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Den siDste naDver
- et forord til udstillingen

Af Erik Norman Svendsen
Biskop over København stift

For et år siden fik vi i vores officielle spisestue i bispegården i Nørregade ophængt et 5 meter 
langt og 2 meter højt billede, takket være Ny Carlsbergfondet. Det bærer titlen: “Opstil-
ling”, og er tydeligvist inspireret af Leonardo da Vincis berømte billede af den sidste nadver. 
Leonardos lange spisebord i nadversalen går igen på billedet, men der er ingen personer, og 
opdækningen består kun af et æble og en citron. 
 Det store udtryksfulde billede er udført af Karen Birgitte Lund i 2006 og kan næppe 
kaldes for et rigtigt nadverbillede. Hvis ikke man kender Leonardos da Vincis nadverbillede, 
vil man næppe forbinde det med den sidste nadver. Men billedets inspiration og placering i 
bispegårdens spisestue gør det alligevel til et nadverbillede. Gæsterne, der sidder og tager for 
sig af retterne ved bordet i spisestuen har udsyn til “Æblet og citronen” som min kone med et 
blink i øjet har døbt billedet.  

Den sidste nadver er historisk set Jesu sidste måltid. Han fejrede det jødiske påskemåltid 
sammen med sine disciple i en ovensal i Jerusalem aftenen før sin død. Under måltidet tog 
han et brød og derefter et bæger vin og gav med tanke på sin forestående død begge en ny 
tydning, som hans legeme og blod, givet og udgydt til syndernes forladelse. Og Jesus tilfø-
jede: “Hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder i Herrens død, indtil han 
kommer” (1. Kor. 11,26).  
  Den sidste nadver er med andre ord alligevel ikke den sidste. Den sidste nadver før Jesu 
død og opstandelse peger frem mod det fællesskab, som Jesus lover han fortsat vil have med 
sine venner, hver gang de kommer sammen og bryder brødet og drikker vinen. “Gør dette til 



min ihukommelse, siger han, så det aldrig kunne glemmes siden. “Den sidste nadver ligger 
historisk i forlængelse af Jesu måltider sammen med toldere og syndere, og udtrykker i hand-
ling, hvad han forkyndte om syndernes forladelse og adgang til Guds rige.  
 Også ved den sidste nadver var svig og svigt nærværende i skikkelse af Judas, som kort 
efter forrådte ham for 30 sølvpenge; og Peter der fornægtede ham under forhøret i ypperste-
præstens gård; for ikke at glemme de øvrige disciple, der alle faldt i søvn efter måltidet ude i 
Gethsemane Have, hvor Jesus angst til døden bad dem våge med ham. Det er sådanne svige-
fulde og svigtende disciple han er sammen med den sidste aften, og som han efterlader sin 
tilgivelse med løfte om fortsat nærvær og fællesskab. 
 Den sidste nadver er et kærlighedsmåltid, og oprindeligt fejrede de første menigheder 
derfor nadveren i forbindelse med et rigtigt måltid (agape). Senere skilte man af praktiske 
grunde selve måltidet og den sakramentale del fra hinanden, sådan som det sker i kirkens 
nadverritual. Men nadverens forpligtende karakter af et kærlighedsmåltid gælder stadig og 
forsøges i disse år konkret genoplivet ved mange gudstjenester skærtorsdag aften, hvor der 
indledes med fælles aftensmad (nadver).   
  Den sidste nadver rækker på den måde helt frem til i dag, så enhver i beretningen herom 
kan genfinde kernen i det kristne evangelium og skrøbeligheden i den kristne menighed. Det 
er alt sammen repræsenteret ved det spisebord, hvor Jesus fejrede det jødiske påskemåltid 
med sine disciple aftenen før sin død, og hvor han indstiftede den hellige nadver. Vores svig 
og svigt men først og sidst Jesu tilgivelse og kærlighed præger den sidste nadver og lader fort-
sættelse følge. 

