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Det begyndte med en drøm. Om et butiksgalleri med atelier og en rummelig lejlighed på 
Frederiksberg i København. Men man kan jo leje et landsted på Midtsjælland for mindre, 
og dertil få frisk luft og masser af helt nye udfoldelsesmuligheder for den slags penge, det 
koster.

Kit Kjølhede, der vil være kendt af mange københavnere for Komplimenterne på Byens 
Hegn på Kongens Nytorv, og som selv arbejder med et bredt felt af kunstneriske produk-
tioner, drømte sammen med gemalen Claus Krüger den drøm om Frederiksberg. Og de 
smilte lidt skæve smil over prisforskellen på byens boligdrømme og mulighederne i provin-
sen. Indtil telefonen ringede en dag, og de fik forelagt ideen om at flytte ind på Hesede 
Hovedgård.

Et hus med mening
Hesede Hovedgård tilhører godset Gisselfeld mellem Haslev og Næstved, og er beliggende 
fint tæt på en af landets nye attraktioner, Skovtårnet, Camp Adventure, som det formelt 
hedder, hvor man kan vandre ad en spiralsnoet rampe op over trætoppene til 45 meters 
højde, og få et nyt perspektiv på verden. Rundt i Destination Gisselfeld kan man gå på jagt 
eller gå ned i tempo, og mærke efter i skovens dybe, stille ro.

Kit Kjølhede og Claus Krüger er nu i fuld gang med at udfylde de ganske vide rammer på 
Hesede Hovedgård med en stribe aktiviteter, der gør glad, som Kit Kjølhedes herlige 
metrokomplimenter, og som Claus Krügers interesse for ædle vine.

– Vi lægger hus til strategimøder og middage, vi tager imod overnattende gæster, og Kun-
stavisens læsere må gerne vide, at man kan leje alle værelser og atelieret, fx til et kunstkur-
sus.

– Vi har slået tonen an med samtidskunst på alle værelser og rundt i huset, fortæller Kit 
Kjølhede.

Endnu har selve indflytningen og ibrugtagningen optaget så mange kræfter, at der er en del 
flere rødgrønne prikker på to-do-listen, og stribevis af gule post-it-lapper på arbejdstavlen, 
end færdige planer i kalenderen. Men Hesede Hovedgård har netop åbnet dørene for 
deres tredje udstilling, mens visionsarbejdet for indhold, stil og kvalitet fortsætter.

TAFFEL på Hesede Hovedgård



View af TAFFEL med Jonna Pedersen – kunstnerens eget foto.

Velkommen til taffel
Netop kvaliteten af oplevelsen ligger altid på sinde hos billedkunstneren Jonna Pedersen, 
der har dækket op til udstillingen Taffel på Hesede Hovedgård.

Jonna Pedersen portrætterer elementer af vores fælles kulturarv, her i form af malerier og 
collager med måltider, vi kender godt, samt kager og slik, som forsøder hverdagene. Frem 
fra hovedgårdens hylder har hun hentet glas, tallerkner og bestik, og lader det indgå i en 
bordinstallation med sanselige collager, der fortæller om forventningens glæde før målti-
det i serien Hvad skal vi have til middag?

– Jeg er et sanseligt menneske, og for mig var det altid vigtigt at vide, hvad vi skulle have til 
middag, fortæller kunstneren. Det var et højdepunkt, som jeg måtte forberede mig på.



Jonna Pedersen – Knasende, og helst med øl til, akryl på lærred – kunstnerens eget foto.

Husmoderens herligheder
Det er hverdagens poesi, og det lidt oversete, de hengemte betydninger, kunstneren 
kalder frem i sin velafbalancerede palet, hvor hun minder os om den energi, der ligger i 
erindringen, i det visuelle fælles.

Koloritten er moderne. Motiver, strøg og streger præcise i en sådan grad, at nogen 
forveksler kunstnerens udtryk med pop-art. Men, for Jonna Pedersen er her noget andet 
på spil. Det er glæden frem for grådighedens uro, og det er genkendelsens nærvær, frem 
for 60’ernes ofte opulente signaler, som Jonna Pedersen maler frem.

Hun kan sin kunsthistorie, og følger med nutidig hånd op på renaissancens overdådige 
stilleben i overdådigt store formater, der får kartofler og persillesovs til at svæve med en 
snert af humor ind i hukommelsens rige. Alle madretterne er udforsket grundigt. De er til-
beredt og tilsmagt af kunstneren, som derpå har anrettet en tallerken, der har stået model i 
hendes atelier.



Collage af Jonna Pedersen.

Den kollektive hukommelse leger Jonna Pedersen videre med i lystige collager med royale 
fotos og ikonografiske Beatles-motiver. Kunstneren går i dialog med sit publikum, og får os 
til at smile sammen med sig over tilværelsens uendelige rigdomme. Det handler om at se, 
og suge til sig.

Noget, der nu og fremover bliver rig mulighed for på Hesede Hovedgård ved Gisselfeld på 

Midtsjælland.

TAFFEL
Hesede Hovedgård ved Haslev
Frem til 11. august

Ved at klikke på "accept" accepterer du Kunstavisen privatpolitik Læs 
mere.
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