
I	  år	  har	  det	  gått	  80	  år	  sedan	  Adolf	  Hitler	  utsågs	  till	  Tysklands	  rikskansler	  och	  därmed	  

uppmärksammar	  världen	  ett	  av	  sina	  hemskaste	  märkesår	  –	  1933.	  Men	  den	  allra	  

viktigaste	  lärdomen	  glöms	  som	  regel	  bort:	  Adolf	  Hitler	  kom	  inte	  till	  makten	  via	  statskupp,	  

valfusk	  eller	  revolution.	  Han	  var	  en	  demokratiskt	  och	  lagligt	  tillsatt	  ledare	  i	  en	  

västerländsk	  demokrati.	  

	  

Martin	  Luther	  King	  har	  påpekat	  att	  ”never	  forget	  that	  everything	  Hitler	  did	  in	  Germany	  was	  legal”.	  

Frågan	  är	  vilken	  betydelse	  denna	  klokskap	  har	  haft	  i	  Tyskland	  när	  landet	  i	  år	  uppmärksammar	  

80-‐årsminnet	  av	  Hitlers	  makttillträde.	  

	  

James	  E.	  Young	  har	  cyniskt	  påpekat	  att	  ”tyska	  ungdomar	  arbetar	  idag	  lika	  hårt	  med	  att	  bygga	  

monument	  som	  deras	  föräldrar	  gjorde	  med	  att	  återuppbygga	  landet	  efter	  kriget.	  Och	  som	  deras	  

farföräldrar	  gjorde	  när	  de	  byggde	  upp	  Tredje	  riket	  självt.”	  Det	  är	  en	  onödig	  elakhet,	  som	  dock	  

inte	  saknar	  verklighetsanknytning.	  Tyskarna	  producerar	  ständigt	  minnesbearbetning	  om	  

hitlerismen,	  idag	  vanligen	  på	  temat	  om	  ”vanliga	  tyskars”	  skuld	  under	  Nazityskland.	  Så	  även	  

angående	  händelserna	  1933.	  

	  

Det	  finns	  en	  genialisk	  Killinggänget-‐sketch	  om	  valet	  av	  Hitler,	  där	  en	  liten	  tysk	  tant	  tidigt	  på	  

1930-‐talet	  ställs	  inför	  valet	  mellan	  ”det	  snälla,	  liberala	  partiet”	  och	  ”nazzzisterna”	  –	  som	  ska	  

införa	  ”världskrig,	  hunger	  och	  att	  bränna	  barn	  i	  stora	  ugnar”.	  Tanten	  väljer	  obegripligt	  nog	  ändå	  

Hitler,	  trots	  en	  utskällning	  från	  intervjuaren	  (”snälla	  tant	  Råbiff,	  det	  är	  jävligt	  enkelt,	  du	  har	  ett	  

snällt	  parti	  och	  ett	  dumt	  parti”).	  Sketchen	  ställer	  en	  viktig	  fråga,	  som	  märkligt	  sällan	  diskuteras,	  

hur	  kunde	  Hitler	  bli	  vald?	  

	  

Det	  tyska	  nazistpartiet	  NSDAP	  (Nationalsozialistische	  Deutsche	  Arbeiterpartei)	  under	  Adolf	  

Hitler	  blev	  Tysklands	  största	  parti	  1932,	  året	  innan	  makttillträdet.	  Måndagen	  den	  30	  januari	  

1933	  tillträdde	  Hitler	  som	  ledare	  för	  den	  första	  parlamentariska	  majoritetsregeringen	  på	  länge,	  

bildad	  under	  president	  Paul	  von	  Hindenburgs	  förmedling	  och	  i	  koalition	  med	  det	  konservativa	  

Tysknationella	  folkpartiet.	  Att	  Adolf	  Hitler	  blev	  rikskansler	  var	  alltså	  ingen	  kupp	  utan	  tvärtom	  

fungerande	  parlamentarism.	  Detta	  trots	  att	  den	  ekonomiska	  krisen	  sedan	  1929	  hade	  gjort	  det	  

liberala	  politiska	  systemet	  instabilt	  (notera	  samtidigt	  att	  det	  inte	  var	  under	  krisens	  akuta	  fas	  

som	  Hitler	  kom	  till	  makten	  –	  det	  var	  några	  år	  senare,	  då	  hjulen	  så	  smått	  börjat	  snurra	  igen).	  

	  

Ytterst	  få	  tyskar	  röstade	  på	  Hitler	  därför	  att	  han	  var	  en	  mordisk	  extremist	  och	  judehatare.	  

