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Tidslinje 1933-39  
 
 
1933: 
28. januar 1933: 
Den tyske Rigskansler Kurt von Schleicher trådte tilbage.  
 
29. januar 1933: 
Paul von Hindenburg udnævnte Adolf Hitler til tysk kansler.  
 
01. februar 1933: 
To dage efter Adolf Hitler blev Kansler, blev det Tyske Parlament opløst. 
Hermann Göring forbød Kommunist Partiet, dets møder og demonstrationer i Tyskland.  
 
03. februar 1933: 
Den Socialdemokratiske avis Vorwärts blev forbudt af Hermann Göring.  
 
24. februar 1933: 
Folkeforbundet meddelte Japan at det skulle trække sig ud af Manchuriet.  
 
27. februar 1933: 
Den tyske rigsdag brændte ved en påsat brand, som kommunisterne fik skylden for.  
 
28. februar 1933: 
Tyskland indførte nødforordninger så de tyske nazister fik mere magt.  
 
04. marts 1933: 
Franklin Roosevelt blev indsat som amerikansk præsident.  
 
05. marts 1933: 
NSDAP fik majoritet i Reichstag ved at få 43,2 % af de afgivne 17,2 millioner stemmer.  
 
06. marts 1933: 
Polen besatte besatte fristaten Danzig.  
 
12. marts 1933: 
Den tyske Præsident Paul von Hindenburg bestemte, at den tyske republiks flag skulle hejses sammen med 
hagekorset.  
 
14. marts 1933: 
Winston Churchill krævede et øget luftforsvar.  
 
20. marts 1933: 
Den første nazistiske koncentrationslejr Dachau blev færdigbygget.  
 
23. marts 1933: 
Den tyske rigsdag gav Adolf Hitler lov til at regere via dekret.  
 
27. marts 1933: 
Japan forlod Folkeforbundet.  
 
28. marts 1933: 
I Tyskland blev det ulovligt for jøder at undervise i de akademiske fag.  
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01. april 1933: 
Boykotten indledtes af jødiske butikker.  
 
11. april 1933: 
Danmark vedtog en lov, - hvor medlemmer af partier fik forbud mod at bære en uniform.  
 
10. maj 1933: 
Der var offentlige Bogbrændinger i Tyskland.  
 
13. juni 1933: 
Gestapo blev dannet.  
 
22. juni 1933: 
Alle andre partier end det nazistiske blev forbudt i Tyskland.  
 
14. juli 1933: 
NSDAP blev det eneste parti i Tyskland. 
Tyskland begyndte at sterilisere handicappede med arvelige sygdomme.  
 
01. august 1933: 
Adolf Hitler åbnede den 11. Olympiade i Berlin.  
 
23. september 1933: 
Adolf Hitler tog det første spadestik til autobahn.  
 
14. oktober 1933: 
Tyskland meddelte dets brud på Versail traktaten og udmelding af Folkeforbundet.  
 
17. oktober 1933: 
Albert Einstein ankom som flygtning til USA fra Tyskland.  
 
16. november 1933: 
USA genoptog de diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen .  
 
20. december 1933: 
Tyskland meddelte at 400.000 mennesker skulle steriliseres grundet arvelige sygdomme.  
 
 

1934: 
26. januar 1934: 
Polen og Tyskland underskrev en ikke angrebstraktat, der skulle gælde for 10 år.  
 
01. februar 1934: 
Østrigske Engelbert Dollfuss forbød alle andre partier end hans eget.  
 
02. februar 1934: 
Alfred Rosenberg blev ideologisk chef for NSDAP.  
 
23. februar 1934: 
Den belgiske konge Leopold III blev kronet.  
 
24. marts 1934: 
USA erklærede at Filippinerne ville blive selvstændige i 1945.  
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18. april 1934: 
Joachim von Ribbentrop blev tysk minister for nedrustning.  
 
