
Andra Världskriget
”tragedins andra akt”



Vägen till andra världskriget

1933 Hitler utses till rikskansler 

allmän värnplikt införs (i strid med Versaillefreden)

Tyska trupper går in  i Rhenlandet

1938 anslutningen av Österrike 

Tjeckoslovakien 

Munchenkrisen (sudetlandet intas). 





“Peace In Our Time”



Molotov-Ribbentrop-pakten
● Molotov–Ribbentrop-pakten var en icke-angreppspakt mellan Sovjetunionens och 

Tyskland undertecknad 1939
● En uppdelning av Östeuropa mellan Tyskland och Sovjet (hemlig)



Krig
● Resten av Tjeckoslovakien annekteras
● Polen  invaderas 1 september 1939
● 3 september 1939 förklarade Frankrike och Storbritannien krig

… Andra världskriget börjar



Andra Världskriget 

Det totala kriget = form av krigföring som dels innebär en total mobilisering av alla delar av den 

krigförande staten och som också innebär att kriget förs på alla nivåer; militärt,ekonomiskt, samt psykologiskt 
med hjälp av propaganda.

50-70 miljoner människor dog

Inget land lämnades oberört 

Lika stora civila som militära förluster

Krigshandlingar i alla världsdelar



Ska Tyskland segra?
Polen besegras på fyra veckor

Sovjet anfaller Finland - finska vinterkriget (november 1939 - mars 1940)

9 april 1940 anfölls Danmark och Norge

10 maj 1940 anfölls Nederländerna och Belgien

Sex veckor senare var Frankrike besegrat

Frankrike delas i två delar: den norra delen under tysk ockupation och den södra delen 
tyskvänliga Vichyregimen



Vägen till Frankrike 





Tyskland vs Allierade
Tyskland

Erfarenheter från första världskriget om vikten av 
rörlighet

Blixtkrig =taktik i krig som går ut på att, med hjälp 
av kombinerat användande av infanteri, pansar 
och flygstridskrafter, utnyttja överraskning av 
motståndaren och därmed dennes begränsade 
förmåga att hinna anpassa sig. 

Överlägsen krigsmateriel

Uppdragstaktik

Allierade 

Baserade sitt försvar på att “framtidens” krig 
skulle bli som första världskriget

Frankrike byggde magnionlinjen= ett lång linje av 
befästningar längs gränsen mot Tyskland 

Ålderdomliga och stela ordervägar

Kommandostyrning



Slaget om Storbritannien 

Tyskland försöker skaffa luftherravälde 

För att kunna genomföra en invasion av Storbritannien

“Aldrig för har så många haft så få att tacka för så mycket”





Barbarossa och Pearl Harbor 
1941 inleder Tyskland sin kampanj mot Sovjet

Stora framgångar och når Leningrad, Stalingrad och Moskva

Japan anfaller den amerikanska flottbasen Pearl Harbor 7 december 1941

Kriget blir nu verkligen ett världskrig

  







Krigslyckan vänder
Stalingrad 1943

El-Alamein 1943

Italien Kapitulerar 1943

Dagen-D 1944

Tyskland Kapitulerar  7 maj 1945

Hiroshima och Nagasaki atombomben


