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APOCALYPSE – VÄRLDENS UNDERGÅNG 
är en fransk dokumentärserie i sex delar om andra 
världskriget, med unika och aldrig tidigare visade 
� lmsekvenser. 

HITLER TAR MAKTEN 
De � esta av oss har nog hört namnet Adolf Hitler. Men vem 
var - och vad formade - mannen, ansvarig för miljoner 
människors död och olycka? Två delar.
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ANDRA VÄRLDSKRIGET:

Jag köper ........ st. fi lmer av art.nr 7154  Del 1. Angrepp 1939   800:-

Jag köper ........ st. fi lmer av art.nr 7155 Del 2. Förkrossande nederlag 1940 800:-
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Jag köper ........ st. fi lmer av art.nr 7158 Del 5. Skruvstäd 1942-1945  800:-

Jag köper ........ st. fi lmer av art.nr 7159 Del 6. Inferno 1944-1945  800:-

Jag köper ........ st. fi lmpaket av Andra världskriget (Alla 6 fi lmer)  3900:-

HITLER TAR MAKTEN:

Jag köper ........ st. fi lmer av art.nr 7217 Del 1. Hotet    800:-

Jag köper ........ st. fi lmer av art.nr 7218 Del 2. Der Führer   800:-
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Priser är exkl.moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga fi lmer har institutionella 
rättigheter enligt SDF:s allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter 
att materialet används i olika under visningssituationer.



andra världskriget
DEL1. ANGREPP 1939

1939 allierar sig Hitler med Stalin och invaderar 
sedan Polen. Frankrike och Storbritannien ser ingen 
annan utväg än att förklara krig mot Tyskland, vilket 
dock inte hindrar Tyskland och Sovjetunionen från 
att lugnt och stilla dela upp Polen mellan sig. Förföl-
jelserna av Judar och Zigenare tar sin början. I Väst 
börjar nu ”låtsaskriget”, en tid av väntan och osäker-
het, men också av hopp. Fransmännen och Britterna 
har inte glömt lidandet under första världskriget och 
hoppas fortfarande att man kan undvika ett nytt krig. 
Samtidigt förbereder Hitler sin riskabla plan för att 
invadera Frankrike. Kommer de allierade att gå i den 
fällan? 

Art.nr: 7154

DEL 2. FÖRKROSSANDE NEDERLAG 1940

Tyskland inleder blixtkriget (Blitzkrieg) mot Belgien,
Holland och Frankrike den 10 maj 1940. Några 
dagar senare vajar hakkorsflaggan över Paris och 
Mussolini förklarar också krig mot Frankrike. Trots 
tyskarnas massiva bombningar av London och 
andra brittiska städer, ger inte Churchill upp, utan 
söker stöd hos USA. 
Art.nr: 7155

DEL 3. ANFALL 1941

Paris är ockuperat, liksom de flesta europeiska
huvudstäder, dock inte London, som fortfarande står
emot bombningarna. Führern är i sitt segerrus över-
tygad om att han nu kan inta Stalins Ryssland på 
tre månader. Den tyska krigsmakten, Wehrmacht, 
genomför ett veritabelt utrotningskrig mot vad man 
kallar ”judebolsjevismen”. Sovjetunionens befolk-
ning gör motstånd och den hårda vintern är till deras 
fördel och för de tyska soldaterna en lång mardröm. 
Utanför Moskva stoppas tyskarna och när japanerna 
att ackerar Pearl Harbor, har ett världskrig börjat. 
Art.nr: 7156

DEL 4. EN VÄRLD I LÅGOR 1941-1942

USA:s president Roosevelt förklarar krig mot Japan
efter anfallet på Pearl Harbor och världskriget är ett
faktum. Brittiska bomplan sprider skräck och ter-
ror i hela Tyskland. Men inget verkar kunna stoppa 
Hitlers trupper. Rommel står på gränsen till Egypten 
och hakkorsflaggan vajar över Stalingrad. ”Den slut-
giltiga lösningen”, programmet om att systematiskt 
utrota alla judar, antogs. 
Art.nr: 7157

