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Praktisk informasjon:
Dagstur 2.mars.

Pris: 460 kr pr. pers

Inkludert i prisen:
- Omvisning Levanger Fotomuseum
- Guidet byvandring
- Sodd med ingefærøl og flatbrød hos Brusve 
Gård
- Guide som er sammen med dere hele dagen. 

Bestillingsfrist: 25.februar.

Bestilling:
Visit Innherred
Tel: +47 74 40 17 16 / +47 971 46 192
Email: post@visitinnherred.com 

Tips til opplevelser: 
- Galleri Fenka og Martnadsutstilling på 
Dampskipskaia 
- Hvis det er ønskelig med overnatting kan dere 
bo hos Thon Backlund Hotell

Opplev den tradisjonsrike Marsimartnan med fakkeltog og 
tablå om kvelden, omvisning hos Levanger Fotomuseum, 
byvandring og martnadstemingingen i byen.  

Program: 

10. 40  Møtes ved Levanger togstasjon

11.00 - 12.30 Levanger Fotomuseum
Levanger Fotomuseum er et fotohistorisk museum og har en av fylkets største 
fotosamlinger. Dere får omvisning i utstllingen “Røstad skole - fra Lindern til 
Levanger - da skolen ble for alle” samt museets faste utstilling i Renbjørrommet. 
En utstilling om kjemikeren Harald Renbjør, pioner innen utviklingen av 
fargefotografiet. 

12.30- 13.30 Guidet byvandring
Dere får en guidet vandring i Levanger sentrum. Bygårdene i Levanger sentrum 
ble bygd etter siste bybrann i 1897 og er godt bevart fram til i dag. De gir 
trehusbyen sitt særpreg med ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend.

13.45   Marsimartnan
Etter byvandringen blir det tid tiloppleve martnan på egen hånd.  Ferdselen og 
handelen mellom Jämtland og Levanger har vært viktig i flere hundre år og 
marsimartnan kan spores tilbake til vikingtida. Dette er en skikkelig martnan 
med boder, hester, lokal mat og god stemning. Anbealer dere å besøke 
martnadsutstillingen på Dampskipskaia og Galleri Fenka.  

16.30  Middag hos Brusve                  
Før fakkelnatta gjør det godt med litt god mat. Vi møtes i byen og går sammen 
opp til Brusve. Her får dere servert sodd. Dere får også høre mer om Levanger 
Bymuseum. 

19.00   Fakkelnatta 
Fakkelnatta begynner kl 19.00 og da settes Levanger sentrum tilbake til gammel 
tid. Flere tusen mennesker samles med fakler og går igjennom byen, mens 
resten av byen er mørklagt. Langs ruten vi går vises det ulike tablåer. 

Fakkelnatta er ferdig ca kl 21.00. 

Opplev Marsimartnan 
og fakkelnatta i Levanger 

VISIT INNHERRED
WWW.VISITINNHERRED.COM


