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Det tomme hus pa Prinsengracht
Anne Franks gemmested i Amsterdam aar efter Anden Verdenslcrig pd listen ouer huse, der skulle

nedriues. Men med en ekstraordinar indsatsfra en grultpe amsterdamborgere, bleu huset beuaret, og

er i dag A af fuiens mest besagte steder.

Af Jens Anders Wejsmark Sorensen, Amsterdam

'Vores hus er ikke et sted, hvor du fAr en
forklaring pA krigen, pA den okonomiske
krise, eller andre begivenheder, der endte
med, at tage livet af Anne Frank. Det er
et sted, hvor du fornemmer tomheden og
savnet. Det er kun Anne Franks dagbog,
der stadigvek er her, som et tavst vidne
om hendes og omkring 60.000 joders
skabne i vores smukke by. Det er det,
der gor Anne Franks hus unikt  sam-
menl ignet med mange andre Holocaust
institutioner,' siger Ronald Leopold. Han
er direktor for det verdensberomte hus
pA Prinsengracht 263, der med mere end
en mi l l ion besogende Ar l igt  er  det t redje
mest besogte museum i Amsterdam.

Den nuverende status stdrr i sterk
modsetning ti l  den situation, huset be-
fandt sig i for knap 60 Ar siden, hvor det
stod ti l  nedrivning. Nogle fA dage efter
at nazisterne i august 1944 havde ar-
resteret Anne Frank og husets syv andre
hemmelige beboer, blev gennemstedet
rommet. Efter krigen var det kun Annes
far Otto Frank, der var i l ive, og han kom
tilbage ti l  et faldeferdigt hus. I starten
af 5O'erne begyndte teksti lf irmaet

Berghaus at  opkobe de omkringl iggende
bygninger med tanke pd nedr ivning, sA
firmaet kunne bygge en fabrik. Da Otto
Frank ikke havde penge ti l  at renovere
huset, solgte han det i 1954 meget mod
sin v i l je t i l  Berghaus, og en nedr ivning
syntes uundgAelig. PA det t idspunkt var
Holland fokuseret pA fremtiden, og pi at
legge begivenhederne fra krigen bag
sig, hvad der sikkert var en medvirkende
Arsag ti l , at Anne Franks hus ikke blev
betragtet som bevaringsverdigt.
'Det er pAfaldende, at en minister fra den
hollandske regering i 1955 skrev, som
svar pA en henvendelse f ra Amerika,
at huset ikke kunne betragtes som
bevaringsverdigt, da det ikke havde
nogen historisk verdi, '  forteller Ronald
Leopold.'

Det var netop i 1955, at skuespil let Anne
Franks Dagbog'havde haft premiere
pi Broadway, hvor det spil lede for fulde
huse frem ti l 1958, At Anne Franks
dagbog internationalt var blevet et
fenomen, skabte et offentl igt pres om
bevarelse af huset, og fik en gruppe af
prominente Amsterdam borgere ti l  med

Otto Franks bemyndigelse at tage init iativ
ti l  dannelsen af Anne Frank Stiftelsen.
Anstrengelser og presset fra offentl ighe-
den bar frugt, og i 1 957 opgav Berghaus
planerne om en fabrik pd stedet, og
donerede bygningen ti l  stiftelsen. Med
Amsterdams borgmester i spidsen fik
stiftelsen indsamlet nok penge ti l  at fA
renoveret bygningen, sAledes at huset
kunne Abnes for offentl igheden i maj
'1960.

Lige fra dannelsen af stiftelsen og fra
husets ibning har principperne om
non-profit og okonomisk uaf hengighed
varet essentielle.
'Det har alt id varet vigtigt for os at
bevare vores uaf hengighed, sA ingen
kan diktere, hvordan vi fortaller historien
om huset og Anne Frank -  en histor ie,
der pi mange mAder ikke kun er smer-
tefuld, men ogsd pinlig for hollenderne,'
understreger Ronald Leopold.

Med et konstant stigende besogstal er
huset i f lere omgange siden Abningen
i 1960 blevet renoveret og udvidet.
Den forste, der lukkede museet for
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offent l igheden, blev foretaget f  ra 1970 t i l

1971, hvor der blandt andet blev bygget

ekstra ind- og udgange. Den anden

markante renover ing og udvidelse blev
pAbegyndt i  1994 og tog fem Ar. Takket

vere kreativ tenkning var det muligt at

holde museet Abent i  hele per ioden, Her

blev forhuset med hjalp f ra blandt andet

historiske fotografier rekonstrueret, sA

det i  dag stAr fu ldstandigt  som under

Anden Verdenskr ig.  Derudover blev

museet udvidet med et  hel t  nyt  kompleks,

der kunne huse en boghandel,  en caf6 og

en rekke kontorer.

