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Kristian Thulesen Dahl blev vinder af den 

store julekagedyst på Gammel Estrup 

 

Lørdag eftermiddag tørnede Kristian Thulesen Dahl og Morten 

Østergaard sammen i en dyst på klassisk julebag på Danmarks 

Herregårdsmuseum Gammel Estrup på Djursland. 

 

De to partiformænd havde skiftet jakkesæt og attachemapper ud med 

forklæder og kageruller, da der blev bagt jødekager på livet løs i 

Herregårdskøkkenet. Kagerne skulle laves efter en hundrede år gammel 

opskrift og bages i Gammel Estrups store brændekomfur. 

Både mel og rappe replikker føg i luften mellem de to herrer, 

som tydeligvis hyggede sig, på trods af at de var langt fra deres vante 

rammer på Christiansborg. Begge havde de taget deres familier med til at 

heppe, mens Gammel Estrups kogekone naturligvis vejledte de to politikere i 

bagningen. 

Undervejs blev der også tid til at tale en smule politik. 

Kristian Thulesen Dahl blev blandt andet med henvisning til det såkaldte 

omprioriteringsbidrag spurgt til, om ikke det ville være mest retfærdigt, hvis 

der blev fjernet nogle procent af dejen, mens der stadig skulle bages lige 

mange småkager! Til det svarede han, at så skulle dejen godt nok rulles tyndt 

ud – en pointe, som mange museer og kulturinstitutioner netop bringer frem 

i denne tid. 

Efter halvanden times bagning kunne de to kombattanter 

modtage folkets dom. Et panel af tilskuerne bedømte kagerne, og det var 

altså Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, der løb af med 

sejren og titlen som Gammel Estrups mesterbager. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen 

direkte på ba@gammelestrup.dk eller T 8648 3001 / T 3146 3001 (direkte). 
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Vinderen af Den store 
Julekagedyst på 
Gammel Estrup 8. 
december blev Kristian 
Thulesen Dahl, der 
vandt den store 
kagerulle og 
mesterbagerforklædet 
foran Morten 
Østergaard.  
Foto: Henning Millard 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Morten Østergaard og Kristian 
Thulesen Dahl kæmpede 8. 
december om at bage den bedste 
julesmåkage på herregården 
Gammel Estrup. Kagerne skulle 
laves fra bunden efter en 
hundrede år gammel opskrift og 
bages i herregårdens store 
brændekomfur. Foto: Henning 
Millard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den store julekagedyst på 
Gammel Estrup stod mellem 
Kristian Thulesen Dahl fra Dansk 
Folkeparti og Morten Østergaard 
fra Radikale Venstre. Disciplinen 
var den klassiske jødekage. 
Opskriften stammer fra 
husjomfru Ottilie Olesen, som 
tjente på Gammel Estrup for 
hundrede år siden.  
Foto: Henning Millard. 
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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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