Mellankrigstiden 1919-1939!

!
Tysklands kejsare avgår och Ty blir republik lett av Socialdemokraterna.!
!
Tysklad tvingas betala skadestånd efter 1: VK till Frankrike, USA och GB.!
Fran pressar Ty och ockuperar Rhurområdet.!

!

Ölkällarkuppen - 1923!

!
Ty trycker mer pengar, detta leder till inflation. 4 000 000 000 000 = 1dollar 1923.!
!
Det glada 20-talet (Förbudstiden)!
!

!
!

■

Standarden ökar i världen, Tyskland drar sig från Rhurområdet.!

■

USA lånar Tyskland pengar.!

■

1921 Kvinnlig rösträtt införs i Sverige!

■

1 januari 1925: Sveriges Radio startar.!

■

1 april 1925: Danmarks Radio startar.!

■

27 januari 1926: I Storbritannien visas världens första TV.!

■

20-21 maj 1927: Charles Lindbergh blir förste ensamflygare över Atlanten.!

■

7 oktober 1927: I USA har "The Jazz Singer", första ljudfilmen, premiär.!

■

15 september 1928: Den brittiske bakteriologen Alexander Fleming upptäcker
genom en slump att penicillin kan användas som läkemedel.!

■

24 oktober 1929: Börskraschen i USA avslutar tidsepoken.!

Den stora depressionen!

!

Startar i USA.!
Jordbruket har inte haft de goda tiderna.!
Produktionen var hög under 1:a VK, men sen behövdes inte lika mycket mat.!
Bönderna blir inte av med sina varor till samma priser. !
Man odlar mer för att få in mer pengar, då rasar priserna ännu mer.!
Jordbrukare får det svårt och många måste sälja sina gårdar.!

!

Fabriker som säljer kläder och skor sålde mindre och sa upp folk.!
Arbetslösheten ökar. !
Färre handlar och ytterligare fabriker får det tufft.!
Butiker går i konkurs.!

!
Börsen kraschar 29/10-1929.!
Man försöker stoppa raset och en person köper aktier för 30 miljoner men det ger
bara ett tillfälligt stopp.!

!

USA kräver tillbaka pengarna från Tyskland.!
Ca 6 miljoner arbetslösa i Tyskland.!
Mistro mot de etablerade politikerna i Ty. Man satte sin tillit till höger och
vänsterpartier.!
Kommunisterna ökar i popularitet. Även högerextremisterna (Nazisterna) ökade i
antal.!

!

Återhämtning.!
Regeringen stödjer företag och betalar samma för arbetet även om den anställda
inte har full utbildning. !
Människor jobbar frivilligt mer, man tar inte ut sin ledighet, o.s.v.!

!
!

Hitler !

!

Födds 20/4-1889 i Österrike (staden Braunau). Heter Adolfus Hitler.!
Modern Klara = tystlåten, underdånig och snäll.!
Fadern Alios = Duktig och respektera tulltjänsteman men orolig själ. Tre äktenskap.
Agade sina barn regelbundet, saknade humor. !
Klara och Alios var syslingar!!
Adolf var barn nr 4, de tre första avled innan tre års ålder.!
Adolf fick två systrar till men bara en levde till vuxen ålder.!

!

Var inte fattiga trots att Hitler gärna ger den bilden.!
Mycket nära band till sin mor.!

!

Mycket kompisar och en ledarfigur redan som liten.!
A hatade arbete han blev tvingad till. !

!

Inget geni i skolan. Dåliga betyg, gick om. Slutade vid 16 års ålder, söp sig full och
torkade sig i ändan med sina skolpapper.!

!
Fadern nu död men lämnade en rejäl pension efter sig.!
H drömmer nu om sin fantastiska framtid som konstnär.!

!

H´s ända vän Gustl som H kallade honom var tystlåten men det gjorde inget för H
talade och talade, redan då. Han var redan som barn van att föra långa monologer.!
Då var det mest om musik och konst.!

!

1907 söker han in på konstakademin i Wien, han accepterades inte och
besvikelsen blev enorm.!

!

1907 dör även H´s mor i bröstcanser - motgång nr 2.!

!

H levde vidare i Wien på faderns pension, arvet och pengar från sin faster.!
Fortsatte drömma om sin stora framtid.!

!

