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Snublesteinsprosjekt i Lillehammer, oppsummering av prosjektet 
med endelig regnskap 
 
Tanken om et samarbeid om nedleggelse av snublesteiner i Lillehammer ble sådd av 
Nansen fredssenter og Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune i 2019. Lillehammer 
kommune og Lillehammer museum ble kontaktet og et felles prosjekt ble satt i gang i 2020.    
 
Snublesteiner til minne om ofre for holocaust er et internasjonalt prosjekt og et nasjonalt 
prosjekt i Norge i regi av Jødisk museum i Oslo. Jødisk museum i Oslo har støttet og bidratt 
til prosjektet i Lillehammer.    
 
Snublesteinsprosjektet i Lillehammer gjaldt etablering av minnesteiner for Ludvig og Karoline 
Trebitsch, Ludwig og Julie Elias, Stephanie Hirsch, Martha Leopold og Leonard Benjamin 
Ornstein. Disse syv var jødiske flyktninger fra Tyskland og Nederland som hadde flyttet til 
Lillehammertraktene før og under 2. verdenskrig for å unnslippe nazistenes forfølgelse.  
 
3. juni 2021 ble syv snublesteiner montert ved Lillehammer stasjon. Det ble en verdig 
seremoni med taler fra fylkesordfører og Jødisk museum i Oslo. Lillehammer kulturskole 
bidrog med musikalsk innslag. Stasjonen kafe stilte med lokaler og bevertning for 
sammenkomst der alle frammøtte var velkommen etter seremonien.  
 
I tråd med intensjonen om å gjøre historiene om holocaust i Lillehammerområdet kjent, og 
relatere livene og skjebnene til disse syv til arbeid mot antisemittisme og rasisme i dag, lagde 
samarbeidspartnerne i prosjektet flere arrangement og samlinger i dagene før seremonien. 
Nansen fredssenter holdt folkedialog på Lillehammer bibliotek, Kulturarv i Innlandet 
fylkeskommune holdt foredrag om historiene til de syv på Bjerkebæk og Lillehammer kino 
satte opp filmen «Den største forbrytelsen» om holocaust i Norge med Nina Grünfeld som 
innleder.  
 
Et viktig grep i prosjektet har vært historisk vandring til steder i Lillehammer med tilknytning til 
disse syv. Kulturarv har stått for arkivarbeid og innhenting av kunnskap og etablerte også 
kontakt med etterkommere. Etterkommere og andre som kjente dem bidrog med mye, både 
foto og nye perspektiver på etablerte fortellinger. Nansen fredssenter utarbeidet 
skoleopplegg og hadde med seg skoleklasser fra Lillehammer rundt på vandring. I forkant av 
seremonien guidet Kulturarv politikere og representanter fra samarbeidende organisasjoner 
samme løype.   
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Lillehammer guideforening har i samråd med snublesteinsprosjektet tatt opp tråden og 
utarbeidet guidemanus for lignende rundtur der den jødiske historien kobles sammen med 
lokal historie fra 2. verdenskrig i Lillehammer. Lillehammer guideforening arrangerte sin 
første vandring med dette temaet 26. november 2022, på årsdagen for avreisen til 
fangeskipet Donau, der 529 norske jøder ble deportert til Auschwitz.  
 
Historiene til Ludvig og Karoline Trebitsch, Ludwig og Julie Elias, Stephanie Hirsch, Martha 
Leopold og Leonard Benjamin Ornstein er også formidlet gjennom artiklene «Jødisk eksil – 
Holocaust i Lillehammer» i Hatikva nr. 4, 2021 (Organ for det Mosaiske Trossamfund i Oslo 
og Det jødiske samfunn i Trondheim) og «Syv jødiske skjebner i Lillehammer under den 
andre verdenskrig» i årboka til Fåberg og Lillehammer historielag 2022.  
 
I 2022 har samarbeidspartnerne med Nansen fredssenter og Lillehammer museum i spissen 
fulgt opp med produksjon av informasjonsskilt nært snublesteinene nede ved Lillehammer 
stasjon.  
 
Gjennomgang av arkiv, litteratur og kontakt med etterkommere og andre har bidratt til å 
belyse en glemt del av krigshistorien i Lillehammerområdet og bidratt til kunnskapen om 
holocaust i Innlandet. Etterkommere har gitt uttrykk for at de setter pris på minnearbeidet. 
Nansen fredssenter sitt engasjement med utarbeiding av undervisnings-materiell og 
dialogarbeid både mot skoler og innbyggere har vært en viktig del av prosjektet.  
 
Alle samarbeidspartnere har gitt viktige bidrag fra sine ståsted og arbeidsfelt. Nansen 
fredssenter sin rolle som samlende kraft i prosjektet må framheves. Kulturarv ønsker å takke 
for godt samarbeid.  

Regnskap 

Kulturarv har hatt administrativt ansvar og betalt fakturaer fortløpende. Etter overenskomst 
mellom samarbeidspartnerne er utgiftene delt likt mellom organisasjonene. Det vises til 
fakturabrev fra Kulturarv til samarbeidspartnere av 2.12.21 (delsum 4265,- pr. organisasjon) 
og 24.6.22 (delsum 7432,5 pr. organisasjon). Totalkostnad for prosjektet er: 35 092,5.  Se 
spesifikasjon av regnskapet under. Arbeidsressurser har vært egeninnsats fra 
samarbeidspartnerne.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Torill Skillingsaas Nygård 

 

Enhetsleder  
  
 Nina Sofie Hildre 

Seniorrådgiver 
  

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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 Sluttregnskap for snublesteinsprosjekt Lillehammer 2021 - 2022:     

 Prosjekt Bilagstekst År Periode 
Mva 
kode Beløp 

 525088 LILLEHAMMER LYD OG LYS AS 2021 6 801 2 060,00 

 525088 @LILLEHAMMER LYD OG LYS AS 2021 6 0 515,00 

 525088 @LILLEHAMMER LYD OG LYS AS 2021 6 0 -515,00 

 525088 STIFTELSEN JØDISK MUSEUM I OSLO 2021 6 800 7 000,00 

 525088 LILLEHAMMER KOMMUNE 2021 6 800 1 500,00 

 525088 M8 DESIGN AS 2022 6 801 
29 

730,00 

 525088 @M8 DESIGN AS 2022 6 0 7 432,50 

 525088 @M8 DESIGN AS 2022 6 0 -7 432,50 

 525088 GRÜNDER FILM & NINA GRÜNFELD 2021 11 800 6 501,59 

 525088 Kulturarv 2022 7 999 -7 432,50 

 525088 Kulturarv 2022 7 999 -7 432,50 

 525088 Kulturarv 2022 7 999 -7 432,50 

 525088 Kulturarv 2021 12 0 -4 265,00 

 525088 Kulturarv 2021 12 0 -4 265,00 

 525088 Kulturarv 2021 12 0 -4 265,00 

      
11 

699,09 
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