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14.  Tyske enheder passerer floden Meuse ved Sedan og gennembryder de allieredes forsvarslinje.

20.  Tyske panserdivisioner når frem til Kanalkysten og omringer derved de allieredes hære.

26.  Evakuering af engelske og franske soldater fra Dunkerque starter. .

       Holland overgiver sig den 14. maj.      Belgien overgiver sig den 27. maj.

25.  Våbenstilstanden mellem Frankrig og Tyskland starter. England er nu alene mod Tyskland.

14.  Paris bliver besat af den tyske hær. 

10.  Tyskerne angriber Holland, Belgien og Frankrig samt den engelske hær i Frankrig.

Battle of Britain

Tidsskema for luftkrigen over England 1940 -  41.

10.  Battle of Britain starter. Tyskerne udvider deres flyangreb. De nye angreb er I første  

    

       omgang rettet mod skibe i Den Engelske Kanal.for at standse forsyninger til England ad søvejen.

07.  Blitzen starter. Tyskerne gennemfører det første store terrorbombeangreb mod London.

     Blitzen fortsætter. Terrorbombeangrebene mod engelske byer fortsætter alene som natangreb. 

15.  Sidste større dagangreb mod jagerforsvaret. Hitler opgiver at nedkæmpe jagerforsvaret.

17.  Hitler aflyser invasionen, og afslutter derfor dagangrebene mod det engelske jagerforsvar. 

Tyske bombeangreb mod engelske byer for at nedbryde moralen.

       Jagerforsvaret kan ikke stille noget op, da de ikke kan finde de tyske fly i mørket. Det eneste 

14.  Massivt terrorbombeangreb mod industribyen Coventry, hvis bykerne brænder ned. Selv om folk i      

29.  Massivt terrorbombeangreb mod London. Virkningen blev forstærket af meget lav vandstand i 

12.  Starten på en serie af bombeangreb på Liverpool området. Målene var havneområdet.  Tyskerne

16.  Blitzen afsluttes med et sidste større bombeangreb mod Birmingham.   Størstedelen af det 

       tyske flyvevåben overflyttes herefter til kampe på Balkan og til invasionen af Sovjetunionen. 
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01.  Hitler beordrer sit flyvevåben til at nedkæmpe det engelske jagerforsvar på et par uger. 

15.  Tyskerne udfører de hidtil mest omfattende angreb mod jagerforsvarets flyvestationer og fly.

18.  Tyskerne lider det største tab af fly – 60 stk.-  på en enkelt dag i kamp med jagerforsvaret.

24. – 06. Med intensive angreb forsøger tyskerne at udslette engelske flyvestationer og jagerfly. 

16.  Hitler giver ordrer til at træffe forberedelser til en invasion af England. 

       forsvar England kunne stille op, var et ikke særligt effektivt antiluftsskyts.   Eksempler på angreb:

07. – 15. Tyskerne flytter målet for bombeangrebene fra flyvestationerne til  London.

Sporadiske bombeangreb fortsætter i hele perioden frem til den nye bombeoffensiv med V1 bomber 

og raketvåbnet V2 starter i 1944.

       

       byen var i beskyttelsesrum blev 568 dræbt ved angrebet. Angrebet på Coventry kom til at danne  

      ”model” for engelske terrorbombeangreb mod tyske byer fra 1943 til 1945 ex. Hamburg og Dresden.

17. – 30.  En serie af kraftige bombeangreb på havnebyen Southhampton.

04. – 11. Tre kraftige bombeangreb mod industribyen Birmingham.

Halvdelen af de bomber, tyskerne kastede over England under Blitzen, blev kastet over London.

       Themsen og en kraftig blæst. London oplever den største brand siden 1666.

02. – 04. Cardiff og Bristol blev udsat for kraftige bombeangreb, men skaderne blev begrænset.  

Da befolkningens moral tilsyneladende ikke blev alvorligt nedbrudt af angrebene, koncentrerede

 tyskerne fra årsskiftet angrebene mod havnebyerne for at understøtte flådeblokaden.

På grund af dårlige vejrforhold i januar og februar fik tyskerne kun gennemført et begræset antal  

angreb.  Set fra starten af Blitzen havde praktisk alle engelske bysamfund nu været udsat for 

et eller flere natlige terrorbombeangreb. Coventry og Plymouth var de to byer, der forholdsmæssigt

blev udsat for de mest omfattende ødelæggelser.

ændrer målet for angrebene fra terrorbombning af bysamfund til blokering af forsyningsveje.

Det var ikke lykkedes tyskerne at nedbryde englændernes moral ved terrorbombning, selv om 

44.000 civile englændere mistede livet under Blitzen fra september 1940 til maj 1941.

       Efter Frankrigs fald forstærker tyskerne gradvis deres bombeangreb mod militære mål i England.

Anden Verdenskrig starter den 3. september 1939  ved at England og Frankrig erklærer Tyskland krig.

04.  Evakueringen afsluttes. 338.000 engelske og franske soldater blev evakueret fra Dunkerque.

31.  Battle of Britain slutter.  Den ”officielle” slutdato for dagangrebene mod jagerforsvaret.

Blitzen

Kampen om luftrummet over Den engelske Kanal og 

Sydengland
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