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Revisionister, nyna zister
r ael og Anne Franks Dagbog
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Det er ikke engang 50 6r siden, at Anden Verdenskrig
blev afsluttet, og seks millioner joder gik til i Hitlers Odelaggelseslejre. 50 6rr er en
kort periode, n6r man har
med historie at g@re.Alligevel
forhindrer denne korte periode ikke, at nogle er i gang
med at omskrive historien,
deriblandt de s6kaldte revisionister, som benegter folkedrabet p6 jOderne og mener,
at antallet af drebte joder under Hitlers regime er langt
overdrevet.
I en ny og meget omdiskuteret tysk dokumentarfilm om
neonazisme, som en gruppe
gymnasieelever fra Albertslund s6 i midten af januar
m6ned, lyder det stadige omkved fra filmens hovedperson, ungnazisten Ewald Althans, at der ikke omkom jOder i gaskamrene i Auschwits,
men at det er det rene opspind at hevde noget s6dant.
Selv om hovedparten af
gymnasieeleverne ikke fOlte
sig tiltrukket af filmens hovedperson, er der grund til at
advare imod en historieforvrangning, som givetvis ikke
vil blive mindre i fremtiden.
Anne Franks Dagbog er ogs6 af revisionister blevet angrebet og erkleret for en forfalskning. I Holland er der indledt en retssag, som forventes
afsluttet i maj eller juni. Hovedpersonen er belgieren Sigfried Verbeke, som har f6et
forbud mod at distribuere
traktater, som forteller, at Holocaust aldrig har fundet sted.
Den afgorelse har Verbeke
anket. Sammen med franskmanden Robert Faurisson har
han skrevet en bog om Anne
Franks Dagbog. Forfatterne
hevder, at det var Annes far,
Otto Frank, som skrev dagbogen efter krigen. Det benegtes ogs6, at familien Frank
kunne have boet i ejendommen i Amsterdam s6 lenge,
som det var tilfaldet, og det
havdes, at dagbogens h6ndskrift ikke er et barns, men en
voksens h6ndskrift.
Anne Frank flygtede i 1933

Statue af Anne
Frank uden for det
hus i Amsterdam,
huor familien Frank
holdt si,gskjult.
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med sin familie fra Frankfurt i
Tyskland, da nazisterne kom
til magten. Hun skrev dagbogen mellem juni 1942 og
august 7944.
Allerede i 1958 erklarede
en tysk lerer dagbogen for at
vare et falskneri, men efter
en retssag herom trak han sin
udtalelsetilbage. En undersogelse af dagbogeni 1986, foretaget af det hollandske institut for krigsdokumentation,
forte til det resultat, at der ikke er nogen som helst grund
til at betvivle dagbogens egthed, dvs. at den er skrevet af
Anne.
Mens revisonisterfortsetter
deres tAbelige forsOg p6 at
omskrive historien, intensiverer nynazisterderes vemmelige ugerninger.I begyndelsen
af januar m6ned angreb tre
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skinheads i Halle - i det tidligere @sttyskland - en 17 -Arig
handicappet pige og snittede
et hagekors i hendes venstre
kind, fordi hun ikke ville gentage deres nynazistiske slagord.
Deres ugerning er oagten
nok: Under Hitler blev invalider og handicappede ogs6 ofre for nazisternes terror, s6dan
som joder, sigojnere og andre
ogsA blev det. SAdanne havde
ingen eksistensberettigelse.
En af Den danske Israelsmissions
form6lsparagraffer
lyder, at Israelsmissionens formAl er ldt modvirke og bekempe antisemitisme under
enhver formn. Den del af form6lsparagraffen er desverre
ikke blevet mindre aktuel - 50
6r efter Holocausts redsler.
Kai Kja,r-Hansen

Den danq$q Is.rae,lsmissionsformil er:
- at bringe euangelietomJesus KristustiljMerne
- at lgtte til, huad Bi.belens
Gud uil stgeos gennem
jgders uidnesbgrd
- at fremmeindbgrdes kendskab tit og forstaetse
mellemjOderog kristneog deruedfierne gensidige
misforstdelser
- at modutrkeog bekampe antisemitismeunder
enhuerform.

Det er ikke for ti
planlegge, hvad s
ferien skal bruges
bibelcampingmed
missionensfolk er
lighed.
Pe programmet til
borg Bibelcamping
rer ogsi i 6r Israe
nens folk: Bodil o,
Arne Skjott, Karen
ny Birk Mortense
Kirsten og Kai Kji
sen. Holmsborg Bi
ping strekker sig
uger, fra 9. til 22 jr
elsmissionensfolk r
lerstolen i den forr
De fire forste bi
tager temaet op on
diske fester og de
tydning for os. D
holdt af Bodil F. S
Kai Kjar-Hansen.
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