
  WEIMARREPUBLIKEN (1919-1933)   
 

Weimarrepubliken kan delas in i tre perioder 1919-1933: 

1. Den tidiga Weimarrepubliken (1919-1923) 

2. De gyllene åren av Weimarrepubliken (1924-1929) 

3. Den sena Weimarrepubliken (1929-1933) 

 

NY KONSTITUTION: En ny tysk konstitution presenterades i januari 1919 (den godkändes 

i juli 1919). Tyskland var nu en republik med en president och två ”hus”: Riksrådet och 

Riksdagen. Riksdagen var den viktiga lagstiftande församlingen som valdes vart fjärde år 

genom en sluten omröstning med allmän rösträtt. Rikskanslern var ansvarig inför riksdagen. 

Regeringen var tillsatt med riksdagens stöd. Riksrådets representanter valdes av de olika 

delstatsregeringarna (Tyskland hade 18 delstater – s.k. "Länder"). Riksrådet kunde endast 

fördröja olika lagförslag - inte stoppa dem. Statsöverhuvudet – presidenten valdes endast vart 

sjunde år. Den första presidenten som valdes var Friedrich Ebert 1920 (ledare för SPD). 

Presidenten kunde i händelse av kris deklarera undantagstillstånd och låta rikskanslern 

använda paragraf 48 (den s.k. diktatorparagrafen) för att stifta lagar. 

 

VERSAILLESFÖRDRAGET: I maj 1919 presenterades det kommande Versaillesfördraget: 

• 10% av det tyska territoriet förloras bl.a. Alsace-Lorraine (järnrikt), Schlesien (mycket 

kol), den polska korridoren med bl.a. staden Danzig, Memel, norra Schleswig + några 

fler områden 

• Samtliga kolonier förlorades (de blev mandat under Nationernas Förbund) 

• 12,5% av befolkningen hamnade utanför de tyska gränserna 

• 16% av kolfyndigheterna förlorades 

• 50% av järn & stålindustrin förlorades 

• Rhenlandet ockuperades och demilitariserades 

• Stora nedskärningar inom det militära: Inget flygvapen, inga ubåtar, inga stridsvagnar, 

ingen allmän värnplikt, en armé på högst 100 000 soldater samt en mycket liten flotta. 

• Paragraf 231 – Tyskland fick ta på sig krigsskulden! 

• Tyskt krigsskadestånd – kom att fastställas senare (1921) 

 

TYSK REAKTION: Den nya regeringen vägrade först skriva under fördraget! Den tyska 

flottan sänktes av tjänstgörande tyska matroser vid Scapa Flow (vid Orkneyöarna i Skottland) 

där den låg uppankrad i väntan på besked på vad som skulle hända med den. Då beskedet kom 

att i stort sett hela flottan skulle överlämnas till de allierade – speciellt Storbritannien – så 

valde man alltså att sänka sin egen flotta… 

Den tyske Generalen Hindenburg sa att han hellre ville dö i strid än att skriva under 

fredsfördraget – fastän det stod helt klart att Tyskland inte hade en chans att vinna  

De politiska ledarna (President Ebert och den s.k. Weimarkoalitionen) beslutade sig dock för 

att skriva under fördraget (deras underskrifter på vapenstilleståndskravet i november 1918 och 

Versaillesfördraget i juni 1919 etablerar myten att den tyska armén blev knivhuggen i ryggen 

– den s.k. ”dolkstötslegenden”) 

 

UPPROR: Nu utbryter en mängd uppror. En del av dem låg den tyska vänstern bakom: 

• MYTERIER: Myterier bland tyska matroser i Kiel och Wilhelmshaven 

• SOVJETER: Soldat och arbetarråd bildas i Berlin, Köln, München 

• SOCIALISTISK REPUBLIK: Kurt Eisner etablerar en socialistisk republik i Bayern 



• SPARTAKISTUPPRORET: I januari 1919 utbryter det s.k. Spartakistupproret under 

ledning av Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg (i Berlin och de Baltiska 

hamnstäderna). Det krossades av frikårer – båda ledarna och ett flertal spartakister 

dödas 

• BAYERSKA SOVJETREPUBLIKEN: Kurt Eisner dödas i Bayern. Den Bayerska 

Sovjetrepubliken utropas av KPD (Kommunistpartiet). I april så krossas det 

kommunistiska upproret i Bayern av frikårer. Över 600 kommunister dödas 

 

…andra låg den tyska nationalistiska högern bakom: 

• KAPPKUPPEN: Kappkuppen i Berlin 1920. Den tyske ämbetsmannen Wolfgang 

Kapp och General Lüttwitz + en del frikårer (Marine-brigade Erhardt) tog över makten 

i Berlin i mars 1920. Kapp utropade sig själv till Kansler och diktator. Kuppen varade 

ungefär 100 timmar och minst 200 människor dödades av kuppmakarna. Kuppen 

misslyckades eftersom den fick dåligt stöd från andra militära ledare samt den kollaps 

som blev resultatet av en generalstrejk som vänstern utförde i Berlin. Kapp flydde till 

Sverige där han fick uppehållstillstånd... Lüttwitz flydde till Ungern. 

