
Egholm Museum 
er et privat museum, som er startet af Ole Falck. Hans første museum blev 
etableret i 1990, men siden 2012 har museet haft til huse i en tidligere land-
brugsbygning. I dag er museet over 1000 m2 stort, og det rummer store 
våbenudstillinger samt unikke, historiske effekter fra 2. Verdenskrig – fra 
rationeringsmærker til kampvogne.

2. Verdenskrig
Egholm Museum har en af Danmarks største samlinger fra 2. Verdenskrig, hvor du kan se 
skydevåben, kampvogne og andet udstyr fra tyske, engelske, amerikanske og russiske soldater. 
Udstillingen er bygget op i temaer med effekter fra bl.a. KZ-lejre, tyske mandskabsbunkere, 
Rommels Afrikakorps, den 9. april samt hele den danske historie om de 5 år.
 
Se også den velholdte Mercedes Benz Cabriolet, der tilhørte naziforbryder Reinhard 
Heydrich. I 1942 blev han – som passager i bilen – offer for et attentat.

Antikke våben
Se den store samling af antikke våben, som i gamle dage også 
blev brugt til andet end krig og jagt. De flotte – ofte udsmyk-
kede – våben kunne fx bruges som magtmiddel, statussymbol 
samt til at skaffe mad på bordet eller til at underholde med.
 
På denne udstilling kan du se våben udformede som finger-
ringe, flotte forladegeværer samt våben, som blev brugt til at 
vise, hvor høj en status ejeren havde. Det er også her, du kan 
se Egholm Museums ældste våben, som er fra omkring 1600-tallet.

E G H O L M
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Mandag den 3. juni 2019 – kun for VAT-medlemmer. 

VAT-udflugt – bustur til:



Jagt
Se vores unikke samling af jagtvåben, som gennem tiden er blevet 
brugt til at skaffe mad på bordet. Samlingen omfatter mange dansk-
producerede våben, men også lande som Tyskland, USA og Sverige er 
repræsenteret på udstillingen. 
Museumsindehaver Ole Falck har altid gået på jagt, og på denne udstil-
ling har vi samlet en lang række historiske effekter fra jægermiljøet.

26 spændende butikker samlet et sted

Fransk nordisk landstil
Gamle ting og sager

Blomster
Rideudstyr

Brugskunst & Café

Program
Turen starter fra Teglporten kl. 9.30 mandag den 3. juni, og vi er fremme ca. kl. 11. Så vil der 
være rundvisning i Museet og bagefter spises medbragte sandwiches (fra Lottes køkken).
Senere kaffe i caféen og mulighed for en tur i haven, hvor man kan bese de forskellige butikker.
Hjemtur så vi er tilbage på Teglporten ca. kl. 16. Maks 50 deltagere.

Prisen for denne spændende tur inkl. bus, entre og rundvisning, 1 sandwich + 1 øl/vand, kaffe 
med kage er kun – bl.a. takket være en flot donation fra Nordea-fonden –145 kroner.

Meld dig til turen i receptionen mellem kl. 11 og 13, fra mandag den 6. maj –  til og med den 20. maj. 

Beløbet indsættes på konto i bank reg. nr. 2253 kontonr. 4396 530649 eller indbetales via 
mobilpay 31 50 52 70 – husk at angive navn – eller betal kontant. 
Tilmeldingen er først endelig, når vi har modtaget din betaling.

Vi glæder os til at se dig 
VAT’s bestyrelse 


