Välkommen till Familjen Hitler!












Vi börjar med Pappa Alois:
Föds Alois Schicklgruber.
5 år gammal gifter sig mamman med Johann Georg
Hiedler.
12 år gammal flyttar han till Wien och får klara sig
själv.
Byter namn till Alois Hitler (felstavning av faderns
namn).
Han gifter sig två gånger innan han träffar och
gifter sig med Hitlers Mamma.
Han får två barn i tidigare äktenskap, en son Alois
jr (vars ättlingar finns i USA idag) och en dotter
Angela.

Hitlers mamma Klara:

Hon är barnbarn till Alois farbror.

Hon är 24 år och gravid när hon gifter sig med
Hitlers pappa.

Hon föder två pojkar och en flicka, alla barnen dör
innan de fyller 1 år.

Hennes fjärde barn blir lille Adolf, 20 april 1889.

Adolf får sen en lillebror Edmund (93) och en liten
syster Paula (96). Paula blir den enda av hans
syskon han har kontakt med i vuxen ålder.

Hitlers uppväxt och skolgång.
Pappan brutal och misshandlande. Storebror Alois
sticker.
 Lillebror Edmund dör när Adolf är 10 år. Mycket
ledsen över detta.
 Klarar med nöd och näppe motsvarande Högstadiet.
Besatt av tysk historia.
 Tvingas börja på Tekniskt gymnasium.
 När pappan dör börjar Adolf balla ut i skolan.
 Vid 16 års ålder har han hoppat av gymnasiet.
 Hans mamma vill att han ska söka jobb men Adolf
läser historia och ritar dagarna i ända.
 Adolf söker in till Konstakademien i Wien men blir
inte antagen.
 Samtidigt blir hans mamma sjuk och dör i cancer.
Hitler är nu 18 år gammal. Får hjälp av judisk
läkare.
 Han blir djupt deprimerad av moderns död.
 Han sjunker djupare och djupare in i sin egen värld.
 Där är han ett missförstått geni som ensam slåss
mot världen.
 Hemlös i Wien. Säljer vykort. Judar.
 Sen kommer KRIGET!


Hitler under Första VK.
















Hälsar kriget med
glädje.
Vill tjäna den tyska
armén.
Flyttar till München
1913.
Slipper militärtjänst i
Österrike.
Frivillig i tyska armén.
Hans regimente
förlorar 2500 av 3000
man vid Ypres.
Deltager vid Somme.
Gasattack vid Ypres.
Skickas hem till
Tyskland i oktober
1918 blind av gas.

Tyskland direkt efter kriget.

Ekonomin
körd i botten.

Tyskland får inte
ha någon stor
armé.

Tyskland får
skulden för
kriget.

Tyskland
förlorar
massvis med
viktigt land

KAOS

Kejsaren
abdikerar.

Kommunister
gör revolter.
Miljoner döda
unga män.

Dolkstötslegenden.

Hitler blir politiker och genomför ölkällarkuppen.
Hitler blir politiker.
Får jobb efter kriget i militären. Ska förklara
för återvändande soldater varför
kommunismen är skit.
Blir så förbannad på ett möte för DAP att han
avbryter och håller ett långt tal.
Ledaren impad av Hitler.
Hitler tar över och omorganiserar partiet till
NSDAP.
Ölkällarkuppen nov 1923:
Hitler tänker störta regeringen i Bayern och sen marschera till Berlin för att där kräva
makten.
Hitler tror att han har militären med sig, men det har han inte.
Göring skjuts och räddas av en judisk läkare.
Hitler kommer undan. Djupt deprimerad efter detta, tänker ta livet av sig. Ångrar sig tyvärr.
Hitler blir åtalad för anstiftan till statskupp, försök till statskupp och vållande till ett antal
polisers död.
Han döms till 5 års fängelse men är ute efter ett år. Skriver här Mein Kampf.

De tysta åren -1929

Demokratisk
väg.

Hitler stärker greppet
om partiet.

Bildar en skuggregering

Stor regional
omorganisation
av NSDAP

Systerdottern
Geli.

Wall Street och Hitler blir vald.
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Hitler blir Rikskansler.

30 Januari 1933.
Hitler kräver att få plats i
regeringen.
President Hindenburg och
von Papen tror att de kan
lura med Hitler genom att
göra honom till Kansler.
Hitler är smartare än så,
han tänker inte släppa
greppet
och börjar arbetet med att
avskaffa demokratin.

Avskaffandet av demokratin.

TUR!
Riksdagen brinner.

Kommunisthot

Lagligt
avskaffande av
demokratin.

Kommunister
olagliga

Fullmaktslagarna.
Hitler kan själv
lagstifta.

