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 Imperialismen – Europeiska länders jakt på kolonier 
utanför Europa ledde till motsättningar mellan länderna. 

 Tyskland går framåt industriellt och millitärt – 
Detta oroar Frankrike och Storbritannien. 

 Allianser – Länderna gick ihop och gav varandra stöd. 

 Trippelalliansen: Tyskland, Österrike-Ungern, Italien.  

 Trippelententen: Frankrike, Ryssland, Storbritannien. 

 Upprustning i Europa – Man trodde att man skulle 
vinna på ett snabbt krig, ekonomiska vinster vid krig. 
Många stödde dessa idéer.  

 Nationalismen – Starka rörelser för att få självständiga 
stater. Folken på balkan lyckades slå sig fri, tack vare 
Ryssland. Balkan en krutdunk på väg att expolodera! 
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 Skotten i Sarajevo: Den 28/6 1914 skjuter Gavrilo 

Princip (serb) ihjäl det Österrikisk-Ungerska kronprinsparet 

i Bosniens huvudstad Sarajevo. (Kronprins Franz 

Ferdinand). 



 28/7 – Österrike-Ungern förklarar krig mot Serbien 

förklarar krig mot Serbien. 

 Ryssarna som lovat hjälpa Serbien i händelse av konflikt 

mobiliserar sin armé. När de inte vill sluta upp med det 

förklarar Tyskland att de går in i kriget den 1/8, på Ö-U:s 

sida. 

 Frankrike som är i allians med Ryssland, har lovat hjälpa 

dem i händelse av konflikt, stöder ryssarna. Då förklarar 

Tyskland krig mot Frankrike. 

 Storbritannien är i samma allians som Fra. Och Ry. Därför 

förklarar de krig mot Tyskland 4/8.  

 





 Tyskland vill undvika ett ”tvåfrontskrig”. 

 Tyskarna anfaller Frankrike. Kommer allt 

närmare Paris.  

 Fransmännen lyckas inte hejda tyskarna 

förrän de är så nära att de kan se 

Eiffeltornet vid horisonten.  

Undret vid Floden Marne. 

 Skyttegravskrig (ställningskrig) i 4 år. 

 Stora slag med enorma förluster. 









 Ryska armén dåligt utrustad. 

 Ryska armén lider oerhörda förluster. 

 1917 börjar soldaterna göra uppror. Det blir 

dessutom revolution i landet och Tsaren 

tvingas avgå. 

 I mars 1918 sluts fred med Tyskland, på 

tyskarnas villkor! 

 Ryssland förlorar Finland, Baltikum, delar av 

Polen och Ukraina, till Tyskland.  

 



USA ökar handeln med Europa. 

 Tyskarna sänker amerikanska båtar med sina 

nya ubåtar. -> Ubåtskrig! 

Den 2/4 1917 går USA med i kriget och 

skickar över en miljon män. 

 

 

USA:s intåg i kriget -> Direkt avgörande!!! 



 Tyska armén pressas tillbaka allt längre. 

Den tredje oktober 1918 – Vapenstillestånd. 

 Fredsförslaget utarbetas av den amerikanske 

presidenten Woodrow Wilson i 14 punkter. 

Undertecknas i Versaille 28/6 1919. 

 

Men…USA skriver aldrig på…VARFÖR??? 



 Tyskland tvingades erkänna sig skyldigt till 

kriget och skulle betala ett enormt 

krigsskadestånd. 

 Ty. Skulle återlämna de områden man tagit 

från Frankrike. (Alsace och Lorraine.) 

 Polen fick tillbaka delar av Tyskland. 

 Tyskland tappade sina kolonier. 

Den tyska armén begränsades till 100.000 

man och allmän värnplikt förbjöds. 

 Tyska flottan skulle överlämnas till 

engelsmännen. 