• POLITISKA MORD: I augusti 1921 mördades den tyske finansministern Matthias 

Erzberger av två högerradikala f.d. officerare som tillhörde terrororganisationen 

Organisation Consul (som hade sina rötter i Marinebrigade Erhardt). Erzberger var en 

av de politiker som skrev under Versaillesfördraget. Han låg också bakom ett förslag 

att beskatta krigsvinster (företagsvinster som direkt kunde kopplas till kriget) 

• POLITISKA MORD: I juni 1922 mördades den tyske utrikesministern Walter 

Rathenau av två högerradikala f.d. officerare som också tillhörde terrororganisationen 

Organisation Consul. Rathenau ledde AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft), ett 

stort företag som grundats av hans far. Han hade varit en av de som aktivt arbetade 

med Tysklands krigsekonomi från 1915 och han var en av de politiker som skrev 

under Rapallofördraget med Sovjetunionen 1922  

• ÖLKÄLLARKUPPEN: Ölkällarkuppen i München 1923. 8 november 1923. NSDAP 

– ett lokalt bayerskt politiskt parti under ledarskap av Adolf Hitler försöker initiera en 

”March mot Berlin” genom att tillfälligt tillfångata de högsta ämbetsmännen i Bayern 

på en ölhall i München. Även om en av de gamla krigshjältarna från Första VK, 

General Ludendorff, stödjer kuppen så misslyckas den. När 3000 nazister marscherar 

dagen efter mot centrala München så utbryter skottlossning. 19 män dödas (16 

partimedlemmar och 3 polismän). Hitler flydde men han arresterades ett par dagar 

senare. I fängelset så kom han senare att etablera en ny strategi för NSDAP samt 

skriva en bok… 

 

POLITISK INSTABILITET: Weimarrepubliken hade åtta olika regeringar mellan februari 

1919 och november 1923. De bestod oftast av den s.k. Weimarkoalitionen: SPD (det tyska 

socialdemokratiska partiet) / DDP/DVP (liberaler) / Centrum eller Centerpartiet (det katolska 

partiet). Dessa koalitioner mellan åren 1920-1923 var oftast minoritetskoalitioner vilket 

innebar svaga regeringar. 

 

EKONOMISK INSTABILITET som beror på: 

• Första världskriget samt den depression som följde efter krigsslutet 

• Ett växande stort budgetunderskott 

• Enorm förluster av resurser (genom Versaillesfördraget) 

• En av de åtgärder som regeringen satte in var att trycka upp mer valuta vilket skapade 

inflation. Denna kom att öka med åren… 



• Krigsskadeståndet: 1921 presenteras krigsskadeståndet (uträknad av den ”Allierade 

reparationskommittén”). Slutsumman som Tyskland skulle betala till de allierade blev 

£ 6,6 miljarder / $ 33 000 000 000 / 132 miljarder guldmark! 

• Ockupation av Ruhrområdet: 1922 uppskjuts betalningarna av krigsskadeståndet. När 

Tyskland får problem med kolleveranser till Belgien och Frankrike så svarar dessa 

länder med att skicka soldater in på tyskt område och ockupera hela Ruhrområdet 

(Tysklands industriella ”hjärta”). Detta leder till passivt tyskt motstånd + regeringen 

trycker upp ännu mer valuta. 

• Hyperinflation (November 1923 $ 1 = 4 200 000 000 000 mark) 

 

MOTSTÅNDSPOLITIKEN: Utrikespolitiken före 1924 utmärks av ett starkt motstånd mot 

den behandling Tyskland utsattes för. Det enda avtal som sluts är det s.k. Rapalloavtalet 

mellan Tyskland och Sovjetunionen. Båda länderna hade behandlats illa av de övriga 

europeiska länderna vid de ekonomiska förhandlingarna i Genua 1922. Vid en paus i 

förhandlingarna så kom därför dessa två länder överens om att starta ett handelsutbyte. I ett 

par hemliga klausuler så bestämdes också att Tyskland skulle få bygga ett par fabriker för att 

tillverka flygplan och tanks… 

 

DE GYLLENE ÅREN: Gustaf Stresemann (1878-1929): Rikskansler 1923. Utrikesminister 

1923-1929. Gustaf Stresemann lyckades förhandla sig till ett minskat krigsskadestånd. Han 

”öppnade” Tyskland och inledde en period då Tyskland valde att försöka samarbeta med de 

olika europeiska länderna istället för att motarbeta dem. Han förhandlade fram de s.k. 

