
  DAP/NSDAP (1919–1933)   
 

 

GRUNDANDET: Det tyska arbetarpartiet (DAP = Deutsche Arbeiter Partei) grundades i 

januari 1919 av låssmed i München (Anton Drexler) och en journalist (Karl Herrer). Partiet 

var från början ett lokalt parti som ville engagera sig i den lokala Bayerska politiken. De 

påminde mest om en propagandagrupp för armén (de leddes av en extrem nationalist, hade 

stöd av en paramilitär privat armé som var redo och villig att störta staten) 

 

HITLER SOM ”SPION”: Adolf Hitler utsågs i juli 1919 till Verbindungsmann (polisspion) 

av Aufklärungskommando (en del av arméns underrättelsetjänst) inom den tyska armén. Hans 

uppdrag var bl.a. att infiltrera DAP och undersöka deras beteende. DAP var vid denna tid en 

liten nationalistisk förening som satt och diskuterade politik på en av Münchens ölkällare. 

Ofta var det inte mer än ett dussin besökare på dessa möten men med tanke på de politiska 

oroligheter som varit i Bayern 1918-19 så ville armén ha kontroll på alla potentiella 

upprorsmakare.  

 

HITLER GÅR MED I DAP: Hitler gick med i DAP 1919. Ganska snart så började han själv 

arbeta aktivt inom partiet. Denna aktivitet innebar att han sökte avsked från armén i mars 

1920. Hans forna överordnade uppmuntrade hans politiska engagemang inom partiet. Hitler 

var en begåvad talare och hans förmåga att dra nya medlemmar i kombination med hans 

karaktäristiska hänsynslöshet gjorde honom snart till en av de ledande personerna i detta lilla 

parti. 

 

NSDAP - PARTIPROGRAM: 1920 - februari: DAP bytte namn till NSDAP (National-

sozialistische Deutsche Arbeiter Partei) - det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. 

Svastikan (hakkorset) blev partiets symbol och man fastslår ett 25-punkts partiprogram som 

inkluderade både nationalism… 

• Riv upp Versaillesfördraget 

• Ena alla tyskar i ett stortyskland 

• Statlig kontroll av propaganda och tidningar 

• Führerprinzip, dvs. blind lydnad av ledaren 

• Judar skall tas ifrån sina medborgerliga rättigheter 

…och socialism: 

• Nationalisera storföretagen 

• Avskaffa arrenden 

• Begränsa låneräntor 

• Införa vinstdelning i företagen (där arbetarna skall få ta del av företagets vinster) 

• Konfiskera den profit som gjorts av industrin under kriget 

• Skapa en folkarmé 

 

PROPAGANDA: I december 1920 köpte NSDAP en veckotidning - Münchener Beobachter 

(München Betraktare) och gör den till partitidning - den Völkischer Beobachter (Folkets 

Betraktare). Hemliga arméfonder samt en donation från en privatperson betalade för detta 

tidningsköp. Hitler var som tidigare påpekats en skicklig talare. Han kände till vikten av 

massmöten. Under 1919 hade alltfler människor börjat intressera sig för honom och det lilla 

parti han företrädde (notera att det är efterkrigstid – dvs. ekonomisk depression plus en stor 

frustration över fredsavtalet i Versailles). I februari 1921 samlade Hitler en publik på nästan 

sex tusen människor i München. Inför detta möte hade partiet skickat ut två lastbilar 



dekorerade med hakkors där partianhängare försökte orsaka uppståndelse samtidigt som de 

kastade ut en mängd flygblad. Det var första gången man använde denna taktik. 

  

HITLER TAR ÖVER NSDAP: 1921 (28 juli): Adolf Hitler väljs till partiets ordförande 

(efter en viss intern maktkamp där den gamla ledaren Anton Drexler blev utmanövrerad av 

Hitler). När partiet först hade bildats 1919 så valdes den nya partistyrelsen av medlemmarna 

som i sin tur valde partiordförande. Hitler skrotade detta arrangemang. Han tog sig titeln 

Führer ("ledare") och efter en serie allvarliga interna konflikter accepterades den s.k. 

