
 

Klasskamp eller Folkgemenskap 

Nya riktlinjer för svensk politik av Oscar Landahl 

 

INLEDNING  

Vårt folk är uppdelat i huvudsakligen två politiska grupperingar: de borgerliga ("nationella") och 

marxisterna ("socialister"). De förra har främst samlat de intellektuella — de inom de "finare" yrkena 

sysselsatta. Marxisterna har tagit hand om de kroppsarbetande grupperna. Dessa slag av arbetare 

har man sedan hetsat emot varandra i en ödesdiger folksöndrande kamp — trots att man haft 

gemensamma intressen och gemensamma fiender — varför helt naturligt möjligheterna till 

effektivare samhällsupp-byggande försvårats.  

De borgerliga har förskansat sig på en i deras egna ögon hög piedestal och visat sitt förakt för de 

"enkla arbetarna". Dessa senare har slutit sig samman och stärkt sig med sin "klassolidaritet". 

Klasskampen här praktiskt omsatts. Då dessa stora arbetargrupper, som skall utgöra grunden för hela 

samhället, inte kan eller vill förstå varandra måste samhället bli svagt, och gå mot sin upplösning. 

Inseende det ohållbara i detta tillstånd har nationalsocialisterna organiserat sin propaganda för 

sundare sammanlevnadsprinciper. Vi ställer oss som medlare mellan de hitintills stridande grupperna 

och som representanter för en svensk folksolidaritet.  

Författaren till denna skrift stod en gång på en gata i Göteborg och betraktade en kommunistisk 

tidningsförsäljare. Han undvek med omsorg alla personer vilka voro välklädda, men erbjöd sin tidning 

till alla arbetsklädda personer. Han var tydligen en mycket "klassmedveten" person och ville bara ha 

med "verkliga arbetare" att göra. Han var fullärd med marxismens klasslära. 

Nationalsocialismen vill ena alla ärliga arbetande människor och skapa förståelse mellan dem istället 

för klasskamp. Nationalsocialismen vänder sin kamp mot kapitalism och marxism. Kämpar för 

socialism och folkgemenskap. 

Vad är då kapitalism och vem är marxist? Med kapitalism menar vi inte den privata äganderätten 

utan missbruket av densamma. Vi menar inte stora inkomster utan inkomster som inte uppväges av 

motsvarande arbetsprestation och ansvar. Kapitalismen spekulation med folkets arbetsresultat. 

Kapitalisten är egoist och liar inget socialt intresse för folket som för honom endast är 

arbetsmaskiner. 

 Vem är marxist? Den som bygger sin samhällsåskådning på Karl Marx' läror. Dessa människor kallas 

socialdemokrater, kommunister och finns det vidare en gren här i landet som kallar sig – 

”Socialistiska Partiet”.  

På sista tiden har det emellertid hänt att en del socialdemokrater försökt tvätta av sig marxismen — 

det har tydligen kännst litet genant inför nationalsocialisternas kritik av denna lära. Däremot har man 

på annat håll bestämt försäkrat, att det visst inte är tal om annat än "oförfalskad marxism" och bl. a.: 

uttalar sig "Arbetets" redaktör Allan Vougt i "Ny Tid" för 25/8 1933: "Vi äro alla marxister,-men man 



kan inte bortse ifrån att marxismens begrepp just nu är dunklare än någonsin för massorna. Det 

gäller att handla med blick för det psykologiska läget. Arbetarna utsättas under dessa krisår för ett 

ofantligt tryck som skapar jordmån för nationella känslor."  

Enligt Vougt råder det sålunda intet tvivel om att "alla äro marxister", men efter c:a 80 års 

upplysningsverksamhet måste man konstatera "att marxismens begrepp just nu är dunklare än 

någonsin för massorna". Förhållandena skapa nämligen jordmån för nationella känslor hos arbetarna, 

varför man "måste handla med blick för det psykologiska läget". Här får vi alltså förklaringen på 

'socialdemokraternas så plötsligt uppblossande nationella känslor. Det är bara taktik! Men en sak är 

säker, nämligen att herrar socialdemokrater sagt alltför mycket om vad de bära inombords för att det 

i fortsättningen skall gå att bedraga folket.  

Både socialdemokrater och kommunister är alltså marxister. Den enda skillnad som kan konstateras 

är den, att kommunisterna säga ifrån att de skall gå den direkt våldsamma omstörtningens väg samt 

bygga på diktaturen. Socialdemokraterna däremot är parlamentariker och säger sig vilja gå 

evolutionens mer "demokratiska" bana. Men vad är det i övrigt för någon skillnad på det 

socialdemokratiska och kommunistiska framtidssamhället, som skall byggas i marxistisk anda?  

Rickard Lindström bekänner sig till Marx med följande ord i "Frihet" okt. -1931:- "Genom Karl Marx' 

insats förenades den arbetarrörelse, som långt tidigare uppstått såsom ett arbetarnas omedelbara 

värn mot kapitalmakten, med den socialistiska iden. Först efter Kommunistiska Manifestet var det 

möjligt att med etsande klarhet predika för arbetarna, att de måste bliva socialister för att 

genomföra sin efterlängtande befrielse. Över åttio års erfarenhet har visat, att Marx på denna punkt 

funnit det förlösande ordet”. 

Att det försiggår en dragkamp .mellan mer eller mindre trogna markanhängare inom 

socialdemokratien är ju ett känt faktum, varom vi även får en liten inblick i vid läsaridet av "Ny Tid" 

23/4 1935 där man refererar den socialistiska ungdomskonferensen i Alingsås. Tidningen skriver: 

"Konferensens tyngdpunkt korn att röra sig om en motion av Arvid Lundgren, Vänersborg, vari 

yrkades att distriktsstyrelsen skulle låta utarbeta en studieplan i marxistisk anda, varjämte 

propagandan skulle inriktas på denna studieplans allmänna spridning och användning. Verkställande 

utskottet hänvisade till de studieplaner som finnas och att man borde ekonomiskt stödja cirklar i 

socialism. 

Det blev en lång, saklig, intressant och lärorik debatt i dessa ting. _Diskussionen i det brännande 

ämnet var både givande och underhållande. Debatten hann icke att slutföras på påskdagen utan 

fortsatte på annandagen. Beslutet blev att V. U:s förslag i frågan följdes.''  

Ämnet var, alltså så brännande att diskussionen inte kunde slutföras första dagen. Man förstår även 

av detta att man inte jämställer socialism och marxism, vilket man annars brukar göra. Denna nya 

förklaring är enligt vår uppfattning alldeles riktig. Marxism är klasskamp och folksöndring. Socialism 

är gemensamhetslära. Vår socialism är arbetet för det allmännas väl och den sätter stopp för det 

privata intresset, när detta kommer i konflikt med högre samhällsintressen.  Individen måste vika för 

hela folkets väl Men vår socialism är mer än ekonomisk fördelning!   

Vår socialism är framförallt folkgemenskapen. Det är gemenskapen med vårt eget svenska folk - det 

är tillgivenhet till vår nordiska ras — det är blodets socialism. Det är kärleken till det blod som flöt i 



våra förfäders ådror och som skall bestämma tillvaron för våra efterkommande. Blodets band binder 

oss samman och lär oss solidaritetens vackra seder. Vår socialism manar oss till kamp mot borgerlig 

och marxistisk klasskamp, och den lär oss göra detta på nationell botten. Nationalsocialismen lever 

inom oss!  

Marxism och kapitalism.  

Då nationalsocialisterna förklarar sig vara motståndare till klasskampen, så svarar marxisterna att 

detta resonemang är synnerligen ologiskt, ty man kan väl inte vara motståndare till ett resultat utan 

till dess ursprung — dess orsak.  

Man menar att orsaken till klasskampen är den ekonomiska exploateringen av arbetstagarna, vilka 

reser sig till frigörelsekamp mot sina förtryckare. Och mot denna framställning är ju inte, mycket att 

invända men väl emot det sätt marxisterna skött denna "klasskamp”. 

Det blev först industriproletariatet som reste sig och dess kam togs om hand av fackorganisationerna 

-- i början opolitiska men de råkade snart under inflytande av marxismen och fick så sin direkt 

politiska betydelse i egenskap av brickor i den judiska splittringskampanjen. 

Marxismen skulle alltså kämpa för arbetarna - de utsugna mot utsugarna — industrikapitalet. Detta 

kapital var det, enligt Marx, som skapade klasskampens förutsättningar — de egendomslösa 

massorna vid industrialismens genombrott i Europa. Det var industriledarna som förtryckte 

arbetstagarna, och det är ingen som numera försöker att förneka dessa fakta.  

Men marxismen kom bara med en halvmesyr i sin strid mot "kapitalismen". Denna halvmesyr bestod 

däri att man underlät att fullt klarlägga kapitalismens väsen. Man har undervärderat den roll 

bankkapitalet spelat i den kapitalistiska utvecklingen och detta givetvis med beräkning, enär detta 

finans- och börsvälde så gott som helt och hållet ligger i händerna på judarna.  

Därför ha också penningmatadorerna i lugn och ro, oskadade av marxisternas "klasskamp", fått 

bedriva -sin fördärvliga verksamhet. Marxisterna ha blivit en fördämning — ett hinder i anfallet mot 

kapitalmakternas diktatur, och därför har också storfinansens positioner blivit allt mäktigare och 

mäktigare.  

Vi måste räkna- industrikapitalet och annat företagarekapital till det produktiva (vilket naturligtvis 

inte hindrar att verksamheten kan gå i profitkapitalistisk anda), då däremot bankkapitalet i motsats 

till det förra sällan insättes direkt i produktionen, utan utlånas till dem som organiserar en industri 

och detta kapital "växer" genom räntan. Det har inte blivit så som Kautsky skriver i sina 

"Förklaringar", att industrikapitalet allt mer och mer kommer att överflygla alla andra kapitalarter, 

utan detta kapital har istället uppsugits av bank- och börskapitalet — där vi har juden. Genom 

svindlerier och väl upplagda spekulationsmanövrer har man här lyckats överföra i sina händer 

makten över industri- och penningförvaltning. Genom räntans häxartade makt har finansväldet 

frånryckt industriidkarna äganderätten och makten över produktionsmedlen och på sin höjd överlåtit 

åt dem att sköta förvaltningen, och då de inte längre passade, så kastades de ut bland proletariatet.  

Genom att inte i god tid vända striden mot dessa finanshyenor mot börs- och banksystem har 

marxismen indirekt förhjälpt dessa grupper till sin oerhörda maktställning och Klagges har i sin bok 

"Kampen mot marxismen" lämnat en bra resumé över detta tillstånd, varför vi ta oss friheten citera 



följande: "Genom besittning av guldet är ägarnas ställning icke blott av naturliga skäl övermäktig, 

utan den kapitalistiska rättsordningen tillerkänner dem dessutom det mest vittgående rättsskydd och 

i högsta grad oberättigade privilegier, varför det blir dem synnerligen lätt att allt framgent stärka och 

utvidga sin makt. Visserligen är det inte obetingat riktigt att säga nu för tiden: finanskapitalet är det. 

enda roffande kapital, ty denna sats går det mål i förväg, som kapitalismen eftersträvar. Ännu finns 

det självständigt roffande industri-, handels- och jordkapital. 

Finanskapitalets strävan efter att bliva det enda roffande kapitalet har visat sig vara oerhört mäktigt 

och mest framgångsrik. Det har redan lyckats med att skuldsätta och mobilisera snart allt annat 

kapital. Dess medel heta hypotek, obligationer, pantbrev, aktier och belåningar. Räntorna, 

utdelningarna, tantiemerna, krigstributerna tjäna finanskapitalet som medel att leda den samlade 

ekonomiska vinsten ned i sina fickor och ej blott andelen från den medellöse arbetarens 

arbetsprestation, utan även från självständiga företagare av alla slag, från bönderna, från 

näringsidkarna och köpmännen. Den tidpunkt kan man redan nu förutse vid vilken 

finanskapitalisterna blivit de enda roffande. 

Alltså är icke de industriella, utan finanskapitalisterna och därmed judarna de egentliga bärarna av 

den kapitalistiska utvecklingen. Finanskapitalets bärare äro ju så gott som uteslutande judar. Från 

början äro judarna de som skapat och vidare utvecklat det kapitalistiska systemet. De komma en 

gång att bliva dess enda arvingar, liksom de redan nu äro de som draga största vinsten av detsamma. 

Genom att dölja detta systems verkliga innebörd duperar Marx med flit sina anhängare.  

Den som vill avskaffa den kapitalistiska orättvisan, måste framför allt nogsamt veta, vari denna 

orättvisa består. Har Marx nu på det allra minsta sätt försökt att giva upplysning om den 

kapitalistiska orättvisans väsen?  

