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Freden i Versailles 1919 

William Orpen, The Signing of the Peace in the Hall of Mirrors (Underskrivandet av freden i spegelsalen). 

USA:s president Woodrow Wilson håller i pappret i mitten. Bredvid honom till höger finns Frankrikes 

representant Georges Clemenceau och Storbritanniens David Lloyd George. I förgrunden ser man 

också Tysklands delegater som läser och undertecknar freden (med ryggarna mot tittaren).  
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Fördraget 

Freden i Versailles handlade om ententemakternas villkor angående Tyskland och hade fyra 

huvudelement: 

1. Territoriella avträdelser 

2. Begränsningar angående Tysklands framtida militära styrka 

3. Tysklands skuld till kriget 

4. Krigsskadestånd 

Freden undertecknades under protest av tyskarna den 28 juni 1919. Särskilt artiklarna om Tysklands 

och skuld till kriget ansågs orättvisa. Tysklands delegation tilläts inte delta i diskussionerna om 

fördraget. 

Övriga beslut i Versaillesfördraget: 

 Elsass-Lothringen (Elsass är Alsace på franska) återgavs till Frankrike (Tyskland hade erövrat 

området 1870-1871). 

 Saarområdet (tidigare tyskt) ställdes under Nationernas Förbund och Frankrike fick utnyttja 

dess resurser. Om femton år skulle man ordna en folkomröstning i området gällande dess 

framtid. (Likt Elsass-Lothringen var Saar rikt på naturresurser.) 

 Rhenlandet i Tyskland (land väster om floden Rhen och 50 kilometer öster om floden, också 

rikt på naturresurser som kol) skulle demilitariseras och ockuperas av ententen för femton år 

framåt. Därefter skulle ockupationen avvecklas etappvis. 

 Eupen-Malmedy gavs till Belgien efter folkomröstning. (Området hör fortfarande i dag till 

Belgien och har än i dag en liten tyskspråkig minoritet.) 

 Nordslesvig (eller Sønderjylland på danska) gavs till Danmark efter folkomröstning (Preussen 

hade erövrat detta 1864 i ett krig mot Danmark och därför hade det varit tyskt under första 

världskriget). 

 Det nya Polen fick Posen (Poznan), Västpreussen och delar av Oberschlesien och Ostpreussen. 

I de två senare delarna hade man en folkomröstning om beslutet. 

 Staden Danzig (Gdansk) blev en internationell fristad under Nationernas förbund. 

 En liten del av Schlesien gavs till Tjeckoslovakien (som likt Polen var en ny stat). 

 De tyska vattenvägarna Rhen, Elbe, Oder och Kielkanalen ställdes under internationell kontroll. 
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 De tyska kolonierna överlämnades till Nationernas förbund för att administreras av 

segrarmakterna som mandatområden. Belgien, Frankrike, Storbritannien och brittiska Sydafrika 

administrerade de tidigare tyska afrikanska kolonierna Östafrika, Kamerun, Togoland och 

Sydvästafrika. Australien, Nya Zeeland och Japan tog över kolonierna i Oceanien och Nya 

Guinea. 

 Den tidigare tyska kolonin Jiaoshou i Kina överlämnades direkt till Japan. 

De tyska avträdelserna omfattade över 13 % av det tyska kejsardömets yta, 10 % av befolkningen 

och 15 % av produktionen. 

Gällande den tyska armén reducerades styrkan till 100 000 soldater. Stridsvagnar, tungt artilleri, gas 

och luftstridskrafter förbjöds. Den tyska flottans huvuddel hade lämnats åt britterna i Scapa Flow 

efter stilleståndsavtalet, men dess styrka reducerades i Versaillesfördraget till högst sex äldre 

pansarskepp, sex lätta kryssare och några mindre enheter. De tyska ubåtarna förbjöds. 

Den tredje paragrafen om skulden deklarerade tyska kejsardömet som ensamt ansvarigt för 

krigsutbrottet år 1914. 

Krigsskadeståndet fastställdes inte i Versaillesfördraget, men år 1921 kom ententemakterna överens 

om en summa på 132 miljarder guldmark. 

Versaillesfördraget handlade om Tyskland och med de övriga centralmakterna gjorde 

ententemakterna andra fredsavtal.  

I Tyskland upplevdes fördraget som orättvist och ententens mening om Tysklands och dess 

allierades skuld till första världskriget. Med tanke på de övriga krigsskadestånden var villkoren också 

hårda.  

Vid sidan av tidigare krig och förlusten av Alsace åren 1870-1871 var Frankrike väldigt medvetet 

om en revansch mot Tyskland och i att försöka avväpna Tysklands framtida möjligheter till 

krigföring. Av segrarmakterna var Frankrike mest medvetet att hålla Tyskland svagt efter kriget. 

Storbritannien hade liknande ambitioner, men var möjligen mer intresserat av att reducera tyska 

flottans kapacitet och ta bort Tysklands kolonier som fanns i Afrika, Asien och Stilla havet. 

Storbritannien var inte lika hårt som Frankrike gällande Tysklandsfrågan och krigsskulderna.   

Förenta staternas mål i kriget hade varit att sprida demokrati (enligt deras eget statsskick) och att 

främja fri handel (som samtidigt främjade amerikanska handelsintressen) och att få slut på kriget. 

Nationernas förbund som grundades efter kriget var i stort sett en idé av USA:s president 
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Woodrow Wilson, men USA gick trots allt inte med i förbundet vilket var ett stort bakslag för 

förbundets framtid. 

 

Uppgifter 

1. Titta på målningen av William Oper. Vad är det som pågår? Vilka länders delegater läser 

pappret i mitten av bilden? (De två männen i mitten, varav den ena sitter på stolen och den 

andra står, båda har ryggarna mot den som ser på tavlan.) 

2. Vad handlade freden i Versailles om? 

3. Vilka stormakter bestämde om Tysklands villkor? 

4. Vad var Tysklands roll i förhandlingarna? 

5. Hur upplevde man freden i Tyskland? 

6. Vilka avträdelser tvingades Tyskland gå med på? 

7. Vad tror du att 

a. Frankrike 

b. Storbritannien 

c. USA 

ville med åstadkomma med Versaillesfreden och med fredsvillkoren med Tyskland?  

 

Källor    

S. Gullberg & S. Lindholm: Labyrint 2, 2010. 

Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget/frederna/freden-i-

versailles, 1.7.2013. 

Bild från Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Orpen_-

_The_Signing_of_Peace_in_the_Hall_of_Mirrors,_Versailles.jpg, 1.7.2013. 
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