spelereglane blir eit makteslaust rituale, Alternativ~
et blir eit forsøk på & byggja ut klassas posisjonar gjennom
eit utanomparlamentarisk kampfellesskap. Dette fellesskapet
kan berre byggjast kring klassas konkrete ~ og sjølvstendige~
interesser. I ein situasjon der arbeidarklassa er på defensi~
ven må kampen mot den fascistiske fåren førast på eit miili.itant,
men ikkje revo1usjonært, grunnlag. Men sjølv om oppgåva, all- '·'
mennt sett, blir å samla dei "demokratiske" kreftene, så må
dette skje ut frå arbeidarklassas posisjon og dei interessene
som konkret blir utfordra av fasciseringskreftene. Ei Eamling
om sosialdemokratiet kan ikkje styrkja klassens posisjon, den
einskapen ein her kan oppnå er ein makteslaus einskap, som
kviler på tilliten til det tomme skalet som den "demokratiske"
staten er blitt. Men heller ikkje ei samling om det kommunistiske partiet kan stå i ' fokus: dei sjølvstendige masseor ganisasjonane må vera nøkkelleddet i kampen.
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NOTAR

1) Denne manglande evna var ikkje berre eit resultat av manglande tilslutning generelt, men og ein konsekvens av den
spesifikke forankringa partiet hadde i klassa
Dette blir
problemstillinga i del Il.
2) Til terminologien her: Vi snakkar om sjikt innafor arbeidsstokken i bedriftene, ut fr å ei "vertikal" inndeling av
ulike grupper. Fraksjonar brukar vi om grupper som vart
danna "horisontalt", mellom bedriftene, t.d. i ein bransje.
Eit sjikt kan s å leis også danna ein fraksjon, t.d. fagarbeidarane, det er då visse sjikt innafor bedriftene som
ikkje inngår i fraksjonen. Motsett kan alle sjikt i ein
bransje eller fleire danna ein fraksjon, t.d. gruvearbeidarane.
3) Det finst ikkje systematiske studiar av samanhengen mellom
politikken til KPD og fraksjonar i den tyske arbeidarklassa. Ein del vesentleg empiri er trekt fram av marxista.r
som har interessert seg for den "andre" arbeidarrørsla,t.d.
'·. Bolo gna /Cacciari og Roth. Vi vil likevel reservera oss
mot den teoretiske posisjonen desse har. Dei kommunistiske
fagarbeidarane var ing a antirevolusjonær gruppe, slik dei
hevdar. Ei eksemplarisk, men tematisk avgrensa analyse
finn vi hos Brockhaus. Denne fører diverre berre fram til
krigen.
Dette gjer at det i det pom følgjer er visse spekulative
element, jamvel om empirien er sterk nok til at framstillinga ikkje blir reint hypotetisk. Ved sida av den nemnde
litteraturen, byggjer vi på Flechtheim, Levine-Meyer, Deppe/Fulberth/Harrer og Wunderer (jfr. og referansane i teksten).
Den største veikskapen i framstillinga er knytt til termen "massearbeidaren". Dette er eit "ueigentleg" omgrep som
samlar i seg v i k ti ge
skilnader innafor den tyske arbeidarklassa. Omgrepet er likevel presist nok til at det identifiserer eit vesentleg strukturelt skilje i klassen. Ein
annan mangel er at spesialarbeidarane (dei bedrifts- og
korttidsopplærde arbeidarane, t.d. sveisarar) fører eit
skuggetilvære i kjeldene. Desse spelarei stend:ig større rolle i Weimarrepublikken. Større kunnskap her ville truleg
ha modifisert framstillinga på visse punkt.- Heller ikkje
situasjonen for dei arbeidslause blir handsama særskilt.
Vi går ut frå at desse tendensielt har ei b ageringsmønster
som liknar det til ma ss earbeidaren. Jfr.: Rose-Marie HuberKoller: Die Kommunistische Erwerblosenbewegung in der Endphase der Weimarer Republik, in: Gesellschaft. BeitrMge
zur Mar xschen Theorie 10, Frankfurt am Main 1977.
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LISTE OVER FORKORTINGAR
Allgemeine Arbeiter-Union
Allgemeiner Frei er Anges tell tenbund (Funksjonærforbund tilslutta ADGB)
ADGB
Allgeme'iner Deutscher Gewerkschaftsbund (tilsvar ar
LO)
AEG
Allgemeine Elektrizitatgesellschaft
Antifa
Anti-fascistische Aktion
DAF
Deutsche Arbeitsfront (det fascistiske "LO" etter
1933)
DDP
Deutsche Demokratische Partei
DHV
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband (forbund for handelsbetjentgr)
DNVP
Deutschnationale Volkspartei
DVP
Deutsche Volkspartei
EKKI
Eksekutiv-Komiteen i Den konnnunistiske internasjonale
Gedag
Gesamtverband Deutscher Angestelltengewerkschaften
("reaksjonært" funksjonærforbund)
IG Farben (det største kjemiske konsernet i Tyskland)
KAPD
Konnnunistische Arbeiterpartei Deutschlands
Komintern Den (tredje) konnnunistiske internasjonale
KPD
Kommunistische Partei Deutschlands
KPD(O) ,}
Kommunistische Partei (Deutschlands)-Opposition
KPO
("Brandler-gruppa")
HSBO
Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation
(NSDAP's bedriftscelleorganisasjon)
NSDAP
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
RDI
Reichsverband der deutschen Industrie (den tyske
arbeidsgjevarforeninga)
RGO
Revolutionare Gewerkschafts-Opposition (KPD's revolusjonære fagforeningsopposisjon)
SA
Sturmabteilung (NSDAP's militariserte "stormtroppar")
SAPD
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (utbrytargruppe frå SPD)
Sentrum
(det tyske katolske folkeparti)
Stahlhelm (militariserte stormtropper for den "trfidisjonelle"
reaksjonen)
SPD
Sosialdemokratische Partei Deutschlands (stundom
som MSPD)
USPD
Unabhangige sozialdemokratische Partei Deutschlands
(resultat av splittinga av SPD i 1917, inneheldt
ulike politiske tendensar)
ZAG
Zentralarbeitsgemeinschaft (topporgan med representantar for fagorganisasjonane og arbeidsgjevarane)
ZK
Sentralkomite
AAU
Afa
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vardøger 7: PSYKOLOGI
Av innholdet:
Bernhard Wilhelmer:
Audun Øfsti:
Arnulf Kolstad:
Carl Erik Grennes:
Giovanni Jervis:

