
   

DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING 

Referat fra årsmøte i Buchenwaldforeningen 9. november 2012 
32 personer var tilstede under årsmøtet i den Norske Buchenwald foreningen og 31 til middagen. 
 
Elling Kvamme ønsket velkommen og ga en kort informasjon om aktiviteten i foreningen i 2012. 
 
Under den årlige markeringen i Buchenwald, 13. – 18. april 2012, var Elling, Julie og Helga til stede. 
Noe nytt fra hovedorganisasjonen kom ikke fram. Helga Arntzen har mandat til å føre foreningen 
videre. Målet er å få pårørende; barn og barnebarn av tidligere fanger i Buchenwald som medlemmer. 
Hver familie oppfordres til å ha ett medlem i foreningen. Under utdelingen av Fangenes Testamente i 
Risør i juni ble det holdt medlemsmøte, svært få møtte.  
 
Ingen er på valg i år. Hans Michelsen har gått ut av styret i 2011 etter eget ønske. Den Norske 
Buchenwaldforeningen og Natzweiler foreningen er de eneste aktive fangeforeningene etter 2. 
verdenskrig. 
 
Medlemskap i hovedorganisasjonen IKBD koster 250 Euro pr medlemsland pr år.  
 
Årsmøtet bestemte at medlemskap i Den Norske Buchenwaldforeningen for 2013 skal koste kr 200,-. 
Aktive Fredsreiser gir kr 10.000,- i gave for å få budsjettet i balanse. 
 
Julie Kvamme informerte om at de nå lager en permanent utstilling i Buchenwald. Museet trenger 
derfor gjenstander som kan dokumentere den norske delen. Har man gjenstander, reisepass eller 
andre dokumenter som man ønsker å gi til Buchenwaldmuseet kan dette sendes til Julie Kvamme 
som videreformidler dette. 
 
Elsa Kvamme informerte om at filmen Legenes krig kan kjøpes for kr 180,- og at filmen om Samuel 
Steinmann som hadde premiere 28. november 2012, i Vika kino, også vil komme for salg. 
 
Tor Holm fortalte at han skriver bok som kommer ut i 2013. 
 
Helga Arntzen informerte om turen til Buchenwald i april 2013 og oppfordret de som var tilstede om å 
informere familie og andre om turen. 
 
Helga holdt hovedforedraget. 
Møtet sluttet kl. 19:10. 
 
Neste årsmøte er 8. november 2013 på Grand hotell, Oslo. 
 

 
 
 

www.buchenwaldforeningen.no 

Beskytter: Aktive Fredsreiser v/Helga Arntzen 
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