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Tyskland skulle erkänna sin skuld
Tyskland skulle betala 132 miljarder guldmark i skadestånd
Tyskland skulle avskaffa värnplikten, 100.000 i beredskap
Tyskland skulle avträda Elsass-Lothringen, del av Schlesien, 
Nordschlesien (12% av sitt landområde, 75% av sin järnproduktion, 
35% av sin stålproduktion)
Rhenlandet demilitariserad zon. 
Polska korridoren.
Tyskland förlorade alla sina kolonier
Tyskland fick ej ha något flygvapen
Tyskland fick ej vara med i Nationernas Förbund
Tyskland fick bara ha en obetydlig flotta
Tyskland förlorade stora delar av sitt järnvägsväsen, lok etc, 15 
handelsskepp, 25% av fiskeflottan

Versaillesfreden
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Revolution uppifrån 
- en demokratisk republik införs - socialdemokraterna styr - 
“juderepubliken” -Weimarrepubliken

Författningen av 11 augusti 1919:

Art 114. Den personliga friheten är oantastlig ...
Art 115. Varje tysks bostad är för honom en fristad och 
oantastlig.
Art 117. Brevhemligheten såväl som post-, telegraf- och 
telefonhemligheten är oantastlig ...
Art 118. Varje tysk har inom ramen för den allmänna 
lagstiftningen fri rätt att yttra sin mening ...

Art 48:2. Rikspresidenten kan, om den offentliga 
säkerheten eller ordningen i det Tyska riket allvarligt störs 
eller hotas, träffa nödvändiga förhållningsregler för att 
återupprätta den offentliga säkerheten och ordningen . . .
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Tyskland har stora svårigheter att betala krigsskadeståndet

Frankrike ockuperade Rhurområdet

Produktion och handel upphörde, arbetarna strejkade

Arbetslöshet

Hårda politiska strider mellan höger och vänster i Tyskland

Tyskland på väg mot......

Regeringen börjar trycka upp
pengar för att betala
arbetslöshetsunderstöd och
andra ersättningar
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Hyperinflationen i Tyskland
Datum	
	
 $ i riksmark

juli 1914	
	
 4.20
jan 1920	
	
 41.98
3 juli 1922	
 420.01
21 okt 1922	
 4.430,00
31 jan 1923	
 49.000,00
24 juli 1923	
 414.000,00
8 aug 1923	
 4.860.000,00
7 sept 1923	
 53.000.000,00
3 okt 1923	
 440.000.000,00
11 okt 1923	
 5.060.000.000,00
22 okt 1923	
 40.000.000.000,00
3 nov 1923	
 420.000.000.000,00
20 nov 1923	
 4.200.000.000.000,00
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Vem 
förlorade på 

och vem 
tjänade på 

inflationen ?

torsdag 3 maj 12



Hitler blir dömd för högförräderi till fängelse i 5 år

Dawesplanen genomförs –Tyskland får låna pengar av USA för att 
stabilisera ekonomin 1924

Högkonjunktur - främst i USA, ny varor som bilen, kylskåpet, 
dammsugare, strykjärnet, radio, brödrost. 

Masskonsumtion – aktierna stiger och alla vill köpa

Vändningen - det glada 20-talet......
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Livet i Tyskland - det glada 20-talet

“Jag hånskrattar åt vetenskap och kultur.. 
Vad angår det mig hur Luther såg ut. Jag 
föreställer mig honom som en tjockmagad liten 
man. 
Eller att veta att 227 miljarder atomer bildar en 
molekyl av 1/10 kubikmillimeters storlek.... 
Vi vill skratta, skratta, och göra vad våra 
instinkter manar oss till. Vi vill skapa allt själva – 
vår nya värld... vi vill inte veta av värde och 
förnuft ... vi vill ha värdelöshet och oförnuft....” 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 George Grosz
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Nya svårigheter – ekonomisk kris i USA

Överproduktion i jordbruket – priserna sjönk kraftigt

Efterfrågan på andra varor minskade snabbt

Fabriksarbetarna började avskedas – ännu färre kunde köpa varor

Den negativa spiralen accelererade ytterligare – alla marknader 
drabbades

Alla ville sälja sina aktier – ingen ville köpa

Banksystemet bröt samman – 5.000 banker gjorde konkurs – den 
svarta torsdagen 24 oktober 1929 – New Yorkbörsen på Wall Street 
kollapsar

Massarbetslöshet, 33% utan jobb – arbetarna saknade 
arbetslöshetsförsäkring, socialbidrag fanns inte

Krisen spred sig ut övervärlden
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Dolkstötslegenden. Tyskland har 
inte förlorat kriget på 
krigsfronten - det är 
hemmafronten som svikit. 
Politikerna har inte ställt upp.

