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Fred i Europa! 
Compiègneskogen, utanför Paris. 

 

På bilden kan ni se representanter från Frankrike och Tyskland. I en 

järnvägsvagn i skogarna utanför Paris så skriver Tysklands Matthias Erzberger 

under ett eldupphör som ska börja gälla från den 11 / 11 klockan 11.  

Problemet är att under tiden som de tyska förhandlarna åkt till Paris så har den 

tyske kejsaren Wilhelm II tvingats abdikera (det heter så när en kung avgår). 

Tyskarna har begärt förhandlingen, och är därför de som gett sig. Frankrike 

tolkar detta som att de har vunnit kriget. Tyskland ser det inte som en förlust 

dock. De har ju fortfarande trupper kvar på Franskt territorium. 

I Januari 1919 anländer den amerikanska presidenten Woodrow Wilson med sitt 

Fartyg George Washington till Paris. Han hälsas som en Messias av det franska 

folket. Hade inte USA gått med i kriget 1917 hade det inte alls varit lika säkert 

att Tyskland skulle förlorat kriget.  

Nu ska ni förhandla fram fredsvillkoren för Tyskland. 
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Spelregler: 
Ni blir indelade i tre landsgrupper; Frankrike, Storbritannien och USA. Läraren 

delar in er.  

Eftersom ni är för många för att kunna förhandla i varje land så ska varje 

landgrupp delas upp två grupper. När vi är färdiga har vi alltså sex stycken 

grupper. Två stycken USA, två Frankrike och två Storbritannien. 

FÖRHANDLINGSOMGÅNG NUMMER 1. 

Varje grupp ska med hjälp av Villkorspappret bestämma vilka villkor ni vill 

ställa inför fredsförhandlingarna. Varje elev har varsitt Villkorspapper som ni 

hittar längst bak i denna fil. 

Ni ska följa de instruktioner som står i era respektive landsbeskrivningar. Ni ska 

bara läsa ERT lands instruktioner. De ligger på samma sida som ni hittade dessa 

papper. 

Det är väldigt viktigt att ni spelar er roll så bra som möjligt, det är alltså inte 

er egna personliga uppfattning ni ska utgå ifrån, utan ert lands. 

NI FÅR 30 Minuter på er att komma fram till era villkor. 

FÖRHANDLINGSOMGÅNG NUMMER 2. 

Det ska nu bildas fem stycken förhandlingar. Varje land ska skicka två stycken 

förhandlare till varje förhandling. Alltså: 

FÖRHANDLINGSBORD NR 1 Representant nr 1 och nr 2 från USA 

Nr 1 och nr 2 från Frankrike 

Nr 1 och nr 2 från Storbritannien. 

Nu sitter det alltså sex elever vid 

detta bord. 

Förhandlingsbord nr 2 Representant nr 3 och 4 från USA 

Nr 3 och 4 från Frankrike 

Nr 3 och 4 från Storbritannien. 

Nu sitter det alltså sex andra elever 

vid ett annat bord. 

Förhandlingsbord 3,4 och 5. Samma sak vid dessa bord, två från varje 

land. 

 

REGLER FÖR OMGÅNG 2: 

Ni ska nu utifrån Villkorspappret och era länders åsikt i frågan förhandla fram 

en fred. Ni ska tillsammans kring förhandlingsbordet komma överens om ALLA 

punkterna. NI MÅSTE bli överens, annars börjar kriget igen.  
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Ni får inte förhandla med era ”landsmän” under tiden. Däremot kan ni begära av er 

lärare att han ska avbryta Förhandlingsomgången och tillåta landsmöten. Läraren 

bestämmer. 

Det är tillåtet att skicka lappar till andra medlemmar i ens landsgrupp. Lapp 

skickas genom att man håller upp den så att läraren kan ta den och ge den till 

adressaten. Står det inte till vem lappen är så kastas den. Läraren kan avbryta 

lappskickandet.  

Ta fram Fredspappret och börja förhandla. Denna förhandling, med avbrott för 

landsmöten bör ta ca en timme. 

SLUTPRESENTATION. 

När läraren säger att tiden är ute för förhandlingar så måste ni presentera en 

färdig fred. 

Det gör ni genom att lämna in ett ifyllt Fredspapper till läraren. 
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Fredsvillkoren1: 
FREDSFRÅGA: VILLKOR NR 1 VILLKOR NR 2 VILLKOR NR 3 
Vilket land ska få 

skulden för 

krigsutbrottet? 

Tyskland Ingen enskild nation 

kan få skulden. 

N/A 

Krigsskadeståndets 

storlek? 

60 Miljarder kr i dagens 

penningvärde. 

