Hitler tar over makten i
Tyskland

Jødiskeide forretninger, jødiske leger
og jurister blir biokottet i Tyskland.

Nürnberglovene innføres i Tyskland.
Jødene i landet fratas statsborgerskapet
sitt og stemmeretten, og ekteskap
mellom
jøder og ikke-jøder blir forbudt.

Krystallnatten. 7500 jødiskeide
gudshus, hjem og eiendommer blir
vandalisert. 30 000 jøder blir sendt til
konsentrasjonsleirer.

Januar 1933

Januar 1933

September 1935

November 1938

Jødiske barn blir utelukket fra
offentlig skole, jødiske familier
blir tvunget til å flytte fra
hjemmet sitt til såkalte
“jødehus”. De tvinges også til å
selge verdisakene sine.

Eviankonferansen:
Kun ett land i verden sier ja til å ta
imot flyktninger fra Tyskland.
Verken USA eller noe europeisk land
er villig til å ta imot jødiske
flyktninger.

Tyskland invaderer Polen. 2.
verdenskrig starter.

Gettoer opprettes i Polen. Det blir
påbudt for jøder å bære en gul stjerne
på klærne.

1939

Juli 1938

1. september 1939

Oktober 1939

400 jøder flykter til Norge.

Eutanasiprogrammet settes i gang i
Tyskland. Omtrent 70 000
funksjonshemmede personer myrdes
ved å gasses i hjel i lastebiler.

Norge angripes av Nazi-Tyskland.

Norske jøder må levere fra seg
radioapparatet sitt til politiet.

Ca. 1937-1940

1939-1941

9. april 1940

Mai 1940

Synagogen i Trondheim
beslaglegges.

Norske jøder i Nord-Norge
arresteres. Tyskland invaderer
Sovjetunionen.

Jøder i Tyskland forbys å utvandre fra
landet.

All jødisk eiendom beslaglegges i
Norge. Norske jøder mister hjem,
butikk, møbler, penger i banken og alle
andre eiendeler.

Mai 1941

Juni 1941.

Oktober 1941.

Vinter 1941/1942.

Wannsee-konferansen holdes
utenfor Berlin. Høytstående
personer i nazistpartiet i
Tyskland blir enige om
“Endlösung” – å utrydde alle
jøder i Europa.

Nazistene beordrer at alle jøder i
Norge skal få et J-stempel i
legitimasjonskortet sitt. Samtidig må
alle norske jøder fylle ut et
“Spørreskjema for jøder i Norge”.

Jødeparagrafen gjeninnføres i Norge.
Paragrafen ble først skrevet inn i
Grunnloven i 1814, men fjernet i 1851.
Paragrafen sa at jøder var utelukket fra
adgang til Norge.

Det innføres dødsstraff i Norge for å
forsøke å flykte fra landet og for å
hjelpe andre med å flykte.

20. januar 1942

Januar 1942.

Mars 1942

1942.

Gassing som drapsmetode
innføres i Auschwitz.

Unntakstilstand i Trondheim. Alle
jødiske menn over 15 år arresteres.
10 menn fra Trondheim henrettes,
blant dem jødiske Hirsch Komissar.
Kvinner og barn interneres.

Alle jødiske menn over 15 år arresteres
i Norge.

DS Donau deporterer 529 jødiske
nordmenn fra kaia i Oslo. Norsk politi
og drosjesjåfører deltar i
deportasjonen.

Vinter 1941

6. og 7. oktober 1942

26. oktober 1942.

26. november 1942

DS Gotenland deporterer 158
jødiske nordmenn, de fleste av
dem fra Trondheim.

Jødiske innbyggere i gettoen i
Warszawa organiserer et
motstandsopprør mot nazistene, som
varer i ca. én måned.

Gjenlevende i konsentrasjonsleirer
utenfor Tyskland tvinges ut på
dødsmarsjer mot tyske
konsentrasjonsleirer.

34 norske overlevende vender hjem fra
konsentrasjonsleirene i Tyskland og
Polen.

25. februar 1943.

April 1943.

Vinter/vår 1945

Mai/juni 1945.

