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Kan partiformænd bage andet end rævekager? 

 

Partiformand fra Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, og 

partiformand fra Radikale Venstre, Morten Østergaard, smøger 

ærmerne op og svinger kagerullerne ved den store julekagedyst 

på herregården Gammel Estrup på Djursland.  
 

 

Normalt dyster de på hårde argumenter og gyldne løfter, men den 8. 

december er jakkesæt og attachemapper skiftet ud med forklæder og 

kageruller. Der skal nemlig dystes på julesmåkager i Herregårdskøkkenet på 

den gamle herregård Gammel Estrup. 

”Som regel ser vi jo politikerne på deres vante kampplads i 

folketingssalen og på tv. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de 

klarer det, når de nu skal på slap line i Herregårdskøkkenet, hvor de skal 

lave historiske julekager fra bunden og bage dem i det store 

brændekomfur, som man gjorde for 100 år siden”, siger Britta Andersen, 

der er museumsdirektør på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 De to kombattanter skal kæmpe om titlen som Gammel 

Estrups mesterbager. Udfordringen er den klassiske jødekage, som skal 

bages efter Gammel Estrups 100 år gamle opskrift. Som i det politiske liv er 

dommeren befolkningen, i det her tilfælde museumsgæsterne, der ved 

prøvesmagning af kagerne kårer vinderen. 

 

Den ægte danske jul 

Gennem de seneste mange år har Gammel Estrup slået sin position fast som 

Danmarks juleherregård nummer et. Med juleudstillingen Jul for herskab og 

tjenestefolk kan man opleve de mange juleforberedelser, som der var på 

herregården på den sidste greves tid for 100 år siden. Det store hus skal 

pyntes, grisen skal slagtes, og der skal laves både julesul og julebag.  

 ”Det er jo i perioden fra midten af 1800-tallet og op til Anden 

Verdenskrig, at det, vi forbinder med klassisk dansk jul, opstår. Det er i den 

periode vi får de fleste af traditionerne med juletræ, gaver og pynt, og det 

er i den periode, at den traditionelle julemad vinder indpas. Ikke mindst 

 
    Randersvej 2 

     8963 Auning 

     Danmark 

 

     T +45 8648 3001 

     F + 45 8648 3181 

     post@gammelestrup.dk 

     www.gammelestrup.dk 

 

mailto:post@gammelestrup.dk


07 nov 18 
ME 
 

2 

 

 

julebagværket bliver defineret i denne periode, fordi man får komfur, og 

dermed kan bage alle de lækre julesmåkager som for eksempel 

vaniljekranse og jødekager, som Kristian og Morten skal prøve kræfter 

med”, forklarer museumsdirektøren. 

 

Fakta 

• Den store Kagedyst finder sted den 8. december kl 14-16 på Gammel 

Estrup på Djursland. 

• Entre til Gammel Estrup er 90 kr – børn under 18 år gratis. 

• På dagen er der også juleudstillinger, bageværksted for børn, 

korsang og juletræsdans, julestue med salg af kaffe, kage og 

æbleskiver samt salg af juletræer og pynt. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen på 

ba@gammelestrup.dk eller T 8648 3001 / T 3146 3001 (direkte). 

 

 
   
 

 
 
Den store julekagedyst finder sted i Gammel Estrups historiske 
herregårdskøkken, hvor Morten Østergaard (Rad) Kristian Thulesen Dahl 
(DF) skal ud i en utraditionel dyst på jødekager. Foto: Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum. 
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Kristian Thulesen Dahl (DF) kæmper med Morten Østergaard (Rad) om at 
blive Gammel Estrups mesterbager i den store julekagedyst på Gammel 
Estrup den 8. november 2018. Foto: Dansk Folkeparti (tv) og Steen 
Brogaard (th). 
 
 
 

 
 
I 2015 var der også kamp om titlen som Gammel Estrups mesterbager. 
Dengang stod dysten mellem to kvindelige godsejere, og vinderen blev 
Anna von Lowzow fra Estruplund (th), mens Anne Sophie Gamborg fra 
Møllerup Gods (tv) tog andenpladsen. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. 
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Fakta om Gammel Estrup 
 

• Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev 
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i 
dag Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og er en 
selvejende institution. 

 

• Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger 
sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af 
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, 
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm. 

 

• Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for 
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel 
Estrup, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen 
Aarhus. 

 

• Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni 
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for 
herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste 
for børn og unge. 

 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året, 
heraf ca. 5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra 
helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden. 
Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum. 
 

• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 6 
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den 
daglige ledelse. 

 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 
medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets 
mange, årlige formidlingsaktiviteter.  

 

• For mere information tjek www.gammelestrup.dk, 
www.facebook.com/gammelestrup, 
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på T 8648 
3001 eller post@gammelestrup.dk. 
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