
Pressemeddelelse 
 
 

Nobelopdækningen vises for første gang i Danmark 
 
Når Børglum Kloster, nordjysk herregård og gammelt bispesæde, slår portene 
op for årets Julemarked 19., 20. og 21. november, bliver det i år med den 
prestigefyldte Nobelopdækning som hovedattraktion. 
 
I samarbejde med Klässbols Linneväveri, Värmland, Sverige, og deres danske 
forhandler, Butik Hørhuset, Lønstrup, fyldes de private gemakker, som i disse tre 
dage åbnes for publikum, med svenske hørtekstiler af meget høj kvalitet.  
I Kongesalen, som har huset så prominente gæster som Dronning Margrethe den 2. 
og hendes mor, Dronning Ingrid, dækker Dick Johansson, Klässbols Linneväveri, et 
8 m langt bord med Nobelopdækningen. Samtidig vises i Kongesalen en glasmontre 
med en mundserviet fra daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrids 
bryllup i Stockholm i 1935 - vævene, hvorpå duge og servietter til dette bryllup blev 
vævet, står i dag på Klässbols Linneväveri. 
I de øvrige stuer dækker en række kendte personer borde på andre duge fra Klässbols 
Linneväveri, ligesom der i hele den private del af herregården vises et rigt udvalg af 
hørtekstiler fra det svenske væveri. 
Udsmykningen vil blive koordineret af designer og kostumier Lars Andersen. 
 
 

Fakta: 
 

• Nobelopdækningen blev skabt i anledning af Nobelstiftelsens 90-års jubilæum 
i 1991, hvor de svenske firmaer Rörstrand (porcelæn), Orrefors (glas), 
Gense (bestik) og Klässbols Linneväveri (duge og servietter) blev bedt om 
sammen at skabe Nobelservicet 

 

• Hvert år omkring den 10.december dækkes der op på det gamle rådhus i 
Stockholm med ca. 1380 kuverter af det pompøse service for at fejre årets 
Nobel-prismodtagere 

 
 

• Børglum Kloster: Stedet har gennem tiderne spillet en væsentlig rolle i 
danmarkshistorien: I vikingetiden Kongsgård, i middelalderen Bispesæde samt 
kloster, og efter 1536 Herregård 

 



• Herregården ejes og drives i dag af godsejerparret Anne og Hans Rottbøll, der 
sammen med deres fire børn bebor hovedbygningens 85 værelser 

 

• Børglum Kloster holder hvert år sidst i november Julemarked, der besøges af 
mange tusinde gæster - hvert år med et nyt tema som hovedattraktion 

 

• se  www.boerglumkloster.dk 
 
 

 

• Klässbols Linneväveri, Värmland, Sverige, er et familiedrevet væveri, som 
har vævet i hør siden 1920 

 

• Væveriet væver stadig de "gamle klassikere", men har samtidig, via 
samarbejde med dygtige designere, forstået at forny sig og forene det ældgamle 
materiale og den gamle teknik med moderne design, der gennem årene har 
modtaget mange fornemme priser  

 

• Udover duge og servietter til Nobelstiftelsen har væveriet bl.a. leveret 
Kongedugene, Rigsdagens gave til den svenske konge i anledning af dennes 
20-års jubilæum som regent 

 

• Væveriet har omkring 80.000 besøgende om året 
 

• se www.klassbols.se  
 
 

• Butik Hørhuset, Lønstrup: Dansk eneforhandling af hørtekstiler fra 
Klässbols Linneväveri siden 2003  

 

• Butikken viser det største udvalg af Klässbols hørtekstiler uden for væveriet 
 

• Besøges hele året af "stamkunder", der gerne kører langt for at se/købe noget 
unikt  

 

• På grund af butikkens beliggenhed vokser antallet af besøgende drastisk i 
turistsæsonen, hvor også mange tyske kunder finder vej 

 

• se www.klassbols.dk 
 



 
 
 
 
 
 
 


