SVERIGE
under Andra Världskriget

SAMMA DAG SOM TYSKLAND INVADERAT POLEN, 1 SEPTEMBER 1939, GICK SVERIGES
STATSMINISTER PER ALBIN HANSSON UT I RADION OCH TALADE TILL FOLKET:



”Medborgare! Det förfärliga som vi i det sista

hoppats att världen skulle förskonas ifrån har
inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi ha
att konstatera detta ohyggliga faktum och det
tjänar bra litet till att försöka giva uttryck åt
den sorg och fasa vi känna vid tanken på vad
detta kan föra med sig av vånda och ve för en
redan förut sargad och pinad mänsklighet. För

oss svenskar gäller det nu att med lugn och
beslutsamhet endräkteligen samlas kring den
stora uppgiften att hålla vårt land utanför
kriget, att vårda och värna våra omistliga
nationella värden och att på bästa sätt
bemästra den onda tidens påfrestningar.”

SVERIGE


Sverige hade inget starkt försvar som kunde

mäta sig med resten av Europa.


Svenska regeringen utfärdar en neutralitetsförklaring.
Förstärkt försvarsberedskap beordras - den s.k.

beredskapstiden började.
Men var Sverige verkligen neutralt?


Tyskland skickade tåg genom Sverige.



Tyskland var i starkt behov av järnmalm till sin
rustningsindustrin. Hälften av järnmalmen
kom från Sverige



Hitler var rädd om järnmalmen och Sverige.

ATT LEVA I SVERIGE UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET
Nazismen i Sverige under andra världskriget
 https://youtu.be/Fyh3XNlxtEQ?t=227
På vakt – Malmö under andra VK
 https://www.youtube.com/watch?v=cHAtpYTS_QI


https://www.youtube.com/watch?v=PYMK1mMgd
Hc

Faran över?
 https://www.youtube.com/watch?v=hacMGKkcuP
I&nohtml5=False

MALMÖ UNDER KRIGET

En amerikansk flygande fästning, "Big
Noise II", ledsagas ner på Bulltofta av ett
svenskt jaktplan, J 20, den 21 juni 1944.

Andra världskriget. Amerikanska flygare och
andra besättningsmän utanför ett av de plan
som nödlandade på Bulltofta i slutet av andra
världskriget.

Andra världskriget i Skåne Malmö jan 1940.
Skolbarn vid evakueringen evakueringsprov
evakueringsövning vid Malmö skolor.

Andra världskriget Sverige Skåne Malmö
1941. Mörkläggning i Malmö.
Östergatan i Malmö kl 17,58 på lördagskvällen
- total mörkläggning kl 18.00.

HÅRDA TIDER I MALMÖ 1943

Ransoneringskö, Malmö 1943
Ransonering är begränsad distribution av vissa varor,
där varje kund får en bestämd ranson. Ransonering införs
ofta under krigstid.
Ransonering kan ha flera orsaker:
Varubrist - det finns inte tillräckligt mycket av en vara för
att täcka behovet.
Valutabrist - importen av en vara betalas i utländsk valuta
som det råder brist på.

MALMÖ HJÄLPER TILL 1945
Under några månader mellan april till
september 1945 tog Malmö museum emot
överlevande från koncentrationslägren på
kontinenten när de kom med Bernadottes
vita bussar.

