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TYSKLAND 1933–1934 
 

DEN LEGALA REVOLUTIONEN 
 

   Adolf Hitler utnämndes till Tysklands förbundskansler den 30 januari 1933. Han ledde 

en koalitionsregering där nazisterna var i minoritet. Franz von Papen var övertygad om 

att han och de andra konservativa i regeringen skulle kunna kontrollera Hitler och de 

andra två nazisterna (Wilhelm Frick; inrikesminister och Hermann Göring; minister 

utan portfölj). Precis som Brüning och von Papen hade gjort före honom utlyste Hitler 

nyval. De skulle hållas den 5 mars 1933. Denna sista demokratiska valkampanjen blev 

våldsam. Storföretag donerade cirka 3 miljoner mark för att finansiera den nazistiska 

valkampanjen. Samtidigt förbjöds kommunistpartiets möten. Socialdemokraternas 

valmöten avbröts ofta av SA. SA störde också mötena för det Katolska Centerpartiet. 

50 antinazister och 18 nazister dödades i gatudrabbningar under kampanjperioden. 

Hitler var övertygad om att han skulle vinna en jordskredsseger och få absolut majoritet 

(2/3 av platserna i riksdagen). Under tiden han förberedde valet använda han sin 

maktposition för att förbättra ”oddsen”; 

  4 februari 1933: Förordning mot press och möten... Regeringen klubbade igenom 

en förordning mot tidningar och möten som "var föraktfulla mot institutioner, byråer 

eller ledande statstjänstemän" eller spred "falsk information". Den nya förordningen 

var medvetet vagt... 

  Februari 1933: Göring... Som inrikesminister i Preussen var Göring ansvarig för de 

statliga polisstyrkorna. Han skapade en inofficiell utrensningslista över ledande poliser 

och regeringstjänstemän. I Preussen ersattes viktiga polischefer av SA-ledare...  

 

   1. RIKSDAGSHUSBRANDEN (27/2 1933): Det finns några olika teorier om vem 

eller vad det var som startade branden i det tyska riksdagshuset; 

• Branden planerades av Göring och Göbbels och Hitler godkände planen; elden 

anlades av SA som sedan pekade ut van der Lubbe som ansvarig för branden; motivet 

var att använda elden som ”bevis” för att kommunisterna planerade uppror. För att 

förhindra detta så kunde nazisterna agera mot dem före valet. 

• Branden anlades av kommunistpartiet som en del av ett väpnat uppror; branden 

startade av flera personer inklusive van der Lubbe; den nazistiska ledningen 

överraskades av branden, men agerade sedan snabbt för att stoppa det 

kommunistiska upproret. 

• Van der Lubbe agerade på egen hand; han träffade ingen annan i riksdagen och 

branden var inte en del av en bredare kommunistisk komplott. Den nazistiska 

ledningen var ändå såpass orolig att den spred ryktet att kommunisterna försökte 

störta regeringen. 

  Den viktiga frågan var kanske inte "vem startade branden?" utan snarare "hur 

nazisterna kom att använda branden i politiskt syfte!" 

 



   2. UNDANTAGSTILLSTÅND (28 februari 1933): Dagen efter branden införde 

regeringen en undantagstillstånd ”Undantagslagar till skydd för människor och stat”. 

Detta gav regeringen en fullmakt att ta hand om lag, ordning och säkerhet när 

situationen så krävde det; och utdela fängelsestraff eller till och med dödsstraff för en 

rad politiska brott. 

  1/3 1933: Den första lagen mot förbundsstaternas (Länder) självständighet. Den 

lilla makt de hade övergick i hög grad till regeringen. 

  5/3 1933: Val. Riksdagsvalet blev en besvikelse för NSDAP. De förväntade sig en 

jordskredsseger samt att de skulle få absolut majoritet i riksdagen (2/3 majoritet) så att 

de skulle kunna ändra konstitutionen. NSDAP fick 43,9% av rösterna. Eftersom Hitler 

inte kunde genomföra konstitutionella förändringar via demokratiska val så började han 

skapa en "Fullmaktslag" som skulle kunna överföra de politiska befogenheterna till 

förbundskanslern under de kommande fyra åren...  