Führerprinzipen ("ledarprincipen"), dvs. att partiet skulle styras av en stark ledare. Hitler var 

nu partiets självklare ledare och han ensam bestämde dess politik och strategi 

 

SA - FOLKARMÈN: SA - Sturmabteilung grundades 1921 ("Brunskjortorna" / "storm-

trupperna"): I slutet av 1921 skapade partiet en paramilitär grupp som kallades Ordnertruppen 

(en förening av f.d. soldater och råskinn som hängde på ölkällarna). Deras huvuduppgift i 

början var att skydda nazistpartiets möten från socialdemokrater och kommunister som på 

olika sätt försökte störa mötena. Den 4 november 1921 höll nazistpartiet ett stort offentligt 

möte i München Hofbräuhaus. Efter det att Hitler talat utbröt ett regelrätt storslagsmål där ett 

liten grupp i Ordnertruppen utmärkte sig genom att besegra de som försökte störa mötet. 

Nazisterna kallade denna händelse "Saalschlacht" (Salstriden). Efter detta möte så döptes 

också Ordnertruppen om – de blev nu Sturmabteilung, SA. Under Ernst Röhm ledarskap 

växte SA i betydelse inom den nazistiska maktstrukturen. De fick tusentals nya medlemmar. 

 

UNGDOMSFÖRBUND: Jugenbund (eller Jungsturm Adolf Hitler) grundades 1922: Det 

nazistiska partiet skapade nu en ungdomsavdelning för unga män i åldrarna 14 till 18 år. Dess 

efterträdare, Hitlerjugend (Hitlerjugend), förblev en underavdelning till SA fram till maj 

1932. 

 

DUKTIGA MEDHJÄLPARE: Hitler hade starkt stöd från flera nyckelpersoner: 

• Alfred Rosenberg - partiets filosof. Låg bakom rasteorierna särskilt de antisemitiska 

• Ernst Röhm - Han var en stark ledare av SA (Stormabteilungen) 

• Hermann Göring - en högt dekorerad stridspilot från WWI. Hade mycket goda 

kontakter i den bayerska societeten. Han presenterade Hitler för dessa människor 

• Rudolf Hess - En av Hitlers få vänner. Han tjänstgjorde tillsammans med Hitler under 

första världskriget 

• Julius Streicher – kom från ett rivaliserande högerparti i norra Bayern. År 1922 

bestämde han sig för att stödja Hitler. Han tog med sig tidningen "Der Stürmer" (en 

öppet antisemitisk tidning med en del förströlseartiklar som bl.a. innehöll en del sex 

och våld) 

• Max Amann – Var partiets chefredaktör 

 

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… 

 

RÄTTEGÅNG & FÄNGELSE: Hitler gjorde rättegången mot honom till ett nazistiskt 

propagandamöte riktad mot Weimarrepubliken. Han dömdes till fem års fängelse men han 



avtjänade endast 13 månader vid den öppna anstalten i Landsberg (han släpptes i december 

1924). I fängelset skrev han sin berömda bok "Mein Kampf" (Min kamp). Han bestämde sig 

också för att omorganisera det lokala partiet NSDAP till att bli ett respekterat nationellt parti 

 

MIN KAMP: Mein Kampf (släpptes den 15 juli, 1925): Denna bok beskriver Hitlers syn på 

Tyskland under hans ledarskap, hans ideologi och hans viktigaste utrikespolitiska idéer. Den 

tar bl.a. upp: 

• Führerprinzip – dvs total dominans av ledarna 

• Vikten av propaganda 

• Raslära (han delade in jordens befolkning i tre huvudgrupper: "arier" - "kulturbärare" - 

"underlägsna människor") 

• Folkgemenskap (Volkgemeinschaft) 

• Han fastslog att partiets huvudfiender var judar och marxister 

• Lebensraum (”Livsutrymme”) – dvs. utvidgning av det tyska riket i Östeuropa 

Tyska Riket – skulle omfatta alla tyskar 

• Riv upp Versaillesfördraget 

 

