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De er i sproget 

Jeg smækker ikke med døren, siger vi, når vi 

skifter job uden sure miner. Vi holder 

muligheder åbne ved at lade døren stå på klem, 

og det er en slem skuffelse at komme til en 

lukket dør. Derimod er det skønt, når vennerne 

åbner døren på vid gab eller ligefrem ta’r hele 

døren af. Man er dum som en dør, hvis ikke 

man følger en sag til dørs, men i stedet holder 

sig bag lukkede døre. Og så er det noget 

sjovere at være i et hjem, hvor døren altid står 

åben, end når nogen smækker med døren. Det 

er ikke så flatterende at være bred som en 

ladeport, og lykkeligvis er det sådan, at når 

Gud lukker en dør, så åbner han et vindue. Det 

er lettere for en kamel at komme gennem et 

nåleøje (verdens mindste dør) end for en rig at 

komme i himmelen, og derfor er det bedre at 

dele i porten. For ikke at glemme retssager, der 

foregår bag lukkede døre og endog dobbelt 

lukkede døre.mmmmmmmmmmmmmmmmm 

      Sådan vrimler det med porte og døre i 

hverdagssproget. Vi støder bogstaveligt talt 

ind i dem konstant i det talte og hørte sprog. 

Men betydningen rækker langt ud over 

hverdagen. Porte og døre er et centralt motiv i 

den kristne billedtradition, og uden at vi måske 

tænker nærmere over det, både synger og læser 

vi om dem, når vi træder ind i en kirke. Hvad 

der for alvor gør døre og porte værd at 

reflektere over er, at motivet har særlig 

sjælesørgerisk tyngde og potentiale. Det vil 

sige, at motivet har kraft i sig til at opbygge og 

styrke håb. Sådan er det, fordi symboler 

understøtter evnen til at visualisere det, vi 

endnu ikke har kunnet danne os billeder af og 

derfor heller ikke har kunnet håbe på. Døre og 

porte visualiserer håb i forskellige betydninger 

f.eks. om indgang til en større virkelighed midt 

i hverdagen. Motivet visualiserer også 

grænser. Der er verdener, vi ikke skal træde ind 

i, ja, hvor det er livet om at gøre at holde sig 

fra. I sidstnævnte brug føjer motivet sig til 

nyere teorier inden for metakognitiv 

psykologi, der netop handler om at sætte bom 

for tankebaner, relationer og livsformer, der 

nedbryder.  

 

Men først Bibelen og salmebogenmmmml   

Det fortælles i den første bog i Bibelen, at Sara 

døde fra sin mand Abraham, da hun var meget 

gammel. Hun døde i Hebron, i Kana’ans Land, 

og da Abraham havde grædt og sørget over 

tabet, gik han til overhovederne for den 

stamme, som var de toneangivende jord-

besiddere i Hebron og som var hittitter. De var 

både venlige og høflige overfor Abraham, og 

én blandt dem, Efron, solgte ham en mark, 

hvorpå der var en gravhule. I fortællingen 

fremgår det, at samtalen frem og tilbage om 

marken og gravhulen foregik, mens alle 

hittitterne, der sad i byporten, hørte det. Da 

betingelserne for salget var fastlagt, overgik 

marken til Abraham ”som ejendom i nærvær af 

alle de hittitter, der sad i byporten.” Læs om 

Abraham og hittiterne i byporten i 1. Mosebog 

23.  

Abrahams køb af en mark med gravhule til 

Sara er blot ét af mange eksempler fra Bibelen 

på, hvordan sager af betydning afgøres i 

porten. Porten har altså haft betydning for 

retsudøvelsen i samfundet. Det hebraiske ord 

for port, sha’ar, bruges dels om åbningen i 

bymuren, dels om porthuset, altså den 

arkitektoniske konstruktion omkring 

portåbningen. Når man mødtes ”i porten”, har 

man antagelig ikke siddet pladask midt på 

kørebanen, men blot i det område ved 

porthuset, det var oplagt at bruge som 

offentligt mødested. 