 

   3. POTSDAMSDAGEN (21/3 1933): Potsdamsdagen var en sammankomst i 

Garnisonkirche i Potsdam i samband med den tyska Riksdagens öppnande. 

Propagandaministern Joseph Goebbels hade noga planerat Potsdamdagen för att försöka 

synliggöra det nya bandet mellan det nationalistiska, konservativa Tyskland och 

NSDAP, för att markera kontinuiteten mellan det "andra riket" (det tyska kejsardömet) 

och det "tredje riket". I närvaro av president Hindenburg, kronprinsen1 och många av 

arméns ledande generaler marscherade de national-socialistiska styrkorna tillsammans 

med Tysklands militär. Två dagar senare sammanträdde den nya riksdagen för att 

besluta om en fullmaktslag... 

 

  4. FULLMAKTSLAGEN (23/3 1933): När riksdagen kallades in så nekades de 

kommunistiska ledamöterna tillträde (de som ännu inte hade fängslats). SA omringade 

byggnaden och skrämde andra partiers ställföreträdare, särskilt SPD 

(Socialdemokratiska Partiet). NSDAP behövde 2/3 majoritet för att lagförslaget skulle 

antas. I ett riksdagstal lovade Hitler att respektera den katolska kyrkans rättigheter och 

upprätthålla religiösa och moraliska värderingar. Till slut röstade bara SPD emot 

förslaget, och fullmaktslagen antogs med 444 för och 94 röster mot. På bara några 

veckor hade Hitler lagligt satt Weimarkonstitutionen ur spel. Vägen låg nu öppen för att 

skapa en enpartistat! 

 

 

 
1 Wilhelm II’s son som egentligen inte var kronprins eftersom Tyskland var en republik, men han var ändå inbjuden som 
en symbol för det tyska kejsardömet 



SYNKRONISERING (GLEICHSCHALTUNG) 
 

   Vägen till nazistisk dominans över Tyskland kallas Gleichschaltung (synkronisering) 

och det var en process utarbetad för att bit för bit skapa total politisk kontroll. 

 

   5. AVSKAFFANDE AV FÖRBUNDSSTATERNA (April 1933): Den nazist-

dominerade regeringen gavs rätten att skapa lagar utan att vända sig till de olika 

delstaternas juridiska instanser. De gavs också rätten att tillsätta 18 Riksguvernörer 

(Reichstatthälter) som fick stora politiska rättigheter. Ofta valdes det lokala 

nazistpartiets Gauleiter till Riksguvernör. Genom dessa handlingar upplöstes 17 stycken 

delstatsregeringar. Det enda undantaget var Preussen som redan var i nazisternas 

händer. I januari 1934 avskaffades delstaternas juridiska instanser samt 

delstatsregeringarna. Guvernörerna underordnades inrikes-ministeriet. Detta innebar att 

förbundsstaterna – det federala Tyskland var borta... 

  7/4 1933: Lagen om återställande av den professionella civilförvaltningen. Denna 

lag gjorde det möjligt för regeringen att säga upp alla tjänstemän som var ”olämpliga” 

eller inte av ”arisk härkomst”. Statsförvaltningen skulle rensas från judar och politiska 

motståndare. 

  7/4 1933: Lagen om antagning till advokatyrket. Denna lag hindrade judar från att 

antas till advokatyrket.    

 

   6. UPPLÖSNING AV TYSKLANDS FACKFÖRENINGAR (1/5–2/5 1933): På 

Göbbels initiativ utropade Hitler första maj till Arbetarnas Nationaldag, en betald 

nationell helgdag. Nästa dag ockuperade nazisterna fackliga kontor i hela landet. 

Betydelsefulla fackliga tjänstemän arresterades och fördes till arbetsläger. Nazisterna 

meddelade att hädanefter skulle det bara skulle finnas en fackförening – den tyska 

arbetarfronten (DAF – Deutscher Arbeitsfront). 

 

  7. UPPLÖSNING AV DE POLITISKA PARTERNA (juni-juli 1933): 

Kommunistpartiet var redan mer eller mindre upplöst efter riksdagshusbranden. Den 22 

juni 1933 förbjöds SPD (Socialdemokratiska Partiet). Det tyska nationella folkpartiet 

förbjöds den 29 juni. Den 5 juli upplöste det Katolska Centerpartiet sig själva. Den 14 

juli antogs en ny lag som förklarade att NSDAP var det enda lagliga partiet i Tyskland. 