30. juni 1934: 
I Tyskland gjorde Adolf Hitler op med SA ved "De lange knives nat."  
 
25. juli 1934: 
Der var der et nazistisk kup i Østrig, - der mislykkedes.  
 
02. august 1934: 
Den tyske Præsident Paul von Hindenburg døde.  
 
19. august 1934: 
Adolf Hitler vandt afstemningen om at blive tysk leder efter Paul von Hindenburg.  
 
18. september 1934: 
Sovjetunionen fik lov til at blive medlem af Folkeforbundet.  
 
26. september 1934 
Det engelske skib Queen Mary blev søsat.  
 
01. oktober 1934: 
Tyskland brød Versailles-Traktaten ved at øge hærens og flådens størrelse. 
Tyskland brød Versailles-Traktaten da det oprettede et luftvåben.  
 
09. oktober 1934: 
Jugoslaviens Konge Alexander og den franske udenrigsminister Louis Barthou blev myrdet af en kroatisk 
terrorist.  
 
16. oktober 1934: 
Mao Tse-Tung startede den lange march på 10.000 km til Yunnan.  
 
01. december 1934: 
Mordet på Sergey Kirov startede en udrensningsbølge i Sovjetunionen.  
 
28. december 1934: 
Josef Stalin indledte en udrensning af politiske modstandere.  
 
29. december 1934: 
Japan opsagde to flådeaftaler. Washington flådeaftalen fra 1922 og Flådeaftalen fra London i 1930.  
 
 

1935: 
13. januar 1935: 
Ved en folkeafstemning i SAAR, stemte befolkningen for tilbagevenden til Tyskland.  
 
26. februar 1935: 
Adolf Hitler oprettede i hemmelighed Luftwaffe, og Hermann Göring blev dets leder.  
 
07. marts 1935: 
SAAR blev indlemmet i Tyskland.  
 
11. marts 1935: 
Luftwaffe blev en officiel del af det tyske Rige.  
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16. marts 1935: 
Tyskland indførte værnepligt i strid med Versailles-Traktaten og fik en stående hær på 600.000 mand.  
 
12. april 1935: 
I Tyskland blev udgivelse af ikke ariske bøger forbudt.  
 
21. april 1935: 
Bulgariens Konge Boris forbød den alle politiske partier.  
 
15. september 1935: 
Hagekorset blev det officielle tysk flag.  
Nürnberg loven trådte i kraft i Tyskland.  
 
02. oktober 1935: 
Italienske tropper angreb Etiopien.  
 
06. november 1935: 
Første testflyvning af Hawker Hurricane.  
 
09. november 1935: 
Japanske tropper invaderede Shanghai.  
 
13. november 1935: 
I Egypten startede en opstand mod englænderne i landet.  
 
14. november 1935: 
De tyske jøder mistede deres statsborgerskab.  
 
28. november 1935: 
Alle tyske mænd mellem 18 og 45 år blev reservister i Wehrmacht.  
 
30. november 1935: 
Det blev vedtaget i Tyskland, - at manglende tillid til nazismen var en gyldig grund til skilsmisse.  
 
 

1936: 
02. januar 1936: 
Tyskland meddelte at jødeforfølgelserne ikke angik Folkeforbundet.  
 
20. januar 1936: 
Den engelske konge George V døde.  
 
06. februar 1936: 
Adolf Hitler åbnede Vinter OL.  
 
26. februar 1936: 
Adolf Hitler præsenterede folkevogn.  
 
04. marts 1936: 
Det tyske luftskib Hindenburg fløj for første gang.  
 
05. marts 1936: 
Det engelske fly Spitfire fløj for første gang.  
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07. marts 1936: 
Adolf Hitler brød Versailles-Traktaten da han sendte tropper ind i Rhinlandet.  
 
29. marts 1936: 
Italienske fly angreb den etiopiske by Harar med brandbomber.  
 
30. marts 1936: 
England meddelte at de ville bygge 38 nye krigsskibe, som var det højeste antal nye skibe i 15 år.  
 