Locarnoavtalet som innebar att Tyskland accepterade gränsförändringarna i väster (mot 

Frankrike och Belgien), en permanent demilitarisering av Rhenlandet och att Tyskland 

förband sig att förhandla om gränsförändringarna i öst (men Tyskland accepterade ej 

förändringarna mot bl.a. Polen). Som garant för Locarnoavtalet stod Storbritannien och Italien 

(under dess nye ledare Benito Mussolini).  Under Stresemanns ledning så beviljades också 

Tyskland inträde i Nationernas Förbund där de fick en permanent plats i rådet. Vidare fann 

han också en förståelse från de allierade om nödvändigheten av en översyn av 

Versaillesfredsfördraget... 1926 tilldelades han Nobels fredspris för sin roll i skapandet av det 

”nya Tyskland”. 

  

EKONOMIN STABILISERAS: Hur löstes då den stora ekonomiska krisen som ledde till 

hyperinflationen 1923? Gustaf Stresemann utnämnde två mycket kunniga tyska ekonomer; 

Hans Luther till Finansminister och Hjalmar Schacht till Riksbankchef. Dessa två ersatte den 

värdelösa valutan ”Pappersmark” med en temporär valuta - ”Rentenmark”. Den nya valutans 

värde baserades på en del tysk jord och en del industriella varor till ett värde av sammanlagt 

3,2 biljoner mark. När ekonomin stabiliserades i augusti 1924 så ersattes ”Rentenmark” av 

den nya tyska valutan ”Riksmark”). Denna lösning godkändes internationellt och nu 

beviljades Tyskland ett stort lån (som en del av den s.k. Dawesplanen) från framförallt privata 

företag och banker i USA. Med godkännandet av denna plan avslutade Frankrike och Belgien 

Ruhrockupationen 1925. 

 

DAWESPLANEN skulle vara i 5 år (1924-1930). Enligt planen så fick Tyskland lån till ett 

värde av 25,5 miljarder mark (främst från USA). Under samma period betalade Tyskland 22,9 

miljarder mark i krigsskadestånd. En s.k. ”Skadeståndsämbetsman” Parker Gilbert (USA) 

installerades i Tyskland för att övervaka betalningarna. I hans uppdrag ingick också en 

omorganisation av den tyska riksbanken som nu ställdes under allierad kontroll. Tack vare 

dessa åtgärder så gick de allierade med på att också minska krigsskadeståndet. 

 



Dawesplanen innebar både fördelar och nackdelar. Det var en tillfällig ekonomisk 

återhämtning som gjordes med hjälp av lån. De flesta lånen hade givits av privata banker och 

företag från USA. Om dessa drabbades av en ekonomisk kris så skulle de kunna kräva att 

Tyskland genast skulle betala tillbaka lånen vilket förmodligen skulle skapa kaos. Det fanns 

heller inget slutdatum för Tysklands åtaganden vilket oroade den tyska regeringen. Även om 

en del av krigsskadeståndet skrevs av så tyckte majoriteten fortfarande att den var för hög. 

 

EKONOMISK ÅTERHÄMTNING UNDER 1920-TALET: År 1927 så matchade den 

totala industriproduktionen siffrorna från 1913 (fastän Tyskland hade förlorat 10 % av sitt 

territorium, en hel del industriella resurser samt råvaruområden). Här är några exempel på nya 

framgångsrika branscher: I.G. Farben och de ”Förenade Stålverken” (Krupp). Detta blidkade i 

sin tur de stora industriägarna vilket i sin tur gav en bättre politisk stabilitet. Dock fanns det 

fortfarande delar av Tysklands ekonomi som inte fungerade lika väl, som jordbruket och 

småföretagen. 

 

POLITISK STABILITET: Utrikesminister Stresemann och President Hindenburg (tysk 

General och krigshjälte från Första VK som efterträdde Friedrich Ebert som president 1925) 

samt den ekonomiska återhämtningen innebar en viss politisk stabilitet. Industriägarna 

blidkades och de väpnade styrkorna accepterade Weimarrepubliken. Denna stabilitet märktes 

också tydligt i riksdagsvalet i maj 1928. Weimarkoalitionen gick starkt framåt medan de olika 

ytterlighetspartierna fick få röster. Dock börjar tecken på en överhettad ekonomi dyka upp på 

olika platser, bl.a. i USA. 