Denna fråga måste avgjort besvaras med nej. Det är en skriande orättvisa, när den blotta 

arbetskraften undandrages sin andel av det ekonomiska överskottet, såsom det är regel i det 

kapitalistiska systemet. Det skulle emellertid även vara orätt att göra dem som ställa arbetsmedel till 

förfogande sin andel förlustiga, såsom Marx fordrar för att ha något att stödja sin klasskampsparoll 

på."  

För att i övrigt få en klar inblick i hur den moderna kapitalis-men arbetar bör man läsa Th. Fritsch' bok 

"Storfinansens Synder" — översatt till svenska — av vilken man även förstår att det inte går att 

bekämpa kapitalismen om man inte är insatt i JUDEFRÅGAN. 

Istället för att lägga upp kampen mot kapitalismen på en bred och djup front så har marxisterna 

ordnat sin "klasskamp" i praktiken på ett för folken fördärvligt sätt. Man har företagit en uppdelning 

av olika grupper arbetande människor och hetsat dessa mot varandra istället för mot utsugarna. 

"Klassamhälle"  

De svenska socialdemokraterna säger i sitt program: "att klasskampen inte skall upphöra förrän 

samhället så omdanats, att den kapitalistiska utsugningen helt är upphävd, klassamhället fallet och 

massfattigdomen avskaffad". Vad menar man då med klassamhälle? Vi skall behandla denna sak i det 

följande och börja med ett citat ur den socialdemokratiska tidningen Ny Tid av den 20 maj 1935. 

Artikeln behandlar de ryska förhållandena och kallas, "Undergång hotar arbetarstaten".  



”Den marxistiska förutsättningen för socialistisk utveckling är, att det är arbetarklassen, som kommer 

att leda och förvalta det ekonomiska livet. Det är alltså ej tillräckligt att staten är ägare till 

produktionsmedlen, utan största betydelsen ligger i vem det är som innehar statsmakten. Hur är det 

härvidlag i Sovjetunionen? För att komma frågan bättre in på livet, skall vi betrakta en omständighet, 

som marxisterna, däribland Lenin, ofta påpekat. Det är så att den kapitalistiska andan ständigt 

pånyttfödes genom ett lands medelklass — av dem särskilt småproducenterna. Den saken är kanske 

teoretiskt svårfattlig, men praktiskt mycket lätt att förstå. Att en självständig, om än fattig 

hantverkare inte vill avstå från sin självständiga tillvaro för socialistiskt kollektivarbete, så länge han 

ser något hopp att leva vidare på det gamla sättet, är tydligt nog. Eller att en liten om än skuldsatt 

jordbrukare genom sin förkärlek för den "egna" torvan ej längtar efter ett socialistiskt 

kollektivjordbruk är lika klart. Likaså känner de flesta till småhandlarens, manschettproletärens samt 

statkommunaltjänstemannens livsinställning så mycket att de vet hur dessa i sig själva ha en 

benägenhet att vilja ha en högre social ställning än kroppsarbetaren. Följaktligen önska de icke 

socialismen, som degraderar dem till arbetarnas jämlikar. Ungefär lika är förhållandet med en del, 

mycket högt kvalificerade arbetargrupper — de räkna sig till medelklassen och önska absolut ingen 

jämlikhet. Marxismen har också räknat med detta Teoretiskt tänkes att den ekonomiska utvecklingen 

skulle genom stordriften minska medelklassen, men öka och jämna ut arbetarklassen, varefter den 

fåtaliga kapitalistklassen ej längre skulle förmå hålla stånd mot ett samlat socialistiskt anlopp. 

Emellertid har, genom en teknisk utveckling, som ej kunnat förutses teoretiskt, småproduktionen 

ånyo fått ett visst uppsving i stället för att slukas av stordriften. Detta är ägnat att försvåra 

socialismens i genomförande, genom att de, som ha kapitalistiskt intresse ökas i antal. Dessa 

omständigheter ha sin motsvarighet. i den ryska klassutvecklingen. Meningen med det intensiva 

industrialiseringsarbetet i Sovjet var att skapa en bred arbetarklass, samt genom jordbrukets 

kollektivisering frigöra bönderna från småkapitalistisk intresseställning samt ge dem samma arbets- 

och levnadsvillkor som industriarbetarna. Detta har även till en del skett. Men — har därvid 

medelklassens makt och inflytande minskat? 

Det finns omständigheter, som tala i motsatt riktning. För det första, så har den ansträngda 

industrialiseringen skapat en så knapp tillgång på högt utbildade arbetare, att dessa kunnat hävda 

sina egna särintressen på ett helt annat sätt, än de lägre utbildade arbetare, att dessa kunnat hävda 

sina egna särintressen på ett helt annat sätt, än de lägre utbildade fabriks-, gruv- och jord-

bruksarbetarna. Den kvalificerade arbetaren har fått ett högre socialt anseende och därmed bättre 

betalt — precis som i alla klassamhällen i historien?  

För det andra så har statstjänstemännens antal och betydelse stigit under samma tid, och av samma 

orsaker. Officerarna i arme och flotta, de tekniska och förvaltningsskötande industriledarna, alla 

utgöra de alltmer ett utpräglat överskikt. Man skall vara naiv om man tror, att inte hos en mängd av 

dessa finnes en stark längtan att få sin sociala och ekonomiska särställning bekräftad och 

konserverad av ett nytt politiskt system, helt olika det som de revolutionsledande kommunisterna 

från början tänkte sig. Det kan inom kort leda till ett bakslag för den utveckling till socialism, som 

påbörjats, och utmynna i ett nytt statskapitalistiskt samhälle, om vissa förutsättningar uppfylla sig. Vi 

skall se på dessa. Den första förutsättningen är egentligen redan fylld: att kommunistiska partiet — 

som är en sluten junta och inte som hos våra partier öppet för alla — kommer i händerna på tjänste-

mannaväldet och blir ett verktyg för dessa intressen. Den andra förutsättningen är att tjänstemännen 

jämte småproducenterna, de högst kvalificerade arbetarna och de långivande utländska bankerna, 

ger så klara tecken till förstådd intressegemenskap, att en naturlig enhetsfront uppstår. Denna 



förutsättning håller måhända nu på att uppfyllas. Och det politiska resultatet? Jo, att denna 

medelklass med sin oinskränkta makt över partiapparaten och avgörande punkter inom industri och 

armé, först minskar arbetarrådens inflytande och sedan avskaffar dem. Samt med hjälp av officerare i 

armen och elitkårerna förverkliga sin överklassdröm. 

Industrien behöver därför ej återgå i privat ägo, den kan i nuvarande form kvarstå i statskapitalistisk 

regim, medan den nya överklassen i statstjänst tillgodogör sig den profit, som den från makten 

undanträngda lägre arbetarklassen skapar. Resultatet av en sådan utveckling kallas statskapitalism, 

och enda skillnaden med världen i övrigt blir att man i Sovjet gått en omväg dit." Med stöd av denna 

artikel, vilken är synnerligen lämplig somutgångspunkt för föreliggande ämne, skulle man alltså 

kunna kalla Sverige för ett klassamhälle. Och enligt citatet ur socialdemokraternas partiprogram skall 

klasskampen inte upphöra förrän berörda förhållande undanröjts. Men de svenska social-

demokraternas ledare tycks i stort sett ha lagt bort att tala om klasskampen och istället 

demonstrerar de för Folk och Land, men då ”klassamhället" finns kvar så har ju dessa 

socialdemokrater, då de sluta upp att föra klasskampen vidare, svikit sitt program. Men denna nya 

inställning kanske beror på att ledarna in-te vet till vilken "klass" de hör nu för tiden. ovan citerade 

artikel, framskymtar en viss respekt för medelklassen och denna samhällsgrupp vill man inte räkna till 

det arbetande folket, en tjänsteman t. ex. är inte arbetare, och här får vi en klar inblick i marxismens 

brottsliga lära. Vi kommer här in på klasskampen i praktiken. Marxismen lär att den härskande 

klassen skall vräkas undan och arbetarna skall bli härskande klass. Vi skall närmare se på dessa 

förhållanden.  

Kapitalist och arbetare.  

Nationalsocialismen bekänner sig till Arbetet — den skapande människan inom' de kroppsarbetande 

och intellektuella grupperna. Arbetare är för nationalsocialismen envar som utför något nyttigt och 

samhällsgagnande vare sig det är tankearbete eller kroppsarbete — om det utföres av arbetsgivare 

eller arbetstagare. Men här kommer vi i konflikt med "gängse uppfattning". 

Arbetare är enligt denna uppfattning den som är lönearbetare och helst en kroppsarbetande sådan, 

vilken inte kommer upp till en lön som ligger nämnvärt över medellönen. 

En privat företagare t. ex., som genom sin verksamhet når upp till en inkomst av c:a 250 kr. i mån. 

räknas inte till arbetare utan till gruppen borgare-kapitalist även betecknad utsugare. Men en 

rörarbetare eller byggnadsarbetare, som har en inkomst på 6000 kr. tillhör arbetarna, då däremot en 

entreprenör av aldrig så liten omfattning inte kan räknas dit.  

Om den nyss nämnde byggnadsarbetaren på grund av duglighet och framåtanda etablerar sig som 

egen byggmästare så anses han ha lämnat arbetarklassen och måste enligt allmän uppfattning stå i 

motsatsställning till sin förra "klass". Han är inte arbetare längre.  

Då en tapetserare öppnar egen verkstad och kanske anställer personal så vill man inte längre ha 

honom i fackföreningen — nu är han inte mer arbetare. Han har från utsugen proletär flyttat till 

kapitalistklassen — han räknas nu till utsugaregruppen, även frikeurk«pr skulle siunka betydligt.  

Om en bonde har tio tunnland jord så anses han stå arbetarklassen nära, men inte om han äger eller 

brukar t.ex. 50 tunnland. När ett handelsbiträde, som ju i nåder räknas till arbetarklassen, öppnar 



egen affär så flyttas han automatiskt ur kretsen av arbetare trots att hans inkomster kanske sjunker 

och hans arbetstid blir längre.  

En sotare etablerar sig som egen mästare och hux flux blir han förflyttad ur arbetarklassen och 

betraktas som en naturlig "klass-fiende".  

Två pojkar är sjömän. Den ene av dem läser sig upp till kap-ten och får en bra och väl betald plats. 

Den andre däremot för-blir däcksman och erhåller en lägre lön, varför han anses tillhöra 

arbetarklassen, då däremot han som blev befäl räknas till "borgarklassen — utsugarna".  

Om en person genom duglighet och energi skaffar sig en god ekonomi och en framstående ställning i 

samhället så anser vi inte detta vara något fel. Personen ifråga behöver inte vara en dålig människa 

eller utsugare därför. Visserligen kan han ha nått sin höga position genom oärlighet, men det är visst 

ingen regel. En del personer måste stå som ledare, men inte alla kan bli detta eller duger till detta. 

Det råder faktiskt ett permanent krigstillstånd mellan dessa olika slags arbetande människor därför 

att de inte tillhöra samma "klass". Redan i barnaåren ingjutes detta hos det uppväxande släktet 

genom föräldrarnas försorg. Betrakta t.ex. förhållandena på en lekplats där barnen från skilda 

"klasser" leker och Du skall få se hur "klassandan" börjar redan vid en tidig ålder. Man uppfostrar 

barnen till "klassmedvetna" människor.  

Vidare bör vi lägga på minnet hur den stora massan av socialdemokrater förhåna bönderna (uttrycket 

bondtjyvar och tjyv-bönder är ju ett socialdemokratiskt talesätt som även användes i riksdagen.) Vid 

en diskussion i Ludvika 1935 yttrade t.ex. en socialdemokratisk snobb då han riktigt ville håna 

nationalsocialisterna att "ni borde ha stannat hemma bakom plogen". Det hjälper visst inte att 

regeringen kurtiserar Bondeförbundet.  

Naturligtvis gör många socialdemokrater förtvivlade försök att förneka att de lärt folket en sådan 

skev uppfattning i här berörda frågor, men de skall skändligen misslyckas. Om man inte har haft 

denna uppfattning om begreppet arbetare så skulle det vara, intressant att veta vad marxisterna 

menar med uttrycket: "arbetarklassen skall tillvarataga sina intressen" — och detta gentemot någon 

annan "klass"?  

Om de fortfarande försöka förneka riktigheten av ovanstående, så skall vi inte spara på bevisföringen 

och som ex. kan vi anföra en artikel i den socialdemokratiska kvinnotidningen "Morgonbris" nr. 6 – 

1933 där man bl. a. skriver: 

"Låt oss offra myten och dogmen om proletariatet. Bort med de gamla slagorden om klasskampen! 

Låt istället begreppet arbetarklass omfatta alla arbetande — alla som lida nöd till följd av den 

kapitalistiska samhällsordningen. Vi få inte isolera oss som klass om vi vill vinna folkflertalet för våra 

strävanden. Nu gäller inte gamla fraser längre". Alltså ett öppet erkännande av att man förfalskat 

begreppet arbetare, men nu inseende sin brottsliga dumhet önskar man en ny kurs. 

