Andra världskriget!

!
!

Arbeten ökar och Hitler tar åt dig äran. !
Autobahn byggs. Nationalismens vilja ”skapar” detta.!

!
!
Grupptryck var en viktig ingrediens. Detta fick massorna att koka över.!
!

För att kunna träna fler militärer kallade man en del av dem för poliser.!
Detta främst officerare. !
Tyskland fick i hemlighet hjälp av Ryssland i upprustningen. !
Tyskarna hade fabriker i Sovjet.!

!

1934 - Långa knivarnas natt. SS med Himmler i spetsen rensar ut SA´s ledare under en
planerad permission.!
President Von Hindenburg dör och Hitler tar över presidentembetet = överbefälhavare. !

!

1935 förklarar man att fredsbestämmelserna inte gäller, och en upprustning startar. Allmän
värnplikt. Nürnberglagarna - (Judarna inte medborgare, inga statliga tjänster, inte gå i
vanliga skolor). !

!
1936 - Tyskland tar Rhenlandet.!
!

1937 - planerade man att utöka tyskt territorium.!
Då var kriget redan planerat.!

!
1938 - Kristallnatten!
!

1938 - Tyskland tar Österrike utan motstånd. !
Tyskland vill nu ta delar av Tjeckoslovaken. England och Frankrike gav vika.!

!

1939 - Anfaller Hitler Tjeckoslovaken. Tjeckerna utan försvar. Dessa överlämnade till
Tyskland 1938. !

!
1939 - Tyskland och Sovjet sluter en antiaggressionspakt. !
!

1939 - 1/9 Tyskland anfaller Polen (blixtkriget). Efter två veckor var det över för Polen.!
England och Frankrike förklarar Tyskland krig. Men de anfaller inte!!!

!

1939 - Sovjet kräver landområden av Finland. Finland vägrar och bombas. !
Finnarna kämpar, spränger pansarvagnar med molotovcocktail. !

!
1940 - Finland begär fred. Finland förlorar stora områden.!
!

1940 - Tyskland anfaller Danmark och Norge. !
Danmark tar man snabbt men i Norge bjuds man på motstånd. Lyckoskott från
Oscarsborgs fästning. !
Man vill skydda transporter av järnmalm från Sverige.!

!

1940 - Tyskland anfaller Frankrike. Blixtkriget fungerar utmärkt och Frankrike kapitulerar
efter två månader.!

!
Dunkerque ett Under. 45 000 hoppades man på. Man räddar ca 340 000 soldater.!
!

1940 - Blitzen. Slaget om GB. Det skulle gå på ett par dagar enligt Göring. Engelska
flygvapnet är för bra. Man natt bombar storstäderna. !

!

1940 - Italien anfaller Engelsmännen i Nordafrika. Fiasko för Italien. Men Hitler kommer till
undsättning med pansaroffiseraren Rommel som ledare.!

!

1941 - Tyskarna avbryter bombningen av England. !
”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket” Churchill. !

!
1941 - Tyskland erövrar Balkanhalvön. Engelska soldater besegras på Kreta. !
!
Nu vill Hitler anfalla Sovjet. !
!

1941 - (juni) tre miljoner tyska soldater anfaller man Sovjet. ”Operation Barberossa”!
Stalin hoppades på att tyskarna inte skulle anfalla och de var därför dåligt förberedda. !
Tyskarna tog stora områden men vintern kom över tyskarna. minus 30 grader utan
vinterkläder. !
Trupper från Sibirien sätts in, Tyskarna pressas tillbaka men inte ut ur sovjet. !

!

1941 - Engelsmännen pressas tillbaka i Afrika, in i Egypten. !
Olja var målet.!

!
1942 - Slaget vid El Alamein en vändning.!
!

1941 - 7/12 Japanerna anfaller Pearl Harbor på Hawaii. Man villa ha Stilla havet för sig
själva. USA kliver nu in i kriget.!

!
1942-1943 - Slaget vid Stalingrad.!
!
1943 - Slaget vid Kursk stor nederlag för Tyskland. Återhämtar sig aldrig.!
!

1944 - 6/6 Dagen D ”operation overlord” Normadie. I Augusti vas Paris fritt. Och i
September var man vid Tyska gränsen.!

!
Nu försöker tyskarna få med alla att kriga till och med ungdomar. !
!

1945 - Amerikaner och Engelsmän in i Tyskland, Ryssarna närmar sig Berlin.!
Hitler desperat i sin bunker. !
8/4 - Hitler och Eva tar livet av sig. !

!
Kriget var över den 8/5 1945!
!
!
VIKTIGA delar av WW2!
!
Enigmamaskinen.!
!
Ca 70 000 000 människor mister livet i hela världen. 24 000 000 av dessa soldater.!
!