Misslyckas åter igen att ta sig in på konstakademin. !
Då lämnar han sin vän och syster och drar sig undan.!
Han flackar runt mellan olika härbergen. Slösar bort sitt arv och säljer vykort.!

!

Det var åren i Wien som på allvar formade hans tankesys- tem. Här grundlades
hans nationalism, antimarxism, social- darwinism, rasism och inte minst hans
antisemitism. I den snabbt växande storstaden fanns 175 000 judar, och i den nedgångna stadsdelen Brigittenau, där Hitler bodde de tre sista åren, var nästan var
femte invånare jude.!

!

Han får inspiration från politikern George Ritter von Schröder som är radikal
nationalist och judehatare. !
Fler radikala personer påverkar H i sina åsikter.!
Här talar man om att Tyskland behöver en stark ledare som kan ena folket och få
bort judarna från Österrike och Polen. !
Han får förklaringar till att hans miserabla situation och världens fel var judarnas.!

!

Han ”flyr” Wien för att slippa mönstar till Munchen. (Detta mörkläggs senare).!

!

1914 förändras H´s liv. !
En räddning från ensamheten. !

!
Han anmäler sig som frivillig till tyska armen.!
H tjänstgör som ordonans mellan staben och fronten.!
Han sköter sig och får järnkorset av andra graden.!
Och senare av första graden.!
Han avancerar till korpral. !

!

Kompisarna såg honom som konstig, överspänd.!
Men han känner sig delaktig i något viktigt.!

!

Han skadas två gånger, sårad i låret och tillfälligt blind i en gasatack.!
Han ligger på rehab när Tyskland kapitulerar 1918.!

!

Han åker tillbaka till Munchen där militärismen och högerextremismen frodas.!
han står utan jobb, vänner och bostad.!
Han får jobb i ett läger för krigsfångar. Blir sedan politisk agent för riksvärnet.!

!

Han besöker politiska möten och deltar frenetiskt i diskussionen och blir antagen
som medlem nr7 i Arbetspartiet. !

!

Han använder sin förmåga att tala inför folk.!
Partiet byter namn 1920 till Nationalsocialistiska tyska arbetspartiet.!
Några punkter han arbetar för är:!
* Förena alla etniska tyskar!
* Konfiskera judiskt kapital!

!

Han avancerar politiskt och får bort konkurrensen. !

!

Partiet tar över en tidning och använder den att sprida sitt budskap.!
Fler och fler anhängare, använder dolkstötslegenden i sina tal.!
Både Hess och Göring och Rhöm fanns med i partiet.!

!

SA = brunskjortorna = slump.!

!

H använder inflationen i sin väg till makten.!

!

Han ser sig själv som den utvalda frälsaren. Han ser Musselini som en
föregångare.!
Ett folk - ett rike - en ledare.!

!

Men partiet är för litet och man allierar sig med högerextrema grupper. !
Han är en otrolig talare, alltid sen för att öka spänningen.!
Börjar mumlande men växer sedan till att i slutet vråla.!

!

Ölkällarkuppen!
1923 försöker H ta makten med våld. Under ett möte i ölkällaren tar han talarstolen
under pistolhot. !
Morgonen efter på väg till regeringsbyggnaden möts dom av polisen. Göring såras
och Hitlers arm vrids urled.!
Döms för högförräderi men använder rättegången för proppagandaspridning. !
Döms till 5 år men sitter bara 9 månader.!

!

Hitler knyter band med Gobbels som är distriktsledare i norr, för att stärka sin
ställning. !

!

Boken Mein Kampf ges ut i mitten av 30-t och ger H en bättre ekonomi.!

!

Tyskland söker en stark man som kan få ordning på röran efter raset på Wall Street
och den höga arbetslösheten.!

!

Partiet får 18% av rösterna 1930 och 37% 1932 och blir då största partiet i
riksdagen.!
Krisen blir nu fysisk på gatorna. Inbördeskrig känns nära.!

!

För att få ordning och efter rekommendationer från bland annat Siemens, Bosch
och Krupp får Hitler titeln rikskansler 1933.!

!

En ny epok i tysk historia inleds. Hitler har makten i 12 år då han visar sitt sanna
jag.!
Hitler hade ingen judisk bakgrund detta är bara en myt.!

!

Rykten om att Hitler var gay kan man varken bekräfta eller förneka.