Det var i byporten, at stridigheder kunne 

lægges frem for de ældste. Hvis en mand ikke 

kunne komme overens med sin søn, kunne han 

føre ham til byens ældste i byporten, og så 

måtte de ældste hjælpe til med at løse 

konflikten. En mand kunne også bringe 

ægteskabelige stridigheder frem for byens 

ældste i byporten. Prøv at læse 5. Mosebog 21 

og 22. Byporten var det centrale, offentlige 

sted, hvor vigtige handler blev indgået, 

stridigheder blev løst og retfærdigheden blev 

sikret.  
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Helligstedet og himlen  

Vi læser videre i Det Gamle Testamente om 

Jakob, der havde bedraget sin far og snydt sin 

bror Esau for førstefødselsretten. Han flygtede 

efterfølgende langt væk, og undervejs kom han 

til et sted, hvor han overnattede. I drømme så 

han en stige mellem himmel og jord, hvor 

Guds engle steg op og ned, og Gud selv stod 

ved foden af stigen og velsignede Jakob. Da 

han vågnede, udbrød han: ”Herren er i sandhed 

på dette sted, og jeg vidste det ikke… Det er jo 

selve Guds hus, det er himlens port!”. Han 

rejste en sten på stedet, hældte olie over den og 

navngav stedet Betel, som betyder Guds hus. 

Det hele er fortalt i 1. Mosebog 28. Sådan er 

der eksempler i Bibelen på, at et helligt sted, 

for det er dét, Jakob gør det til ved at hælde olie 

over det og navngive det: Guds hus, bliver 

opfattet som porten til himlen. Dér, på det 

særlige sted, var Gud at finde. Senere i Bibelen 

fortælles det, hvordan Abrahams og Jakobs 

efterkommere byggede templet i Jerusalem. 

Templet var jødernes vigtigste helligdom. Her 

var Guds bolig. Templet var porten til himlen.     

mmlMed Jesus og Det Nye Testamente sker 

der en omvæltning fra bygning til person. 

Porten til himlen skifter fra at være en bygning, 

templet, til at være en person, nemlig Jesus 

selv. Jesus kalder ligefrem sig selv for en dør 

til himlen: ”Jeg er døren. Den, der går ind 

gennem mig, skal blive frelst”. Man kan læse 

om det i Johannesevangeliet kap 10, og lidt 

længere fremme i samme evangelium kan man 

læse om, hvordan Jesus efter sin opstandelse 

går gennem lukkede døre til de forsamlede 

disciple (kap. 20). Fysiske døre er lige så lidt 

som døden en grænse for ham. Helligstedet og 

porten til himlen er ikke længere en bygning, 

men er blevet en person: Jesus.  

Jesus taler flere gange i Det Nye Testamente 

om Himmerige som et rige med døre og porte, 

man kan banke på, og de kan åbnes og lukkes. 

Den, der banker på, skal der lukkes op for, 

siger Jesus (Lukasevangeliet 11,10 og 

Matthæusevangeliet 7,8). Jesus taler også i 

bjergprædikenen om den snævre port, der leder 

til frelse, og den vide port, der leder til 

fortabelsen (Matthæusevangeliet 7,13). Når 

man læser bjergprædikenen i sin sammenhæng 

bliver det tydeligt, at billedet af den snævre 

port og den brede vej handler om at høre det 

budskab, Jesus taler om, tage imod det og leve 

efter det. Det er vanskeligere at tage imod Jesu 

budskab og efterleve det, end det er at være 

ligeglad. Derfor er troen en snæver port at gå 

ind ad, og ligegyldigheden er en bred port, 

foruroligende nem at smutte igennem.  

 

Samson og Jesus 

I Det Gamle Testamente er også beretningen 

om den bomstærke Samson, ham med det 

kolossalt lange hår. Samson var hebræer og 

dommer i Israel med en forkærlighed for 

kvinder fra andre folkeslag, hvilket ofte førte 

ham i forviklinger og ballade. En dag rejste han 

ind til byen Gaza for at opsøge en skøge, og 

folkene i Gaza blev vrede over hans besøg. De 

lå hele natten på lur ved byporten for at 

overfalde ham, så snart det blev morgen. Men 

Samson var snedig og stod op ved midnats tid, 

flåede i byportens dørstolper og portfløje, 

rykkede det hele op, smed porte og dørstolper 

på ryggen og bar dem triumferende op på 

toppen af bjerget ved Hebron. Så meget for 

Gaza-indbyggernes forsøg på at undertrykke 

Samson. Gennem kirkehistorien har man læst 

denne befrielsesberetning som et gammel-

testamentligt billede på den nytestamentlige 

Kristus, der med en styrke, der overgår 

Samsons, farer til dødsriget, flår dødsrigets 

porte op og i opstandelsen gør sig fri af dødens 

fangenskab. 