13. april 1936: 
Ioannis Metaxas lod sig udråbe som græsk regeringschef.  
 
01. maj 1936: 
Etiopiens Kejser Halie Selassie flygtede fra Etiopien og de sejrrige italienere.  
 
05. maj 1936: 
Italienske tropper besatte Etiopiens hovedstad Addis Abeba.  
 
30. juni 1936: 
Halie Selassie bad Folkeforbundet om at indføre sanktioner imod Italien.  
 
18. maj 1936: 
Den spanske borgerkrig blev indledt med et militæroprør under ledelse af Emilio Mola og Francisco Franco.  
 
01. august 1936: 
Adolf Hitler åbnede den 11. Olympiade, og det skete i Berlin.  
 
09. august 1936: 
Ved OL i Berlin vandt den sorte amerikaner Jesse Owens vandt sin 4 guldmedalje. Adolf Hitler havde sagt han 
ville give alle de sejrende hånden, men forlod stadion i utide.  
 
21. september 1936: 
Den tyske hær afholdt de største manøvre siden 1914.  
 
01. oktober 1936: 
Francisco Franco blev leder af Falange (fascisterne). 
 
01. november 1936: 
Benito Mussolini beskrev alliancen mellem Italien og Tyskland som en akse.  
 
07. november 1936: 
I den spanske borgerkrig indledtes slaget om Madrid.  
 
15. november 1936: 
Tyskland og Japan underskrev Anti-Komintern pakten.  
 
16. november 1936: 
Det tyske luftvåben begyndte at bombe Madrid i den spanske borgerkrig.  
 
18. november 1936: 
Italien og Tyskland anerkendte Francisco Franco som regeringschef i Spanien.  
 
24. november 1936: 
Modtageren af Nobels Fredspris Carl von Ossietetzky blev sendt til en tysk koncentrationslejr.  
 
 

http://www.1sted.dk/2verdenskrig/adolf_hitler/
http://www.1sted.dk/mellemkrigstid/civile/versailles_traktaten.aspx
http://www.1sted.dk/mellemkrigstid/civile/folkeforbundet.aspx
http://www.1sted.dk/mellemkrigstid/soldater/spanske-borgerkrig.aspx
http://www.1sted.dk/2verdenskrig/adolf_hitler/
http://www.1sted.dk/2verdenskrig/adolf_hitler/
http://www.1sted.dk/2verdenskrig/civile/mussolini.aspx
http://www.1sted.dk/mellemkrigstid/soldater/spanske-borgerkrig.aspx
http://www.1sted.dk/mellemkrigstid/soldater/spanske-borgerkrig.aspx
http://www.1sted.dk/mellemkrigstid/soldater/spanske-borgerkrig.aspx


side 6/10 

25. november 1936: 
Japan og Tyskland underskrev antiKomitern Pagten.  
 
27. november 1936: 
Den engelske Udenrigsminister Anthony Eden advarede Adolf Hitler om, at England ville kæmpe til det sidste 
for Belgien.  
 
11. december 1936: 
Edward VIII abdicerede som engelsk konge for gifte sig med en fraskilt kvinde.  
 
12. december 1936: 
Den kinesiske leder Chiang Kai-Shek erklærede Japan krig.  
 
28. december 1936:  
Italien sendte fly til den spanske borgerkrig for at støtte Francisco Franco.  
 
 

1937: 
18. april 1937: 
Leon Trotskij opfordrede til at styrte Josef Stalin.  
 
26. april 1937: 
Luftwaffe bombede i den spanske borgerkrig byen Guernica (Luftangrebet på Guernica).  
 
01. maj 1937: 
Franklin Roosevelt underskrev Neutralitets Pagten.  
 
07. maj 1937: 
Den tyske Condor Legionen ankom til Spanien for at hjælpe Francisco Franco.  
 
12. maj 1937: 
George VI blevet kronet som engelsk konge.  
 
