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ÅRSRAPPORT, DEN NORSKE BUCHENWALD FORENING FOR ÅRET 2010 
 Ved Elling Kvamme på vegne av styret 
 
Meget av stoffet i årsrapporten er allerede sendt medlemmene i Referat fra medlemsmøtet 2010. Det 
blir altså en del gjentagelser av hensyn til dem som ikke har hatt tilgang til  dette referatet eller har 
glemt det.  Årsrapporten ble fremlagt i Risør, på Akive Fredsdager i regi av Helga Arntzen. 
 
 DEN NORSKE BUCHENWALD FORENING  ble opprettet i 1993 etter initiativ av 
rumeneren Peter Muresan. Foreningen ble i 2007 overtatt av Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun 
vil videreføre vår målsetting og er foreningens faste delegat til den internasjonale paraplyforeningen, 
på tysk IKBD (Internationales Buchenwald Dora Komitee, på fransk CIBD (Comite International 
Buchenwald Dora ).  
 
 HVORFOR ØNSKER VI  UNGDOM i en krigsfangeforening ? 
  Vi vet også at våre dager er talte, og at det om kort tid ikke vil være noen tilbake som selv har 
opplevd slik leire, Derfor er det viktig at ungdommene formidler vår viten videre slik at denne ikke blir 
glemt eller bortforklart. Vi ønsker unge mennesker som medlemmer og at de blir vår hukommelse! 
 Det er også viktig fordi det eksisterer forferdelige fangeleire også idag i mange deler av verden, 
og det må skapes en internasjonal opinion som forbyr slike. Og der har vår forening i regi av yngre 
krefter en misjon. Jeg vil oppfordre ungdommer til å bli medlemmer.  
  
 REFERAT FRA VIRKSOMHETEN SISTE ÅR 
 72 års markering for opprettelsen av Kz. Buchenwald i 1937.  

Buchenwald ble frigitt 11. april 1945, altså for 65 år siden.   
Deltagere fra Norge: Helga Arntzen, Kari Julie Kvamme og meg.  
IKBD møtet fant sted søndag 5. april. Møtet var langdrygt, og etter min oppfatning kom det ikke frem 
noe særlig nytt. Mange av de tidligere fangene var falt fra og var i stor utstrekning erstattet av yngre 
folk. Helga Arntzen og jeg slapp til med innlegg hvor vi gjorde rede for at Den norske Buchenwald 
forening tar opp som medlemmer alle interesserte personer og ønsker spesielt de yngre. Vi mener det 
er særlig viktig at nynazistiske bevegelser synliggjøres for de unge, slik at de forstår hvor nødvendig 
det er å føre kampen videre.  David Irving historien illustrerer jo det. 
 Etter dette var det visning av noen interessante malerier fra tiden i leiren av den tidligere 
Buchenwald fangen Jose' Fosty i det gamle desinfeksjonsbygget. Han og professor Volhard Knigge 
som er sjef for stiftelsen Buchenwald-Dora holdt tale. Deretter busset vi til klokketårnet hvor det var 
minnestund. 
 Tirsdag 7. var det lagt opp til at de få gjenværende tidsvitnene skulle fortelle sine historier. Jeg 
har et manus for dette som jeg bruker på reiser som tidsvitne, men det var naturligvis blitt igjen 
hjemme. Jeg måtte derfor ekstemporere etter hukommelsen og tror det gikk bra. Jeg hadde en fullsatt 
sal av interesserte gymnasiaster og fikk mange spørsmål. Det hele varte et par timer.   
 Onsdag 8. ble vi busset til Erfurt hvor delegaten fra Israel  Robert Büchler,  ble hedret i 
rådhuset. Han hadde vært medlem av KIBD fra starten av. Han er forøvrig nå død.  
 Vi ble meget hyggelig mottatt i Buchenwald, og alle utgifter refundert for Kari Julie og meg. 
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 Medlemsmøtet på Palmen Grand Hotel, fredag 20.11 2009  
41 personer var tilstede her, hvorav12 var tidligere fanger i Buchenwald + noen inviterte og enker.   
Foredrag: Tidligere rådmann i Oslo Bernt H. Lund: Livet i Sachsenhausen og personer jeg møtte. 
 
 REGNSKAP ble fremlagt av Helga Arntzen. Det viste god styring.  
 
 VALG: Det nåværende styret ble ifjor valgt for en periode på 2 år.  
 
 DEN NORSKE BUCHENWALD FORENING er åpen ikke bare for tidligere medlemmer, 
men også for deres pårørende og andre interesserte. 
 
 MEDLEMSKONTINGENTEN er fortsatt kr. 150 for å dekke løpende utgifter til porto etc. 
Giro sendes Helga Arntzen, Aktive Frredsreiser, Postboks 19, N-4951 Risør.   
 
 DVD'n AV ELSA KVAMMES DOKUMENTARFILM «Tysklandstudener» er til salgs i 
Filmebutikken på Filmens Hus, Dronningensgt 16, post adresse Filmbutikken, Boks 482 Sentrum, 
0105 Oslo, eller kan bestilles på telefon 22474550, eller internet, kservice@nfi.no.  
 
 STYREMEDLEMMER 
Helga Arntzen, Aktive Fredsreiser, Postboks 19, N-4951 Risør 
Hans Michelsen, Grevlingåsen 1 A, 1362 Hosle 
Erik Loe, Langerudsvingen 27 A, 1187 Oslo 
Kari Julie Kvamme, Haslum Terr. 10 A, 1344 Haslum 
Elling Kvamme, Sondreveien, 4j, 0378 Oslo 
  
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