I ett annat nr. av samma tidning får vi läsa att i U. S. A. är 2/3 av negrerna arbetare. Det skulle vara 

roligt få veta vad de övriga är för något. Och när man av marxistiska anhängare kan få höra sådana 

uttryck som: "du ser inte ut som en arbetare", "det ser man på händerna på dej att du inte är 

arbetare" osv. så vet man inte om man skall skratta eller gråta. Eller vad skall man säga om uttryck 



som "rena arbetare", "verkliga arbetare" och därmed endast menas sådana personer som utför ett 

"riktigt arbete" eller "hederligt arbete" eller med' andra ord ett kroppsarbete.  

Vi anklagar Sveriges "arbetarledare" för att dessa skeva åsikter har kunnat växa fram och fortleva och 

vi ser av dessa ex. vilket virrvarr marxisterna måste råka i då de skall ordna upp sin "klasskamp". 

Ställer man dem och deras politik mot väggen så går de fullständigt bet på att kunna ge en förklaring 

på vad som menas med arbetare. Går vi ut ifrån deras egen lära att en tjänsteman med hög lön inte 

är arbetare och sålunda inte heller kan tillhöra arbetarklassen så förstår vi att de socialdemokratiska 

"arbetarledarna" i vårt land inte kan tillvarataga "klassens" intresse, all den stund de inte tillhör 

klassen.  

Nedanstående lönestatistik förekommer i ett av våra större sjukhus:  

Överläkaren 15,840, underläkaren 6,430, sysslomannen 5,760, maskinisten 5,280, portvakten 4,200, 

köksföreståndarinnan 3,840, röntgensköterskan 3,360, vaktmästare 3,120, :undersköterskan 2,328. 

Vi överlåter med nöje åt marxisterna att avgöra vilka som här är arbetare, vilka som tillhör den ena 

eller andra "klassen". De kan även få svara på vem som är störst utsugare överläkaren med 15,000 i 

lön, den private företagaren med samma inkomster eller den socialdemokratiske direktören med 

25,000 kr. 

När nu socialdemokraterna inte vet vem som är arbetare så kan de ju inte heller tillvarataga det 

arbetande folkets intresse mot utsugarna — kapitalisterna, De kan inte organisera de exploaterade 

mot exploatörerna utan i stället hetsa de olika arbetande grupperna mot varandra i inbördes 

söndrande kamp.  

Genom att skilja på dessa arbetande grupper och peka på deras olika samhällsställning har man 

lyckats organisera klasshatet och utnyttjat detta till egna fördelar. Man har försvagat folkets slagkraft 

och fördärvat möjligheterna till sammanhållning för gemensamma intressens tillvaratagande. Vi kan 

aldrig nog brännmärka de "ansvarskännande" socialdemokraterna för denna deras kamp mot 

"kapitalismen", som resulterat i att kapitalistväldet fått ett allt fastare grepp över produktionen och 

människorna.  

Här ser vi följden av den judiska söndringsandan vilken infördes i arbetarrörelsen sedan lång tid 

tillbaka. Man har inriktat sin strid mot de människor som på grund av sin ställning och sina uppgifter i 

samhället enligt vedertaget talesätt benämnes borgare, istället för att gå direkt mot den 

gemensamme fienden finanskapitalet-bolagsväldet. 

Så har de skött sin klasskamp. Om man bekämpat den kapitalistiska andan bland borgarna, deras 

bekväma oförstående och osociala inställning då hade detta varit riktigt.  

Nationalsocialisterna anser att alla de olika grupper av arbetande människor vi nyss nämnt äro 

arbetare. Muraren som reser väggarna, arkitekten som gör ritningarna och byggmästaren som står 

för det hela. Allesammans fyller de en viktig funktion i samhällsmaskineriet och alla dessa människor 

måste naturligtvis kunna förstå varandra och detta blir nationalsocialismens uppgift att genomföra.  

För att tydligt markera denna vår inställning och för att bryta marxisternas monopol på beteckningen 

arbetare och sålunda försvåra för dem att använda detta i den politiska _kampen har vi antagit 



partinamnet "Nationalsocialistiska Arbetarepartiet". Vi kallar oss Arbetarparti emedan vi i vår led 

skall samla de arbetande -- men ej spekulanter och utsugare.  

Det är inte nog med att man saknat viljan och förmågan att uppskatta Arbetets värde och dess 

utövare i vidsträckt bemärkelse utan man har på marxistiskt och syndikalistiskt håll begått det brottet 

att göra hedersbeteckningen arbetare till en politisk firmastämpel. Med arbetare menar man en 

person vars politiska uppfattning är marxistisk eller syndikalistisk. Bevis på detta ges alltid rikligt vid 

valtillfällen. T.ex.:  "Arbetarmajoriteten i Stockholms stadsfullmäktige rubbades inte". "Arbetarna 

vann valet i Malmö". (Med arbetare menas här socialdemo-krater och kommunister.) "I debatten 

deltogo nazister och arbetare". Med tanke på denna inställning till begreppet arbetare, så förstår var 

och en, att om den svenska folkgemenskapen skall kunna förverkligas, så måste marxismen  och 

syndikalismen bese och deras organisationer slås i spillror.  

När dessa riktningar kallar sina partier arbetarpartier och inte till arbetare räknar alla arbetande och 

samhällsnyttiga människor så är detta ett det största bedrägeri och ett brott mot hela samhället!  

Klasshögfärd.  

Var har vi nu motpolen till klasshatet? Jo, det är klasshögfärden — klassföraktet, som framförts av 

den bättre situerade ”borgarklassen”. Lika lite som marxisterna velat räkna själva ''Borgarklassen” till 

arbetare, lika ogärna har de borgerliga själva önskat att bli räknade dit.  Beteckningen arbetare har 

för dessa grupper blivit ett mindervärdighetsbegrepp och man anser sig vara ett slags "bättre" 

människor. Det är helt naturligt att denna borgerlighetens inställning givit god näring åt det klasshat 

som marxisterna utnyttjat och då vi därtill lägger det förhållandet att de borgerliga kretsarna i stort 

sett saknat förståelse för den sociala andan och det sociala arbete, som trots allt, existerat i vårt land, 

så förstår vi att dessa kretsar har minst lika stor skuld till klassmotsättningarna och de sociala 

striderna som marxisterna.  

Ett avskräckande ex. på denna högfärdsanda får vi hos borgarnas främste och mest oförfalskade 

representant professor Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, vilken aldrig underlåter 

att utösa sitt förakt över bl. a. Hitler därför att han varit målargesäll. Detta är en inställning som är 

typisk för den s.k. brackan.  

Vi nationalsocialister ser inte till vilket slags arbete en person utför – om det är enkelt eller "fint". Vi 

ser till hennes sinnelag, hennes ansvarskänsla och även till hennes duglighet. Vi frågar inte: "Vad är 

Du?" utan "Hurudan är Du?" och "Vad har Du för mening om livet?"  

Vi bekänner oss hänsynslöst till arbetets vardagsmänniska, vi hyllar arbetaren med de valkiga 

händerna och den böjda ryggen samtidigt som vi vet att även alla andra arbetare är lika viktiga för 

samhällsbyggandet. Nationalsocialismen ärar Arbetets adelsmän.  

Vi bör även komma ihåg en sak av betydelse. I den stora exploateringskampanj som kapitalismen fört 

emot arbetstagarna så har borgerligheten alltid ställt sig på dessa kapitalisters sida mot 

kroppsarbetarnas kamp för sina sociala och ekonomiska rättigheter. I de strejker som förts har det 

aldrig hänt att man velat erkänna att dessa har haft fog för sig utan alltid har arbetsgivaren haft 

rätten på sin sida. Borgerligheten har genom sin negativa inställning varit en god vägrödjare för 

kapitalismen och de sönderslitande samhällsstriderna. Den har på grund av sin högfärd och sin 



okunnighet ställt sig på kapitalismens sida mot de arbetande massorna och resultatet har bl. a. blivit 

att de själva allt mer och mer tryckts ned till proletariatets nivå.   

Vid betraktandet av dessa samhällsstriden måste vi ta med i beräkningen vissa egenskaper hos 

människan och det är avundsjukan och förnöjsamheten.  

Striden underifrån har byggts på två ting. Dels på avundsjukan och dels på många människors känsla 

för rättvisa. Nationalsocialismen som deltager i samhällskampen bygger på denna senare sak. 

Judendomen har däremot genom marxismen på ett raffinerat sätt utnyttjat den mänskliga svagheten 

avundsjukan — likaväl som man utnyttjat borgarpartiernas klassåsikter — vilket allt bottnar i en 

materialistisk åskådning. En uppfattning som säger att ekonomiska ägodelar och social 

samhällsställning ger livet dess innehåll och skänker lycka.  

Egenskaperna avund, förakt och högfärd har trängt djupt in i alla samhällskretsar — avunden hatar 

och högfärden föraktar. Den ena har ett "fint" arbete och en annan skäms för sitt Yrke. Man har 

lyckats att i det oändliga genomföra en klassificering av arbetande människor vilket gränsar till det 

löjliga. Inom transportbranschen t.ex. delar man upp folk i många olika grader. Privatchauffören är 

"finast", sedan kommer droskchauffören, paketbils- och lastbilsföraren och till sist åkarkusken och 

mannen med handkärran. Det är sällan någon direkt säger detta, men det är den allmänna meningen 

och våra "samhällsförbättrare" borde om de önskade förståelse mellan folkgrupperna rätta till dessa 

snedvridna åsikter. 

Kontorsarbetet anses för mer än butiksarbete. Affärsbiträde är för mer än lagerbiträde. Lagerarbete 

är finare än fabriksarbete och man graderar arbetet efter den grad av smuts man får på händerna 

eller efter hur mycket eller litet arbetet litar till kroppsstyrkan.  

Nationalsocialismen känner inte till mer eller mindre "fint" arbete. Vi känner endast Arbete, och allt 

arbete är fint. Förestånderskan på ett lager eller förmannen vid ett vägarbete betraktas nästan alltid 

med ovilja och själva tror dessa sig vara lite för mer än arbetskamraterna. Ett affärsbiträde är 

avundsjukt på en person därför att han har egen affär och affärsinnehavaren tror sig i sin "höga 

ställning" kunna behandla biträdet hur som helst.  

En kvinna har blivit begåvad med god smak och kan t.ex. sy sina egna och barnens kläder och på 

detta sätt för en billig penning hålla familjen välklädd. Strax uppväcker detta avund hos grannarna 

och man talar om "överklassfasoner" och högfärd. Men vanligen beror denna deras inställning att de 

inser sin egen oförmåga och plågas av mindervärdighetskänslor.  Å andra sidan man se ned på den 

som intet "intresse har för kläder". 

Dessa förhållanden har sin grund i avund, förakt akt och högfärd vilket i sin tur vilar på materiella 

värderingsgrunder. Nationalsocialismen mäter inte med dessa mått. Vi anser det helt naturligt, att 

folk har olika samhällelig ställning – olika umgängesvanor samt skiljaktig smak ifråga om kläder och 

dylikt. Vi dömer inte efter detta utan efter karaktärsegenskaper och moraliska begrepp.  

En annan egenskap som spelat en viss roll i samhällsutvecklingen är förnöjdsamheten. Många 

människors förnöjsamma inställning ha blivit profithajarna till en stor hjälp i deras erövringståg. Folk 

har inte brytt sig om att sätta sig till motvärn gentemot exploatörerna därför att de var belåtna med 

det lilla torftiga de hade eller fick behålla.  



Marxismen insåg detta hinder och gjorde vad den kunde för att väcka folks missbelåtenhet och 

bekämpa förnöjsamheten och i detta sammanhang även religionen. Vi anser förnöjsamheten vara en 

lycklig och vacker egenskap, ty den person som är belåten är också lycklig. Vi anser inte att dessa 

olika ekonomiska fördelar, som vi kan skaffa oss, utgör någon garanti för en lyckligare tillvaro. Men å 

andra sidan anser vi, att bättre ekonomiska omständigheter kan bidraga till ökad trivsel, och vi har 

den uppfattningen att då värt land är fullt av naturrikedomar och våra arbetare i stad och på land hör 

till världens bästa så är det alldeles onödigt att vi skall vara fattiga. Ja, det är en skam utan like att 

stora delar av vårt folk skall lida nöd under dessa omständigheter. Du skall vad Dig själv beträffar vara 

förnöjsam, men då det gäller Dina medmänniskor, så skall Du anse att de aldrig får det för bra. Är Du 

sådan, så behärskas Du av en socialistisk anda. 

Vi ser nu av behandlingen av detta ämne hur dels, marxisterna och dels de borgerliga ställt sig som 

fiender till den svenska folkgemenskapen – förståelsen och samarbetet. Klart inseende dessa vidriga 

omständigheter samlar sig nu folket kring nationalsocialismens idéer och framväxandet av denna 

rörelse är det bästa beviset på att stora delar av vårt folk funnit det nuvarande tillståndet ohållbart. 