600 Miljarder kr i 

dagens penningvärde. 

6000 Miljarder i dagens 

penningvärde. 

Hur stor ska den tyska 

militären få vara? 

Inte mer än 100 000 man. 

Allmän värnplikt 

förbjuds. Inga tanks, 

krigsflygplan eller U-

båtar får tillverkas. 

Flottan får inte ha 

fler än 36 båtar. Alla 

vapen från kriget ska 

smältas ner. 

Inte mer än 250 000 man. 

Allmän värnplikt 

förbjuds. Tanks, 

krigsflygplan eller U-

båtar får tillverkas. 

Flottan får inte ha 

fler än 50 båtar.  

Allmän värnplikt 

förbjuds. I övrigt 

behålls 

förkrigsnivåerna. 

Vad ska hända med de 

tyska (och turkiska) 

kolonierna? 

Kolonierna ska bli 

självständiga stater. 

Storbritannien och 

Frankrike delar på 

tyskarnas och 

turkarnas kolonier. 

Låta Nationernas 

Förbund ta över dem 

tills det kan bestämmas 

i framtiden vad som ska 

göras. 

Vad ska hända med 

Rhenlandet
2
? 

Låta Frankrike, Belgien, 

USA och Storbritannien 

kontrollera området, 

förbjuda all tysk 

militär närvaro.  

Nationernas förbund 

ockuperar området så 

att ingen enskild 

nation kan utöva 

kontroll över området. 

Låta tyskarna ha viss 

kontroll över området, 

men att segrarmakterna 

genom Nationernas 

förbund övervakar 

området. 

Vad ska hända med 

Alsace-Lorraine / Elsas-

Lothringen?  

Återgå till Frankrike. Tyskland får behålla 

området. 

Nationernas förbund 

tar hand om området 

till dess att beslut 

kan fattas. 

Saar-området, en del av 

Tyskland på gränsen 

mot Frankrike som har 

mycket stora 

koltillgångar. 

Ge det till Frankrike i 

15 år. Frankrike behöver 

kolet för att 

återbyggas efter kriget. 

Efter 15 år får 

befolkningen 

folkomrösta om det vill 

tillbaka till Tyskland. 

Förbli tyskt. Tyskland 

behöver kolet för att 

återbyggas. 

Låt tyskarna behålla 

området men de får 

betala hälften av 

vinsten från 

kolgruvorna till 

segermakterna. 

Polen Låt tyskarna behålla 

området. 

Skapa ett Protektorat 

under Nationernas 

Förbund. Låt sen en 

folkomröstning avgöra 

vem som ska få kontroll 

över området. 

Låt det bli en 

självständig stat med 

en hamn i Östersjön som 

skär av det tyska 

området. 

Staden Danzig (Gdansk), 

med både tysk och polsk 

befolkning.  

Låt tyskarna få staden. Låt polackerna få den. Gör det till en Fristad, 

där både tyskar och 

polacker får 

inflytande.  

Finland, Estland, 

Lettland och Litauen. 

Låt de bli 

självständiga stater. 

Placera under 

internationell kontroll 

tills utgången av det 

ryska unbördeskriget 

är mer viss. 

N/A 

Tjeckoslovakien Under internationell 

kontroll 

Självständig stat. N/A 

                                            
1 Detta papper är en översättning av en övning jag hittade på schoolhistory.co.uk för många år 

sedan, tyvärr blev sidan sen en betalsida, så jag kan inte länka bättre än så här. 
2 Rhenlandet är området fram till floden Rhen som alltså utgör gränsområdet idag mellan 

Tyskland och Belgien/Luxembourg. Området rymmer Ruhrområdet som fortfarande är Tysklands 

industriella hjärta. 
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Fredsfördrag 
FREDSFRÅGA: Villkor nr: Varför kom ni fram till detta villkor? 
Vilket land ska få skulden för 

krigsutbrottet? 
  

Krigsskadeståndets storlek?   

Hur stor ska den tyska 

militären få vara? 
  

Vad ska hända med de tyska (och 

turkiska) kolonierna? 
  

Vad ska hända med Rhenlandet?   

Vad ska hända med Alsace-

Lorraine / Elsas-Lothringen?  
  

Saar-området, en del av Tyskland 

på gränsen mot Frankrike som 

har mycket stora koltillgångar. 

  

Polen   

Staden Danzig (Gdansk), med både 

tysk och polsk befolkning.  
  

Finland, Estland, Lettland och 

Litauen. 
  

Tjeckoslovakien   

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

(Undertecknare USA) (Undertecknare USA) (Undertecknare Fr) 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

(Undertecknare Fr) (Undertecknare GB) (Undertecknare GB) 
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Europa 1914. 
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