
9. gilde 

August-mødet var henlagt til 

Børglum Kloster og 18 glade 

gildepiger kørte afsted i privatbiler. 

Første store oplevelse var at se den 

færdige 70 m lange og 50 cm høje 

kopi af Bayeuxtapetet, som er 

permanent udstillet på Børglum 

Kloster. Ved økonomisk hjælp fra 

sponsorer er det sat i glasmontre 

med forklarende tekst nedenunder. 

Det har taget brodøserne 14½ år at 

brodere det på hørlærred med 8 

farver uldgarn, som er sponseret af 

Vikingegruppen Lindholm Høje. 

Det sidste sting blev taget 28. juni 

2014 af Kamma Jensen, som er en 

højt værdsat gildepige i 9. gilde. 

Derfor var det en ekstra stor 

oplevelse for os, at Kamma fortalte 

om baggrunden for projektet og 

gennemgik hver eneste ”handling” 

på tapetet, så det blev levendegjort. 

”Vilhelms hær har heste med 

bueskytter, mens Haralds hær er 

fodfolk med sværd og spyd”. Så var 

det sat på plads. 

Tapetet omhandler bl.a. slaget ved 

Hastings i 1066 –Vilhelms erobring 

af England. Harald døde i slaget. 

 

Den gamle hestestald er nylig 

renoveret til udstillingsbygning. 

RealDania har ydet 11 mio til nye 

tiltag, hvoraf halvdelen er brugt på 

denne bygning, som også viser 

”Med på Moden” – kvindedragter 

fra 1890-2015, doneret fra hele 

landet. Desuden er der i stueetagen 

et permanent udstillingslokale, pt 

Esben Hanefelt samt toiletter og en 

dejlig cafe. 

Der er blevet ændret på de øvrige 

udstillinger, bl.a. om Børglum 

Klosters historie gennem 1200 år, 

som fylder 2 etager. Her følger man 

historien helt tilbage fra den 

tidligste tid til nutiden. Helt tilbage i 

1835 købte den første Rottbøll 

Børglum Kloster og Anne og Hans 

Rottbøll er 6. generation og har 4 

børn. De 437 hektar jord drives 

som almindeligt landbrug med 

hovedvægten lagt på planteavl. 



Siden 2012 har Anne Marie Helgers 

store rober haft permanent ophold 

på Børglum Kloster og det er et flot 

skue. 

Et udpluk af dekorationer og 

rekvisitter fra julekalenderen i 2011, 

”Ludvig og Julemanden”, som blev 

optaget på Børglum Kloster, har sit 

eget univers. Også Julemandens 

værksted kan ses med alle bamser 

og nisser klar til at blive sendt 

afsted til søde børn. 

Der er mange flere udstillinger, og 

vi så bl.a. Legetøjsmuseum med 

fortrinsvis gl. dukker, munkekælder 

der viser kannikkernes liv på 

Børglum Kloster i middelalderen og 

det gamle Herregårdskøkken er 

genetableret som det så ud i årene 

1900-1950, da store folkehold 

arbejdede på klostret. De gamle blå 

køkkenredskaber er på plads, 

komfuret er pudset op, bordet er 

hvidskuret og stemningen genskabt. 

Den gamle domkirke er et helt 

kapitel for sig selv og er en af de få 

privatejede kirker i landet. Om 

sommeren bruges den også som 

sognekirke, men om vinteren er 

den for kold. Al vedligeholdelse må 

Anne og Hans Rottbøll selv stå for. 

Der er sket renovering udvendigt 

og kommet nyt tag på. Indvendig 

renovering afventer tilskud fra div. 

fonde, idet det mindst vil koste 25 

mio kr. 

For at skabe indtægter afholdes der 

flere udstillinger og foredrag over 

året og hvert år er der juleudstilling 

med temaer i de private stuer. 

Desuden er der en spændende butik 

med stort udvalg af gaveartikler og 

bjeske lavet på lokale krydderurter 

samt klosterøl. 

Anne Rottbøll var en fantastisk 

fortæller og vi kan varmt anbefale 

et besøg. 

Herefter kørte vi mod Gateway 

Blokhus, hvor den arrangerende 

gruppe havde dejlig frokost til os. 

Vi hyggede os og sang. En dejlig 

dag med flot solskinsvejr sluttede 

med kongespil. 

 