Til kritikken av den herskende psykologi
Adferdsteori og psykoanalyse
Psykologi og marxisme
Adferdspsykologi og marxistisk vitenskaplighet
Arbeidernes situasjon og nevrosene
(2 . opplag 1976, få eks. igjen)

vardøger 8: OM OVERGANGSSAMFUNNETS POLITISKE ØKONOMI:
SOVJETUNIONEN
Av innhold~ :
Hans Ebbing:
Bernd Rabehl:
Hillel H. Ticktin:
Arne Overrein:

Jean-Marie Chauvier:

Sovjetunionen som teoretisk og politisk problem
Den marxistiske teorien om overgangssamfunnene
Til Sovjetunionens politiske økonomi
Byråkratiets utenrikspolitikk og Sovjetunionens
internasjonale stilling
«Arbeidermakten» - Arbeiderklassen og fagforeningene i den sovjetiske bedriften
(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 9: KAPITALISMENS ØKOLOGISKE KRISE - EN KRITIKK AV «ØKOPOLITIKKENS»
GRUNNLAG
Av innholdet:
Hans Magnus Enzensberger:
K. G. Holm og K. Sørensen:

Rune Sakslind:
Arnulf Kolstad:
Rune Skarstein:
Rune Skarstein:

Den politiske økologi - En kritikk
Økologi og økopolitikk - Noen trekk ved økobevegelsen i Norge
Nullvekst og nullvekstideologi - Bemerkninger til
et slagord
Om kapitalistisk produktivkraftutvikling og økologisk krise
Om de kapitalistiske industrilandenes avhengighet
av råvarer fra u-landene
Den grønne revolusjon - En kapitalistisk løsning på
ernæringskrisa?
(2. opplag 1977, kan fortsatt skaffes)

vardøger 11 : MOT KRISE I DEN KAPITALISTISKE VERDENSØKONOMIEN?
WENN BERGS TRYK KERI A/S, T RONDH EIM

(arbeidstittel).
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