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Hur började allt? 

⚫ Versaillesfreden –
1919. Tyskland får ta 
mycket skuld för 
första världskriget

⚫ Mer pengar trycktes i 
tyskland – inflation. 



⚫ Börskrasch. Startar i USA – sprider sig till 
hela Europa.

⚫ Wall Street N.Y 1929.

⚫ Arbetslöshet och 

fattigdom spred sig till

bland annat Tyskland.
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Nazisterna griper makten
⚫ Fler och fler röstade på nazistpartiet –

de skyllde allt elände på judarna.

⚫ ”Den germanska rasen är överlägsen. 
Judar, slaver och svarta var 
underlägsna.” 

⚫ Judarna sades vara ett stort hot för 

de ville ha makten över hela världen.

⚫ Kommunismen sades vara också ett 

stort hot mot mänskligheten.



Vem var Adolf Hitler?

Född 1889 i Österrike.

Gillade tysk historia i 
skolan

Pappan dör – Adolf 
släpper skolan.

Mamman dör när Adolf 
är 18 år och blir djupt 
deprimerad.



⚫Första världskriget startar – Adolf är 
gladeligen med som frivillig i tyska 
armén. 

⚫Hitler går med i Tyska arbetarpartiet
– är snart med i partiets ledning.

⚫Nationalistiska och antisemitiska

⚫Hitler visar sig vara en bra talare. 

⚫Byter namn – nationalsocialistiska 
arbetarpartiet.



Hur blir Hitler så populär?

⚫ Propaganda sprids: Alla som på något sätt 
arbetade med press, musik, teater, film, 
litteratur eller radio var kontrollerade av 
nazistpartiet.

⚫ Läroböcker trycktes med antisemitiska 
budskap. 

⚫ Massmöten, samma kläder, gemensam 
hälsningsfras – skapar en känsla av 
gemenskap.



⚫ Varför stöttade de rika i Tyskland Hitler?

⚫ Flera var rädda för kommunismen som 
härskade i Sovjetunionen.

⚫ Rika fabriksägare gav Hitler pengar till 
sina kampanjer för att de var rädda att 
förlora fabrikerna till kommunisterna.  

⚫ Kanske kunde den stora tyska armén vara 
ett bra försvar mot Sovjetunionen?



Varför byggde Hitler Autobahn 
tror ni? 



Hitler rustar upp tyskland

⚫ Bygger autobahn – stora 
motorvägar, bygger upp armén 
och flera andra projekt –
arbetslösheten sjunker.

⚫ Enligt Versaillesfördraget fick 
inte Tyskland ha större armé än 
100 000. varför tillät de andra 
europeiska länderna denna 
upprustning? 



Hitler hamnar i fängelse 1923

⚫ Under den så kallade ölkällarkuppen

⚫ Han försökte störta Weimarreupbliken
men hamnar i fängelse

⚫ Han skriver då boken ” Mein Kampf”

⚫ Hitlers popularitet blir större eftersom
många tyckte att det var fel att fängsla 
honom!



Långa knivarnas natt 1934

⚫ Hitlers egen armè (ss) mördar 
motståndare inom egna partiet och i andra 
partier. 

⚫ På det sättet har han möjlighet att driva 
igenom sin egen politik. 



Oväntade händelser – gynnar Hitler
⚫ 1932 – Nazistpartiet är 

stora men inte störst. 
Hitler kräver nyval.

⚫ 1933 – tyska 
riksdagshuset brinner. 
Hitler skyller på 
kommunisterna. Kräver 
att ”undantagslagar” 
införs.

⚫ Ex. att yttrande- och 
tryckfrihet slutar gälla.

⚫ Nyval – Hitler vann inte. 
Krävde ändå envälde.

⚫ Flera av dem som röstade 
mot detta mördades.



⚫ 1933 – Det första koncentrationslägret byggs: 
Dachau. Politiska motståndare spärras in. Alla 
andra partier än nazistpartiet förbjöds.

⚫ Hitler blir både president och rikskansler –
utnämner sig själv till Führer = ledare.

⚫ 1935 – judarna fråntas sitt tyska 
medborgarskap.

⚫ Många fler lagar mot judar bildas de närmaste 
åren. 

⚫ (romer, homosexuella, handikappade och 
utvecklingsstörda också)



http://www.youtube.com/watch?v=r6ddf00iqDM
Länk till Hitler första tal som ledare av Tyskland, 1933.

http://www.youtube.com/watch?v=r6ddf00iqDM