I middelalderens billedbibel, Biblia Pauperum, 

er denne læsemåde ført helt igennem. Jesu 

fødsel, liv, død og opstandelse gengives i 

tredelte billedfelter, hvor Jesus er i det 

midterste felt, og gammeltestamentlige 

beretninger i højre og venstre billedfelt som 

fortællinger, der forudgriber den begivenhed, 

der vises i midten. På billedet med Jesu 

opstandelse har Biblia Pauperum netop sat 

fortællingen om Samson og Gazas byporte på 

hans skuldre som venstre billedfelt. Til højre 

ses profeten Jonas, der blev slugt af en hvalfisk 

og først blev spyttet op på landjorden efter tre 
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dage i bugen på hvalen. Samson-historien med 

byportene, der ikke kunne undertrykke ham og 

Jonas i hvalfiskens bug, har man tolket som 

forudgribelser af Jesu nedfart til dødsriget og 

opstandelsen på 3. dagen. 

 

 

Figur 1: Billedfelt 29, Opstandelsen, fra Biblia Paupe-

rum  

 
 

Forhænget  

Både i Matthæus- og Lukasevangeliets 

beretning om Jesu korsfæstelse fortælles, at 

tempelforhænget flængedes. Matthæus for-

tæller om de dramatiske begivenheder i Jesu 

dødstime: ”Jesus råbte en gang til, og så døde 

han. I det samme blev forhænget i templet 

revet midtover, fra øverst til nederst, og jorden 

rystede, og klipperne slog revner. Gravene 

åbnede sig, og ligene af dem, der havde troet 

på Gud, vågnede op. Og da Jesus senere var 

genopstået, kom de ud af gravene og gik ind til 

Jerusalem, hvor der var mange, der så dem.” 

(Matthæusevangeliet 27, 50-53, Den nye 

Aftale). Et forhæng kan også fungere som dør 

og port. Sådan var det i synagoger og i templet 

i Jerusalem. Templet var jødernes vigtigste 

helligdom i antikken. Her var Guds bolig. 

Folket havde lov til at komme i templet, men 

det allerhelligste var forbeholdt ypperste-

præsten, og han måtte kun gå ind gennem 

forhænget til det allerhelligste én gang om året, 

på forsoningsdagen, Yom Kippur. På den dag 

skulle han rense templet for israelitternes synd 

ved hjælp af blodet fra en offerbuk. At 

forhænget flængedes langfredag har man op 

gennem kirkehistorien forstået som tegn på, at 

Jesus ved sin død gennembryder adskillelsen 

mellem folket og Gud, mellem den gammel-

testamentlige og den nytestamentlige verden. 

Den gamle pagt opfyldes ved Jesu død og 

bliver til den nye pagt gennem hans 

opstandelse. Brorson gendigter den dramatiske 

fortælling i en adventssalme: 

 

 

        Nu er forhæng sønderrevet 

        og en indgang åbnet blevet 

        i Guds helligdom at gå, 

        for ham uden frygt at stå; 

        han, som verdens lys er blevet, 

        nattens mørkhed har fordrevet. 

        Halleluja, Halleluja! (DDS 76, 6) 

 

 

Den danske billedkunstner Maja Lisa 

Engelhardt valgte netop forhænget som motiv, 

da hun skabte en ny bronzeport til Viborg 

Domkirke. Maja Lisa Engelhardt forklarer 

betydningen af at lade forhænget være port: 

”Kristus har åbnet den nye levende vej for os 

igennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske 

legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds 

hus.”  

       Maja Lisa Engelhardts bronzeport har to 

sider: Det er ikke kun, når vi træder ind i 

kirken, at vi går igennem forhænget. Også når 

vi går ud af kirken, går vi gennem forhænget. 

Man kan tolke det sådan, at hverdagen også er 

omfattet af Kristi offer. Der er ikke længere 

nogen adskillelse mellem Gud og os.  Når vi 

går ud af gudstjenestens rum, er Gud fortsat 

tilstede i vores daglige liv. Gud er hos os, og vi 
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er hos ham. Det er pointen i forhængets 

symbolik. 

 
 

 
Figur 2: Maja Lisa Engelhardt: Bronzeport ved Viborg 

Domkirke 

 

 

Keruber  

En anden billedlig tolkning af det nye 

fællesskab mellem Gud og mennesker er at 

finde i den kristne billedtraditions fremstilling 

af keruber. I 1. Mosebog fortælles det, at Adam 

og Eva blev forvaltere af Paradisets Have og 

måtte spise af alle havens frugter, undtagen 

frugten fra træet til kundskab om godt og ondt; 

”for den dag du spiser af det, skal du dø.” (1. 