 

BÖRSKRASCHEN! Wall Street-kraschen! ”Svarta torsdagen” den 24 oktober 1929 – börsen 

i New York kollapsar. Amerikanska banker och amerikanska företag började nu kräva tillbaka 

sina lån från europeiska banker. De europeiska bankerna börjar i sin tur återkalla lån till 

företag vilket innebar ett flertal konkurser! Dessa konkurser medför massarbetslöshet. Europa 

gled in i en mycket allvarlig ekonomisk depression 

 

YOUNGPLANEN 1929-1930 var den ekonomiska plan som skulle ersätta Dawesplanen. 

Den tyska krigsskulden minskade från £6 600 000 000 till £2 000 000 000 vilket skulle 

betalas av under en period av 58 ½ år. Den årliga betalningen kunde delas upp i två delar - 1/3 

var ovillkorlig och 2/3 var förhandlingsbar. Youngplanen skulle träda i kraft 1930, men ett 

moratorium (uppehåll i betalningarna) beviljades under 1931-1932 eftersom Tyskland hade 

drabbats så hårt av den ekonomiska depressionen. 

 

POLITISKA PROBLEM: När Stresemann dog så regerade en typisk Weimarkoalition 

under ledning av Hermann Müller (SPD). Han avgick när President Hindenburg vägrade att 

bevilja honom möjligheten att stifta undantagslagar (paragraf 48) för olika sociala reformer i 

ett försök att dämpa effekterna av den ekonomiska depressionen. 

 

DEMOKRATIN BÖRJAR URHOLKAS: En högerkoalition under ledning av Heinrich von 

Brüning tillträdde på uppmaning av President Hindenburg. Brüning utlyste val (september 

1930). I detta val så ser vi hur den ekonomiska krisen påverkar valresultaten. De extremistiska 

partierna var mycket framgångsrika i detta val. NSDAP växte från 2,6% till 18,3%! På 

grund av krisen så blev samarbetet mellan de olika partierna i den tyska riksdagen lidande.  

De flesta av de nya lagarna kom därför att stiftas genom dekret från presidenten (paragraf 

48). Över hundra lagar bildas med hjälp av paragraf 48 men Brüning lyckades ändå inte 

bromsa den ekonomiska depressionen. År 1932 var arbetslösheten över 6 miljoner 

människor... 



PRESIDENTVALET 1932: General Hindenburg vann detta val över Adolf Hitler. Noterbart 

var det faktum att Hitler fick över 11 miljoner röster. Nu var det bara en tidsfråga innan han 

skulle komma till makten. 

 

ARISTOKRATISK REGERING: Brüning avgick i maj 1932 och ersattes av Franz von 

Papen. Han utlyste genast nyval. I juli 1932 blev NSDAP det största partiet i den tyska 

riksdagen - de fick 37,3% av alla röster. Von Papen försökte bilda en koalition med 

NSDAP där han skulle inta positionen som rikskansler. Hitler vägrade att gå med på detta 

eftersom han nu representerade Tysklands i särklass största parti. Snart stod det klart att von 

Papen inte fick stöd från något politiskt parti. Han utsåg därför ministrar utan partistöd och 

regerade helt genom olika dekret (paragraf 48) – samtliga lagar stiftades alltså utan riksdagens 

medverkan. Nu var demokratin satt ur spel… I september ställdes ett misstroendevotum mot 

regeringen och von Papen tvingades avgå. I valet i november 1932 går NSDAP tillbaka några 

procent men de var fortfarande det största partiet i riksdagen med 33,1% av samtliga röster. 

 

SLUTET FÖR WEIMARREPUBLIKEN: General Kurt von Schleicher försökte nu bilda 

regering men efter bara 57 dagar var han tvungen att avgå eftersom han inte längre hade 

presidentens stöd. Hitler blev nu erbjuden att skapa en nationell koalition där han skulle få 

inneha posten som rikskansler. Von Papen försäkrade en motvillig president att han och de 

övriga medlemmarna i denna koalition skulle kunna kontrollera Hitler och de få nazistiska 

ministrarna. De var trots i minoritet i den nya regeringen. Hitler accepterade förslaget. Han 

tillträdde rikskanslerämbetet den 30 januari 1933. Här tog Weimarrepubliken slut. Mindre än 

ett halvår senare var Tyskland en enpartistat som styrdes av Hitler och NSDAP! 

 

 
 