Klasstriderna skänker inte vårt folk någon bättre framtid utan förhållandena endast förvärras. Men vi 

förstår fullständigt att detta tillstånd måste angripas i roten. Vi förstår att det måste angripas från 

flera utgångspunkter. Folkgemenskap som idé måste föras fram och den kapitalistiska exploateringen 

måste avskaffas och rättvisa i ekonomiska ting måste införas. Vi måste med andra ord låta 

socialismens idé behärska oss. 

Vad menar man då med socialism? Ja – det tycks vara lite olika med detta, men om vi utgår från 

artikeln i Ny Tid så får vi klart besked från det hållet. Där läste vi: "Den kvalificerade arbetaren har 

fått högre socialt anseende och bättre betalt som i alla klassamhällen i historien".  

Om vi tar som utgångspunkt denna här framkomna uppfattning så kan det nyss nämnda 

"klassamhället" inte vara socialistiskt, och då kommer vi även till den slutsatsen att socialismen inte 

anses förverkligad förrän alla ha samma inkomster. Detta leder ju en rent materialistisk inställning – 

typisk för dessa kretsar.  

Om vi inför rättvisa i lönehänseende, så är vi socialistiska, men denna rättvisa måste enligt 

ovanstående bestå i att alla får lika betalt. Vi tillåter en stilla undran om hur detta skall ske. För det 

första så tror vi inte att det kan genomföras och om det skulle gå så finns det ingen orsak att göra sig 

något besvär därmed, enär det inte skulle skänka mänskligheten någon lyckligare tillvaro.  

Om man nu försöker bortförklara den i artikeln framkomna. uppfattningen med att det är den 

ekonomiska skillnaden mellan olika yrkesgrupper man talar om, så vill vi med detsamma ha sagt ifrån 

att det visst inte är tal om detta utan om de olika lönegraderna inom samma grupp.  

Vi lägger vidare märke till följande passus på tal om medelstånden: "Följaktligen önska de icke 

socialismen, som degraderar dem till arbetarnas jämlikar". Om vi nu tar och byter ut ordet socialism 

med det rätta ordet marxism, så får vi veta att marxismen degraderar människan, men så vet vi också 

att socialismen däremot höjer människan. 

Artikelns tankegång stämmer ju fullt överens med Wigfors' yttrande "att fattigdomen fördrages med 

jämnmod om den bäres lika av alla". Vi bekämpar marxismens massfattigdomsideal och kämpar för 



ekonomiskt välstånd och därför att kroppsarbetaren har det dåligt ställt finns det ingen orsak att 

göra alla andra lika fattiga.  

Vi anser att lönerna även skall sättas efter prestation och ansvar. Först skall det omedelbara behovet 

tillfredsställas och sedan sker en uppdelning av överskottet enligt nyss nämnda grunder.  

Vi hävda absolut den ståndpunkten att en person som innehar en ledande och viktig plats — 

antingen det nu är i privat eller i det allmännas tjänst — bör befrias så mycket som möjligt från 

ekonomiska bekymmer för att han desto bättre skall kunna sköta sitt ansvarsfulla arbete. Detta är 

alla parter bäst betjänta av. Men vi anser inte att denna person därför har högre människovärde eller 

– att han skall behöva råka ut för övriga medborgares "klasshat".  

Nationalsocialisterna vill skapa trivsel åt medborgarna, men vi tror inte att vi når detta genom att ge 

alla lika betalt. Vi tror inte att folkets känsla för rättvisa vore tillfredsställt därmed. Om 

likalönssystemet är lösningen så måste vi helt gå ut ifrån att det är det rent ekonomiska som är det 

avgörande för människornas trivsel, och detta tycks även vara den allmänna uppfattningen. Man 

skall göra det trivsamt för folk genom att ta bort orsaken till deras missbelåtenhet – det olikartade 

lönesystemet, men hur olika är inte människors sätt alt reagera inför dessa förhållanden?  

En del är belåtna med en låg levnadsstandard och andra fordra en högre sådan. En är storbelåten 

med 3000 kr. per år. En annan är missbelåten med 4000 kr. En person tjänar 5000 per år och är 

missbelåten därför att hans förman har 7,000 kr. osv.  

Av vad som nyss nämndes, så skulle utvecklingen bli den att marxisterna finge med sig dem som hade 

lättast för att bli missnöjda, men detta garanterade inte att de fick med sig de fattigaste! 

Vi blir alltså ytterligare övertygade om att vi inte kan skapa ett lyckligare och trivsammare samhälle 

genom att lägga de rent ekonomiska faktorerna som grundpelare. Men vi poängterar återigen, att 

trots vår skeptiska inställning till den betydelse man lagt på de ekonomiska förhållandena, skall vi 

inte spara våra krafter för att skapa även ekonomiskt bättre tillstånd.  

Då den givmilda naturen skänker oss ett stort mått av allehanda produkter så är det meningen att vi 

skall hjälpas åt att utnyttja och fördela dessa, och vi anser det vara ett brott att hålla på ett 

samhällssystem, som förvägrar massor av folk en människovärdig tillvaro. Men ändring till det bättre 

kan vi inte nå om vi skall hålla på det uppkonstruerade "klassystemet", utan vi måste bli 

nationalsocialister.  

Klass och utsugning.  

Den extrema delen av marxisterna – kommunisterna – har ju erövrat Ryssland och där skall 

förmodligen den nya läran omsättas i praktiken. Där skall klassförhållandena och utsugningen bort 

och rättvisa införas. Vi skall titta på detta ett tag.  

Vad är det då som gör klasskillnaderna enligt marxisternas ideologi? Jo, den ekonomiska och sociala 

ställningen. Vem tillhör då t.ex. den övre klassen? Jo, den som har lyckats skaffa sig högre inkomster 

och en högre social ställning än vad det stora flertalet lyckats uppnå. Existerar sådana förhållanden i 

vårt land och i Västeuropa i övrigt? Frågan måste besvaras med – ja.  



Låt oss nu göra en jämförelse mellan vårt land och Sovjet-unionen, där man kan antaga att de efter 

18 år lyckats avskaffa klassamhället och införa det klasslösa. Finns det några människor här, som 

lyckats skaffa sig högre inkomster än genomsnittet samt intager en högre social ställning? Ja, 

förvisso. Det finns en massa folkkommissarier, det finns alla ledarna av olika grader inom det 

kommunistiska partiet, det finns industriledare av teknisk och förvaltande art, vi har officerarna inom 

flotta och arme. Det finns professorer, läkare, lärare, författare med hög funktion och det finns 

framförallt den stora byråkratiska tjänstemannakåren.  

Man bör även komma ihåg att huvudparten av dessa poster har en folkminoritet – Judarna lagt 

beslag på. Judarna bildar nu kärnan i den nya överklassen, som vräker sig i lyxbilar, lustbåtar och bor i 

magnifika villor och hotell allt under det man genom en väl skött propaganda inbillar folket att det 

"bestämmer över sig självt".  

Vidare finns det en medelklass bestående av bl. a. manskapet i röda armen, flottan samt de högt 

kvalificerade industriarbetarna  

Dessutom finns det en underklass bestående av den stora massan av bönder, skogs- och 

industriarbetare. Sedan kan man gissa sig till vilken klass som är störst. Det är alltså i detta 

hänseende inte någon skillnad på Västeuropa och Sovjetunionen. Klasserna i vanlig bemärkelse 

existerar sålunda fortfarande. Det finns olika lönesystem och olika sociala ställningar. 

"Klasskillnaderna" finnes alltjämt och som en naturlig konsekvens även "klasskampen". Inte sant 

herrar kommunister? Så gick det med det "klasslösa" samhället. Vad har man vunnit? En ny överklass 

- ett nytt klassamhälle! Och för att denna judiska överklass skulle kunna installera sig, måste miljoner 

ryssar offra sina liv. 

I Västeuropa skaffar kapitalisterna sig stora inkomster genom privat företagsamhet och fri 

spekulation. Detta ville marxisterna förhindra genom att avskaffa den privata äganderätten till 

produktionsmedlen och införde därför statlig produktion i Ryssland och därmed skulle 

exploateringen förhindras och produkterna lika fördelas. Helt naturligt verkar det bestickande på de 

stora egendomslösa massorna att privategendomen skall upphävas och att allt skall bli gemensamt -

d. v. s. socialiseras. Denna åtgärd genomfördes, men kom folket i gemen i större tillfällen att njuta av 

"sin" egendom? Man kan utsuga även om man inte är privat företagare. I vårt eget land ser vi ex. på 

detta inom dubbeltjänstsystemet.  

Eller är det någon som vill påstå att mångsysslarens 40,000 är renare och hederligare pengar än de 

som fabriksidkaren eller handelsmannen förtjänar? Är det ena utsugning så är det andra så också. 

Samma förhållanden ser vi i Sovjet. Även finns det olikhet i lönesystem och därtill kommer att vissa 

privilegierade grupper genom sina matkort kan göra inköp till billigare priser. I Sovjet kallas 

emellertid den utsugande klassen vid ett vackrare namn, den kallas för "Staten". Statskapitalistisk 

utsugning i sin prydno är det vi ser. Även i detta land finns profithungriga människor, och då man inte 

får gå den ena vägen så går man en annan. Får man inte idka privatgeschäft, så idkar man "stats-

geschäft" istället. Vi vet även hur korruptionen florerar i detta land och denna risk är alltid större ju 

mer förvaltning man koncentrerar på statens hand.  



Av intresse är även att enl. Kasakstanskaja Prawda för den 23 mars 1935 i Kasakstanskaja i medeltal 

27 försnillningar på tillsammans 22,000 rubel dagligen upptäckes. Exemplen skall vi vid ett senare 

tillfälle mångfaldiga.  

Vill kommunisterna förneka att det i "arbetarstaten" Ryssland finns stora klasskillnader - stora 

ekonomiska och sociala olikheter?  

Vill Ni förneka att det enligt Er egen åskådning existerar ett jättesvalg mellan de partifunktionärer — 

officerare och olika tjänstemän, som med stor salongsmässighet umgås med den internationella 

societeten på champagnefesterna i Moskva — och de ryska bönderna och arbetarmassorna vilka få 

leva på sitt svarta bröd och sin löksoppa? Och vill Ni förneka att judarna bildar kärnan i den nya 

vräkiga överklassen i "proletärstaten"?  

Då det ju är dessa berörda förhållanden som är typiska för klassamhället, så är det inte svårt att 

konstatera att bolsjevikerna i Ryssland trots en period av 18 år misslyckats i att införa det "klasslösa" 

samhället och istället skärpt motsättningarna och skillnaderna och sålunda stadfäst "klasskampen". 

För oss, som lärt oss förstå judefrågan och visste att revolutionen i Ryssland var ett judiskt verk 

förefaller inte dessa förhållanden alls märkvärdiga, utan var det endast vad vi väntat, men för en 

troende marxist måste det vara en sorglig upptäckt.  

Om marxisterna nu händelsevis försöker förneka att det är den ekonomiska och sociala ställningen, 

som gör klasskillnaderna så frågar vi vad det då är för något som är typiskt för "klassamhället"? Och 

om man hänvisar till Marx' uttalande att var och en skall ha betalt i enighet med sin insats, så svarar 

vi att vi anklagar Er just därför att Ni vänt Er kamp mot dem som på grund av sin ställning och sin 

insats erhållit en högre lön och högre social placering än det stora flertalet.  

I Kommunistiska Manifestet läser vi att "när klassmotsättningarna inom nationen upphör så upphör 

även den fientliga ställningen mellan nationerna". Men då nu kommunisterna i Ryssland faktiskt inte 

har lyckats få bort klassmotsättningarna, så kan de sålunda heller aldrig utgöra någon garanti för 

freden mellan nationerna.  

Katastrofpolitik.  

I det använda citatet ur Ny Tid framhällas att en stor medelklass "försvårar socialismens (läs 

marxismens) genomförande". Är man alltså trogen marxist så skall man enl. Ny Tid göra allt -för att 

medelklassen skall förintas och tvingas uppgå i proletariatet och sedan hjälpa till att störta utsugarna. 

Har man inte den uppfattningen är man ingen socialist utan en "renegat".  

Inte endast många socialdemokrater sviker här utan t.o.m. moskvajudarnas ombud i Sverige – 

kommunisterna - har i denna fråga dabbat sig grundligt. Vid den livliga diskussionen som förts med 

anledning av socialdemokraternas monopolplaner har vi till vår förvåning fått se kommunisterna 

ställa sig på antimonopolisternas sida, vilket ger oss orsak till vissa reflektioner.  