Mosebog 2, 17). Adam og Eva lod sig friste af 

slangen og spiste af den forbudne frugt. 

Kundskabens træ. Derfor fordrev Gud dem fra 

Paradisets Have. Porten til Edens Have blev 

lukket for Adam og Eva, og Gud satte keruber 

med lynende flammesværd til at vogte vejen til 

livets træ. Keruber er himmelske, vingede 

væsner, der i Det Gamle Testamente altid 

optræder i forbindelse med Guds herlighed. Da 

israelitterne, under deres ørkenvandring fra 

Egyptens slaveri til det forjættede land, 

indretter en helligdom til pagtens ark, er der 

keruber, der med deres vinger dækker over 

arken. De vogter over Guds herlighed. Da 

Salomon mange år senere byggede templet i 

Jerusalem, lod han to keruber udforme af 

oliventræ og beklædte dem med guld. De to 

kerubers vinger gik fra væg til væg og vogtede 

over indgangen til templets allerhelligste (1. 

Kongebog 6,23-28). Profeten Ezekiel 

beskriver keruberne som firevingede-væsner 

med mange øjne og med fødder som hjul, der 

kan bevæge sig i alle retninger. Maleren 

Joakim Skovgaard har tegnet en kerub som 

ligner en engel. En menneskelignende 

skikkelse med store vinger og et lysende 

sværd, som omstrålet af en lyskrans, hæver 

sværdet og breder vingerne ud, så de spærrer 

indgangen til Paradisets have. Adam og Eva 

må gå bort med bøjede rygge og hovederne 

bøjet i skam.  
 

 

 
Figur 3: Joakim Skovgaard: Uddrivelsen af Paradis, 

1903, Ribe Kunstmuseum 

 
 

I Engum Kirke, nord for Vejle, er kirkerummet 

udsmykket med to store keruber, én i hver side 

af kirken, netop dér, hvor kirkeskibet bliver til 

kor, som en videreførelse af kerubernes 

placering foran templets allerhelligste. Men 

keruberne i Engum spærrer ikke vejen til 
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alteret. Derimod inviterer den ene med en 

tydelig gestus os til at træde nærmere, mens 

den anden vinker os op mod alteret. 

Flammesværdene er ikke, som på Skovgaards 

tegning, løftet truende, men hævet så gæsten 

kan passere forbi. Adgangen er åben.  
 

 

 
Figur 4: Keruber i Engum Kirke, foto: Gunnar Skibsholt 

 
 

Den symbolske betydning er åbenlys. I kirken 

er der ikke længere keruber, der spærrer for 

indgangen til Guds nærvær. For Kristus har én 

gang for alle ophævet adskillelsen mellem Gud 

og mennesker. Gud er kommet os nær, og vi er 

kommet ham nær. I en salme synger vi 

ovenikøbet, at  

 
 

      Gud er her til stede!   

      og keruber høje  

      for hans åsyn dybt sig bøje (DDS 421,2).  

 
 

Keruberne spærrer ikke længere, vogter ikke 

på indgangen til Gud, men bøjer sig for ham, 

fordi indgangen, afspærringen mellem 

mennesker og Gud, ikke længere findes.   

       Hvor keruber er himmelske vogtere af 

Guds herlighed og tilstedeværelse, er engle 

himmelske sendebude. De fortæller, hvad 

ingen har set, nemlig at Kristus er opstanden 

fra de døde: ”Efter sabbatten, da solen var ved 

at stå op søndag morgen, den første dag i ugen, 

tog Maria Magdalene og den anden Maria ud 

for at se graven. Pludselig kom der et kraftigt 

jordskælv, og en af Guds engle steg ned fra 

himlen, gik hen og rullede stenen væk fra 

graven og satte sig på den. Englen glimtede 

som lyn, og dens tøj var hvidt som sne. 

Vagterne rystede af skræk og faldt om på 

jorden, som om de var døde. Så sagde englen 

til kvinderne: ”I skal ikke være bange. Jeg ved 

I leder efter Jesus, der lige er blevet korsfæstet. 