Versaillesfreden var orättvis

Kommunismen var ett hot mot 
mänskligheten

Den judiska rasen hade fått för 
stor makt i politik och näringsliv. 
Judarna var underlägsna 
germanerna

Läget i Tyskland...
...nazismens budskap:
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Valet 31 juli 1932. Nazisterna största parti 37,8%
Valet 6 november 1932. Nazisterna största parti. 33,5%
Nazisterna motsätter sig samarbete
Hitler kräver posten som rikskansler.
Hitler utses till rikskansler 30 januari 1933
Hitler utlyser nyval till den 5 mars 1933
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Den 27 februari 1933, mitt under valkampanjen, brann 
riksdagshuset i Berlin. En ung utvecklingsstörd yngling, van der 
Lubbe, anklagades för dådet och han påstods också vara 
kommunist. 

Dagen efter antas en ny förordning i riksdagen.
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”Detta är början på den kommunistiska resningen, nu kommer de 
att gå till anfall. Inte en minut får gå till spillo.”

Hermann Göring,
inrikesminister

polischef

torsdag 3 maj 12



”Nu ges det inget förbarmande, den som ställer sig i vår väg 
kommer att krossas. Varje kommunistisk funktionär kommer att 
skjutas där han påträffas. De kommunistiska ledamöterna måste 
hängas redan i natt. Allt som står i förbund med kommunisterna 
skall sättas fast.”

Adolf Hitler,
rikskansler

torsdag 3 maj 12



Art 114. Den personliga friheten är oantastlig ...
Art 115. Varje tysks bostad är för honom en fristad och 
oantastlig.
Art 117. Brevhemligheten såväl som post-, telegraf- och 
telefonhemligheten är oantastlig ...
Art 118. Varje tysk har inom ramen för den allmänna 
lagstiftningen fri rätt att yttra sin mening ...
Art 48:2. Rikspresidenten kan, om den offentliga 
säkerheten eller ordningen i det Tyska riket allvarligt 
störs eller hotas, träffa nödvändiga förhållningsregler för 
att återupprätta den offentliga säkerheten och 
ordningen . . .

Författningen av 11 augusti 1919
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Artiklarna 114, 115, 117, 118, 123, 124 och 153 i 
Tyska rikets författning sätts tills vidare ur 
kraft. Därigenom blir inskränkningar i den 
personliga friheten, rätten att yttra sin mening, 
även innefattande pressfriheten, förenings- och 
församlingsfriheten, ingripanden i brev-, post-, 
telegraf- och telefonhemligheten, anordningar 
för husundersökningar och för beslag liksom 
inskränkningar i äganderätten tillåtna även 
utanför de eljest härför bestämda lagliga 
gränserna.

Förordning av rikspresidenten till skydd för folk och 
stat, den 28 februari 1933.
Med stöd av artikel 48:2 i riksförfattningen förordnas 
till avvärjande av kommunistiska våldsdåd följande:
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Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat.
["Reichstagsbrandverordnung"]

Vom 28. Februar 1933.

  Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird zur 
Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte folgendes 
verordnet:

§ 1

  Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des 
Deutschen Reichs werden bis auf weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind 
daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien 
Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und 
Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen und von 
Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des Eigentums auch außerhalb 
der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig.
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Genom de marxistiska irrlärorna har det systematiskt 
åstadkommits en splittring av nationen i ideologiskt 
oförenliga motsatser ...
Det inre sönderfallet i vår folkgemenskap ledde till en 
allt betänkligare försvagning av auktoriteten hos vår 
högsta riksledning ...
Riksregeringen avser inte att genom denna fullmaktslag 
upphäva delstaterna . . .

Fullmaktslag antas av den tyska riksdagen.

Hitler talar inför den tyska riksdagen och motiverar 
införandet av en fullmaktslag den 24 mars 1933.
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Jämsides med denna politiska avgiftning av vårt offentliga 
liv skall den nationella regeringen företa en 
genomgripande moralisk rening av vår folkkropp. Hela 
vårt uppfostringsväsen - teatern, filmen, litteraturen,, 
pressen, radion - skall uppfattas som medel att nå detta 
mål ...
Kampen mot en materialistisk världsuppfattning och för 
återställandet av en verklig folkgemenskap sker åka 
mycket i den tyska nationens intresse som i vår kristna 
övertygelses intresse.
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Förbud för det socialdemokratiska partiet, den 22 juni 1933.

Inrikesministern har denna torsdag förbjudit Tysklands 
socialdemokratiska parti. I en instruktion till 
delstatsregeringarna har ministern anmodat dem att se till att 
förbudet genomförs. Den officiella anledningen är: 

...att Tysklands socialdemokratiska parti måste betraktas som 
ett folk- och statsfientligt parti. Det kan inte längre göra 
anspråk på annan behandling än den som kommit det 
kommunistiska partiet till del.
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Lag mot nybildande av partier, den 14 juli 1933.
Riksregeringen har beslutat följande lag, som härmed 
offentliggörs:

§ 1 I Tyskland består som det enda politiska partiet Det 
nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.

§ 2 Den som söker bevara ett annat partis organisation eller 
söker båda ett nytt parti straffas ... med tukthus upp till tre 
år eller med fängelse mellan 6 månader och tre år.

torsdag 3 maj 12



torsdag 3 maj 12



Gesetz gegen die Neubildung von Parteien.

