
   

DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING 

Referat fra årsmøte i Buchenwaldforeningen 31.10 2014 
25 medlemmer var tilstede under årsmøtet. 
 
Kari Julia Kvamme ledet møtet  

1. Årsberetning for 2014 ble lagt fram av Julie Kvamme. Vi lyste fred over Buchenwald foreningenes 
medlemmer som hadde gått bort i løpet av siste året.  

2. Regnskapet ble lagt fram, men siden dette ikke var mottatt fra regnskapskontoret skal regnskapet 
sendes ut sammen med referat av årsmøtet til medlemmene. 

3. Fastsettelse av kontingent. Ingen endringer i kontingenten. (kr 200,- pr medlem) 
4. Vedtekts endring  

Vedtektsendring Helga Arntzen går ut som repr. IKBD.  (Den Norske Buchenwald forenings 
representant er Elling Kvamme og Kari Julie Kvamme Fredriksen som også sitter i IKGD-styret) 
Aktive Fredsreiser er fast sekretariat for Den norske Buchenwaldforeningen. 

5. Valg – det er ikke valg i år, men det er forslag om utvidelse av styret med en representanter fra 3. 
generasjon 
Årsmøtet godkjente at styret utvides med ett medlem og Ingar Holm ble valgt som denne 
representanten. Han sitter for 2 år. Varamedlem er Kristine Heimdal og Ingrid Kvamme Fredriksen. 
Styret for 2015 er: 
Formann: Elling Kvamme 
Nestleder Kari Julie Kvamme 
Øystein Djupedal  
Helga Arntzen 
Uwe Arntzen 
Ingar Holm  
Vara: Kristine Heimdal og Ingrid Kvamme Fredriksen 
Valgkomiteen: Anne Heimdal og Gunn Heidi Stø 

 
Ingrid Kvamme Fredriksen fortalte om Third Generation Internationals målsettinger, arbeid og virke. (Se 
vedlegg) 
 
Formann Elling Kvamme innledet med å fortelle at i år er Den Norske Buchenwald forening 20 år! I 1994 tok 
Elling Kvamme initiativ til å danne foreningen.  
Det første norske styret bestod av Elling Kvamme, Erlen Loe og Hans Michelsen. Foreningen hadde første året 
140 medlemmer.   
Elling Kvamme avsluttet med å lese ett av sine egne dikt, 31.desember 44 – Gravskrift. 
 
Årsmøtets hovedtaler var Jahn Otto Johansen. Særtrykk/essay som han laget i forbindelse med Fagenes 
Testamente vil bli ettersendt medlemmene. Denne inneholder hovedtrekkene i talen hans. 
 
Neste årsmøte er november på Grand hotell, Oslo. 
 

 
 
 

www.buchenwaldforeningen.no 

Beskytter: Aktive Fredsreiser v/Helga Arntzen 
Boks 19, 4951 Risør,  
tlf. 3715 3900, mobil 952 38 199,  
e-mail: helga@aktive-fredsreiser.no 
 

Formann: Elling Kvamme 
Søndrevn. 4 J, 0378 Oslo,  
tlf. 2214 7550 mobil 917 16 378,  
e-mail: ekvamme@ulrik.uio.no 
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Om Third Generation Buchenwald og deres arbeid det siste året 
 

Innlegg av Ingrid Kvamme Fredriksen 
 
Vi er en internasjonal gruppe som kaller oss “Third Generation Buchenwald”. Målet vårt er å holdet minnet 
om konsentrasjonsleiren Buchenwald I live, gjennom kollektivt arbeid for å skape en levende og meningsfull 
internasjonal erindring om NS-historien I Buchenwald og utenfor.  

Ideen om å skape gruppa “Third Generation Buchenwald” oppstå I 2005, under 60-årsmarkeringen av 
frigjøringen av Buchenwald, den 11 April 2005, da fem barnebarn av overlende fornyet “Buchenwald-eden”. 
Vi er knyttet sammen enten via familiehistorie, vennskap, studier eller personlig interesse. 

Basert på dette utgangspunktet ønsker vi et mangfold av perspektiver velkomne, siden vi tror at 
Buchenwald alltid har vært et kontroversielt og heterogent sted, og at hukommelsen bare kan holdes i live 
hvis det er diskusjon, nysgjerrighet og man stiller spørsmål, i stedet for at alt står skrevet i stein. Vi vil lære 
om Buchenwald, og vi vil lære fra Buchenwald for samtiden, og vi vil lære av hverandre. Så reisen er målet.  