Han er ikke her. Han er stået op fra de døde 

som han sagde han ville. Kom og se hvor han 

har ligget.” (Matthæusevangeliet 28, 1-6, Den 

Nye Aftale).  Englen er budbringer om, at 

dødens porte er sprængt. Graven er tom, døden 

er tømt for sin magt. Den franske tegner 

Gustave Doré udfolder denne pointe ved at 

lade stenen for graven være en regulær dør, der 

er lagt ned og døråbningen står derfor helt 

åben. Englen har triumferende sat en fod på 

den nedlagte dør og vinker kvinder hen til den 

åbne døråbning, så de med egne øjne kan se, at 

graven er tom.  

 
 

 
Figur 5: Gustave Doré: Opstandelsen 
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Hjerte-døren  

Når vi synger om døre i salmer, er de også ofte 

symboler for indgange til håb og glæde. 

Salmedigteren Paul Gerhardt skrev en 

julesalme som trøst og opmuntring for 

mennesker, der har mistet alt håb. Det kendte 

han selv til, og han havde erfaret, at der midt i 

afmagten var en dør til den sande glæde. Det 

skrev han om i julesalmen Hjerte, løft din 

glædes vinger (DDS 114):  

 

         I, som tunge stier træde, 

         stands og hør: 

         her er dør 

         til den sande glæde; 

         og i huset inden døre 

         trøstes ved 

         slig en fred, 

         ingen sorg tør røre!  

 

Hvad det er for en dør, og hvor den fører hen, 

beskrev han i strofen forinden:  

 

         Gud, vor Fader, gav i nåde 

         julenat 

         os en skat, 

         herlig overmåde; 

         for at frelse os af nøden 

         steg herned 

         kærlighed, 

         stærkere end døden. 

 

Paul Gerhardt havde oplevet, at julenattens 

skat, Jesus-barnet, var en dør, han kunne gå 

indad og finde trøst og styrke. Jesus-barnet, 

skrev Gerhardt, er en skat for os, fordi vi i det 

barn møder en kærlighed, stærkere end døden. 

Derfor er julens budskab en dør, vi uden videre 

kan stige indad, til en glæde, som ingen sorg 

eller modgang kan røre ved. Paul Gerhardt 

vidste, at det særlige ved julenattens dør til 

glæden var, at den netop åbner sig for den, der 

er i nød: 

 

         Er I fattige og arme, 

         ind kun stig, 

         han er rig 

         og har hjertevarme.  

 

I Bibelen og salmedigtningen er det 

menneskelige hjerte forsynet med døre. 

Palmesøndag og 1. søndag i advent synger vi 

Gør døren høj, gør porten vid, og med det 

udsagn siger salmen slet og ret: Slå dørene op 

på vid gab, for nu kommer Kristus. Det kan vi 

synge, både når vi fejrer Jesu indtog i 

Jerusalem palmesøndag, og når vi ved 

adventstid venter på Jesusbarnets komme til 

verden juleaften.  Salmen digter videre på den 

gammeltestamentlige Salme 24, en 

indtogssalme, der blev brugt, når pagtens ark 

havde været med på slagmarken og nu atter 

blev ført tilbage til det allerhelligste. Så var 

Gud igen nær i sin bolig. I salmen synger vi om 

Jesus, der er kommet til jorden og til os i 

kirken. Og så synger vi som svar til Jesus, at vi 

gerne vil lukke ham ind, ikke bare på jorden og 

i vores kirker, men også i vore hjerter:  

 

         Jeg hjertets dør vil åbne dig,  

          O Jesus, drag dog ind til mig!  

          ja, ved din nåde lad det ske,   

         at jeg din kærlighed må se! (DDS 84,6).  

 
 

Jesus taler om, at han står ved døren og banker 

på: ”hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå 

ind til ham og holde måltid med ham og han 

med mig.”  (Johannes Åbenbaring 3,20). 

Ordene har været inspirationskilde for den 

engelske maler Holman Hunts Light of the 

World i Saint Paul’s Cathedral. Jesus står og 

banker på en dør, men døren er uden udvendigt 

håndtag. Det er kun den, der bor i huset, der 

kan åbne (sit hjerte). Sådan har man gennem 

tiden tolket hjertedør-symbolet og Holman 

Hunts billede. Men i nogle situationer er det 

åbenbart omvendt. For Jesus siger også: ”Bank 

på, så skal der lukkes op for jer” 

(Matthæusevangeliet 7,7). Her er det os, der 
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banker på, og Jesus, der åbner. Dette er en 

kæmpe lettelse, for derved befries jeg for at 

åbne døre, som ganske enkelt er for tunge at 

åbne, for svære, for lukkede. Det er ikke alle 

døre, der springer op, så snart jeg griber 

håndtaget, også selv om viljen ikke fejler 

noget. Nogle døre lader sig ikke mase op så 

meget som en lille sprække. Dødens dør, f.eks. 

