Årsberetning for Den norske Buchenwaldforening 2020
Årsmøte

Det ble avholdt årsmøte den 25. januar 2020 på HL-senteret i Oslo. I etterkant av møtet fikk
vi et foredrag av Simon Stranger basert på boken ”Leksikon om lys og mørke”, og det var utdeling av
Blanche Majors Forsoningspris til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Al-Noor moskeen i
Bærum.
Valg av styre

Det var 10 medlemmer til stede på årsmøtet og følgende styre ble valgt:
Julie Kvamme, leder – valgt for to år
Helga Arntzen - valgt for to år
Øystein Djupedal - valgt for to år
Anne Heimdal - valgt for to år
Thor Abrahamsen - valgt for ett år
Bjørn Arntzen, sekretær – valgt for ett år
Vararepresentanter:
Ingrid Kvamme Fredriksen – valgt for to år
Lise Sofie Nissen-Meyer – valgt for to år
Valgkomité:
Kari Buvarp
Gunn Heidi Stø
Frigjøringen av Buchenwald – tur 3. til 6. april 2020
Det var 38 påmeldte til turen, som dessverre måtte avlyses pga pandemien.
Organisasjonsnummer

Foreningen har til nå ikke vært registrert i Foretaksregisteret. Dette er nå rettet opp i.
Organisasjonsnummeret er: 918 813 268
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Kategori: 7100 Interesseorganisasjon
Treplanting i Buchenwald
Det er de siste årene blitt gjennomført en planting av trær langs traseen for dødsmarsjen fra
Buchenwald i krigens sluttfase. Det er en kristen organisasjon som står for treplaningen, i samarbeid

med IKBD og LAG. Denne treplantingen har foregått i en del år allerede. De planlegger å plante i alt
1000 trær. Det er mulig for enkeltland å få plantet minnetrær.
Det forrige årsmøtet besluttet å plante tre trær for å hedre Arnljot Gaare (tillitsvalgt blant fangene),
Elling Kvamme (grunnlegger av den norske foreningen) samt et tre som symbol for alle de norske
fangene. Planen var å gjøre det i sammenheng med 75 årsmarkeringen av frigjøringen av leiren i april
2020. Pandemien gjorde det umulig å avholde noen seremoni i sammenheng med beplantningen.
Trærne var imidlertid innkjøpt og måtte plantes for ikke å bli ødelagt. Talene som skulle avholdes i
forbindelse med treplantingen ble samlet inn og skal ha blitt trykket i et hefte. Elsa Kvamme hadde
forberedt en tale på ca 10 minutter på vegne av Den Norske Buchenwaldforeningen. Denne er
innsendt og skal være med i dette heftet. Jeg her imidlertid ikke sett dette heftet selv.
Kostnaden (€1350) for treplantingen betalt av Aktive Fredsreiser. Denne summen dekker også
oppsetting av en minneplakett og stell av treet det første året til det har etablert seg.
Utstilling på Landeskogen Peace Center
Det planlegges en utstilling over Tysklandsstudentene på Landeskogen Peace Center. Åpning er
planlagt lørdag den 24. april 2021.
Digitalt fangeregister
Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og Falstadsenteret på Ekne i Trøndelag har gått sammen om å
etablere et digitalt fangeregister der alle de 44.000 norske fangene under 2. verdenskrig skal
dokumenteres. Herunder Tysklandsstudentene som ble arrestert på universitetet i Oslo i 1943.
Mange av dem ble sendt til konsentrasjonsleiren Buchenwald. Foreningen har donert kr.20 000 til
arbeidet med å registrere fangene.

Avløs 21.01.2021
Julie Kvamme.

