
EGHOLM 





¨ Ø i Limfjorden 
¨ Færgeforbindelse til Aalborg 
¨ Areal 6 km2 
¨ Aalborg Kommune 
¨ Ca. 44 beboere 



 

Egholms historie før og nu 

Første skriftlige kilde om Egholm findes i Kong Valdemar Sejrs jordebog over Kronens gods fra 1231, hvor øen benævnes ”Æggiæholm, et hus”. Æggiæholm 
kan sandsynligt henføres til at lokalbefolkningen i Middelalderen indsamlede store mængder af fjordfugles æg, især mågeæg. - ”Et hus” kan sandsynligvis tol-
kes som kongens jagthytte og at Kong Valdemar Sejr benyttede Egholm som jagtområde, når han gæstede Nordjylland. 
 
Egholms ejerforhold 
Gennem Middelalderen havde Egholm flere forskellige skiftende ejere, nævnes kan både konger, herremænd og Vor Frue Kloster i Aalborg. 
De første fastboende etablerede sig på øen omkring år 1500. Flere af Egholms ældste gårde eksisterer stadig og findes på deres oprindelige plads, bl.a. Dam-
gård og Torpsminde. 
 
I årene 1809-10 købte egholmerne jorden til selveje - den blev fordelt på 6 næsten lige store gårde. I perioden 1818-28 skete der en yderligere udstykning til 
20 landbrug. I dag er antallet reduceret til 13 landbrug. Se mindestenen for tidligere og nuværende ejere af slægtsgården Nørkærlund. 
 
Postbåd, Statsbro og færge 
Den første motordrevne postbåd kom til øen i 1914, og Statsbroen ved Nørredyb blev bygget i 1918, til dels finansieret af statsmidler. Den nuværende faste 
færgeforbindelse til Aalborg blev indsat i 1972. Øen havde tidligere eget mejeri og egen skole. Skolen fungerer i dag som lejrskole. 
 
Egholm anno 2009 har 55 faste beboere, hvoraf de fleste dagligt pendler til fastlandet til skole og på arbejde; ganske få lever i dag som fuldtidslandmænd. 
 
En nyhed for øens gæster i 2009 er en købmandsbutik , der er indrettet i en tidligere ladebygning, Egholm 27 (kun søndagsåbent) med salg af is, drikkevarer, 
garn, strik og kunsthåndværk. 
 
Restaurant Kronborg 
I 1918 blev en nedlagt landejendom indrettet som sommerrestaurant med egen anløbsbro. Restauranten med det storladne navn Kronborg, nedbrændte i efter-
året 1945, men blev allerede genopført i sin nuværende skikkelse til sommersæsonen 1946. 
 
I dag er Restaurant Kronborg offentlig ejendom og fungerer som et attraktivt og velbesøgt spisested. 
 
Kronborg Skov 
Et areal på 17 ha, der siden er blevet til Kronborg Skov, blev erhvervet af Aalborg Kommune i 1945. Kronborg Skov er plantet i flere omgange, senest i 1993. 
Skoven fremstår i dag som en lysåben ege- og elleskov med rig underskov af almindelig hæg. 
 
I sommerhalvåret rummer skoven en del ynglefugle, der nyder godt af øens frodige og fugtige jordbund, bl.a. sangdrossel, løvsanger, munk, gærdesmutte, rød-
hals, fasan og solsort. 
 
Flere steder i skoven vokser planter som i gamle dage var nytte- og lægeplanter, bl.a. vild mynte, stor nælde og vild pastinak. 
 
I Kronborg Skov findes en større opholdsplads med borde, bænke, en bålplads og et madpakkehus. 
I skovens vestlige del findes en primitiv lejrplads, med shelter og egen bålplads. Pladsen kan frit benyttes af mindre grupper til enkelte overnatninger. 



 

Egholm er helt flad. Her kunne blive alletiders rasteplads, når den 3. Limfjordsforbindelse er lavet. 



 

De er klar til turisterne. 



 

De bruger altså ikke al deres til på økologisk landbrug 



 

Egholmsminde 



 

Egholmsminde 



 

Var det noget med en kop kaffe to go ... 



 

… eller en is ... 



 

 



 

PIL TUSIND TUNGE 
Troldeskulptur og anlæg opført af kunstneren Thomas Dambo og frivillige 19.-24. juli 2020 for Egholm 
Park i samarbejde med Egholm Øko-Ø, Saga Wood/Build-17, Restaurant Kronborg og Beierholm. 
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Der er skam også andre skulpturer på Egholm 
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