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Dansk Anne Frank finder hjem
I 1945 måtte 8-årige Johna Christensen sammen med sin familie flygte
fra deres hjem i Valby. Fordi de var jøder. I sit nye hjemland USA skrev
Johna mange år senere sine erindringer om den dramatiske flugt og
optakten til den. Hun ville minde os om, at vi alle er mennesker og har
mere til fælles, end vi tror, selvom fordomme, had og forfølgelse stadig
trives. Johna døde desværre uventet inden bogens udgivelse, men
familien fortsatte arbejdet, og hendes historie kan nu læses på dansk
som Den røde paraply.
Johna Christensen var på mange måder en dansk Anne Frank. Hun var kun
seks år i 1943, da tyske soldater marcherede i Danmarks gader, og hun for
første gang oplevede at være forkert – fordi hendes mor var jøde, fordi hun
manglede sin venstre hånd, og fordi hun viste frygt og stillede for mange
spørgsmål.
Modsat Anne Frank overlevede Johna dog krigen – blandt andet takket være den danske
modstandsbevægelse, som hendes far var en aktiv del af, og hvis indsats gjorde, at flere end 99 procent
af de danske jøder overlevede Holocaust. Da situationen spidsede til, lykkedes det familien at flygte til
Sverige og sidenhen opbygge en ny tilværelse i USA.
Vi er jo alle mennesker
Det var først mange år senere i USA, at Johna begyndte at nedskrive sine erindringer om flugten og de
fordomme og det had, der ledte op til den.
”Da Johna blev ældre, oplevede hun en intens trang til at genoptage kontakten til vores familie i
Danmark og til at fortælle sin historie,” fortæller Johnas bror David Christensen. ”Der findes stadig
problemer i verden med fordomme, had og forfølgelse af befolkningsgrupper – også i Danmark. Den
røde paraply er en fortælling om, at vi aldrig må glemme, at vi i sidste ende alle er mennesker.”
Fortællingen vender hjem
Johna selv døde uventet i en alder af 69 år, inden bogen The Red Umbrella kunne udkomme i USA. I
stedet var det hendes børn og hendes yngre søskende David og Linda, der overtog arbejdet med at få
Johnas historie ud til verden. David og Linda blev begge født i USA efter krigen uden et nært forhold til
Danmark, og det var derfor først, da de kom i kontakt med deres halvbror Eigil fra Allerød, at bogen er
blevet oversat og nu kan læses på dansk som Den røde paraply.
Johnas historie er kommet tilbage til hendes hjemland.
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