Det siger sig selv, at en sådan fortælling og praksis er blevet kunstnerisk fremstillet og fortol-
ket igen og igen og stadig inspirerer til nye fortolkninger og fremstillinger både hos kunstnere 
og prædikanter. Den sidste nadver hører til vores fælles fortælling og kan, som kunsthisto-
rien viser, fortolkes igen og igen. Den er et kraftfelt af stor religiøs og kunstnerisk betydning. 
Grundtvig har i enestående grad forenet det kunstneriske og religiøse i sine salmer om ”ba-
det og bordet” dvs. dåb og nadver som de mødesteder, hvor Gud igen og igen taler direkte til 
os. 
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Incitamentet til “Den sidste nadver” var tanken om en udstilling der præsenterede sit emne 
som en kunstnerisk og kulturel laboratorietest af den kristne åndelige kulturarvs betydning i 
dag. Jeg tænkte ikke specielt på kirkekunst, men mere generelt på spørgsmålet om, på hvilken 
måde den formidable fortællekraft og den billedskabende dynamik i versene om den sidste 
nadver i evangelisternes forskellige udgaver kan anvendes kunstnerisk i dag.

Konkret blev den første tanke om udstillingen født af en tegning af Den sidste nadver, som 
Anders Bendixen tegnede i oktober provokeret af, at jeg havde opfordret ham til at prøve at 
stille sig selv en umulig opgave som f.eks. at male et motiv som Den sidste nadver.  Tegnin-
gens simple vits uden den fjerneste regulære kristne brod (Dem der så, kat. nr. 3) var både 
opmuntrende og foruroligende for en ikke-religiøs kristen som undertegnede, der ser med 
en vis ængstelse på de yngre generationers historieløshed. Tegningen førte således til  spørgs-
målet, hvad ordentlige billedkunstnere, hedninge og troende i samlet trop, kan bruge en 
central bibelsk beretning  som Den sidste nadver til i dag – hinsides da Vinci-mysterier og 
andre konspirationsfortællinger i en tid, hvor de færreste har en forklaring på, hvorfor de ikke 
vil være 13 til bords, og de fleste fra min generation kun kender til den hellige gral fra Monty 
Pythons film.

Mit håb eller min forventning til udstillingen var, som jeg skrev i den formelle indbydelse til 
kunstnerne, “at der vil være det positive budskab ved udstillingen, at der er en kulturarv og 
en fælles referenceramme, der er noget værd”.  Og der skulle være nok at tage fat på. Ved si-

“Den siDste naDver”
- en kort introduktion til udstillingen
 
Af Lennart Gottlieb
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den af det mystiske og de moralske aspekter er der jo historien om Judas og også de følelses-
mæssige aspekter – det sidste, sorgen og håbet – og i det religiøse perspektiv med nadverens 
indstiftelse tilgivelsen og syndsforladelsen. Men hvad kunstnerne konkret ville bidrage med, 
måtte de selv vælge, og jeg gjorde det klart, at der ikke var nogen bestemte ønsker mht., hvad 
udstillingen skulle indeholde, bortset fra kunst, der helst skulle være til salg. Det kunne være 
nye eller ældre ting, store eller små, færdige værker eller skitser. 

Resultatet skal ikke gøres op her, hvor udstillingen netop er hængt op, og en stor del af vær-
kerne er så friske, at de lige må have lov til at bundfælde sig, men man kan konstatere, at 
ingen gav op, selv om fristen var så kort som to måneder fra den formelle indbydelse til ud-
stillingens åbning, tværtimod har alle ydet deres bedste, også de kunstnere for hvem emnet 
ikke er faldet lige naturligt. Der er konkrete fortællende og der er mere abstrakte løsninger, 
et køleskab og tallet 13 f.eks. overfor psykologiske spændinger. Man kan hæfte sig ved, at flere 
billeder forholder sig direkte eller indirekte til Judas-figuren, og at lidt flere forholder sig til 
den klassiske billedtradition for fremstillingen af den sidste nadver, og ved siden af dem er 
der fuldstændig overraskende og billedmæssigt originale bidrag som f.eks. Peter Lands flue-
svamp.