Vi ser oss selv som en selvstendig enhet med vår egen tilnærming. Vi ser imidlertid frem til å samarbeide 
med andre initiativer og institusjoner på basis av en felles respekt. Vårt konkrete prosjekt er å sakte bygge 
opp et internasjonalt nettverk for tredje generasjon (og yngre) mennesker som er interesserte i å utvikle 
prosjektet med oss, som føler for å generere og realisere ideer for det praktiske arbeidet med å minnes 
sammen med andre (deltagelse i minnemarkeringer, workshops, lokale initiativer i utlandet etc.) For de som 
vil være del i en pågående internasjonal utveksling om erindringens politikk, og kultur rundt erindring i 
samtiden 

 
Gruppa har en hjemmeside: 
www.ThirdGenerationBuchenwald.wordpress.com 
 
og er også veldig aktive på mail og facebook, forteller om ting som skjer i hjemlandene.  Jeg kan gjerne 
videreformidle kontakt for de som er interesserte, mailadressen til gruppa er 
info.3rd.buchenwald@gmail.com 
 
I det siste har et viktig satsningsområde vært Romania. Det har flere grunner, både rent praktiske og at 
nynazismen er på fremmarsj i Romania, og at de har en spesiell historie med holocaust og erindringen om 
den. 
 
Aktivister fra Berlin og Bucuresti møttes 20-23 januar 2014 i Bucuresti og diskuterte muligheter for å utvikle 
samarbeidet til gruppen med i Bucuresti. Samle ideer og lete etter folk som er interesserte i å ta del i 
fremtidige prosjekter.  

Der besøkte de en av de overlevende fra konsentrasjonsleiren, og møtte lederen for kunnskapsformidling 
vet Elie Wiesel Instituttet, det statlige instituttet for forskning på Holocaust I Romania. De møtte aktivister 
som er interesserte i kunnskapsformidling om Holocaust, og utvekslet kunnskap. De besøkte holocaust-
minnesmerket og andre minnesmerker og deltok på minnemarkeringen om pogromen i Bucuresti i 1941 
hvor 122 jøder ble drept og 1200 hus og butikker ble ødelagt og synagoger ble rasert og satt fyr på i 
kjølvannet av opprøret til den såkalte jerngarden. Gjerningsmennene var fra underorganisasjoner av 
bevegelsen, politi, etterretningstjeneste og vanlige sivile.  

Fra 16 til 20 oktober i 2014 holdt de en internasjonal workshop med tittelen “Nasjonalisme, fascisme og 

http://www.thirdgenerationbuchenwald.wordpress.com/


Holocaust I rumensk historie, en kritisk tilnærming” I Bucuresti. Hovedtemaene var: 

- fascisme og holocaust i Romania:  
- å være vitne til historien og skrive historien,  
- erindringens politikk 
- arbeid med holocaust of fascisme i historisk undervisning og i kunst.  

 
Disse bolkene var hele tiden knyttet til samtidens samtaler om antisemittisme, diskriminering mot rom-folk, 
rasisme og den nye ekstreme høyresiden. Noen av samtalene blir publisert i avisen Gazeta de Artă Politică 
på slutten av året. De hadde også en presentasjon av gruppa, arrangerte en samtale med kunstneren Sarah 
Einik, med temaet ”kunst og kunstnere for en bedre fremtid”, en diskusjon og en filmvisning, og en 
solidaritetsfest.  
 
Det er også planlagt et internasjonalt seminar i Bucuresti i mai 2015, hvor fokuset vil være 
kunnskapsutveksling om kunnskapsformidling og pedagogiske metoder når man arbeider med 
nasjonalisme, fascisme og rasisme blant unge mennesker.  
 
I august var også noen av aktivistene i Moskva, og besøkte Buchenwaldmuseet på en lokal skole, og snakket 
med en journalist og aktivist om kulturen rundt hvordan man mines, og snakket også med overlevende.  
 
Mange av medlemmene i “Third Generation Buchenwald” deltok også på den 69 minnemarkeringen om 
frigjørelsen av Buchenwald i april.  Vi dro på omvisninger og besøkte museet, hørte på overlevendes 
vitnesbyrd. Vi hadde møter for å bli kjent, møtte mange mennesker som vi kunne utveksle ideer med om 
hvordan vi skal minnes i fremtiden. Og ikke minst hadde gruppa sin første stand med informasjonsmateriale, 
som var godt besøkt. Der hadde de en flott plakat som viser de forskjellige landene gruppa kommer fra, 
løpesedler og postkort med informasjon om gruppa.  
 
I 2015 skal en stor del av gruppa være med på den 70. minnemarkeringen for frigjøringen av Buchenwald. 
Kanskje vi sees der? 
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