Kommunisten Senander i Göteborg m.fl. har i detta sammanhang sagt att de hyllar den privata 

företagsamheten för konkurrensens skuld. Man anser att en monopolistisk institution skulle krossa 

de mindre företagarna och detta är inte önskvärt enligt kommunisternas allra senaste nyheter. Men 

är inte den marxistiska utvecklingsläran den, att alla mindre företagare skall uppslukas av de stora 

kapitalistiska företagen — allt skall gå från det mindre till det större? Medelklassen skall undan för 



undan tryckas ned till proletariatet, som blir allt större i sitt omfång. Och till slut skall dessa utsugna 

massors desperation och kraft bli så stor att de kunna genom inbördeskrig sopa bort utsugarna. Att 

detta är meningen ser vi även av Kommunistiska Internationalens Program sid. 91 svenska uppl. där 

det står: "Sådana massaktioner äro strejker: strejker i förbindelse med demonstrationer, strejker i 

förbindelse med väpnade demonstrationer och slutligen generalstrejk i förening med det väpnade 

upproret". 

Stämmer det inte kanske? Och beräknar Ni inte att det skall gå så? Och skall Ni inte göra Er beredda 

att genomföra detta inbördeskrig till kommunisternas fördel? Eller skriver Ni inte längre under på vad 

som står i Kommunistiska Manifestet vars slutkläm låter: 'Kommunisterna försmå att hemlighålla sina 

åsikter och avsikter. De förklara öppet att deras mål endast kan nås genom våldsam omstörtning av 

hela den nuvarande samhällsordningen. Må de härskande darra för en kommunistisk revolution!"  

Då nu kommunisterna skall använda sitt politiska inflytande för att skydda småföretagarna så arbetar 

de ju emot sin egen "utvecklingslära". Detta skall ju enligt marxistisk uppfattning betyda en "onödig 

förlängning" av det kapitalistiska sjukdomstillståndet. Kommunisterna uppträder sålunda – av vilken 

orsak vet man inte – som reaktionärer – enligt sin egen lära. 

Vi läser om detta i Kommunistiska Manifestet: "Medelstånden, den lille industriidkaren, den lille 

köpmannen, hantverkaren, bonden alla dessa bekämpa kapitalisterna för att skydda sin existens som 

medelstånd från undergång. De äro alltså icke revolutionära utan konservativa. Ännu mera, de äro 

reaktionära, ty de söka vrida den historiska utvecklingens hjul tillbaka".  

Om dessa företagare äro reaktionära då de försöka skydda sin existens som medelstånd, vad är då de 

kommunister som säger sig önska skydda dessa mindre företagare? Vi förstår av detta vilken oerhörd 

bluff som ligger bakom kommunisternas tal om skydd åt de små företagarna, då ju deras uppgift är 

att påskynda den kapitalistiska utsugningen vilket också Engels tydligt framhåller i sina 

"Kommunistiska grundsatser" sid. 34 tyska upplagan där han skriver: "Då emellertid kommunisterna 

icke kunna räkna med en avgörande kamp mellan sig själva och bourgeoisin, förrän denna kommit till 

makten, så ligger det i kommunisternas intresse att så snart som möjligt hjälpa denna bourgeoisi till 

herravälde för att bli i stånd att snarast störta den". År 1894 skrev han: ”När kapitalet tillintetgör 

småhantverkarna och köpmännen, så gör det därmed ett gott verk". Och i "Kommunismens A. B. C." 

läser vi att även "det lilla enskilda företaget i sig innesluter grodden till storföretaget".  

Här har vi katastrofteorin vars utveckling en trogen marxist inte får förhindra utan skall han arbeta på 

att införa ett tillstånd, som blir allt sämre och sämre. Allt värre svält, nöd och broderhat är det man 

bjuder på från detta håll.  

Att det inte endast är kommunisterna som spekulerar i denna katastrofutveckling förstår vi av Ny 

Tids artikel, där man tydligt säger ifrån att medelklassen "försvårar socialismens genomförande". Och 

då man kan antaga att de fortfarande vill kämpa för "socialismen", så måste de ju göra vad de kan för 

att förinta medelklassen och göra dessa människor till proletärer så att de så småningom blir mogna 

att störta "kapitalismen" och införa den marxistiska jämlikheten i fattigdom.  

Här i artikeln säges rent ut att man förstår att småproducenterna – den lille jordbrukaren, 

hantverkaren osv. vill driva sin näring och på detta sätt leva sitt liv. Men detta går inte i stil med. 

Marx' katastrofteorier varför man måste driva en sådan politik så dessa köres bort ifrån sin 



sysselsättning. Deras mer personliga verksamhet skall ersättas med det kollektiva, fastän man vet att 

folket inte vill detta. "Äkta demokrati".  

Ett annat ex. på marxistisk katastrofmentalitet får vi ur den ström-kilbomska tidningen 

"Arbetarposten" för den 11/14 1934 där man på tal om den då nytillsatta Varuhusutredningen 

skriver: "Riksdagen har beslutat utredning om Epa-affärerna, och deras sociala och ekonomiska 

verkningar både inom handel och produktion. Högern och de frisinnade ha yrkat på utredningen i akt 

och mening att dokumentera sitt nazistiska nit – det "judisk Epa" är ju ett av nassarnas slagnummer. 

Socialdemokraterna har gått med på förslaget för att det inte skall sägas något ofördelaktigt om dem, 

men några större förväntningar på utredningens resultat kan ingen socialist hysa. 

Epa, dvs. enhetsprisaffärerna, är ett uttryck av den kapitalistiska kapitalkoncentrationen, som inte 

kan undgås. Det går att detalj försälja billigare efter det systemet därför tränger det ut de många små 

privata detaljhandlarna och drar på sig deras ovilja. En del av föregångsmännen inom Epa-systemets 

utveckling ha också varit av judisk börd, det har bidragit till hetsen i Tyskland. Att bromsa 

koncentrationsprocessen är reaktionärt. Det enda socialistiska vore att socialisera Epa, men så djupt 

lär utredningen inte komma att sträcka sig".  

"Enhetsprisaffärerna är ett av uttrycken av den kapitalistiska kapitalkoncentrationen, som inte kan 

undgås". – "Att bromsa koncentrationsprocessen är reaktionärt". Och då vi nu vet att koncentration 

är utsugning så är vi på det klara med at.t Marx' och Engels lärjungar inte vansläktats under tidernas 

lopp. Ben som vill sätta stopp för den kapitalistiska koncentrationen av ägodelarna och de stora 

inkomsterna, vilken utveckling ju resulterar i en allt mer och mer utpräglad massfattigdom, han är 

enligt tidningen reaktionär - tillbakasträvande. Det går nämligen att "detalj försälja billigare" enligt 

Epa-systemet.  

Det skulle även kunna bli "billigare" varupriser om arbetarnas löner sänktes med t.ex. 50 proc., men 

inte kallas man reaktionär för att man vill förhindra en sådan utveckling. Eller vad är det för någon 

skillnad på att svälta ut de mindre företagarna eller att ta ifrån arbetaren hans arbetslön? Det är allt 

en märkvärdig "socialistisk" samhällslära marxisterna för till torgs.  

Nationalsocialisterna anser inte att det är nödvändigt med denna katastrofutveckling för att kunna 

förhindra det kapitalistiska spekulationsvansinnet och det ekonomiska och sociala undertryckandet 

av de stora massorna. Det finns en annan väg att gå för alt hindra svälttillståndet och den vägen visar 

nationalsocialismen genom sina positiva krav på alla områden.  

Lära och leverne.  

Vi bör här komma ihåg att det inte först är ett politiskt och ekonomiskt program som är det 

avgörande, utan här är det först och främst beroende på den anda som behärskar dem som för fram 

en rörelse. Och nationalsocialismen ställer det som en viktig princip att ledaren eller ledarna inom en 

organisation förkroppsligar den idé de kämpa för. De måste leva som de lär. Denna princip är av 

oerhörd stor betydelse, och därför inpräntas även detta jämt hos de nationalsocialistiska 

medlemmarna och sympatisörerna. På vidmakthållandet av denna anda beror hela vår framtida 

existens som organisation och ide. Talar vi för en högre moral, så skall vi själva först följa denna regel. 

Den som inte själv kan leva på en hög moralisk nivå kan inte heller lära andra detta. Talar vi för en 

sundare ekonomisk ordning och en enkel livsföring så måste vi själva både personligen och inom 



organisationen i största möjliga mån försöka omsätta denna lära i praktiken redan på ett tidigt 

stadium. Den som inte kan ordna sin egen enkla ekonomi kan inte heller införa ett sundare 

ekonomiskt samhällssystem. Den som lever som en parasit på sina goda vänner och plockar dem på 

deras tillhörigheter under ett helt liv kan inte avskaffa ett kapitalistiskt utsugningssystem. Den 

åskådning, vars främsta ledare inte lever efter de principer de vill lära andra, den kommer snart att 

göra bankrutt.  

Då vi talar om åskådningar med dåliga ledare, så föres våra tankar till marxismen, vars upphovsman 

var Karl Marx. Han var jude, och judens genomsnittliga läggning är parasitär, vilket t.o.m. Artur 

Engberg skrev på den tiden då han var redaktör för "Arbetet", och Marx var en fullgod representant 

för denna anda. Han predikade att social parasitism är en förbrytelse, och att var och en blott må 

leva av vad han förtjänat genom eget arbete. Men själv levde han alltid på andras bekostnad, vilket vi 

få veta vid läsningen av de båda författarna F. O. H. Schulzes och Otto Rünles böcker "Jude und 

Arbeiter" samt "Karl Marx", vilka bygger på material hämtade ur brevkorrespondensen mellan Marx 

och Engels. (Böckerna äro refererade av f. d. sovjet-ryske tjänstemannen Dimitrievsky.)  

Vi får här klart för oss att Marx trots sin påstådda intelligens inte kunde tjäna tillräckligt för sina 

levnadsbehov, utan levde på sina vänner, vilket han tycktes betrakta som ganska naturligt. Speciellt 

var det Fr. Engels som råkade ut för hans finansiella utpressningsförmåga. Marx skötte detta på ett 

sätt, som lämnade alla gängse begrepp om ömsesidig vänskaplig hjälp långt bakom sig. Han inriktade 

sig under årens lopp med en viss självklarhet på detta geschäft. Nästan varje arbetskrävande 

sysselsättning som kunde garantera honom livsuppehälle avböjdes av Marx.  

"Där han undantagsvis fick korrespondentuppdrag för tidningar, så avvältrade han i ett flertal fall 

artikelskrivningen eller översättningen på sina alltid hjälpberedda vänner. Det var andras plikt att 

sörja för honom – med kontanter och med ar-hetsprestationer. Bland de många tusen brev, som 

gingo fram och åter mellan London och Manchester (där Engels bodde), finnes knappt ett enda, vari 

icke ett par ord eller rader handla om pengar", heter det i en annan biografi av Marx! Antingen är det 

Marx som med utbrott av klagan, förtvivlan och raseri ber sin vän om hjälp så skyndsamt som möjligt 

eller är det Engels, som på sitt lugna diskreta sätt skriver "inneliggande följer postofficeorder för 

...pund".  Härvid är att märka, att Engels själv ingalunda levde i överflöd. Han fick ett måttligt under-

håll och måste uppbära förebråelser av sin fader och firmans delägare för användningen av sina 

pengar. Därtill kommer allehanda tråkigheter: En gång hade kassören inga pengar eller prokuristen 

vägrade förskott, en annan gång var det nödvändigt att för besökande familjemedlemmar dölja 

penningsändningarna. "Sedan jag här 8 dagar släpat omkring min gamle far", skriver han en gång till 

Marx, "har jag lyckligt expedierat honom i väg hem och kan i dag äntligen sända dig inneliggande 

postoffice å 5 pund". En annan gång är brodern på besök – och Engels skriver: "Det var mig en rent 

omöjligt att skicka dig banknotan tidigare.. ." Ofta måste Engels själv göra skulder, måste alltmera 

inskränka. sina utgifter, ofta t.o.m. avstå från elementära behovs tillfredsställande för att komma sin 

evigt penninghungrige vän till hjälp. Och Marx hyrde "nästan furstliga" våningar, som han själv en 

gång berättar, gjorde utan att betänka sig nya skulder, kom alltid i förlägenhet, fordrade åter och åter 

penningar. 

 Det handlade icke om enskilda 1, 5, 10-pundsnoter. Den 15 juli 1858 t.ex. får Engels ett brev, som 

meddelar honom: "att huset Marx har i runt tal 1,240 mark i skulder". – Den 16 juli, alltså 24 timmar 

senare, bispringer Engels med de önskade pengarna. Marx tackar, betalar sina skulder" så långt det 



går med avbetalningar" – och skickar sin fru till det dyra havsbadet Ramsgate. Strax därefter fortfar 

översändandet av pundnoter på anmaning från London. Trött på sin väns penningkrav, bestämmer 

Engels 1868 åt honom en årlig ränta på 350 pund sterling. Engels själv hade under tiden fått sina 

penningangelägenheter bättre ordnade. Betänker man dåvarande levnadskostnader, så var det 

ingalunda en ringa årsränta. Så mycket mera som Engels skriver, att den blott var avsedd för de 

vanliga regelbundna behoven, ”varvid jag icke tager med i beräkningen extrakostnader för sjukdom 

och oförutsedda händelser". Till på köpet är Engels beredd på att en gång för alla betala samtliga 

Marx' skulder. ". Allt under förutsättning.", skriver han, "att alla skulder förut blivit inbetalda.. . Men 

du begriper att alla mina anordningar bli kullkastade, om tid efter annan åter hopas en massa 

skulder". Marx griper strax tillfället och fordrar 200 pund för att betala skulderna. Om gåvan av 

årsräntan skriver han: "Vi ha under de senaste åren förbrukat mer än 350 pund sterling". "Marx hade 

verkligen sugit sig fast vid Engels" – anmärker Schulz, "som en blodigel". Under den tid han fick ett 

årligt anslag av sin vän, gjorde han mycket dyrbara och vidsträckta badresor till Karlsbad, till Algeriet, 

till Vevy, till ön Wight o. s.v. Engels tog alla dessa badresor på extrakostnadernas konto.  