Varje försök till politisk aktivitet utanför NSDAP resulterade i fängelse i upp till 3 år... 

 

  NSDAP kontrollerade nu det politiska livet i Tyskland. Ändå hade de misslyckats med 

att inskränka de kristna kyrkornas, arméns och storföretagens inflytande. Vissa delar av 

partiet ville nu utvidga synkroniseringen till dessa områden. Detta ledde till en konflikt 

inom partiet... 

 



 DE LÅNGA KNIVARNAS NATT 
 

  21/6 1933 ställde president Hindenburg och general von Blomberg Hitler följande 

ultimatum; Agera mot SA (Sturm Abteilung – Nazisternas privatarmé – 

Stormtrupperna), annars agerar armén ("Operation Kolibri")... 
 

  8. RÖHM OCH SA:s MÅL: SA representerade nazistpartiets populistiska, 

antikapitalistiska vänsterflygel. De lade mycket mer vikt vid partiprogrammets 

socialistiska inslag än vad Hitler någonsin gjort. SA hade spelat en viktig roll under 

kampåren genom att vinna den politiska striden över gatorna. Ernst Röhm, ledaren för 

SA, och hans trupper (cirka två och en halv miljoner nazister) var besvikna över bristen 

på personliga fördelar efter det att NSDAP tog över Tyskland och de var mycket kritiska 

mot de kompromisser regimen gjorde med det konservativa etablissemanget. Röhm och 

SA uppmanade till en andra, mer radikal revolution, mot det gamla tyska 

etablissemangets krafter. Röhm sa i en intervju i början av 1934 att "Generalerna är 

gamla idioter. De har aldrig haft en modern idé... Jag är kärnan i den nya armén..." 
 

  9. ARMÉNS MÅL: SA och Röhms plan för en andra mer radikal revolution oroade 

armén som såg sin traditionella roll och status direkt hotad. Hitler behövde stöd från 

armén, de kunde avsätta honom från hans maktposition. De var också de enda som hade 

de militära färdigheter som var avgörande för att framgångsrikt genomföra Hitlers 

utrikespolitiska mål. 1934 var problemen mer akuta sedan det blev uppenbart att 

president Hindenburg inte hade mycket längre kvar att leva. Om Hitler ville ta över 

presidentposten utan någon opposition och undvika ett val var det nödvändigt att säkra 

arméns stöd. Detta kunde bara göras genom en eliminering av SA och deras ledare... 
 

  10. UTRENSNING (30/6 1934): Hitler och den tyska arméns generaler träffades på 

slagskeppet Deutschland i april 1934. Två månader senare gav president Hindenburg 

och general von Blomberg Hitler det slutgiltiga ultimatumet; "Agera mot SA annars 

agerar armén." Den 30 juni 1934, "De långa knivarnas natt", eliminerade Hitler SA 

som en politisk och militär faktor en gång för alla. Röhm och flera av SA:s ledare sköts 

av SS-medlemmar (Schutz Staffeln – Skyddstrupper för Hitler) även om vapnen och 

transporterna tillhandahölls av armén! Några andra människor dödades under denna 

natt; bland annat General von Schleicher (tidigare kansler) och Gregor Strasser (ledaren 

för nazistpartiets socialistiska/antikapitalistiska flygel). Omkring 400 människor 

mördades sammanlagt under natten. Hitler hade stöd av arméledningen och presidenten. 

Han hade också stöd av Göring (ansvarig för Gestapo – Geheime Staatspolizei, "hemliga 

polisen") och Himmler (som var ansvarig för SS). I samband med detta blev SS en rival 

till arméofficersklassen inom den nazistiska statens hierarki! 
 

  11. HINDENBURG DÖR (1/8 1934): När Hindenburg dog den 1 augusti kunde Hitler 

slå samman kanslers- och presidentämbetena. Han tog den officiella nya titeln Führer. 

Nu svor armén en ed om personlig trohet till honom personligen eftersom han var 

överbefälhavare för de väpnade styrkorna och chef för den tyska staten! Vid en 

folkomröstning den 19/8 fick Hitler folkets godkännande som diktator över Tyskland! 