Peter Land har i en tekst til sit billede givet udtryk for taknemmelighed over, at han ved at 
deltage i udstillingen er blevet givet lov til at tænke kristen symbolik og sit eget billedsprog 
sammen i en grad, som han aldrig selv ville have givet sig lov til. Det er vi, Annegrethe Davis 
og jeg, selvfølgelig ikke mindre taknemmelige for, at han og alle de andre kunstnere har givet 
sig selv lov til, og at de dermed har givet os lov til at se, hvad man har kunnet og stadig kan 
bruge en af Bibelens historier til, og rimeligvis også, vil nogle sikkert mene, i hvad man ikke 
kan eller ikke burde bruge dem til. Vi vil derfor gerne takke kunstnerne hjerteligt for den 
indsats og den tillid, de har vist os, ligesom vi vil takke alle de gallerier, der i en anden, måske 
en mere ukristelig gallerikultur kunne tænkes at have lagt hindringer i vejen for udstillingen, 
for deres venlighed og velvilje.
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1
anette abrahamsson

f. . 1955, maler, professor
13 glas. 2009

Tempera på lærred. 60 x 97 cm
Kr. 22.000

Reg. nr. 29210
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2
anDers benDixen
f. 1982, tegner
Stoledans. 2009
Tusch og blyant. 42 x 59 cm
Kr. 2.200
Reg. nr.29897



15

3
anDers benDixen
f. 1982, tegner
Dem der så. 2008
Tusch og blyant. 42 x 59 cm
Kr. 2.200
Reg. nr.29915
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4
søren bjørn
f. 1981, maler
Kummefryser. 2009. Olie på lærred. 30 x 40 cm
Kr. 3.500. Reg. nr. 29914



17

5
søren bjørn
f. 1981, maler
Åbent køleskab. 2009
Olie på lærred. 65 x 40 cm
Kr. 6.000
Reg. nr. 29911
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6
Lars bukDahL

f. 1968, kritiker og ordkunstner
13 hynder. 2009

Tekst sat i ramme. 72 x 101 cm
Ed.1/1

Kr. 2.500
Reg. nr. 29937
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7
Dorte DahLin

f. 1955, maler
Delphi / Den sidste nadver. 2007

Olie på lærred. 70 x 127 cm
Kr. 27.000

Reg. nr. 29917
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8
hein heinsen

f. 1935, billedhugger, professor
Fisk og talrække. 1975

Mixed media. 25 cm i diameter
  (Støbt fisk af bronze og brændt bemalet tallerken)

Det udstillede eksemplar er ikke til salg.
Kr. 7.500
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9
Peter hoLst henckeL

f. 1966, billedkunstner
Paradise Cut Up. 2002

Lambda fotografi. 100 x 80 cm
Eks.  1/3

Kr. 16.000
Reg. nr. 29930
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10
anDers kirkegaarD

f. 1946, maler 
Brødre under angreb af virkeligheden. 2005 og 2009

Olie på lærred. 90 x 135
Kr. 30.000

Reg. nr. 29931 
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11
michaeL kvium

f. 1955, maler 
Judas. 2009

Olie på lærred. 120 x 90 cm 
Kr. 276.000

Reg. nr. 29909
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12
Peter LanD

f. 1966, billedkunstner 
Snehvid Fluesvamp (Amanita Viròsa)

Olie på lærred. 56 x 70 cm
kr. 50.000

Reg. nr. 29928

I TV-serien ‘X-FILES’ har FBI agenten Mulder en plakat hængende på sit kontor, som viser 
en flyvende tallerken. Nedenunder står der med store typer “I WANT TO BELIEVE” Pla-

katen slog mig  på grund af den tragiske ambivalens, der ligger i udsagnet “Jeg ønsker at tro”, 
en ambivalens, der meget præcist spejler mit eget forhold til kristendommen (og institutio-

naliserede religioner i øvrigt): Jeg ønsker at tro, men jeg evner det af forskellige årsager ikke. 
Denne manglende evne har også betydet, at jeg i mit arbejde med billeder mere eller mindre 

bevidst er veget udenom alt for tydelige referencer til Bibelens fortællinger. Ikke af mangel på 
lyst, men mere, fordi jeg føler, at der på det personlige plan ikke ville være dækning for et så-
dant billedligt udsagn fra min hånd. Det har derfor været en stor udfordring for mig at skulle 

lave et billede, der forholdt sig til Den Sidste Nadver, men også en velkommen udfordring. 
Gennem opfordringen/udfordringen til at deltage i udstillingen er jeg blevet givet lov til at 
tænke kristen symbolik og mit eget billedsprog sammen i en grad, som jeg aldrig selv ville 

have givet mig lov til. Og for det er jeg taknemmelig. Det færdige maleri viser en gruppe pad-
dehatte af arten Snehvid Fluesvamp, som er en af de giftigste svampe, som vokser på vores 

breddegrader. Den bliver ofte forvekslet med almindelig champignon og har været skyld i en 
del forgiftninger og dødsfald. Billedet af disse svampe refererer således til tre af de motiver 

som præger fortællingen om Den Sidste Nadver: Måltidet, forræderiet og den lurende død. 