Icke blott av Engels sög Marx pengar utan överallt var han kunde komma åt. Han företog t.ex. en 

gång – naturligtvis på Engels bekostnad – en resa till Rotterdam, för att där försöka få penningar av 

en av sina många onklar, vid namn Philips. Han hade tur, fick 160 pund – och företog en resa genom 

Tyskland. Det räckte inte länge, så var han åter i det gamla eländet. Redan en månad efter sin 

återkomst skrev han till Engels, att "det han haft med sig redan vore slut", och då han av sin mor, till 

vilken han vände sig, blott fick ömma talesätt men inga kontanter", så måste Engels med aldrig 

utebliven hjälpsamhet åter bispringa. År 1864 dog en vän till Marx, Wilhelm Wolf. Han hade gjort 

Marx till universalarvinge. Arvtagaren fick 16,000 mark. Efter några månader berättade han för 

Engels, att han hade köpt sig ett nytt möblemang för 500 pund, men pengar hade han nu inga utan 

blott nya skulder. Åter började Engels sända pengar. Även Ferdinand Lasalle hörde till dem som 

beständigt försåg Marx med pengar, ehuru denne av avund alltid avhånade Lasalle och till och med, 

då denna var död, endast fann sårande ord för hans minne. Finkänslighet hörde inte till Marx's 

dygder. År 1863 dog Mary Bums, en irländsk revolutionskvinna, med vilken Engels levde i fritt 

äktenskap och som han älskade varmt. Engels skrev till Marx: "Mary är död... jag fick först i morse 

veta detta, i måndags afton var hon ännu alldeles frisk. Jag kan icke säga dig huru jag känner mig till 

mods. Den stackars flickan älskade mig av allt sitt hjärta". Marx svarade: "Käre Engels! 

Underrättelsen om Marys död har gjort mig lika överraskad som bestört. Hon var mycket godmodig, 

hon var dig trofast tillgiven. Fan ni veta, att f. n. hör man inte annat än tråkigheter i våra kretsar. Jag 

vet också absolut inte längre hur jag skall klara mig. Mina försök att driva upp pengar i Frankrike och 

Tyskland hava strandat och jag måste naturligtvis förutse att jag med 15 pund sterling blott ett par 

veckor kunde hålla tillbaka den lavin som hotar mig. Bortsett från, att vi ej längre kunna erhålla något 

på kredit utom hos slaktaren och bagaren vilket också slutar med denna vecka, är jag i stort trångmål 

för skolavgifternas skull, för hyran och hela tanteranan. Därtill kommer, att barnen ha inga kläder 

eller skor för att kunna gå ut. Korteligen, fan är lös!.. . Jag kan icke hålla huset gående två veckor till. 

Det är visserligen egoistiskt att jag berättar för dig dessa rysligheter i detta ögonblick. Men medlet är 

homeopatiskt. En otrevlig händelse kommer en att glömma en annan.. ." O. Rühle anmärker: "Ehuru 

Engels kände sin väns cynism och hans oförsynt framträdande känslokyla, blev han som slagen till 

marken av detta brev. Han hade icke väntat någon känslosamhet, men på ett sådant svar var han icke 

förberedd. Fem dagar teg han, därefter svarade han: "Du torde icke förvåna dig över, att denna gång 

min egen olycka och din kyliga uppfattning av densamma gjorde det positivt omöjligt för mig att 



tidigare sända dig svar. Du fann ögonblicket lämpligt att visa mig den kalla överlägsenheten i ditt 

tänkesätt. Må så vara!.. ." Marx förstod av detta "nobla återkallande till ordningen", att han hade 

gjort sig skyldig till ett grovt fel. Han blev rädd för att han skulle förlora sin bästa penningkälla, och 

skyndade sig att avge en förklaring. Mellan ursäkter och nya klagomål över sitt läge, insköt han 

yttrandet: "Kunde inte i stället för Mary min mor, som dessutom nu är i hög grad bräcklig och 

verkligen klär levat länge nog, hava.. .?" Han tillade ytterligare en antydan om, att han då hade 

kunnat få ärva pengar. Med denna oerhörda råhet ville Marx trösta sin vän! Efter några dagar fick 

han av Engels 100 pund. Snart dog även Marx's moder. Då Marx fick underrättelsen om hennes död, 

drack han ett glas portvin som han fått av Engels ("han har varit storartad mot mig") och därtill 

ytterligare 1/4 liter starkaste engelska porter. "Det tycks mig vara ett bra ämne för en novell", skrev 

han. Det länge åtrådda arvet var där. Men det hade snart gått åt. Sådan var Marx!" 

 Ja – sådan var han den store "samhällsförbättraren", som står som förebild åt kommunister och 

socialdemokrater, vilka i dessa dagar firat hans minne. Och att Marx' demokratiska eftersägare inte 

vansläktats evad det gäller att plocka åt sig ekonomiska fördelar finns det sorgligt många ex. på inom 

vårt eget "demokratiska folkhem".  

Det är ju helt naturligt att då en stor och livsviktig idé skall genomföras måste enstaka personer utses 

för att helt och hållet ägna sin tid åt denna idés genomförande och under tiden är det ju nödvändigt 

att deras livsuppehälle bestrides av de anhängare som är bundna vid sina yrken och har det bättre 

ställt ekonomiskt. Men detta har intet gemensamt varken med Marx' eller hans efterträdare roffarliv. 

Och vi vill för missförstånds undvikande framhålla att det inte är Marx' fattigdom vi klandra utan 

hans vårdslösa handskande med sina anhängares gåvor och förtroende.  

Återigen framhåller vi, vilken stor vikt vi lägger på ledarens och hans förtroendemäns goda föredöme. 

De måste leva som de lär. Sviker den ledande personen så vidarebefordras inte den anda som var 

utgångspunkten, och då tar rörelsen en helt annan riktning än som var ämnat. Må vi därför alltid 

tänka på Exemplets Makt!  

Då nu Marx var en sådan utpräglad penningslukare och parasit så kunde han ju inte heller prestera 

något annat än ren materialism — oförfalskad judendom.  

Levnadsstandard.  

Det som skall vara avgörande för ett folks levnadsstandard, är inte mängden av guld i Riksbankens 

kassavalv eller sedlar som finns i privatbankernas ägo eller förvar. En hög eller låg levnadsstandard 

för vårt folk bestämmes av tillgången på råvaruprodukter eller ev. vår möjlighet att byta oss till 

sådana samt vår mänskliga förmåga att tillgodogöra oss och utnyttja dessa produkter.  

Alltså: naturens givmildhet och vår kroppsliga och andliga duglighet är bestämmande för den 

ekonomiska standard vi bör ha och inte några guldlaster eller börsspekulationer. I ett sunt samhälle 

där ovanstående naturliga faktorer existerar behöver inte några ekonomiska kriser uppstå, såvida 

inte naturkatastrofer i form av missväxt eller dyl. inträffar. Men all den stund sådana kriser nu för 

tiden uppträder, så är detta givetvis bevis på att samhället är sjukt. 

 I vissa länder finns det rikligt med naturaprodukter, men invånarna saknar förmågan att på ett 

tillräckligt effektivt sätt tillvarataga dessa. I andra länder däremot finns det duktiga och driftiga 

människor men man saknar tillräcklig mängd råvaror för att kunna leva på en hög standard. I båda 



dessa fall måste folket leva på en låg levnadsstandard, i synnerhet då om förbindelserna med övriga 

länder är alltför obetydliga. Ett land som kan räknas till den första kategorien är Ryssland, där man ju 

måste införskriva arbetsdugligt och fackmannamässigt folk från andra länder för att få ordning på 

produktionen. Däremot kan Tyskland hänföras till de länder som har duktigt folk men lider oerhörd 

brist på råvaror.  

Om vi nu ser på Sverige, så erfar vi att vi har både duktigt folk samt i förhållande till folkmängden 

oerhörda mängder naturaprodukter, varför de naturliga förutsättningarna för att vi skall kunna få en 

god och väl ordnad ekonomi finns. 

Som vi nyss nämnde, så är det för en högre levnadsstandards ernående nödvändigt, att vi har 

formagan att utnyttja råvarorna och hit hör även distributionen fördelningen av de olika hel-och 

halvfabrikaten, men just här hänger det till stor del upp sig. Eller hur skall man förklara det sorgliga 

faktum att massor av våra folkkamrater lever på och under svältgränsen, samtidigt som vi inom 

landet har oändliga naturrikedomar och duktiga arbetare av alla slag?  

Vi kommer således till det resultatet att frågan om ordnandet av vårt folks levnadsstandard inte är 

ett ekonomiskt spörsmål utan en organisationsfråga! Och då ovanstående förhållanden, inte är 

ordnade på ett tillfredsställande sätt, så måste en ny organisationsform föras fram. Men svenskens 

sinne för ordning och reda kan inte komma till sin rätt inom ramen av det nuvarande judebefruktade 

liberal-kapitaldemokratiska systemet, varför detta system måste bort och ersättas med något annat – 

något som vilar på naturliga grundvalar. Det politiska partisystemet och den ekonomiska anarkin 

(liberalismen) samt nävrätten inom de olika näringsgrenarna måste avskaffas likaväl som 

näringslivets beroende av de överstatliga kapitalmakterna måste brytas. Systemet måste bort!  

Vem erbjuder nu något nytt system? Har Högern, Bondeförbundet, Folkpartiet eller 

Socialdemokraterna något annat att sätta istället för det nuvarande? Nej, samtliga stå som väktare av 

det bestående politiska systemet. Vad de ekonomiska förhållandena beträffar så begär 

socialdemokraterna i sitt program vissa förändringar, men någon ny plan efter vilket detta skall 

genomföras letar man förgäves efter. Hur kommunisternas statskapitalism ter sig har vi redan i det 

föregående berört.  

Endast nationalsocialismen visar en ny och naturlig väg. Endast nationalsocialismen har lagt fram en 

arbetsduglig organisationsform – och därtill en som tar hänsyn till och bygger på utvecklingen inom 

vårt näringsliv och dess uppdelning i olika grupper. Denna form kallas den korporativa staten. Dessa 

korporationer-yrkesgrupper i vilka folket skall indelas blir både politiska (icke partipolitiska) och 

ekonomiska organ. De bli ersättare för det nuvarande onaturliga partisystemet, som avskaffas, och 

de olika yrkenas representanter blir riksdagsmän. Den ekonomiska anarkin med sin vansinniga 

spekulation ersättas med ordning, vilket genomföres genom den kontroll statsmakten utövar över 

näringslivet via förtroendemännen inom korporationerna. Ifrån denna statsform utgår sedan vår 

praktiska socialism – rättvis fördelning och ordning i ekonomiskating. Varför kan vi inte behålla våra 

partier, frågar man. Ja – var för skall vi behålla dem? Om vi ser på det dagliga livet inom 

produktionens olika grenar, så finner vi att det inte spelar någon roll, om en person är 

socialdemokrat, kommunist eller bondeförbundare, utan det enda avgörande är att han kan sitt yrke. 

Om en person skall sköta ett jordbruk, arbeta i ett sågverk, vårda skogen, sköta en tryckeripress eller 

hämta upp födan ur havets djup, så spelar det ingen roll till vilken politisk riktning han hör. Och då 

det inte har någon betydelse i det dagliga förvärvsarbetet, så bör det inte heller vara avgörande i det 



politiska livet. Politiken skall ju vara skötseln av samhällets angelägenheter på skilda områden. 

Politiken kan vi kalla för det ekonomiska livets överbyggnad, och för att leda detta ekonomiska liv 

behöver de styrande lika lite som de i näringslivet direkt arbetande ha sin hemvist i något visst 

politiskt parti. Då man i det dagliga livet endast behöver kunna sitt yrke, så behöver politikerna eller 

statsmännen endast vara insatta i det praktiska arbete de sysslar med. De ledande personerna i den 

nationalsocialistiska korporationsstaten kommer att växa fram ur närings- och kulturlivet och det 

skall vara de bästa och inom sitt fack duktigaste som skall få de ledande posterna sig anförtrodda. 

