
ANNE FRANK

12 juni 1929 

 Anne Frank föds i Frankfurt, Tyskland. 

1933  
När Anne Frank är endast tre år gammal  

flyttar hennes familj till Amsterdam i 
Nederländerna för att fly undan den  

antijudiska stämningen i Tyskland. 

1934  

Anne Frank fyller fem år och börjar 
Montessoriförskolan i Amsterdam.

 1934  

Anne Frank fem år gammal.

1936  

Anne med sina vänner Sanne och Ewa. Anne är 7 år. 

ANDRA VÄRLDSKRIGET

30 januari 1933 
Adolf Hitler och nazisterna kommer till makten i 
Tyskland. Judiska affärer bojkottas.
Många judar börjar fly från Tyskland till 
grannländer och till USA.

10 maj 1933

Nazisterna anordnar bokbål på böcker av judiska 
författare och av andra författare som anses 
antityska. Studenter och lärare letar igenom 
skolbibliotek och bokhandlar för att hitta böcker 
att bränna. 

15 september 1935

Nazisterna inför de rasistiska Nürnberglagarna, 
där judar fråntas sina medborgerliga rättigheter. 

Augusti 1936

Tyskland anordnar Olympiska Spelen i Berlin. 
Hitler utnyttjar olympiaden för att skapa en stor 
propagandamanifestation för sig själv och det 
nazistiska Tyskland.



1939

Anne Frank på stranden   Zandvoort i 
Nederländerna. 

12 mars 1938

Tyskland går in i Österrike utan något som helst 
motstånd. Judar börjar jagas. Inom loppet av 2 
veckor begår mer än 200 judar självmord.

9-10 november 1938

Kristallnatten. Tusentals judar misshandlas 
och omkring 400 mördas av nazisterna. 
Därutöver fördes tiotusentals judar iväg till 
koncentrationsläger.

1 september 1939  
Tyskland invaderar Polen. 
Andra Världskriget startar. 

3 september 1939  
Storbritannien och Frankrike  
förklarar krig mot Tyskland.

30 november 1939  
Sovjetunionen angriper Finland,  
finska vinterkriget börjar.

9 april 1940  
Tyskland invaderar Norge och Danmark.

10 maj 1940 
Tyskland invaderar Nederländerna, Belgien, 
Luxemburg och Frankrike.

10 juni 1940  
Italien förklarar krig mot Storbritannien och 
Frankrike.



Juni 1941  

Anne Frank får byta skola då det blir förbjudet 
för judiska barn att gå med sin icke-judiska 

skolkamrater. Anne är 11 år.

12 juni 1942  

Anne Frank fyller 13 år.  
I födelsedagspresent får hon en  
dagbok som hon döper till Kitty.

6 juli 1942  

Efter hot om deportation till arbetsläger  
gömmer sig familjen Frank i gårdshuset.  
En vecka senare följer familjen van Daan  
dem in i gömstället. Här fortsätter Anne  
att skriva i sin dagbok nästan varje dag. 

6 juni 1944  

Anne hör på radion om D-Day  
och hoppas på att de ska bli befriade snart. 

22 juni 1940  
Frankrike kapitulerar till Tyskland.

22 juni 1941  
Tyskland invaderar Sovjetunionen.

7 december 1941  
Japan anfaller USA i Pearl Harbor och angriper 
brittiska och nederländska kolonier i Ostasien.

11 december 1941 
Tyskland förklarar krig mot USA.

20 januari 1942 
Nazisterna beslutar om den “slutgiltiga 
lösningen”, utrotandet av judarna.

3 maj 1942 
Judar som bor i Nederländerna tvingas att bära 
gula davidsstjärnor som det står “jude” i.

6 juni 1944 
USA och Storbritannien landstiger i  
Normandie i Frankrike – D-Day. 



4 augusti 1944  
Familjen Frank blir förrådda och arresterade.  

De förs till en polisstation och sedan  
vidare till ett transitläger.

2 september 1944  
Anne och alla de andra från Gårdshuset sänds 

till koncentrationslägret Auschwitz.

30 oktober 1944  

Anne och hennes syster Margot skickas till 
koncentrationslägret Bergen-Belsen.

6 januari 1945  

Annes mamma Edith dör av svält i Auschwitz.

27 januari 1945  

Auschwitz befrias av sovjetiska soldater. 

Februari 1945  

Margot dör av tyfus i Bergen-Belsen

Mars 1945  

Anne dör, 15 år gammal, av tyfus i Bergen-Belsen. 

20 juli 1944 
Misslyckat attentat mot Hitler.

15 april 1945 
Bergen-Belsen blir befriat av Brittiska armén.

30 april 1945 
Hitler begår självmord i Berlin.

8 maj 1945 
Tyskland kapitulerar.

Efter fem år och åtta månader blir det fred i 

Europa.


