Årsberetning for Den norske Buchenwaldforening 2019
Det ble avholdt årsmøte 1. desember 2018 på Litteraturhuset i Oslo. I forkant
av møtet var det 75-årsmarkering av studentarrestasjonene i universitetets
aula. Her møtte 30 av våre medlemmer. Til middagen etter årsmøtet var vi 20
personer.
Det var 24 medlemmer tilstede på årsmøtet og følgende styre ble gjenvalgt:
Julie Kvamme, leder
Helga Arntzen
Øystein Djupedal
Anne Heimdal
Thor Abrahamsen
Bjørn Arntzen, sekretær
Vararepresentanter:
Kristine Heimdal
Ingrid Kvamme Fredriksen
Valgkomité:
Kari Buvarp
Gunn Heidi Stø

Det ble gjennomført en medlemstur til Weimar og Buchenwald i forbindelse med
den årlige minnemarkeringen i april.

I juni ble Buchenwaldforeningens medlemmer invitert til Aktive Fredsreisers
utdeling av Fangenes Testamente i Risør.
Prisen i 2019 gikk til kunstneren Gunter Demnig for sitt initiativ til, og
langvarige innsats for, kunstprosjektet «Stolpersteine» (Snublesteiner).
Snublesteinene er minnesmerker over ofrene for
nasjonalsosialismen mellom 1933 og 1945.
«Et menneske er først glemt når navnet er glemt”
Dette Talmud-sitatet inspirerte den tyske
kunstneren Gunter Demnig til hans store prosjekt
med minnesmerker over enkeltmennesker som ble
ofre for nasjonalsosialismen.
Snublesteiene minner oss om navn og de viktigste steder og datoer for
forfølgelsen på en
messingplate i brosteinsformat.
Disse støpes ned i fortauet utenfor det siste stedet som personen frivillig
bodde.
Prosjektet ble påbegynt i 1994, og det er hittil lagt ned nær 72 000
snublesteiner i 24 europeiske land. Rundt 600 av disse befinner seg
i Norge, hvorav 60 legges ned nå i juni.
Dagen etter prisutdelingen hadde vi i Buchenwaldforeningen et medlemsmøte og
det var til medlemmer tilstede. Referat fra dette medlemsmøtet ligger vedlagt.
På årsmøtet i 2018 ble det vedtatt at vi skulle delta i treplantingsprogrammet i
Buchenwald ( Projekte 1000 Buchen für Buchenwald). Det skal på sikt plantes
tusen bøketrær til minne om det som foregikk i leiren. Trærne knyttes til
enkeltpersoner/fanger eller grupper og samles etter nasjonalitet. Vi vedtok å
søke om å få plantet tre trær; ett for Arnljot Gaare som var fangenes
tillitsvalgte under oppholdet, ett for Elling Kvamme som tok initiativ til å stifte
Buchenwaldforeningen og ett som skulle symbolisere alle studentene som var
fanger i Tyskland.
Det har blitt jobbet for å få gjennomført dette og vi har lykkes med å komme
med på treplantingsseremonien 4. april 2020 kl 10.00. Dette er dagen før den
store 75-års minnemarkeringen.
Også i år vil Aktive Fredsreiser tilby medlemstur til Weimar i forbindelse med
minnemarkeringen.

Den norske Buchenwaldforeningen er med i den internasjonale Buchenwaldkomite
IKBD. Dette er som en paraplyorganisasjon hvor de ulike nasjonenes foreninger
er medlemmer. Og det er IKBD som i hovedsak planlegger minnemarkeringene
med mer. De har økonomiske problemer som følge av vanskelig økonomi i
delstaten Thüringen som er hovedsponsor. For å hjelpe på økonomien i
forbindelse med jubileumsåret har Aktive Fredsreiser bevilget 6000 euro. Dette
ble satt veldig stor pris på og har lettet situasjonen betraktelig.

Avløs 23.01 2020
Julie Kvamme.