Genom samarbete mellan de olika yrkesgrupperna och regering och riksdag skall produktionen 

regleras så att folkets behov blir tillgodosett. Genom denna korporationsform ordnas den nationella 

planhushållningen.  

Nationalsocialisternas krav och fordringar kommer i de flesta fall att ledas till verkställighet via 

korporationerna. På detta sätt blir allt systematiskt ordnat och det partipolitiska käbblet kan inte 

längre vara normgivande för svensk politik. Vår viktigaste uppgift kommer inte att bli att höja lönerna 

för den ena eller andra gruppen av arbetare, utan vi skall först och främst inrikta oss på att skapa 

ekonomisk trygghet. Frukterna av en ny samhällsorganisation kan inte visa sig förrän denna nydaning 

är genomförd! För att skapa denna trygghet och ge folket en ekonomisk säkerhetskänsla, måste man 

genom korporationerna skapa ordning och reda i arbetsförhållandena samt garantera att de 

anställda inte skall behöva riskera ekonomisk nöd på grund av avsked från sina platser.  

Korporationerna skall framskapa denna trygghet genom att organisera de olika socialförsäkringarna 

som kan komma ifråga: arbetslöshet-, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ålderdomspensionering. 

Och dessa åtgärder är inte i första hand som de borgerliga påstår någon kostnadsfråga utan en 

organisationsfråga.  

Man går inte in i en sjukkassa för att man "har råd", utan helt enkelt för att man inte har råd att 

undvara detta. Då en privat person tar en försäkring så är det inte för att han har god ekonomi, utan 

på grund av att han är förtänksam. Det är för honom en organisations- och ordningsfråga – han 

organiserar sin ekonomiska framtid. Men enär det finns en massa människor som inte tänker framåt i 

tiden utan endast har det omedelbara behovet för ögonen, så måste de styrande organisera för dem 

och detta sker som sagt genom och inom korporationerna.  

Då det nu inte i första hand är en kostnadsfråga för den enskilde, så bör det inte heller vara så, då det 

gäller att ordna en allmän försäkring. Kan tjänstemän av olika grader och kategorier ha bl. a. 

ålderdomspensionering, så bör det gå att ordna sådan för hela folket. Om sedan avgifterna betalas av 

staten, av arbetsgivaren eller av den försäkrade kan ju ha en viss betydelse, men detta är inte 

avgörande för frågans lösning, utan blir detta en lämplighetsfråga. 

 Vi måste frigöra oss från den gängse uppfattningen att pengar som staten betalar ut till något nyttigt 

är bortkastade – vare sig det nu gäller försäkringssummor eller något arbetes utförande. De pengar, 

som betalas ut till försäkringstagare eller vid arbetsplatsen anställda, användes ju till inköp av varor, 

och detta ger tillfällen till nytt arbete samt kommer åter till statskassan genom skattesystemet.  

Genom korporationssystemet skall nationalsocialismen genomföra sin nationella planhushållning — 

med syfte att sörja för folkets behov. Näringslivet får inte då längre vara ett offer för den spekulativa 

kapitalismen utan tjäna vår försörjning. Produktionen skall inte drivas i vinstintressets namn utan för 

att täcka behovet. 



Då vi talar om att produktionen skall ske efter behovsprincipen så kan detta, evad det gäller den 

enskilde företagaren, verka som en utopi, men ser vi i stort så blir det ett annat perspektiv. Denna 

behovsproduktion kommer att genomföras på så sätt att ledningen i t.ex. jordbrukskorporationen 

har kontakt med underavdelningarna och i samråd med dessa ger de anvisningar som böra följas för 

att jorden skall bli besådd med de skilda slag av spannmål och övriga produkter som är av behovet 

påkallat. Att en produktionsreglering behövs, det får vi det bästa bevis på genom att betrakta det 

tillstånd som rått inom jordbruket under spannmålsregleringens dagar – och även vid andra tillfällen. 

Det har varit överflöd på vissa sädesslag, då det däremot före funnits brist på andra sorter. Ett det 

bästa bevis på avsaknaden av planmässighet i produktionen. Givetvis kan eller behöver en sådan 

reglering inte genomföras i detalj, men i stora drag är det oundvikligt. Man skulle kunna tänka sig det 

förhållandet att den nu rådande planlösheten skulle tillämpas även i mindre enheter t.ex. på sjukhus 

och regementen. Hur skulle det gå om man tillagade mat och inköpte kläder m.m. utan att först göra 

klart för sig hur mycket man rimligtvis kan ha behov utav? Ett fruktansvärt kaos skulle inträda. 

Principen inom näringslivet är ungefär densamma.  

Då en sådan produktionsreglering helt naturligt företages i hela folkets intresse, så kallas det en 

socialistisk handling. Och då samhällsledningens olika åtgärder får denna karaktär och detta innehåll, 

och allt göres med tanke på nationens bästa så säger vi att vi har ett NATIONALSOCIALISTISKT 

system.  

Marxisterna anser att socialismen (gemensamhetsarbetet) inte kan existera i ett samhälle, där man 

bygger på den privata äganderätten och företagsamheten, men nationalsocialisterna är av den 

uppfattningen, att detta mycket väl går för sig. De avigsidor (liberalismen och dess resultat) som visar 

sig inom den privata företagarvärlden skall i den nationalsocialistiska staten förhindras genom den 

kontroll statsmakten via korporationerna utövar. Inom ramen av denna nationalsocialistiska 

korporationsstat skall den enskilda företagsamheten få utveckla sig – och därmed har vi tagit avstånd 

från den "Kreugeranda" som finns lite varstans och vilken satt det allmännas väl efter enskild vinning. 

Varför vill då nationalsocialisterna behålla den privata företag-samheten? Jo – helt enkelt därför att 

det skall bli konkurrens! Och av vilken orsak önskar vi denna konkurrens? Därför att vi vill uppamma 

tävling, och konkurrensen blir en tävlan mellan de olika företagen. Var och en vill försöka komma 

först både då det gäller varans kvalité och dess pris. Och om kvalitén stiger eller ett högt pris sjunker 

så gagnar ju detta allmänheten. Utan denna strid som konkurrensen framtvingar är det fara för att 

allt skulle förtvina och vissna ned. Hela livet predikar kamp och återigen kamp. Och i denna strid 

utvinnes det bästa, det starkaste och tidsenligaste. Detta är naturens ordning. Det bästa nås genom 

ärlig strid och ädel tävlan – inom samhällsintressets ram. Men då det nu finns en hel del personer 

som aldrig vill sätta samhället främst utom på valsedeln – så måste man genom lagar och 

bestämmelser reglera hithörande förhållanden. 

Konkurrensen tvingar även en företagare att använda intjänta pengar till att förbättra sin anläggning 

och sin produktion och detta är ur alla synpunkter fördelaktigt.  

Om produktionen eller annan verksamhet skulle helt övergå i statens hand bortfaller givetvis 

tävlingsmomentet, varför den största risk då förefinnes att en ödesdiger tillbakagång inträder. Ett 

slapphetstillstånd skulle inträda. 



 I Ryssland där staten är företagaren försöker man ersätta konkurrensen med tävlan som bäres upp 

av idealism och tro på det härskande systemet, men vi har inte några orsaker att lita så särdeles 

mycket på denna princip och enl. de ryska officiella tidningarna är de ekonomiska misslyckandena 

dagliga företeelser. 

Konkurrensen framtvingar även rationalisering. Ja – men detta är väl inte bra säger någon!? 

Rationaliseringen gör ju folk arbetslösa. Ja – det stämmer, men lägg då också märke till att vi, nu 

lever i ett samhälle där man endast producerar för enskild vinning – ett samhälle där det egna jaget 

sättes före folkets väl.  

I den nationalsocialistiska staten skall inte rationaliseringen förhindras – men väl regleras. 

Rationaliseringsåtgärder skall få vidtagas vid lämpliga tidpunkter och på ett sådant sätt, att det 

gagnar de anställda och allmänheten, istället för som det nu är – blir dem till skada.  

Om t.ex. en nyttig artikel på grund av sitt pris är svåråtkomlig, så bör man genom en effektivare 

tillverkningsmetod, vilket i sin tur åstadkommer ett lägre pris, göra densamma åtkomlig för den stora 

allmänheten. Detta – kanske betydligt sänkta pris – behöver visst inte sänka fabrikens 

omsättningssumma utan istället rent av öka densamma genom att ett större antal artiklar säljes och 

samtidigt kan folket i gemen få tillgodogöra sig en nyttig uppfinning.  

I den nationalsocialistiska staten kommer fabrikationen och prissättningen av en vara inte som nu – 

ensidigt ske efter vinstprincipen – utan efter det behov som finnes eller kan skapas hos folket. Om 

det är viktigt för allmänhetens del, att priset på en vara sänkes och detta går att genomföra, så skall 

det också ske.  

Det mest synliga resultatet av den kapitalistiska rationaliseringen är avskedandet av arbetskraften. 

Här blir alltså rationaliseringen till nackdel för de anställda – istället för, som det borde vara till fördel 

– bl. a. medelst sänkt arbetstid med bibehållen lönestandard.  

Rationaliseringen i den nationalsocialistiskt ordnade staten skall alltså leda till: dels sänkt arbetstid 

och dels sänkta varupriser — bådadera eller endera. Rationaliseringen för sänkt arbetstid bör 

eftersträvas t.ex. inom jordbruket och gruvindustrien och för sänkta varupriser, evad det gäller 

industriprodukter.  

Då vi nu är anhängare till konkurrensen, så innebär inte detta att vi godkänner smutskonkurrensen, 

vilken samtidigt med det judiska inflytandet inträngt i svenskt affärsliv. Vi fordrar ordning även här 

och den ekonomiske fribrytaren skall lära sig att hålla sig till de vedertagna linjerna. (Dessa saker är f. 

ö. utförligt behandlade i boken "Nya Vägar för Handelns organisation", vilken distribueras av N. S. A. 

P. och rekommenderas på det varmaste.) Enär vi bygger på konkurrensen så är vi givetvis 

motståndare till alla slags monopolbildningar – både privata och Konsum. I monopolet kväves allt 

sunt affärsliv. Däremot är vi anhängare av vissa statsmonopol, vilket inte får uppfattas så att vi hylla 

de så illa beryktade sprit- och tobaksmonopolen. Men vi anser att staten bör ha hand om sådana 

institutioner, som på grund av sin socialt-ekonomiska betydelse kan kallas för "statens ansikte". Hit 

räknas sådant som i mycket redan är förstatligat nämligen: elektricitets- och gasverk, telefon, 

telegraf, post- och hälsovårdsväsendet. Dessutom kräver vi att järnvägar, gruvor, kraftverk, truster 

och varuhus (dessa senare kunna ev. så småningom avvecklas) samt bankväsendet överföres till 



statens ledning. Detta utesluter emellertid inte att även staten kan få beräkna finna sig i konkurrens 

inom vissa områden – såvida ifrågavarande företag tåla detta. Radion t.ex. tål inte någon konkurrens. 

Vad gruvor och kraftverk beträffar så se vi saken på det sättet att dessa värden har givits oss av 

naturen, och om en person som äger dessa marker händelsevis får reda på att där finns oerhörda 

rikedomar så kan vi inte i ett sådant fall godkänna den privata nyttjanderätten utan betrakta det som 

en samhällets gemensamma egendom. Ägaren eller hans förfäder har ju inte gjort ett enda dugg för 

att framskapa dessa värden.  

Bankväsendet.  

Då vi förut nämnde att det var fel på distributionen, så bör vi även betänka vilken viktig roll 

penningen – betalningsmedlen spelar i denna process. Penningen är för samhällskroppen vad blodet 

är för människokroppen. En stor orsak till att distributionen klickar ligger just i att penningpolitiken 

inte skötes på ett för samhället gagneligt sätt. Och förklaringen till detta får vi det faktum att 

bankväsendet i huvudsak är en privatkapitalistisk företeelse. Storfinansens makt över penningen har 

visat sig ödesdiger för vårt näringsliv, vilket allra tydligast visade sig under Kreugerperioden.  

Med tanke på den viktiga funktion penningen har att fylla inom vårt ekonomiska liv, så fordrar 

nationalsocialismen att bankväsendet förstatligas. Att en sådan åtgärd skulle bli till föga eller ingen 

nytta i det nuvarande kapitalistiska systemet är vi på det klara med, likaväl som vi vet att vårt 

program överhuvudtaget inte kan med fördel genomföras i praktiken inom ramen av det nuvarande 

systemet. 

Då nationalsocialisterna övertager styret, så kommer vi inte att göra som vissa "radikala" element 

tror, nämligen att t.ex. ögonblickligen överföra bankväsendet i statens ägo. Allt måste gå i etapper. 

Och som en övergångsform ställas bankerna under statens kontroll. Bara därigenom att 

bankväsendet står under ledning av statens representanter får vi garanti för att bankerna kommer 

att användas i samhällets tjänst – att de bli en institution i socialistisk anda.  