Tvärtom	  hade	  Hitler,	  som	  var	  en	  stor	  partipolitisk	  begåvning,	  förstått	  att	  genomföra	  vad	  

fascismforskningen	  kallar	  för	  en	  ”normaliseringsprocess”	  av	  NSDAP.	  Radikaliteten	  hade	  gradvis	  



tonats	  ner,	  vilket	  gjorde	  att	  partiet	  framstod	  som	  betydligt	  mer	  ansvarstagande	  och	  mindre	  

extremistiskt	  än	  andra	  tyska	  ultranationalistiska	  partibildningarna	  vid	  samma	  tid	  (jämför	  gärna	  

med	  fascistiska	  Sverigedemokraternas	  snabba	  omdaning	  från	  nazistparti	  till	  riksdagsparti).	  

	  

Den	  största	  satsningen	  hade	  gjorts	  på	  kvinnliga	  väljare,	  ett	  projekt	  som	  blivit	  extremt	  

framgångsrikt.	  Majoriteten	  av	  de	  som	  röstade	  på	  NSDAP	  i	  protestantiska	  tyska	  områden	  var	  

faktiskt	  kvinnor.	  Likaså	  sågs	  inte	  nazismens	  ständigt	  närvarande	  hatiska	  antisemitism	  som	  

central	  för	  väljarna,	  det	  var	  minst	  lika	  mycket	  rörelsens	  sociala	  program,	  som	  ansågs	  progressivt	  

och	  lockade	  stora	  väljargrupper.	  Särskilt	  lockades	  medelklass	  och	  –	  med	  viss	  fördröjning	  –

	  arbetare	  som	  avfärdade	  socialism,	  kommunism	  och	  marxism.	  Överklassen	  föredrog	  

konservatismen	  framför	  pöbelideologin	  fascismen,	  med	  vissa	  viktiga	  undantag.	  Den	  högadlige	  

hertig	  Karl	  Edvard	  av	  Sachsen-‐Coburg-‐Gotha	  (för	  övrigt	  vår	  svenske	  kungs	  morfar),	  omfamnade	  

tidigt	  Hitler	  och	  NSDAP.	  Därmed	  erhöll	  nazistledaren	  ett	  försprång	  i	  kunglig	  prestige,	  gentemot	  

ultranationalistiska	  konkurrentpartier.	  

	  

Under	  mellankrigstiden	  slocknade	  de	  många	  små	  ljus	  av	  parlamentarisk	  demokrati	  som	  tänts	  

efter	  första	  världskriget	  i	  Europa.	  År	  1940	  var	  demokratin	  utrotad	  på	  den	  europeiska	  

kontinenten,	  med	  undantag	  av	  Schweiz	  (i	  övrigt	  återstod	  endast	  Storbritannien,	  Finland	  och	  

Sverige	  som	  demokratier).	  Men	  till	  skillnad	  från	  den	  stora	  demokratiutrotaren	  konservatismen,	  

samt	  bolsjevikerna	  i	  Sovjetunionen,	  föredrog	  fascismen	  i	  både	  Italien	  och	  Tyskland	  den	  lagliga	  

vägen	  till	  makten.	  Fascismen	  som	  bred	  ideologi	  är	  folklig	  –	  inte	  elitistisk	  eller	  falskt	  ”populistisk”.	  

Fascismen	  säger	  kärleksfullt	  och	  ärligt;	  ”vi	  älskar	  vårt	  land	  –	  kom,	  låt	  oss	  göra	  det	  bättre	  –

	  tillsammans”.	  Problemet	  är	  att	  detta	  budskap	  bara	  riktar	  sig	  till	  de	  som	  inkluderas	  i	  den	  

mytiska	  ”nationen”.	  De	  ”andra”	  måste	  på	  något	  sätt	  exkluderas.	  Diskriminering?	  

Tvångsutvisningar?	  Förintelsen	  av	  Europas	  judar?	  Fascismen	  har	  ett	  facit	  och	  det	  måste	  vi	  

minnas,	  oavsett	  om	  det	  fascistiska	  partiet	  kallar	  sig	  NSDAP	  eller	  SD.	  

	  

Dagens	  fascism	  har	  –	  precis	  som	  alla	  andra	  ideologier	  vilka	  var	  anti-‐demokratiska	  under	  

mellankrigstiden	  –	  anpassat	  sig	  till	  det	  parlamentariska	  systemet,	  som	  de	  inte	  vill	  avskaffa.	  

Lekmannen	  ställer	  ofta	  kravet	  på	  ”äkta	  fascism”	  att	  den	  måste	  vilja	  avskaffa	  fria	  val.	  Så	  är	  

emellertid	  inte	  fallet.	  Även	  under	  mellankrigstiden	  fanns	  parlamentarisk	  fascism.	  Dagens	  

fascister	  vill	  istället	  använda	  demokratin	  till	  att	  åstadkomma	  ”majoritetssamhällets	  tyranni”,	  där	  

utvalda	  medborgare	  (judar?	  muslimer?	  romer?)	  ges	  mindre	  värdighet	  och	  försämrade	  

medborgerliga	  rättigheter.	  Alternativt	  kastas	  ur	  landet.	  Och	  det	  kommer	  aldrig	  att	  vara	  

demokratiskt,	  varken	  1933	  eller	  2013.	  


