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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

 

Politikerdebat: Østjyske folketingspolitikere 

samles på Gammel Estrup 

 

Hvem skal du stemme på ved det kommende folketingsvalg? Det 

spørgsmål er der god mulighed for at få svar på, når Gammel 

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum afholder en storstilet 

politisk debat mandag den 29. august. 

 

En lang række folketingspolitikere, der er valgt i Østjylland, har nemlig sagt 

ja til at mødes til en sensommerdebat på den gamle herregård og diskutere 

aktuelle emner som sundhed, kultur og samspillet mellem land og by. Alle er 

velkomne til at være med og overvære debatten og stille spørgsmål til 

politikerne. I alt 11 politikere deltager fra hele det politiske spektrum, så der 

er lagt op til en spændende diskussion, hvor mange forskellige meninger 

mødes.  

På Gammel Estrup håber man, at mange vil lægge vejen forbi og 

høre, hvad politikerne har at byde ind med. Kasper Steenfeldt Tipsmark, der 

er museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, 

fortæller: ”Vi er virkelig begejstrede for at kunne præsentere den her debat, 

hvor politikerne kan diskutere vigtige emner, og hvor borgerne kan møde 

deres lokale politikere. Det forlyder jo, at der snart kommer valg, og i den 

forbindelse er det helt oplagt, at vi som demokratisk institution og kulturelt 

fyrtårn her på Djursland, lægger rammer til en debat, hvor borgerne kan 

møde de lokale politikere, og vi alle kan blive lidt klogere på, hvor vi skal 

sætte vores kryds, næste gang vi står i stemmeboksen”, siger Kasper 

Steenfeldt Tipsmark, der er museumsdirektør ved Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum. 

Debatten består af to dele. Første del er en paneldebat i 

Riddersalen på Gammel Estrup, og derefter afholdes der et kaffemøde i 

Herregårdshaven, hvor publikum og presse under mere uformelle former 

kan tale med politikerne. Alle er velkomne – der er gratis adgang til 

arrangementet, der foregår 29. august kl. 13.30-16. 
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For yderligere information om arrangementet kontakt museumsdirektør 

Kasper Steenfeldt Tipsmark på T3052 7701 eller kst@gammelestrup.dk. 

Tilmelding af presse til museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær på T 8648 

3001 eller me@gammelestrup.dk  

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

 

 

Gammel Estrup lægger ramme om en storstilet politisk debat 29. august. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. 

 

 

Fakta 

• Der afholdes politisk debat på Gammel Estrup mandag 29. august kl. 13.30-16. 

• Program: 

13.30-15.00: Paneldebat i Riddersalen.  

15.00-16.00: Åbent kaffemøde i Orangeriet i Herregårdshaven. 

• Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Gratis billetter til paneldebatten i 

Riddersalen uddeles i museumsbutikken på dagen efter først-til-mølle.   

• Følgende folketingspolitikere fra Østjyllands Storkreds deltager: Andreas 

Steenberg (RV), Camilla Fabricius (S), Charlotte Bromann Mølbæk (SF), Heidi 

Bank (V), Katrine Robsøe (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Leif Lahn 

Jensen (S), Malte Larsen (S), Michael Aastrup Jensen (V), Mona Juul (K), 

Torsten Gejl (Alt) 

• Regionsrådsformand Anders Kühnau er moderator.  
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Fakta om Gammel Estrup 
 

• Herregården Gammel Estrup. Gammel Estrup er en af Danmarks bedst 
bevarede Renæssanceherregårde. Gammel Estrup var i mere end 600 år i 
samme families eje. 

 

• Danmarks Herregårdsmuseum. Museet blev oprettet i 1930. 
Danmarks Herregårdsmuseum er i dag et statsanerkendt specialmuseum. 
Museet beskæftiger sig med de godt 730 danske herregårde, og alt hvad 
dertil hører af herskab og tjenestefolk, bygninger og arkitektur, skove og 
marker, haver og kulturlandskab, indretnings- og boligkultur, malerkunst 
og møbler mm. Museet er en selvejende institution. 

 

• Udstilling inde og ude. Gammel Estrups udstilling rummer en række 
enestående interiører for herskab og tjenestefolk fra omkring år 1500 og 
frem til første del af 1900-tallet. Desuden kan man opleve et helstøbt 
kulturmiljø med historiske haver, driftsbygninger og arbejderboliger. 

 

• Dansk Center for Herregårdsforskning. Gammel Estrup er hjemsted 
for det nationale forskningscenter Dansk Center for Herregårdsforskning. 
Centeret er tovholder på det europæiske ENCOUNTER (European Network 
for Country House and Estate Research).   

 

• Aktiviteter. Museet afholder årligt en række store arrangementer 
herunder 1700-talsfestivalen, Allehelgensaften og juleaktiviteter i 
forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. 

 

• Børn og unge. Museet har en aktiv kulturtjeneste for børn og unge og er 
regional partner i det nationale skoletjenestenetværk. 

 

• Besøgende. Gennemsnitligt er besøgstallet knap 100.000 om året 
(sammen med nabomuseet Det Grønne Museum). Gammel Estrup har 
desuden over en halv million besøgende online hvert år. 

 

• Personale og frivillige. Personalet består af ca. 15 personer – heraf 8 
fastansat. Museumsdirektør Kasper Steenfeldt Tipsmark har ansvaret for 
den daglige ledelse. Gammel Estrups frivillignetværk har ca. 150 

medlemmer. 