'Nye t i l tag er konstant nodvendige, for

desvarre har vi jo med et emne at gore,

der al t id v i l  vere aktuel t .  SA laenge der

er joder, vi l  der ogsA vrere antisemit isme,

men vi  er  som museum og som organisa-

t ion af den opfattelse, at antisemit isme

bedst bekampes, hvis det er en del af

kampen mod racisme og diskr iminat ion

i  a lmindel ighed. Det er i  hoj  grad vores

signaiur, '  srger Ronald Leopold.  Denne

holdning gAr t i lbage t i l  Otto Frank, der
alt id understregede at hans datters

dagboger ikke handlede om at vere
jode, men om hadet mel lem mennesker,

mel lem ideologier og trosretninger,

'Personl igt  har jeg al t id haft  det  en smule

svert ved dette udsagn, for Anne Frank

blev jo myrdet af  den eneste grund, at
hun var jode. Derfor er det vigt igt fra et
histor isk synspunkt,  at  vores mission

handler om jodeforfolgelsen, forst i

Tyskland og dernest i  Hol land, og ikke

om sA meget andet. Men fra et nutidigt

undervisningssynspunkt er det l igeledes

vigt igt ,  at  v i  som hus praver at  g ive de
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unge mennesker mel lem 12-18 Ar,  der
eT vores pr imere mAlgruppe, en el ler
anden form for orden i  det  kaos, der er en
del  af  dagl igdagen, og at  der samtidigt
sattes fokus pi begreber som accept
og tolerance pA et t idspunkt i deres
ti lvrerelse. hvor de fAr udfyldt deres
et iske ramme, '  pApeger Ronald Leopold.

Med omkring 1,2 mi l l ioner Ar l igt
besogende udgor indtegter f  ra
adgangsbi l let ter  knap 70 procent af  det
Ar l ige budget pi  godt € 13 mi l l ioner,
mens 15 procent kommer f  ra salg af
undervisningsmater ia le,  og de resterende
15 procent f ra specielle projekter.
De f leste udgi f ter  bruges t i l  at  holde
huset Abent og i  god stand, men museet
bruger ogsA en del  pA de knap 1,500
speciel le undervisningsprojekter dr l igt ,
samt pA en ' re jsende'Anne Frank
udst i l l ing,  der har besogt mere end 30
lande, her ib landt Danmark.

'NAr du besoger Anne Franks hus, v i l
v i  gerne. at  du oplever histor ien pA et
fo le lsesmessigt  p lan, sA det automat isk
lederti l  refleksion over, hvordan noget
sAdan kunne foregA. og hvad det s iger
om dig selv som menneske, at  det  skete.
Di t  besog skal  meget qerne v@re en
form for r i tual  e l ler  h istor isk sensa-
t ion,  der ikke bare give dig v iden pA en
kogni t iv  mAde. Som uddannet histor iker
mener jeg natur l igvis ikke, at  du ikke skal
kende histor ien,  men jeg s iger,  at  Anne
Franks tomme hus p?r Prinsengracht er et
ander ledes sted, og pd den mAde ganske
unikt , '  understreger Ronald Leopold.

BESe'GSADRESSE
Anne Frank House
Prinsengracht 263-267
Amsterdam

AeruxcsrrDER
1. november -  31.  marts.
Dagligt 9-i9. Lardag 9-21.
1. april - 31. oktober.
Dagligi 9-21. Lordag 9-22.
Juli og august.
Dagligt 9-22.

ADGANGSBILLET
Voksne: € 9,00
Alder 10-17:€ 4,50
Born op ti l  ni Ar kommer gratis ind.
Bil letter kan med fordel ksbes online,
da det giver nemmere adgang.

WWW
Museet har en imponerende hjemme-
side (www.annefrank.org), hvor
man udover en mengde information
kan tage en visuel tur rundt i huset, fA
oplest historien eller handle i deres
internetboohandel.

fens Anders
Wejsmark
Sorenseh er dansk
journal ist ,  bosiddende i  Amster-

dam. Han leverer art ik ler  og lyd t i l

en rekke danske og udenlandske

dagblade, magasiner og t i l

Danmarks Radio,
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