DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING

Kjære medlem i Den norske Buchenwaldforeningen!

Risør, 19.3.10

Medlemmene i Den norske Buchenwaldforeningen ble av Teknisk Museum invitert til å være tilstede
på åpningen av utstillingen ”Dødens ingeniører” den 10.3. og Buchenwaldforeningen ble spesielt nevnt
i åpningstalen. Undertegnede var på denne åpningen.
Utstillingen ble åpnet av den tyske ambassadøren Detlev Rünger.
I boken om utstillingen kunne vi bl.a. lese:
Utstillingen viste tydelig at ingeniørene fra Topf & Söhne var verken fanatiske nazister eller
antisemitter, men vanlige mennesker som frivillig stilte sine tekniske kunnskaper til rådighet for et
morderisk system. Nøkternt og kalkulerende gikk de inn for å løse avgrensede, praktiske oppgaver –
uten på noe tidspunkt å protestere mot urettferdigheten og lidelsene som omga dem. Noe av det mest
foruroligende ved utstillingen er nettopp konteksten av normalitet og rasjonalitet som ble etablert
omkring massedrapene. Dette minner oss om at et moderne samfunn, med en gjennomgripende
organisering, teknologi og arbeidsdeling, ikke uten videre gir noen garanti mot umenneskelighet og
barbari.
Innen våren 1941 hadde Topf & Söhne levert kremasjonsovner til konsentrasjonsleirene Buchenwald,
Dachau, Mauthausen, Gusen og Auschwitz.
Sett fra Topf & Söhnes ståsted fremstår Auschwitz som en ganske normal arbeidsplass, og Holocaust
og massemordene reduseres til et spørsmål om hva som rent teknisk kan la seg gjennomføre.
Massemordene tjente angivelig Tysklands interesser, og medførte også tekniske utfordringer som
ansporet ingeniørenes ærgjerrighet. Manglende medmenneskelighet overfor ”folkefellesskapets
naturlige fiender” gjorde firmaet medskyldig i massemord.
Dødens ingeniører utdyper og utfordrer våre forestillinger om Holocaust og tvinger oss dessuten til å
reflektere omkring teknologiens rolle i samfunnet i dag.
For å lese mer se: http://www.tekniskmuseum.no/siste-nytt/kommer-dodens-ingeniorer
Vennlig hilsen
Helga Arntzen
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