Og fortvivlelsens dør. I de situationer er jeg 

glad for, at det er Gud og ikke mig, der har 

ansvaret for at åbne døren.  

 

  

Figur 6: Holman Hunt, 1853, Light of the World, The 

Chapter of Saint Paul’s Cathedral. 

 

Troens dør  

I mange folkeeventyr (Fyrtøjet, Tornerose….) 

og i den litterære fantasy-genre er portaler og 

døre ofte den indgang, som hovedpersonerne 

kan træde ind ad, hvorefter tid og sted 

transformeres, og en anden virkelighed bliver 

levende. Hos den engelske forfatter C.S. Lewis 

kan man, i hans serie fra 1940’erne om Narnia, 

læse, hvordan et klædeskab er indgangen til 

Narnia. I Løven, heksen og garderobeskabet 

træder Peter, Edward, Susan og Lucy gennem 

garderobeskabets låge ind i Narnia. I seriens 

sidste bind, Det sidste slag er det en lille, 

undselig stalddør, der leder børnene væk fra 

krigens/dødens slagmark og ind til evigheden. 

I den næstsidste fortælling, Sølvstolen, 

indledes handlingen, da en dør uventet og 

glædeligt åbner sig for et menneske i nød. Det 

er ikke det eneste af eventyrene, der begynder 

på den måde. Det er nemlig dér, i nødens stund, 

at en Narnia-fortælling ofte begynder. De syv 

bind handler om vidt forskellige børn, men ét 

vilkår er de fælles om: De slås på hver deres 

måde med svære ting. Det er børn, der kender 

til mobning og ondskab i skolegården 

(Sølvstolen), til undertrykkelse hos voksne 

(Hesten og drengen), til angst for forældres 

sygdom og død eller blotte fravær 

(Troldmandens nevø) og ængstelsen for krig 

og ødelæggelse (Løven, heksen og 

garderobeskabet). Faktisk er det en 

iøjnefaldende omstændighed ved hvert eneste 

af børnene, at vi i begyndelsen møder dem som 

ulykkelige, mobbede, bange, truede eller triste. 

I bibelsk sammenhæng, og i Narnia-

sammenhæng, er døre oftest symbol på en 

åbning ind til en anden virkelighed, en større 

verden fuld af muligheder.  

 
 

Billedsprogets inspiration til sjælesorgmmm 

Billedkunstner Mogens Leanders bronzeporte 

og engle føjer sig ind i en meget gammel og 

fornem teologisk og æstetisk billedtradition, 

og hans kunstneriske arbejde er med til at 

stimulere den teologiske sjælesorg. Billeder 

har den egenskab, at de engagerer synssansen, 

både det fysiske øje og det indre blik, og 

dermed styrkes også den trosmæssige 

forestillingsevne. Det, vi håber, længes efter, 

eller tager afstand fra, får i billedsproget form. 

Formen stimulerer visualisering og billed-

dannelse i sindet og får dermed medindflydelse 

på vores vilje, valg af retning og mål. Med 

billeder har vi kontakt til det instinktive, 
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trosmæssige, og på denne måde nærer 

billedbetragtning den sjælesørgeriske reflek-

sion og erkendelse. Det er den norske professor 

Tor Johan Grevbo, der i sin bog fra 2018 om 

sjælesorg, peger på denne virkning af billeder 

i sjælesorgen. Billeder inspirerer troen, skriver 

han, og kan give os adgang til områder i vores 

liv udenom den intellektuelle, rationelle 

erkendelse.   

        Leanders bronzeporte rejser sig i 

kirkerummet. Insisterende, tung bronze, 

ældgamle inskrip-tioner og solid støbning. Her 

er en åben indgang. En mulighed, en anden 

verden på den anden side. Vi kan bare træde 

ind. Eller lade være. Den mulighed findes 

også. Porte og døre har, praktisk set, to 

funktioner: De er til for at åbne op og lukke 

nogen ind. Og for at holde nogen eller noget 

ude. Den praktiske funktion er også at finde i 

den symbolske brug: Døre, porte og indgange 

sætter grænse mellem os og en virkelighed på 

den anden side døren. Døre kan vi gå ind ad og 

således komme til en anden verden. Eller lade 

være at gå ind ad. Mennesker, der har oplevet 

kritisk sygdom, traumer eller været plaget af 

angst, fortæller, at det føles som om 

sygdommen, angsten eller tabet har åbnet en 

port ind til rædsel og mørke. Angst og sorg 

eller skyld og skam, kan erfares som et mørke, 

der vælder ud af tilværelsens sluser og truer 

med at overvælde, opsluge os. Salmedigteren 

Ingemann beskriver netop nattens uro som et 

mørke, der vælder ud af nattens sluser:  

 
 

         Bliv hos os, når dagen hælder, 

         du kære Fader og Gud! 

