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Historie som lever – hele året!



Spor etter levd liv
I flere tusen år har mennesker levd sine liv på 
Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra 
ulike tidsepoker ruver i terrenget og forteller på 
sin tause måte historien om forfedrene våre. 

Når du besøker Egge Museum kan du gjennom 
levende formidling bli tatt med tilbake til jern-
alderen, til høvdingsetet på Egge, til husmanns-
plassen, til gamle Steinkjer by eller hvor i 
historien du måtte ønske deg. 

Her kan du lene ryggen mot en gammel 
tømmervegg, ta en kopp kaffe og reise i 
din egen historie. 

Friluftsmuseet
På gårdstunet på friluftsmuseet har tiden stått 
stille, så her møter du gjerne tausa eller drengen. 
De kan fortelle mange spennende historier om 
husene som står her, og om livet på en trøndersk       
       gård på slutten av 1800- tallet. I sesongen 
 har vi mange forskjellige dyr på gården.



Når du har hoppet i høyet kan det 
     kanskje friste med nystekte vafler? 

Landbruksmuseet
Egge Museum har den største samlingen 
av landbruksgjenstander nord for Dovre. 
I utstillingshallen vises landbruksmaskiner 
fra flere epoker. 
Vi har blant annet en stor mengde traktorer, 
og en av Trøndelags første biler.

Bygata
I utstillinga «Steinkjer, portretter av en by» 
kan du spasere innendørs i en bygate fra 
gamle Steinkjer. Her kan du gå innom i 
butikker og verksteder, samt oppleve byen  
slik den var i mellomkrigstida. 
Butikkjomfrua selger drops i kolonialen, 
og har mye artig å fortelle om folk i bybildet. 
I “den lille krambod” kan barna selv 
leke butikk. 

          Ta på et forkle og 
   sett i gang handelen!

www.eggemuseum.no



Fylkesmannsgården
- det moderne høvdingsetet

Den stilfulle og vakre embetsboligen 
fra 1919 ble ferdig restaurert i 2007 og var 
tidligere kontor og bolig til fylkesmannen. 
Egge Museum bruker huset til formid-
ling, utstillinger og representasjon. 

Vi leier også ut til møter, bryllup, 
konfirmasjoner og lignende. 

Jekta Pauline
Jekta Pauline ble sjøsatt første gang i 1860, 
og er nå den siste seilende jekt i verden. 
Den har hjemmehavn på Kjerknesvågen, 
i et levende fjord- og kystkulturmiljø. 
Jekta eies av Egge museum og driftes 
og vedlikeholdes av Fjord- og jektnemnda. 

For mer informasjon     
www.jektapauline.no. 



Vikingfestivalen på Egge 
Hvert annet år arrangerer vi Vikingfestival 
på høvdingenes gamle tufter. 
Dette er en storslått opplevelse for hele 
familien, med et vell av aktiviteter, 
foredrag, teater, fortellere, utstillinger
og et innholdsrikt vikingmarked med 
markedsfolk fra hele Europa. 
I år arrangeres festivalen 10.-12. juli. 

”Gammeldagsonga”
Alle ukedagene i uke 27, 29, 30, 31, 32 
og 33 kan du møte sjarmerende og glade 
“gammeldagsonga” på museet. 
De holder på med aktiviteter og leker 
som var vanlige for 100 år siden. 

Dette er barn fra 7-11 år som er 
forhåndspåmeldt til aktivitetsuker. 

Lyst til å være med?
Se våre hjemmesider for mer 
informasjon og påmelding.

Egge gård  
Høyest oppe på Eggevammen ligger 
Eggetunet – sete for noen av viking-
tidas mektigste høvdinger. 
Med utgangspunkt i landskapet rundt 
Egge gård finner man mellom 30 og 
40 gravminner fra jernalderen på rekke 
og rad, og Snorres kongesagaer for-
teller om noen av de som lagde dem. 
Trond Haka, Olve, som var hovgode 
på Mære og Kalv Arnesson er kjente 
skikkelser fra denne tida. Kontakt Egge 
museum for bestilling av gaiding i 
dette maktlandskapet.



Åpningstider:
Sommersesong 21. juni - 9. august
Alle dager kl. 10 - 16
Gaiding kl. 11, 13 og 15
Inngang: Voksne 60,-  
Gratis for barn under 15 år

Bli museumsvenn!  

Museumsvennkortet gir fri inngang til 
museet i sesongen, og arrangementene 
Barnas dag, St. Hans, Eldres dag og 
Advent. Kr. 250,- 
Du får gratis kaffe hver gang du viser 
oss kortet.

Arrangement:
 
 21. juni: Barnas dag og sesongåpning
 23. juni: St. Hans feiring
 2. juli:   Eldres dag
 10.-12. juli: Vikingfestivalen på Egge
 29. nov: Advent

Arrangementer har egne priser.

Se hele vår aktivitetskalender på 
www.eggemuseum.no
 

Steinkjer sentrum

Tunnel

E6 til Bodø

E6 til Verdal og 
Trondheim

Egge museum

Egge 

Egge museum ligger 
i Steinkjer kommune.
Skiltet til Egge fra E6.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
avd. Egge museum 

Eggeveien 40, 7715 Steinkjer.
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Besøk også andre avdelinger i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Stjørdal Museum, Levanger Museum og Nils Aas Kunstverksted.