OMORGANISATION AV NSDAP: NSDAP skulle förvandlas till ett stort respekterat 

nationellt politiskt parti: 

• NSDAP bör delta i de demokratiska valen och sedan förstöra demokratin inifrån efter 

det att partiet fått makten 

• NSDAP delade upp partiet i olika regioner (Gaue) över hela Tyskland - särskilt 

städerna kom att bli viktiga. NSDAP valde en ledare i varje distrikt - der Gauleiter 

som hade ansvar för att skapa distrikt (Kreis) och olika grupper (Ort) under distrikten 

• Joseph Goebbels, en före detta sympatisör av Gregor Strassers mer vänsterorienterade 

idéer blev Gauleiter i Berlin. Från 1926 blev han Hitlers mest lojala medarbetare. Han 

skapade tidningen "Der Angriff" (”Attacken”) och utvecklade propaganda inom 

partiet. År 1930 utsågs han till chef för hela partiets propagandadel 

• Särskilda förbund för studenter, lärare, bönder, advokater, kvinnor och ungdomar 

grundades eller omorganiserades. Organisatör av denna effektiva omorganisation var 

Gregor Strasser. Att han lyckades väl visar medlemsantalet. Det sker en stadig ökning 

från 1925: 1925 = 27.000 / 1926 = 49.000 / 1927 = 72.000 / 1928 = 108.000 / 1929 = 

178.000 / 1930 = 300.000 / 1932 = 800.000 

• Nationella val: Partiet deltog i de nationella valen för allra första gången i maj 1924 

(medan Hitler fortfarande satt i fängelse). De fick 32 platser (6,5%). I det senare valet 

1924 förlorade NSDAP mer än hälften av de tidigare väljarna. Nu fick de bara 14 

platser (3,0%). I valet i maj 1928 röstade ännu färre på NSDAP – de fick endast 12 

platser (2,6%). Den allmänna förklaringen till minskningen av stödet i valet är den 

ekonomiska och politiska stabiliteten i Weimarrepubliken 1924-1928/1929. NOTERA 

att medlemskapet i NSDAP stadigt växte under samma period ... 

• SS (Schutz Staffel = skyddstrupper) bildades 1925. De skulle fungera som Hitlers 

personliga livvakt samtidigt som de var en elit inom den nazistiska hierarkin. De 

skilde sig från SA genom att de svurit en ed om absolut lydnad till Führern. Man 

kände genast igen dem beroende på deras olika symboler, bl.a. dödskallar, samt deras 

svarta skjortor. SS var en mycket liten grupp från början, men de kom att bli den mest 

inflytelserika gruppen inom partiet efter de "Långa Knivarnas Natt" 1934 

 

SPLITTRING INOM PARTIET: NSDAP var dock ett delat parti. Det fanns en högerdel 

som förespråkade de nationella kraven och de fanns en vänsterdel som ville göra revolution. 



Hitler förlitade sig mer och mer på högerkanten. Ledarna för den vänstra flygeln var bröderna 

Gregor och Otto Strasser. Ernst Röhm och de andra inflytelserika SA-ledarna stödde vänstern. 

Vid ett partimöte 1926 (i Bamberg) beslutades att partiet skulle drivas enligt Führerprinzipen 

(dvs. absolut lydnad under ledaren) vilket var en seger för Hitler, men det bestämdes också att 

det gamla partiprogrammet (25-punktsprogrammet) från 1920 skulle stå oförändrat. Detta var 

en seger för vänsterflygeln. De socialistiska delarna stod kvar på programmet 

 

ÖVERSIKT 1928: året innan den ekonomiska kollapsen så såg läget ut så här: 

• Omorganisationen av NSDAP hade skapat ett effektivt parti 

• Medlemskapet i NSDAP hade ökat mer än fyra gånger sedan valet i december 1924 

• Adolf Hitlers satt mycket säker och hans sätt att leda var mycket auktoritärt (dock 

fanns det en viss oro då det gällde splittringen inom partiet - utmaningen från 

vänsterflygeln under inflytande av Strasserbröderna) 

 

BÖRSKRASCHEN I NEW YORK 1929: NSDAP var redo att möta denna utmaning. De 

hade antalet medlemmar som krävdes för att ta hand om den snabbt ökande mängden 

sympatisörer och därför kan vi nu se en kraftig ökning av både medlemmar i partiet och 

antalet väljare. I valet 1930 (september) fick NSDAP 107 mandat (18,3% - 6 miljoner röster). 