Peter Land
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13
ib monraD hansen

f. 1963 maler 
På vej til Getsemane. Studie til komposition. 2009

Bly. 46x46 (papirmål: 76x56)
Kr. 20.000

Reg. nr. 29929
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14
anDers morgenthaLer

f. 1972, tegner 
Den sidste nadver. 2009

Farveblyant og blyant. 56  x 76 cm
Kr. 9.800

Reg. nr. 29935
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15
øivinD nygaarD
f. 1948, billedhugger
Citatfusk I. 2009
Tusch, blyant og fotografi. 50 x 70 cm
Kr. 9.000
Reg. nr. 29932
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16
øivinD nygaarD
f. 1948, billedhugger 
Citatfusk II. 2009
Tusch, blyant og fotografi. 50 x 70 cm
Kr. 9.000
Reg. nr. 29933



38

I Final Supper har jeg indtaget tjenerrollen ( Jesus ofrede sig for os og tjente til vores formål 
– det evige liv). Jeg tilbyder, men signalerer måske også noget bøddel i blikket, hvilket kan 
henvise til den dialektiske tilgang mht. at give og tage, gaver kontra straf. 
 Udover de klassiske elementer såsom vinen og brødet har jeg også inddraget andre 
symbolske genstande. Retfærdigheden (vægten på fadet) træder i kraft, når tiden er moden 
(timeglasset). Nogen eller noget skal ofres, så regnestykket kan gå op og udjævne den ne-
gative balance fra vores syndefulde gerninger. Beskueren må dog selv påfylde vægten med 
værdier…
 Lysekronen (eller glorien?) som hænger i en jernkæde fra loftet, minder til dels om et 
torturinstrument (eller tornekransen?) og glasskårene, den halvt fordærvede mad, iturevne 
lagner etc. giver et indtryk af, at middagen og ritualet forbundet hermed er endt katastrofalt 
og kaotisk. Dog fortsætter festen tilsyneladende ufortrødent (tjeneren byder stadig gæsterne 
indenfor).  Trods rummets hærgede tilstand ligger der også en æstetisk skønhed i stemning 
og belysning, som gør, at “måltidet glider bedre ned”. Ligeledes glider den religiøse destruk-
tive fortælling bedre ned, når den formuleres i æstetiske ordbilleder, som både kan vække og 
plante et væld af følelser i os.
  Med Final Supper forsøger jeg at konfrontere beskueren med, hvorvidt den arv og det 
tankesæt forbundet med religiøse højtider stadig er “spiseligt”. Hvor længe skal vi sidde til 
bords med gamle ideologier og blive ved med at forråde (og foræde) os selv? Hvorfor har vi 
brug for, at nogen ofrer sig for os og dermed fratager os ansvaret?

Thomas Nymark
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17
thomas  nymark
f. 1975, fotograf 
Final supper. 2009.
Lambda fotografi. 65 x 100 cm
Ed. 1/5.
Kr. 8.000
Reg. nr. 29941
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18
bjørn nørgaarD
f.  1947, billedhugger, professor
Den sidste nadver. 2007
Modelleret skitse til Den sidste nadver i Christianskirken, Fredericia.
Bronze. 34,5 x 98 cm. Eks. 3/7
Kr. 45.000
Reg. nr. 29934

Til venstre ovenfor: Plakat for filmen Nadveren. 1971.
Til venstre nedenfor: Tegnet skitse til Den sidste nadver i Christianskirken, Fredericia.
Udstilles efter aftale med Bjørn Nørgaard. Ikke til salg.
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19
Lars nørgårD

f. 1956, maler og tegner 
Judas. 2009

Olie på lærred. 30 x 30 cm
Kr. 15.000

Reg. nr. 29916

Sådan så Judas ud.

