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Rotunden, 1. etasje 

 

I 1833 ble dette huset er laget som fengsel for menn. Nå står du inne i 

vaktrommet. Før var det 4 tittehull i veggene, slik at vakten kunne passe 

på fangene uten å gå ut av rommet. Nå er det bare ett igjen. Finner du 

tittehullet? 

 

Hils på politihunden Ecco! 

Ecco har vært med politiet i Trondheim på mange oppdrag. 

 

 

Spørsmål 

● Ser du hvilken type hund dette er? 
● Hva slags oppgaver kan politihunder ha? 
● Ser du hvilken årstid det er? 
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Full krasj! 

 

I 1997 kom en spansk prins på besøk. Han landet med fly på Værnes. 

Så ble han kjørt til Trondheim mens flere politimotorsykler passet på. Da 

ble Værnestunnelen stengt for alle andre biler. En drosjesjåfør ble lei av 

å vente, og forsøkte å kjøre bort. Han så ikke politikonstabelen kom 

rundt svingen i full fart, og det ble full krasj! Heldigvis gikk det bra med 

konstabelen og de som satt i bilen. Men både bilen og motorsykkelen ble 

helt ødelagt. På det store veggmaleriet ser dere stedet der ulykken 

skjedde. 

 

 

En celle fra gamle dager 

I ett av rommene ved siden av motorsykkelen finner dere en celle fra 

gamle dager. Finner dere den? Ser dere at den har gitter foran vinduet? 

 

 

I 2. etasje beskrives bare tre av rommene. Andre rom har temaer 

som kan være vanskelige for barna å forstå. 
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Lensmannskontoret, 2. etasje 

 

 

 

Gå opp trappene til 2. etasje. Det første rommet til venstre er et 

lensmannskontor fra 1930-tallet. Lensmannen er en slags politi. Vi har 

hatt lensmenn i Norge helt siden 1200-tallet – altså i over 800 år! I 2021 

skiftet lensmannskontorene navn til politistasjon. 

 

Se hvor mange ting lensmannen hadde på kontoret sitt. Ser dere noen 

ting som dere ikke tror politiet har på kontorene sine i våre dager? 

 

 

Har du skarpe øyne? Finner dere: 

 

Telefon 

Skrivemaskin 

     Spyttebakke 

Pengeskrin 

Kong Harald 7 

Grunnloven 

Klokke 

    Blekk 
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Politiuniformer gjennom 250 år! 

 

I rommet til høgre for inngangsdøra 

kan du se uniformer fra 1700-tallet 

og fram til i dag.  

Uniformene viser hvordan politiet 

alltid har fulgt moten. Hvis politiet 

ser «gammeldags» ut, er det 

kanskje ikke så mange vil gjøre som 

de sier. 

Hvilken uniform synes du er finest? 

 

 

 

Politidamer 
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Mathilde Henriksen var norges første 

kvinnelige politibetjent. Hun begynte på 

Kristiansand politikammer i 1910. 

Først i 1959 fikk damene egen 

politiuniform – finner dere den? 

Visste dere at kvinner i politiet måtte 

gå i skjørt helt frem til 1973? Den 

gangen fikk damer i politiet ikke lov til å 

gå i bukser på jobb!  

I dag jobber det nesten like mange 

damer og menn i politiet. 

 

(Foto: Harald Glattre). 

 

Andre verdenskrig 

 

I 1940-1945 var det krig i Norge. Her er uniformene til politi og soldater. 

Flere av utstillingsdukkene har våpen som ble brukt under krigen. 

 

Mange måtte rømme da det var krig. Flere dro til Sverige. Der var de 

trygge. En av dem var Istvàn Ipolyi. Han var en berømt musiker fra 

Ungarn. Finner dere dette bildet? 
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Her kan dere se Istvàn spille fiolin sammen med vennene sine: 

 

 