28. maj 1937: 
Neville Chamberlain blev Engelsk Premierminister.  
 
03. juni 1937: 
Den tidligere Engelske Konge Edward VIII blev viet til Wallis Simpson.  
 
15. juli 1937: 
Koncentrationslejren Buchenwald åbnede.  
 
08. august 1937: 
Japanske tropper erobrede Beijing i den kinesiske – japanske krig.  
 
14. september 1937: 
Den tidligere tjekkiske præsident Thomas Masaryk døde.  
 
25. september 1937: 
Adolf Hitler og Benito Mussolini mødtes for første gang, og dette skete i München.  
 
05. november 1937: 
Adolf Hitler fortalte sine militære chefer om hans intentioner om at gå i krig.  
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12. december 1937: 
Den amerikanske kanonbåd Panay blev sænket af japanske fly på Yangtze floden i Kina.  
 
 

1938: 
10. februar 1938: 
Den rumænske konge Karol II sendte Goga Octavian i eksil.  
 
12. februar 1938: 
Den Østrigske forbundskansker Kurt Schuschnigg tog op til Berchtesgaden for at besøge Adolf Hitler. 
Tyske tropper gik ind i Østrig. 
Japan afslog USA og Englands opfordring til at fortælle størrelsen på den japanske flåde.  
 
20. februar 1938: 
Den engelske udenrigsminister Anthony Eden trådte tilbage da han hævdede England var for eftergivende 
overfor Tyskland.  
 
26. februar 1938: 
Det første passagerskib blev udstyret med radar.  
 
11. marts 1938: 
Artur Seyss-Inquart erstattede Kurt von Schuschnigg som østrigsk kansler, samtidig med at tyske tropper 
invaderede Østrig.  
 
14. marts 1938: 
Den sovjetiske politiker Nikolai Bukharin blev henrettet efter at være fundet skyldig i spionage.  
 
26. marts 1938: 
Hermann Göring fortalte advarende de østrigske jøder om, at de burde forlade Østrig.  
 
06. april 1938: 
USA anerkendte Tysklands indlemmelse af Østrig.  
 
10. april 1938: 
Østrig blev en del af Tyskland.  
 
23. april 1938: 
Tyskerne i Sudetenland gjorde krav på selvstyre.  
 
03. maj 1938: 
Den tyske koncentrationslejr Flossenburg blev taget i brug.  
 
17. juni 1938: 
Japan erklærede Kina krig.  
 
22. juli 1938: 
Tyskland udstedte specielle identitetspapirer til tyskere af jødisk herkomst.  
 
12. august 1938: 
Adolf Hitler indstiftede en medalje til mødre med mange børn.  
 
12. september 1938: 
Adolf Hitler gjorde krav på selvstyre for Sudeter tyskerne i Tjekkoslovakiet.  
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14. september 1938: 
Graf Zeppelin II Fløj sin jomfruflyvning.  
 
15. september 1938: 
Neville Chamberlain mødes med Adolf Hitler, for at diskutere problemerne med Tjekkoslovakiet.  
 
23. september 1938: 
Neville Chamberlain fløj til München.  
 
25. september 1938: 
USA opfordrede til forhandling om Sudetenland mellem Tjekkoslovakiet og Tyskland.  
 
26. september 1938: 
Tyskland udstedte et ultimatum til Tjekkoslovakiet om Sudetenland.  
 
27. september 1938: 
Passagerskibet Queen Elizabeth blev søsat.  
Folkeforbundet erklærede Japan som Aggressoren i den japansk – kinesiske krig.  
 
30. september 1938: 
Tjekkoslovakiet afstod land til Tyskland, som følge München aftalen.  
 
01. oktober 1938: 
Tyskland annekterede det tidligere tjekkiske område Sudetenland.  
 
07. oktober 1938: 
Tyskland krævede at alle jødiske tyske pas skal stemples med et J for jude.  
 
