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ÅRSRAPPORT, DEN NORSKE BUCHENWALD FORENING FOR ÅRET 2011 
Ved Elling Kvamme på vegne av styret 
 
DEN NORSKE BUCHENWALD FORENING Denne 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 ved siden av 
meg foreningens faste delegat til den internasjonale paraplyforeningen, på tysk IKBD (Internationales Komitee Buchenwald 
Dora, 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 derfor 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 
74 års markering for opprettelsen av Kz. Buchenwald i 1937.  
Buchenwald ble frigitt 11. april 1945.  
Deltagere fra Norge: Helga Arntzen, Kari Julie Kamme og meg. Kari Julie og jeg ble hentet 15.04 og brakt tilbake 18.04 til 
flyplassen i Frankfurth. 
Møtet i KIBD (Den internasjonale Buchenwald Dora komiteen) den 16.04  
varte i 2,5 rimer. Det fremkom ikke noe spesielt nytt. Tilstede var Helga Arntzen og meg. Jeg har vært fast delegat, og blir 
fortsatt behandlet som sådan. Min etterfølger Kari Julie Kvamme fikk anledning til å delta.  Mange ordrike yngre var også til 
stede.  Møtet ble ledet av formannen Bertrand Herz. Helga Arntzen opplyste at vi er spesielt interessert i å få ynge 
medlemmer i Den norske Buchenwald forening,  
 
Medlemsmøte i Risør Møtet ble holdt i Risør 25. juni i forbindelse med utdelingen av prisen Fangenes Testamente i regi av 
Aktive Fredseiser... Vektige innslag av filosofen Tore Frost og Henrik Syse. Dessverre var det få ”bøketrær” til stede. Det ble 
derfor funnet hensiktsmessig å henlegge medlemsmøtene til Risør og årsmøtene til Oslo, Palmen Grand hotell. 
 
Årsmøtet i Den norske Buchenwald forening  Møtet (rom Gerhardsen, Grand) ble ledet av meg. Salen var stapp full, men 
flere deltok ikke i middagen. Til middagen på Palmen var rundt 42 personer var til stede hvorav 7 tidligere fanger i 
Buchenwald. Helga Arntzen i Aktive Frfedsreiser kunne dessverre ikke komme og ble representert ved to av sine 
medarbeidere. 
 
Regnskap Fremlegges på medlemsmøtet i juni. 
 
ValgValgkomiteen bestod av Karl Øksnevad, formann, Gunn Heidi Stø og Jon Fryjordet.  Etter komiteens forslag ble 
følgende valgt til styret: Uwe Arntzen,  Øystein Djupedal , Hans Michelsen (ønsker ett år om gangen), Kari Julie Kvamme  
nest leder og Elling Kvamme leder.  Helga Arntzen er fast styremedlem og derfor ikke på valg. 
 
Eventuelt:Litt diskusjon og noen spørsmål. Den norske Buchenwald forenng har hjemmeside på internett. Medlemskap kr. 
150 per år. Foreningen er åpen for alle, og vi er som nevnt ovenfor, spesielt interessert i yngre medlemmer. 
 
Foredrag: Samuel Steinmann: Deportasjon av de norske jødene i 1942.  Steinmann er den eneste gjenlevende av de 
norske jødene, og foredraget gjorde et sterkt inntrykk. Det var en fotograf til stede slik at alt ble filmet. Grethe  Frydenlund 
som har renskrevet  Christian Ottosens bøker, har tilbudt seg å renskrive Steinmanns  foredrag. 
 
  
         
  
 
 


