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PRESSEMEDDELELSE 

Folketingspolitikere mødtes til veloplagt debat 

på Gammel Estrup 

 

En lang række østjyske folketingsmedlemmer havde finpudset 

argumenterne og smurt stemmebåndene til Sensommerdebatten 

på Gammel Estrup, hvor der blev diskuteret både kultur, sundhed 

og forholdet mellem land og by. 

 

Riddersalen var godt fyldt op med interesserede borgere, der var mødt frem 

for at høre deres lokale folketingsmedlemmer diskutere politik på Gammel 

Estrup den 29. august – og de fik valuta for pengene. Det var nemlig ti 

veloplagte politikere, der var mødt frem for at debattere kulturpolitik, 

sundhed og forholdet mellem land og by. 

 

Ter aktuelle emner 

Sensommerdebatten fandt sted på et af de vigtigste kulturelle fyrtårne i 

Norddjurs, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, og derfor tog 

diskussionen udgangspunkt i kulturpolitik. En diskussion, der – ikke mindst 

pga. regeringens løfte om en reform på museumsområdet – engagerede flere 

af de fremmødte, der kom fra lokale museer og kulturinstitutioner. Blandt 

både tilhørere og politikere var der bred enighed om, at man bør se på 

strukturen for de statslige tilskud til museerne for at sikre en fair fordeling af 

midlerne og kulturelle tilbud af god kvalitet – også på landet. 

I forlængelse af kulturpolitikken blev forholdet mellem land og by 

mere generelt debatteret, og både kulturinstitutionernes rolle, logistik og 

transportmuligheder, adgang til realkreditlån og offentlig service blev 

fremlagt som områder, der må ses på i forhold til at opretholde det gode liv 

på landet. Moderator på debatten var regionsrådsformand Anders Kühnau, 

så der var naturligt nok en del fokus på sundhed i debatten, hvor blandt 

andet kultur på recept, nærhospitaler og mangle på arbejdskraft i 

sundhedssektoren samt børn og unges trivsel blev diskuteret. 

 

Årlig sensommerdebat 

Efter den politiske debat, havde Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum inviteret til åbent kaffemøde i herregårdshavens 

Orangerier, hvor borgerne og den fremmødte presse kunne få en snak med 

politikerne på tomandshånd. Det er nemlig vigtigt for museet at skabe et 

rum, hvor politikere og borgere kan mødes: 

 ”Som lokal kulturinstitution ser vi det som vores opgave at 

understøtte den demokratiske samtale. Det er vigtigt, at østjyderne får 
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mulighed for at møde deres lokale folkevalgte, og det er vigtigt, at 

politikerne møder de mennesker, som de laver politik for. Derfor har vi 

arrangeret den her sensommerdebat, og jeg håber, at det kan blive en 

årligt tilbagevendende begivenhed her på Gammel Estrup”, siger Kasper 

Steenfeldt Tipsmark, der er museumsdirektør ved Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum. 

  

For yderligere information kontakt museumsdirektør Kasper Steenfeldt 

Tipsmark på T3052 7701 eller kst@gammelestrup.dk. 

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammel Estrup var rammen om Sensommerdebatten 29. august. Foto: Gammel 
Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
 

Efter paneldebatten i Riddersalen på Gammel Estrup var der 
åbent kaffemøde i herregårdshaven, hvor man kunne tale med 
politikerne på tomandshånd. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. 
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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. 


