
Truecrime Trondheim 

 Beskrivelse Sted Utstyr 
Fritz Moen Fritz moen ble utsatt for justismord og dømt for drap på to unge kvinner i trondheim på 1970-tallet. Han 

forsøkte flere ganger senere å bli frikjent og få saken gjenopptatt, men til ingen nytte. Etter hans død 
kom det fram på dødsleiet til en annen mann at det var han som hadde drept de to kvinnene mens han 
var på jobbreise i Trondheim.  

Gang- og togbru 
ved Lerkendal 
stadion 

Bitemerker/anatomi-
skjorte. 

Arntfinn 
Nesset 

Alle har et søskenbarn på Gjøvik, men ingen har en bestemor i Orkanger. Arntfinn har innrømmet å ha 
tatt livet av mange gamle på gamlehjemmet han jobbet på i Orkdal på 1980-tallet. Hvor mange det er 
snakk om er ikke sikkert. (Det er usikkert om han vi bli kalt inn til å bistå i korona-krisen, på tross av at 
han er lege) 

St. Olav hospital, 
eller et sted 
nærmere Orkdal. 
 

Sprøyter/utstyr som 
viser hvordan han 
gjorde det. 

Belle Gunders Amerikansk seriemorder fra Selbu. Tok livet av et sted mellom 13 og 111 mennesker over en 30-
årsperiode i USA på slutten av 1800-tallet. Hun skrev til enslige menn i USA som kom fra Norge og 
Sverige, så fikk hun de til å tro at de skulle gifte seg, og skrev store livsforsikringer på mennene…  

Et sted med en 
gammel 
husmannsplass.  

Mobil projektor 

2.verdenskrig Nazistene bygde mange og store forsvarsverk i Trondheim mellom 1940 og 1945. Trondheim ble sett på 
som en veldig viktig by i planen om å erobre England. Trondheim ble av nazistene sett på som en 
eksemplarisk arisk by, og de forelå planer om å flytte det meste av den sivile befolkningen til utløpet av 
Gaula i en ny by som skulle hete Neue Trontheim. I Trondheim skulle det bare bo nazister og 
Bispehaugen skole var tiltenkt som gamlehjem for SS-offiserer.   

Bunker på Leira, 
(Dora), 
Bispehaugen skole 

Mobil projektor 

Rinnanbanden Rinnanbanden fanget, torturerte og drepte mange motstandsmenn i Trondheim. De ble som oftest skutt 
i kjelleren og likene kjørt ut og begravd i ukjente graver i marka. Lederen Henry Rinnan ble henrettet på 
Kristiansten Festning i 1947. 

Huset til 
Rinnanbanden, 
Jonsvannsveien 46 

Kulehylster. 

Tukthuset Her har det vært straffhus, fengsel og utleie av slavekraft.  Justismuseet. Husmannskost 

Jarle Varan Den verdenskjente høyesterettsjustitiariusen i USA som opphevet raselovene. Har en far fra Trondheim 
by. Som så mange andre som utvandret fra Norge, valgte de å gjøre om på navnene så det skulle være 
lettere å uttale. Og guttungen som i Trondheim, ville blitt kalt Jarle Varan er i dag best kjent som Earl 
Warren.  

Svartlamoen, eller 
et sted med gamle 
bygårder. 

 

Reitgjerdet Her sto tiden stille i mange tiår og behandlingen av psykisk syke var skandaløs.  Enkelte personer lå 
bundet fast i sengene på enerom i over 10 år. Den eneste som ble dømt og straffeforfulgt i denne saken 
da den ble avslørt, var han som gikk ut offentlig og tystet.  

Brøset Tvangsskjorte 

Police cheef 
Wigum og 
strategisk 
vinmonopol 

Wiggum er politisjefen i The Simpsons, og selv om navnet egentlig har sitt utspring fra Storbritannia, 
finnes det også en del trøndere med dette etternavnet, og da har vi også en gylden unnskyldning til å 
stoppe og ta en smultring og en kopp kaffe.  
 
I en større demonstrasjon i trondheim på 1970-tallet ble det fattet av demonstrantene at de skulle 
storme politihuset nede ved jernbanestasjonen. Men på vei nedover ble det gjort innbrudd i 
vinmonopolet og de tidligere ivrige demonstrantene drakk seg ganske fulle og mistet all lyst til videre 
opptøyer.  

Polet i sentrum, 
politihuset,  

Smultringer og kaffe. 



 


