
Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie 
 

 
 
 

 



 
Anti-Serbisk propaganda i Österrike efter mordet på Franz Ferdinand. Texten 
lyder ”Serbien måste dö!” 

Efter några veckor så trappades krisen upp under sommaren 1914. Bland annat 

så försäkrade sig Österrike om att de hade Tysklands stöd. Detta stöd brukar 

man ofta referera till som Tysklands ”blanka check” till Österrike: 

 



I slutet av juli så kom vi till den s.k. Svarta Veckan: 

• Den 28 juli förklarade Österrike krig mot Serbien.  

• Den 29 juli försöker Tyskland övertala Ryssland att avbryta, förgäves 

• Den 30 juli börjar Ryssland sin allmänna mobilisering. 

• Den 1 augusti förklarar Tyskland krig mot Ryssland  

• Den 2 augusti Tyska armén marscherar in i Luxemburg 

• Den 3 augusti förklarar man också krig mot Frankrike. 

• Den 4 augusti förklarar Storbritannien krig mot Tyskland.  

• Den 6 augusti förklarar Österrike krig mot Ryssland. 
 

Nu verkställdes den tyska krigsplanen – Schlieffenplanen: 

 

Schlieffenplanen (startade den 4 augusti 1914) blev ett misslyckande – 

VARFÖR?: 

- Några sena förändringar i planen gjorde högerflanken svag 

- Det relativt starka belgiska motståndet 

- BEF (British Expeditionary Force) hejdade de tyska trupperna 

- Tyskland hade problem med material och reservstyrkor 

- Fransmännen övergav Plan 17 och omgrupperade sina styrkor för att försvara 

Paris 

- Ryska trupper invaderade östra Tyskland redan i augusti 1914 

http://macgregorishistory.com/wp-content/uploads/2013/03/Schlieffenplanen.jpg


 
Västfronten stabiliseras efter slaget vid Marne i september 1914… 
Nu startade ett skyttegravskrig på Västfronten: 
 

 



 

 
I dessa skyttegravar så hade man användning för både nya och förbättrade 
vapen som: 

  
Maskingevär 

      
Kanoner 



 

 
Giftgas 

 
Taggtråd 
 

    
Eldkastare 



 

 
Stridsvagn / ”Tanks” 
 

1915 - Dödläge – små offensiver – stora förluster. I USA spreds mycket anti-
tysk propaganda. Sänkningen av passagerarfartyget Lusitania (med flera 
hundra amerikanska passagerare) 1915 strax utanför den irländska sydkusten 
kom att användas flitigt i den anti-tyska kampanjen (eftersom det var en tysk 
ubåt som sänkte fartyget). Ett av resultaten av de internationella 
fördömandena var att Tyskland begränsade sin ubåtskrigsföring. 

 
 



 
 
1916 – VERDUN (tysk jätteoffensiv) och SOMME (brittisk jätteoffensiv) – 
enorma förluster på båda sidor (över en miljon man) men inga territoriella 
förändringar 
 

 



 

 
 
1917 - Fransk offensiv (under General Nivelle) – KATASTROF! Ledde till spridda 
franska myterier. General Pétain ersatte General Nivelle. I april så ansluter sig 
USA till kriget på Storbritanniens och Frankrikes sida. Varför? 
Anti-tyska stämningar i USA (speciellt efter sänkningen av Lusitania 1915) 
Återupptagande av det oinskränkta tyska ubåtskriget 1917. Efter att ha 
begränsat sin ubåtskrigsföring så satsade Tyskland åter på att försöka isolera 
Storbritannien genom ett oinskränkt ubåtskrig. 

Zimmermantelegrammet – föreslog att 
Mexiko skulle sluta upp på tysk sida 
(och därmed kunna återfå förlorade 
områden i södra USA). Storbritannien 
lyckades fånga upp detta telegram och 
avkoda det. Sedan sände de resultatet 
till den amerikanske presidenten… 
 
Slaget vid Vimy Ridge var en begränsad 
Brittisk (egentligen Kanadensisk) seger. 
De ryska revolutionerna försvagade den 
ryska insatsen i kriget (och i november 
1917 så slöt bolshevikerna ett 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nivelleoffensiven


vapenstillestånd med Tyskland). Detta innebar en försvagning av ententens 
styrkor men det amerikanska deltagandet innebar samtidigt en viss 
förstärkning… Ändå blev 1917 ej avgörande eftersom amerikanerna sände för 
få trupper. 

    
 
1918 - I januari så presenterade President Wilson sina 14 punkter… Blockaden 

av de tyska hamnarna hade skadat 
den tyska ekonomin och nu började 
USA sända fler trupper. Tyskland 
satsade allt på en sista storoffensiv 
– Ludendorffoffensiven. I början 
lyckades denna offensiv men snart 
så hamnade man återigen i ett 
dödläge. Efter någon månad så 
började den tyska armén retirera. 
Vad var det då som gjorde att de 
allierade lyckades trycka tillbaka de 
tyska trupperna? 
- Deras armé var större, bättre 
utrustad och hade tillräckligt med 
mat 
- De hade också stöd av 
stridsvagnar, flygplan och ett 
modernt artilleri. 
 