Vom 14. Juli 1933.

  Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

  In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei.

§ 2

  Wer es unternimmt, den organisatorischen Zusammenhalt einer anderen politischen Partei 
aufrechtzuerhalten oder eine neue politische Partei zu bilden, wird, sofern nicht die Tat nach 
anderen Vorschriften mit einer höheren Strafe bedroht ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren 
oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft.

  Berlin, den 14. Juli 1933.

Der Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern
Frick

Der Reichsminister der Justiz
Dr. Gürtner
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Martin Niemüller,
tysk präst
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Nya lagar, judepass, medlemskap 
i partiet   

Lag om avskedande 
av icke-arier och 
regimmotståndare i 
statlig tjänst 7.4 
1933

Lag om att beslagta 
kommunistisk 
egendom 26.5 1933
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Skriftledarlagen. Icke-arier och anti-nazister uteslöts 
från tidningspressen 4.10 1933

Lag om allmän värnplikt 16.3 1935

Lag om förbud mot vissa böcker 25.4 1935 (Brecht, 
Mann, Remarque, Lenin, Marx, mfl)

Nürnberglagarna. Förbud mot äktenskap och samlag 
mellan arier och judar
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Nürnberglagarna. 
Förbud mot 
äktenskap och 
samlag mellan 
arier och judar
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Övre raden: nazisternas klassificering av människor; därunder schema över tillåtna äktenskap och 
äktenskap klassificerade som rasskändning
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“Studentkåren inbjuder samtliga professorer att delta i 
förbränningen av marxistiska och korrupta skrifter som 
kommer att äga rum den 10 maj på Rönnesberg. Men hänsyn av 
denna cermonis symboliska betydelse skulle studenterna 
välkomna att samtliga professorer infinner sig. Avmarsch med 
musik från Rönnesberg kl 20.00. Korporationerna och SA-
bataljonerna deltager i uniform.”	
 	
 	
 	
 	
 Rektor

Musik: Waffen SS 
Soldaten liebel - Horst 
Wessel lied
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Lösningen i USA – The New Deal
 
På hundra dagar fick Roosevelt igenom vad han kallade för 
The New Deal, som bestod av en mängd nya lagar som berörde 
hela samhället. Det innebar att:

 Staten satte igång stora arbeten så som byggande av 
vägar, dammar, kraftverk, och öppnade även fabriker. 

 Det infördes hård kontroll av företag och banker. 

 Bönder fick ta lån så att de kunde köpa moderna 
maskiner, de fick även betalt för att lägga mark i träda, 
för att minska överproduktionen så att priserna på 
spannmål skulle stiga igen. 
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 Arbetarna fick laglig rätt att organisera sig, fackföreningar 
tilläts alltså. 

 Fackföreningarna fick lagfäst rätt att förhandla om löneavtal 
och arbetstider för sina medlemmar. 

 Lagar stiftades om socialförsäkringar och 
arbetslöshetsunderstöd. 

 Med hjälp av industriavtal såg man till att folk blev fast 
anställda. 
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Beskriv utvecklingen i Italien! Vilka omständigheter 
gjorde att Benito Mussolini kunde ta makten i Italien?

Beskriv utvecklingen i England! Vilka var 
engelsmännens största problem?

Beskriv utvecklingen i Frankrike! Hur löste 
fransmännen hotet om en fascistisk regim?

Beskriv utvecklingen i Spanien! Varför blev Spanien 
en fascistisk stat? Vad stod bakom parollen “Idag 
Spanien, i morgon världen.”

Beskriv utvecklingen i Japan! Vilka mål hade 
japanerna? 
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Antikominternpakten mot kommunismen
	
 Tyskland - Japan 1936
	
 Tyskland - Japan - Italien 1937

Politiska händelser under 1930-talet - Tyskland 
flyttar fram sina positioner 

Tyskland -England flottavtal 1935, gällde hur stor flotta 
Tyskland fick ha

Tokyo
Berlin

Rom

Axelmakterna
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Tyskland går in i Österrike 1938 – eller “ansluter sig”

Politiska händelser under 1930-talet - Tyskland 
flyttar fram sina positioner 
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Tysklands krav på Sudetenland sept 1938
Münchenöverenskommelsen - fredlig lösning för tjeckerna
Tyskland “får” ockupera Sudetenland
Hela Tjeckoslovakien ockuperas i mars 1939

Politiska händelser under 1930-talet - Tyskland 
flyttar fram sina positioner 
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Molotov-Ribbentorp-pakten augusti 1939, non-
aggressionspakt mellan Tyskland och Sovjet 

Frågor:
Vilka motiv hade Tyskland att ingå 

denna pakt?

Vilka motiv hade Ryssland att ingå denna 

pakt?

Varför var västmakterna så undfallande i 
sin hållning till det nazistiska Tyskland?

Politiska händelser under 1930-talet - Tyskland 
flyttar fram sina positioner 
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