09. november 1938: 
Natten for Krystalnatten i Tyskland.  
 
15. november 1938: 
I Barcelona var der en afskedsparade for den Internationale Brigade.  
 
27. november 1938:  
Polen og Sovjetunionen underskrev en ikke aggressionspagt.  
 
30. november 1938: 
Et fascistisk kup slog fejl i Rumænien.  
 
06. december 1938: 
Frankrig og Tyskland indgik Ribbentrop – Bonnet Pagten, - en ikke angrebstraktat.  
 
 

1939: 
17. januar 1939: 
Jøderne i Tyskland fik forbud mod at arbejde som tandlæger, apotekere og dyrlæger.  
 
26. januar 1939: 
Francisco Francos tropper erobrede Barcelona i den Spanske borgerkrig.  
 
27. januar 1939: 
Franklin Roosevelt godkendte salg af amerikanske fly til Frankrig.  
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06. februar 1939: 
Den spanske regering flygtede til Frankrig, som tabere i den spanske borgerkrig.  
 
14. februar 1939: 
Det tyske slagskib Bismarck blev søsat.  
 
27. februar 1939: 
England og Frankrig anerkendte Francisco Francos Regering i Spanien.  
 
14. marts 1939: 
Tyskland opløste Tjekkoslovakiet.  
 
15. marts 1939: 
Tyske tropper gik ind i Tjekkoslovakiet, hvorefter den vestlige del af landet Böhmen og Mähren blev til det tysk 
protektorat og den nordlige blev til en selvstændig stat Slovakiet.  
 
21. marts 1939: 
Tyskland gjorde krav på Danzig overfor Polen.  
 
22. marts 1939: 
Litauen blev den tvunget til at afgive landområdet Memel til Tyskland.  
 
28. marts 1939: 
Francisco Franco sejrede i Den spanske borgerkrig da Madrid faldt.  
 
31. marts 1939: 
Frankrig og England blev enige om at støtte Polen hvis de blev invaderet af Tyskland.  
 
06. april 1939: 
Polen og England indgik en militær aftale.  
 
07. april 1939: 
Italien invaderede Albanien.  
 
11. april 1939: 
Ungarn forlod Folkeforbundet.  
 
16. april 1939: 
Sovjetunionen foreslog en engelsk, fransk og sovjetisk pagt imod Tyskland.  
 
18. april 1939: 
Franz von Papen blev tysk ambassadør i Tyrkiet.  
 
19. april 1939: 
Francisco Franco erklærede sig som vinder af den spanske borgerkrig.  
 
27. april 1939: 
Neville Chamberlain foreslog, at England indførte værnepligt.  
 
07. maj 1939: 
Italien og Tyskland indgik alliancen kendt som Rom – Berlin Akslen.  
 
22. maj 1939: 
Benito Mussolini og Adolf Hitler underskrev Stålpagten.  
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23. maj 1939: 
Adolf Hitler proklamerede sit ønske om at gå ind i Polen.  
 
31. maj 1939: 
Den dansk - tyske ikke angrebspagt blev underskrevet.  
 
01. juni 1939: 
Den pensionerede Gerd von Rundstedt vendte tilbage til det tyske militær.  
 
07. juni 1939: 
George VI ankom til USA.  
 
20. august 1939: 
Sovjetiske tropper under Georgi Sjukov indledte en offensiv imod de japanske tropper i Mongoliet.  
 
23. august 1939 : 
Molotov – Ribbentrop Pagten blev underskrevet.  
 
26. august 1939: 
Belgien indledte en Mobilisering.  
 
27. august 1939: 
Det tyske jetfly He 178 blev det første jetfly.  
 
28. august 1939: 
Holland Mobiliserede.  
 
30. august 1939: 
Polen mobiliserede. 
Isoroku Yamamoto blev øverstkommanderende for den japanske flåde.  
 
31. august 1939: 
Adolf Hitler underskrev angrebsordren på Polen.  
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