         Bliv hos os, når mørket vælder 

         af nattens sluser ud! (DDS 773, 1). 
 

 

Det er ikke kun nattens mørke, der vælder ud 

af nattens sluser. Angst og sorg, skyld og skam 

kan føles som om tilværelsen pludselig har 

åbnet sluser og porte ind til et faretruende 

mørke, der bare vælder ud over os. Vi er ikke 

herre over hvilke rædsler, der pludselig vælder 

ud af tilværelsens sluser. Når det kommer til de 

mest afgørende områder i vores liv, sundhed, 

trofast kærlighed, et langt liv, kan vi ofte være 

helt uden indflydelse. Vi bliver ikke spurgt om 

vi vil miste, være syge eller angste. Sådan er 

det at være magtesløs over for de sluser, 

hvorfra rædslens mørke vælder ud. Porten ind 

til mørket er der i vores liv. Det er et 

menneskeligt grundvilkår, vi er fælles om. 

Men midt i magtesløsheden kan der rejse sig 

en myndighed. Der er meget, vi ikke har 

indflydelse på. Men der er også noget, vi har 

indflydelse på. Magtesløshedens følgesvend er 

det myndige valg. Denne indsigt symboliserer 

porten også. Der findes porte og sluser, vi 

aktivt har mulighed for at lukke. Eller i hvert 

fald kæmpe for at lukke. Der er fællesskaber, 

livsstil og tankebaner, der er nedbrydende. I de 

situationer symboliserer porten en indgang, vi 

ikke skal træde ind over, døre, vi gør klogt i at 

holde lukkede. Der kan være livsformer, 

relationer og tankebaner, der er destruktive. 

Man skal ikke lege med døden, og der er 

sammenhænge, som er døden for os, og som vi 

kan træde ind i - men også vælge ikke at træde 

ind i. Det er ikke lige meget, hvad vi vælger at 

tro, tænke og gøre med vores liv. Alt er ikke 

lige godt, alt er ikke relativt og har samme 

værdi. Nok er vi magtesløse overfor 

menneskelivets grundvilkår, men vi er 

myndige i forhold til eksistentielle og 

relationelle valg. Vi er myndige til at foretage 

en form for fortrængning. Mental fortrængning 

har alt for længe været ildeset, blandt andet på 

grund af psykoanalysen og teorien om, at alt 

kan tales til rette.  

        Men alt kan ikke tales til rette. Der er 

døre, det er klogest at holde lukket. De fører 

ikke ind til noget godt. Apostlen Paulus siger 

det sådan, at ”Alt er tilladt, men ikke alt 

gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op.” 

(1 Kor 10,23). 

         I nyere psykologiske retninger som 

metakognitiv terapi, der i Danmark er blevet 

introduceret af Pia Callesen, klinikchef og 

indehaver af Center for Kognitiv og 

Metakognitiv Terapi, CEKTOS, er man netop 

optaget af at begrænse grublerier og 

tankemylder, der kredser om traumer og 

smertefulde oplevelser. I mange år har det 
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været mainstream inden for psykologisk 

tænkning, at den bedste måde at håndtere 

kriser på er ved analytisk at bearbejde dem, det 

vil sige: tale om dem. Kredse om dem. Men 

nyere forskning har, ifølge Pia Callesen og 

andre, vist, at denne tilgang nærmest kan gøre 

problemerne værre. Fokuseringen på 

problemer fanger os i dem i stedet for at løse 

os fra dem. Nogle taler ligefrem om, at 

samtaleterapi kan være re-traumatiserende, 

fordi man igen og igen fastholdes i smertelige 

erfaringer. Den metakognitive terapi betragter 

sindet som en si, hvor alt passerer, medmindre 

vi aktivt vælger at holde fast i det. Smertelige 

tanker er altså et aktivt valg, som vi så af 

samme grund også kan fravælge. Det handler 

ikke om at forandre negative tanker til positive, 

men om at lade tankerne være og gøre mindre 

ved dem. Metakognitiv terapi har udviklet en 

række værktøjer, hvormed vi kan lære at 

identificere de tanker, der sætter gang i vores 

grublerier, og hvordan vi kan begrænse dem og 

dermed sætte en stopper for tanker, der ender 

med at gøre os nedtrykte og deprimerede. 