Det stigande antalet arbetslösa och de fortlöpande ekonomiska problemen gjorde att NSDAP 

mer än fördubblade antalet väljare (och platser) i valet 1932 (juli). NSDAP fick 230 platser 

(37,3% - mer än 1/3 av de tyska väljarna). Detta är den högsta notering partiet kommer få 

under Weimarrepubliken. NSDAP var nu det överlägset största partiet i Tyskland. Hitler 

träffade president Hindenburg och han krävde då att få bli Rikskansler - Hindenburg vägrade 

 

PRESIDENTVALET 1932: Hitler bytte medborgarskap (han var österrikisk medborgare) så 

att han kunde delta i det tyska presidentvalet i mars 1932. Hindenburg vann valet men Hitler 

kom tvåa med över 37% av rösterna (över 13 miljoner människor). Detta visade ett fortsatt 

starkt stöd för den nazistiska rörelsen 

 

EN SPLITTRAD TYSK VÄNSTER: SPD var det näst största partiet med 133 platser i 

riksdagen och KPD det tredje största partiet med 89 platser. Tillsammans kunde alltså 

vänsterpartierna matcha NSDAPs stöd men eftersom de inte kunde samarbeta så utgjorde de 

inte ett hot mot den nazistiska dominansen 

 

VAL NOVEMBER 1932: Valet i november var för NSDAP ett bakslag. Partiet fick 196 

mandat (33,1% = -2 miljoner röster). En av orsakerna till detta var det stora ekonomiska 

underskott som partiet hade vilket gjorde det omöjligt att driva en valkampanj som de hade 

gjort i juli. Dessa ekonomiska problemen tillsammans med förlusten på 2 miljoner väljare 

orsakade en allvarlig kris inom partiet. Den radikala vänstern började sätta press på Hitler att 

ta makten med våld. Gregor Strasser kontaktades av General von Schleicher och accepterade 

att bli vicekansler i en regering under von Schleicher. Idén var att Strasser skulle ta med sig 

många av NSDAP’s sympatisörer. När von Schleicher misslyckades som Rikskansler och 

tvingades avgå så lämnade Gregor Strasser NSDAP 

 

HITLER BLIR RIKSKANSLER: Det var överraskande att president Hindenburg ändrade 

sig om Hitler och utsåg honom till rikskansler trots att NSDAP hade förlorat väljare vid valet i 

november 1932 och att det fanns splittring inom partiet som kunde anses vara allvarlig. Så 

varför ändrade han sig?: 



• Lobbing från personliga vänner och familjen: Kölnbankiren Kurt von Schröder, den 

gamle rikskanslern Franz von Papen och Hindenburgs son Oskar von Hindenburg 

övertygade honom – mot hans egen vilja 

• NSDAP skulle inte dominera regeringen utan endast vara en minoritet: NSDAP skulle 

bara få tre av de elva ministerposterna. De övriga platserna gick till andra konservativa 

delegater 

• Franz von Papen utnämndes till vice rikskansler: von Papen hade övertygat 

Hindenburg att han kunde kontrollera Hitler. I början av februari sa han till en 

konservativ vän "Jag har Hindenburgs förtroende. Inom två månader kommer vi att 

ha drivit Hitler in i ett hörn där han bara kommer sitta och gny." 

 

Den 30 januari 1933 tillträder Adolf Hitler som Tysklands nye rikskansler i en konservativ 

regeringskoalition där NSDAP är i minoritet. Inom sex månaders så kommer Tyskland vara 

en enpartistat under NSDAP. Detta markerar slutet av Weimarrepubliken! 


