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Nordmand med djurslandske rødder udstiller
fotokunst på Gammel Estrup
Helge Dyrholm bor til daglig i Norge, men for tiden udstiller han
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Danmark

kunstfotos på Gammel Estrup på Djursland, hvor hans forfædre
boede og arbejdede gennem generationer. Udstillingen kan
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opleves i Orangeriet i Herregårdshaven og omfatter både
naturbilleder og interiørbilleder fra herregården
Helge Dyrholms tip-tip-tip-oldefar hed Esben Andersen Bache. Han voksede
op ved Gammel Estrup, hvor han arbejdede i mange år.
”Den daværende forvalter, Münster, ordnede det sådan, at
Bache kunne overtage Dyrholm-gården ved Fløjstrup Kær, som hans
efterkommere ejede gennem to-tre generationer. Bache var landarbejder
og gartner. Han kunne læse og skrive ganske godt og lærte sig efter
sigende gartnerfaget i Gammel Estrups bibliotek. Han må have været
dygtig, for han modtog diplom tre gange fra det kongelige danske
landhusholdningsselskab”, fortæller Helge Dyrholm, som har forsket i
slægtens historie.
Fotoudstillingen, der har titlen På dansk Mark, er inspireret
af historien – både herregårdens lange historie og Dyrholm-slægtens
tilknytning til stedet. ”Jeg vil gerne vise Gammel Estrup i al sin pragt og
samtidig komme med mit eget budskab og holdning til fortiden, nemlig at
man har meget at være stolt af og taknemmelig for”, siger Helge Dyrholm.
Dyrholm har fotograferet Gammel Estrup igennem det sidste
år gennem alle fire årstider. På dansk Mark kan opleves fra påske 2017 til og
med skolernes efterårsferie.
For yderligere information, udtalelser og billeder kontakt museumsinspektør
Marie Kirstine Elkjær på T 8648 3001 / me@gammelestrup.dk eller Helge
Dyrholm på T +47 4829 7077 / helge.dyrholm@kristiansand.kommune.no.
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Helge Dyrholm udstiller sine kunstfotos fra Gammel Estrup i Orangeriet i
herregårdshaven i hele sommerhalvåret. Foto: Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet

Helge Dyrholms
fornemmelse for
motiverne og brug
af filtre og farver
giverbeskueren en
eventyrlig
oplevelse af
herregården og
kulturmiljøet
omkring den. Foto:
Helge Dyrholm.
Titel: ’To må man
være’.
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Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet


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 - Herregårdsmuseet og er en
selvejende institution.



Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og
anvende en passende del af den til en samling, der viser
herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.



Gammel Estrup – Herregårdmuseet 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 – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og
Arkitektskolen Aarhus.



Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned
og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og
tjenestefolk.



Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca.
5.000 fra udlandet.



Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt
mandage i vinterperioden.



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



Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på
museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør,
2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for
Herregårdsforskning.



Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige
ledelse.



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