Lars Nørgård
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20
steen møLLer rasmussen
f. . 1953, fotograf og filminstruktør 

Den sidste nadver. The video.2009
Video. 2 min., kører i loop.

Edition af 3
kr. 12.000,-

Reg. nr. 29928
Som installation: Kr. 50.000 - installeret af kunstneren
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21
sonny tronborg

f. . 1953, maler og installationskunstner 
De rejsende. 2009.

Installation.
60.000

Reg. nr. 29939

Installationen De rejsende er et værk 
i sig selv, men det er også tænkt som 
model for en afstøbning i bronze, ek-
sempelvis som alterbillede.

Sonny Tronborg
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matthæus 26
v17  Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: 
“Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?” v18  Han svarede: “Gå ind i byen 
til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påske-
måltidet sammen med mine disciple.” v19  Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, 
og forberedte påskemåltidet.
v20  Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. v21  Og mens de spiste, sagde han: 
“Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.” v22  De blev meget bedrøvede og begyndte 
én efter én at spørge ham: “Det er vel ikke mig, Herre?” v23  Han svarede dem: “Det er ham, 
som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. v24  Menneskesøn-
nen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen 
forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.” v25  Judas, som forrådte 
ham, spurgte: “Det er vel ikke mig, Rabbi?” Han svarede ham: “Du sagde det selv.”
v26  Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: 
“Tag det og spis det; dette er mit legeme.” v27  Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og 
sagde: “Drik alle heraf; v28  dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syn-
dernes forladelse. v29  Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den 
dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.”

markus 14
v12  Og den første dag under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet, spurgte 

Den siDste naDver i bibeLen
matthæus 26:17-30; markus 14:12-25; Lukas 22:7-20.
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hans disciple ham: “Hvor vil du have, at vi skal gå hen og forberede påskemåltidet til dig?” 
v13  Han sendte da to af sine disciple af sted og sagde til dem: “Gå ind i byen, så vil I møde en 
mand, som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham, v14  og dér, hvor han går ind, skal I sige 
til husets ejer: Mesteren siger: Hvor er der et rum til mig, hvor jeg kan spise påskemåltidet 
sammen med mine disciple? v15  Så vil han vise jer et stort rum ovenpå, gjort klar med hyn-
der, og dér skal I forberede det til os.” v16  Så gik disciplene og kom ind i byen og fandt det 
sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltidet.
v17  Da det blev aften, kom han og de tolv. v18  Og mens de sad til bords og spiste, sagde Je-
sus: “Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig, en der spiser sammen med mig.” v19  De 
blev bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: “Det er vel ikke mig?” v20  Han sagde 
til dem: “Det er en af de tolv, en der dypper i samme fad som jeg. v21  For Menneskesønnen 
går bort, som der står skrevet om ham; men ve det menneske, som Menneskesønnen forrå-
des af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.”
v22  Mens de spiste, tog han et brød, velsignede og brød det, gav dem det og sagde: “Tag det; 
dette er mit legeme.” v23  Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. 
v24  Og han sagde til dem: “Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. v25  
Sandelig siger jeg jer: Jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker 
den som ny vin i Guds rige.”

Lukas 22
v7  Så kom den dag under de usyrede brøds fest, da påskelammet skulle slagtes. v8  Og Je-
sus sendte Peter og Johannes af sted og sagde: “Gå hen og forbered det påskemåltid, vi skal 
spise.” v9  De spurgte: “Hvor vil du have, at vi skal forberede det?” v10  Han svarede dem: 
“Når I kommer ind i byen, vil I møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham 
til det hus, han går ind i, v11  og sig til husets ejer: Mesteren siger til dig: Hvor er der et rum, 
hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple? v12  Så vil han vise jer et stort 
rum ovenpå med hynder; dér skal I forberede det.” v13  De gik og fandt det sådan, som Jesus 
havde sagt, og de forberedte påskemåltidet.
v14  Da timen var inde, satte han sig til bords sammen med apostlene, v15  og han sagde til 
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dem: “Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal 
lide, v16  for jeg siger jer: Jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige.”
v17  Så tog han et bæger, takkede og sagde: “Tag det og del det imellem jer. v18  For jeg siger 
jer: Fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer.” v19  Og 
han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: “Dette er mit legeme, som gives 
for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!” v20  Ligeså tog han bægeret efter måltidet og 
sagde: “Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.
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