DEL 5. SKRUVSTÄD 1942-1945

I slutet av 1942 håller ryssarna fortfarande stånd i
Stalingrad. I Nordatlanten lyckas de allierade minska
hotet från den tyska u-båtsflottan. Vid el-Alamein 
stopparden brittiska armén Rommels framfart mot 
Suez-kanalen. Britter och amerikaner bildar ny front 

i Nord-afrika. Runt om i Europa intensifieras förföl-
jelsen av judar. Hitlers trupper i Stalingrad omringas 
av Röda armén och har ingenting att sätta emot. 
I Kursk gör Hitler ett sista anfall som också miss-
lyckas. De allierade landstiger på Sicilien och Italien 
byter sida. Axelmakternas trupper i Europa befinner 
sig i ett skruvstäd, men Hitler tänker inte ge sig än. 
Art.nr: 7158

DEL 6. INFERNO 1944-1945

De allierade har landat i Italien. Samtidigt genomför
de den största landstigningen någonsin i Norman-
die, Frankrike. De civila förlusterna på båda sidor är
oöverskådliga. Den 20 juli 1944 överlever Hitler
mirakulöst ett allvarligt attentat mot honom, vilket får 
till effekt att SS definitivt tar makten i Tyskland. På 
östfronten fortsätter Röda armén sin marsch mot 
Berlin. Inget kan nu rädda Tyskland. Hitler begår 
självmord. De japanska kamikazepiloterna strider 
mot den amerikanska flottan och den japanska 
armén kämpar till siste man. Då tar amerikanarna till 
atomvapnet... 
Art.nr: 7159

Hitler tar Makten
DEL 1. HOTET
De flesta av oss har nog hört namnet Adolf Hitler. 
Men vem var - och vad formade - mannen, ansvarig 
för miljoner människors död och olycka? I första 
avsnittet möter vi den unge Adolf Hitler. Filmen 
skildrar hur hans uppväxt och erfarenheter av första 
världskriget formar nazisternas politik. Det var aldrig 
självklart hur långt Hitler skulle gå som politiker. I 
själva verket skulle en rad omständigheter leda fram 
till hans maktövertagande. 
Art.nr: 7217

DEL 2. DER FÜHRER
1929 inleds Hitlers väg till makten på allvar.  
I avsnitt nummer två skildras hur Hitler och hans 
krets steg för steg tar makten i Tyskland. 1935 är 
Hitlers maktövertagande totalt. Få anar hur svåra 
konsekvenser detta kommer att få för Tyskland - och 
för övriga Europa... 
Art.nr: 7218
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BAKGRUND
Vid fransmännens evakuering av Paris i juni 1940
dokumenterades uttåget av amatörfilmare. Och när 
den tyska armén på sin väg mot Moskva kämpade i 
den sovjetryska leran och snön, använde soldaterna 
8-millimeterskameror för att filma så som de själva 
upplevde dem.

Det här var bilder långt från det normala journal- eller 
propagandamaterial från andra världskriget som myn-
digheterna hade godkänt. Detta var provokativa bilder, 
tagna av de som var ögonvittnen till kriget, bilder som 
bedömdes olämpliga för civila ögon.

Tack vare några få privata samlare och arkivarier har 
dessa bortglömda filmer återupptäckts, restaurerats 
och gjorts tillgängliga. Resultatet är den unika serien 
“Världens undergång” , gjord till 70-årsminnet av an-
dra världskrigets utbrott. Filmerna har kolorerats och 
det fantastiska bildmaterialet ger serien oss en helt ny 
känsla av krigets verklighet, som inte svartvita bilder
kan förmedla.

www.filmo.se

På www.filmo.se hittar du trailer 
till VÄRLDENS UNDERGÅNG 
samt studiehandledningar till de 
olika avsnitten.