De kapitalistiskt inställda är av den uppfattningen att bankerna är till för att aktieägarna skall tjäna 

pengar och så är det ju faktiskt nu. Nationalsocialisterna anser emellertid att bankväsendet endast 

har till uppgift att direkt tjäna näringslivet – att tillgodose detsammas behov av betalningsmedel. 

Som var och en förstår, är detta ogenomförbart i det nuvarande samhället där "demokrater" och 

kapitalister stödjer varandra för att skaffa sig fördelar på folkets bekostnad.  

Då en företagare i den nationalsocialistiska staten behöver rörelsekapital får han vända sig till den 

näringsbank som här kommer i fråga. Banken sätter sig då i förbindelse med ledningen för den 

korporation, den lånesökande tillhör, och härifrån lämnas besked om huruvida det föreligger behov 

av den verksamhet, vartill det begärda lånet skall användas. Finns intet behov, avslås låneansökan – i 

annat fall bevilja jas detsamma mot en ränta som täcker administrationskostnaderna. Om en 

privatperson önskar låna ut pengar så möter detta naturligtvis intet hinder, men företagarna skall 

inte vara beroende av sådana. Genom ovannämnda åtgärders genomförande befrias näringslivet från 

att vara ett utsugningsobjekt åt bankkapitalisterna och istället kommer bankväsendet att inordnas i 

näringslivet och får sålunda fylla sin naturliga funktion. Därmed brytes bankkapitalets makt över 

näringslivet och blir ett sorgligt minne blott.  



Pengar har vi ju för att underlätta varuutbytet mellan de olika producerande grenarna: jordbruk, 

skogsbruk, fiske, industri osv. Pengar och i synnerhet de av papper är som sådana av ganska litet 

värde, men i och med att de har en viktig funktion att fylla blir de värdefulla.  

För att tillverka dessa pengar har vi inte litat till den privata företagsamheten utan staten sköter 

genom Riksbanken om detta. Men trots detta, är staten dock i praktiken inte suverän, när det gäller 

penningpolitiken, utan kan de privata bankerna – om det passar dem, fullständigt nonchalera 

Riksbankens förordningar. 

Om en person tillverkar och i handeln utsläpper en 25-öring får han ett strängt straff, men de som 

spekulerar och svindlar med statens pengar så att de blir rika och mäktiga, de blir mycket väl ansedda 

personer. Då små tjuvarna hänger man, men de stora låter man gå.  

Nationalsocialisterna anser att staten som ger ut pengarna även skall ha makten och kontrollen över 

dessa medel, vilka ha till uppgift att underlätta varuutbytet. Detta varuutbyte är nu bundet vid och 

beroende av penningen, och då penningpolitiken huvudsakligen står under judekapitalistisk ledning, 

så blir alltså judens makt över näringslivet av stor betydelse.  

Då detta penningvälde givetvis endast sköter sin syssla så att högsta möjliga vinst och makt uppstår, 

kan helt naturligt penningen inte fylla sin funktion på ett för folket gagneligt sätt. Vi kan även 

konstatera hur bankerna under de senaste åren blivit överfulla med pengar samtidigt som det råder 

brist på betalningsmedel ute i marknaden. Detta förhållande är typiskt sjuk domssymptom på det 

nuvarande systemet. För att penningen skall kunna fylla sin uppgift – och vi inte skall behöva återgå 

till direkt byteshandel, måste bankväsendet förstatligas och ställas i intim förbindelse med 

näringslivet vilket representeras av korporationerna. Den nuvarande planlösheten i produktionen 

samt misskötseln av penningväsendet – i vilka företeelser vi finner typiska ex. på det kapitalistiska 

systemets oduglighet, måste avlösas av en sund ordning och en sådan anvisas endast av 

nationalsocialismen. De "demokratiska" partierna må göra "kohandel" aldrig så mycket och sälja sina 

idéer, de skall ändå aldrig lyckas med att lösa vårt folks försörjningsfrågor, ty här fordras den radikala 

förändring av systemet som nationalsocialisterna kommer att genomföra.  

Det kan i den nationalsocialistiska staten aldrig bli tal om att vi inte "har råd" att utföra ett nyttigt 

arbete, för att det bli detsamma som att vi inte har råd att skaffa oss fördelar. Vi skaffar oss nämligen 

inte fördelar för att vi är rika, utan vi bli rika för att vi förmår skaffa oss dessa fördelar? Detta skulle 

också kunna exemplifieras med att en person sitter i en skog där det är fullt med ätliga bär, men han 

kan inte trots hunger äta av dem, enär han inte har några pengar i fickan. Vi vill med detta ha sagt att 

det inte är tillgången på likvida medel som är det avgörande för vår försörjning, utan tillgången 

naturaprodukter och arbetsförmåga. Vi sätter realvärdena högst och inte sådana artiklar som har ett 

konstlat värde, dit vi även räknar  

Guldet.  

Den internationella judevärlden och dess främsta lakejer - nationalekonomerna har lyckats inbilla de 

flesta stater att de måste ha guldmyntfot. F. n. har emellertid en hel del länder måst frångå detta 

system, därför att det visat sig ohållbart. Nationalsocialisterna anser att vi får det varken bättre eller 

sämre genom att laborera med guld. Det är judefinansen, som är härskare över guldaffärerna och av 

dessa matadorer köper staterna sitt guld, men kom ihåg att judarnas makt ligger inte i deras guld, 



emedan det inte finns någon makt i själva guldet. Utan deras makt ligger i att de lyckats behärska 

människorna idéer evad det gäller guldet. Det är sålunda inte något slaveri under guldet vi ser – utan 

det är människornas slaveri under en viss idé om guldets värde. Och folkens idéer behärskar judarna 

genom att ha tidningspressen och litteraturvärlden i sina händer. Vi läser i de "Zionistiska 

Protokollen" om denna "Ni vet ju att guldmyntfoten varit fördärvbringande för dem som antagit den, 

ty den har inte kunnat tillfredsställa penningförbrukningen, så mycket mindre som vi dragit guldet ur 

cirkulation så mycket vi förmått". "Ekonomiska kriser har av oss blivit framkallade helt enkelt genom 

bortdragande av penningen ur cirkulation". Här ser vi hur judefinansen för att tillfredsställa sitt makt- 

och vinstbegär laborerar med de pengar staten ger ut och låter kapitalisterna ta hand om.  

Likaså vänder nationalsocialisterna sig mot det brottsliga skuldsättandet av staten under 

storfinansen. Ett ämne som vi inte utförligt skall behandla vid detta tillfälle, men ändock ta ett ex. 

även härom ur "Protokollen" för att visa hur det är judens idéer som tränger in över allt: "Varje 

statslån bevisar statens svaghet och oförmåga inför statsrättigheterna. Lånen hänga som 

damoklessvärd över regenterna, vilka istället för att av sina undersåtar taga temporära skatter vända 

sig med utsträckt hand till oss och begära allmosor av våra bankirer".  

Vi protesterar emot att folket skall göras till ränteslavar under en maktlysten världsfinans och därför 

bedriver vi vår nydanings- och befrielsekamp. För att komma bort från dessa misshälligheter som 

framdragits i denna skrift fordras det sålunda att staten utövar sin finansöverhöghet och 

betalningsmedlen bindes vid realvärden (produktion och naturrikedomar). Och det fordras vidare att 

folket organiseras för att detta i sin tur skall kunna planlägga produktionen, vilket senare ju 

förutsätter att den nyss nämnda nationalsocialistiska penningpolitiken införes. Korporationssystem 

och nationell planhushållning är sålunda vägarna.  

"Vi behöver inte några korporationer” svarar socialdemokraterna, "vi har våra fackföreningar och 

genom dessa har arbetaren tillägnat sig sina sociala och ekonomiska rättigheter och skall så göra i 

framtiden''. Att dessa fackorganisationer, vilka numera äro direkta marxistiska kamporganisationer, 

till en stor del lyckats med att skaffa arbetarna vissa fördelar förnekas inte, men då här kan 

konstateras en högre levnadsstandard, så beror detta huvudsakligen på den allmänna höjningen av 

levnadsförhållandena, vilket har sin grund i olika orsaker. Det är tekniska framsteg inom maskinella 

områden, näringsvetenskapliga upptäckter, effektivare utnyttjande av jordens krafter i skogen, 

vattenfallen och jordbruket, bättre förståelse för bostadsförhållandena, hygieniska och medicinska 

uppfinningar osv, men allt detta kan socialdemokraterna sannerligen inte räkna som sin förtjänst.  

Fackföreningarnas medel för att driva sina krav igenom är strejkmetoden, och vissa fördelar har väl 

vunnits med detta, men betraktandet av alla de strider och de offer som måst insättas här så får man 

väl erkänna att vinsten blivit högst obetydlig.  

Varför då detta dåliga resultat? En del orsaker har vi ju redan i det föregående ganska utförligt 

behandlat, men en viktig orsak är givetvis den att arbetstagaren är den ekonomiskt svagare parten 

och arbetsgivaren den starkaste – mången gång är det storbankerna, som direkt äger företagen. Vid 

en strejk lider alltid arbetstagaren mest av detta tillstånd – han har aldrig eller sällan lyckats skaffa sig 

någon reserv, då däremot arbetsgivaren i de flesta fall har större ekonomiska resurser varför han 

naturligtvis lättare rider ut en strid. På grund av sin svagare ställning måste sålunda arbetstagaren 

nästan alltid dra det kortaste strået men hans fackföreningsledare tröstar honom jämt med att han 

dock fått "sitta vid förhandlingsbordet" – och kanske fått bestämma över sina löneförmåner? Vi har 



ju "demokrati". Problemen löses inte varken med strejker eller lockouter, men vi förstår också att 

dessa ekonomiska strider inte kan undvikas under det nuvarande systemet, varför vi på den politiska 

vägen: måste framdriva en förändring.  

Vilka vägar marxisterna vill använda sig utav och vart det leder hän, har vi i det föregående bevisat. 

Likaså har riktlinjer för nationalsocialisternas politik dragits upp. Nu får Du själv tänka över vilken väg 

Du anser vara den rätta. Vill Du att det nuvarande ekonomiska tillståndet skall fortfara så förbliv 

"demokrat" hos de borgerliga eller marxisterna. Vill Du att vi även i framtiden skall låta folket dela 

upp sig i olika politiska partier, som har till uppgift att organisera stridigheter och låta det politiska 

käbblet bli det bärande i svenskt samhällsliv, följ då Dina höger- eller vänstervridna ledare. Vill Du 

fortsatt strid mellan de olika grupperna av arbetande människor och vill Du att storfinansen och 

internationella judar skall topprida vårt fosterland så stöd det nuvarande systemet med dess 

demokratiska parlamentarism och strebervälde.  

Inser Du däremot att den nuvarande ordningen är brottslig och tillståndet ohållbart – bliv då en 

kämpe för nationalsocialismen, som vill skapa förståelse och samarbete mellan alla arbetare samt 

förhindra marxisternas katastrofpolitik och istället skapa ekonomisk trygghet! Låt frihetsviljan inom 

Dig väckas till liv och låt den gestalta Ditt framtida öde!  

Och minns att alla våra sociala, ekonomiska och kulturella krav först och främst syfta till att skapa 

förutsättningar för rasens liv och hälsa. Hela var strid gäller rasens framtid!  

Denna vilja till att företaga en omändring av samhällsförhållandena växer genom nationalsocialismen 

fram ur det arbetande folkets egna led och just tack vare att denna rörelse har sina rötter i en sådan 

naturlig miljö, har vi där en garanti för att inga ovidkommande intressen kan utöva något inflytande 

på den nya politiken utan att linjerna alltid kommer att hållas raka.  

Men tro inte att det i första hand är ett politiskt program som utgör garantien för en lyckligare 

ordning i vårt samhällsliv. Nej, det viktigaste är den anda, som behärskar de personer, vilka ställer sig 

i spetsen för en ny åskådning. Därför måste Du lära känna först och främst de ledande personerna 

inom rörelsen och om Du finner att dessa behärskas av en sann och ärlig anda, så bör Din väg snart 

vara bestämd. Och låt oss som avslutning citera följande nationalsocialistiska minnesord:  

"Må vi alltid ihågkomma, att nationalsocialismen är en livsåskådning och att dess kärna är 

pliktuppfyllelsen. – Vad hjälper oss de mest geniala programpunkter angående rasfrågan, det 

korporativa statsskicket o. s. v., om vi ej ha den moraliska kraft, som allena förmår giva gestalt åt våra 

idéer. Det har alltid varit de sedliga värdena som uppehållit kulturen. Men där pliktmänniskan 

undantränges av njutningsmänniskan, där är vägen banad för korruption och dess följder: 

gangstertyranni och allmänt kaos. – Nationalsocialismen vill vara ett salt i tiden, och endast såsom 

sådant har den existensberättigande och kan hava hopp om segern."  

 


