VARFÖR FÖRLORADE TYSKLAND FÖRSTA VK?
TYSK SVAGHET / TYSKA MISSLYCKANDEN
1. Schlieffenplanen misslyckades vilket ledde till ett "utnötningskrig" - ett krig Tyskland inte hade
förberett sig för. Schlieffenplanens misslyckande innebar även:
•

ett tvåfronts krig

• att Storbritannien gick med i kriget
2. Slaget vid Verdun 1916 skulle få Frankrike att ge upp. Den planen misslyckades också
3. Det obegränsade ubåtskriget skulle isolera Storbritannien och tvinga landet att söka fred. Även
denna plan misslyckades:
•
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Det obegränsade ubåtskriget var dessutom en av orsakerna till att USA gick med i kriget –
mot Tyskland
Den misslyckade tyska våroffensiven (Ludendorffoffensiven) 1918 var avgörande för det
slutliga nederlaget
Den allierade blockaden av de tyska hamnarna hindrade välbehövliga varor från att nå Tyskland
vilket kom att spela en avgörande roll - Tyskland svalt 1918
Utbrottet av pandemin (den spanska influensan) 1918 förvärrade situationen för den tyska armén
Den tyska ekonomin kollapsade 1918
Det tyska jordbruket drabbades hårt av kriget - produktionen sjönk med 70% i vissa områden
Fredsförhandlingarna med Ryssland 1917–18 tog tid och det kom att försena den tyska
våroffensiven 1918
• Delar av den tyska armén tvingades stanna i öst för att genomföra fördraget och ockupera nya
områden (som Ukraina)

ALLIERAD STYRKA / ALLIERADE FRAMGÅNGAR
1. De allierade (Storbritannien, Frankrike, Ryssland – senare Italien och USA) hade fler män och
resurser
• "Utnötningskriget" kom att bli en viktig faktor. Ju längre kriget varade desto svårare var
det för Tyskland att vinna kriget (särskilt efter det att USA gick med i kriget)
2. Kontrollen över haven var avgörande. Detta innebar att de allierade kunde genomföra en
handelsblockad mot Tyskland vilket orsakade brist på mat och råvaror medan Storbritannien
fortfarande kunde importera mat och andra förnödenheter
3. De brittiska kolonierna samt USA kunde förse Storbritannien med alla nödvändiga produkter
– genom stora konvojer
4. Storbritannien och Frankrike lyckades väldigt väl anpassa sin ekonomi till kriget
5. Den allierade motoffensiven 1918 var en "modern krigföring" som utnyttjade all teknisk och
taktisk utveckling samt samordnade användningen av stridsvagnar, artilleri, flygplan och
infanteri
6. USA gick med i kriget i april 1917 vilket innebar att Storbritannien och Frankrike fick en
allierad med världens starkaste ekonomi och mest utvecklade industri. Dessutom kom över två
miljoner amerikanska soldater att förstärka deras arméer