Kernebegreberne inden for denne psyko-

logiske retning hedder: Grublerier, opmærk-

somhedstræning, triggertanker (de tanker, der 

udløser de endeløse grublerier, der f.eks. 

holder os vågne om natten) og metakognitive 

antagelser (de forestillinger, vi har om vores 

egne tanker: når vi f.eks. ikke tror, at vi selv er 

herre over vores tanker). Den metakognitive 

terapi er de senere år blevet meget udbredt, og 

undersøgelser viser, at mange har fået hjælp ad 

denne vej.  

         Det kristne billedsprog kan være et 

inspirerende supplement til at få hjælp til at 

standse nedbrydende tankebaner, relationer og 

sammenhænge. Den metakognitive terapi 

arbejder selvsagt på det kognitive plan, der har 

med adfærd og rationel tænkning at gøre. Men 

ofte er man nødt til også at aktivere et dybere 

niveau i det menneskelige sind for at kunne 

ændre på tankemønstre, der netop ikke er 

rationelle men snarere instinkt, tro og åndelig 

forestillingsevne. Tidligere lektor i sjælesorg, 

sognepræst Helle Møller Jensen beskriver, 

hvordan sjælesorgen i Danmark går i en ny 

retning, hvor interessen samler sig om det 

instinktive fremfor det rationelle og det 

følelsesmæssige. Ifølge hende oplever de fleste 

sjælesørgere, at mennesker har en oplagt 

kompetence, som de ikke bruger og udfolder i 

deres liv, nemlig troen. Og måden at sætte 

kursen i forhold til tro, skriver Helle Møller 

Jensen, samler sig altså i retning af det 

instinktive og det trosmæssige på bekostning 

af det intellektuelle. Hvor den intellektuelle 

sjælesørger vil spørge: Hvad vil du, og hvad 

kan du? spørger den nye tendens: Hvad gør du? 

Og hvad fortæller din handling om dig og din 

dybeste vilje, som ofte er så anderledes end 

den, du er bevidst om? Den dybeste vilje viser 

sig nemlig ofte at være ganske anderledes, end 

man troede, af den enkle grund, at den bevidste 

vilje kan man tillade sig. Den dybere har man 

ofte ikke mod til at erkende. Helle Møller 

Jensen citerer sjælesørger Preben Kok, når hun 

skriver, at et menneskes dybeste tro ligger i det 

instinktive og ikke i det forstandsmæssige og 

det følelsesmæssige. Den kristne billedtra-

dition føjer sig ind som samtalepartner og 

medaktør i denne nye sjælesorgs-tendens.  

        Billedlige tolkninger af porte og døre kan 

stimulere tanker og vilje til at træde ind til nye 

begyndelser og afholde os fra at træde ind i 

sammenhænge, der ikke er gode for os.   

I denne forstand er billeder og billedtolkning 

med til at forsyne sjælesorgen med værdifuld 

visdom om menneskelig magtesløshed og 

myndighed. Billedsprog og billedtolkning kan 

være en hjælp til at tolke og komme overens 

med en tilværelse, der måske er gået i stykker. 

Gennem det billedsproglige univers kan vores 

forståelse af, hvad et menneske er, udvides, vi 

får nuanceret og perspektiveret, hvad et godt 

liv egentlig er, og billedtraditionen, som den er 

overleveret af andre før os eller samtidige med 

os, kan være med til at fylde os med mod og 

tillid til livet - på trods.  

Den sjælesørgeriske brug af kristendommens 

billedtradition har endnu til gode at blive 

undersøgt mere indgående.  
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Døre ind til gudstjenesten 

Den østriske digter Georg Trakl  (1887-1917) 

beskriver i digtet En vinteraften, at man, ved at 

træde ind ad kirkerummets dør, også 

overskrider tærsklen til et nyt rum, både fysisk 

og åndeligt. 

 

         Når sneen falder på ruden, 

         lyder aftenklokken længe, 

         bordet er dækket til mange, 

         og huset er godt beredt. 

         Flere på vandring, 

         kommer til døren ad dunkle veje, 

         gyldent blomstrer nådens træ, 

         af jordens kolde næring. 

         En vandrer træder stille ind; 

         forstenet af smerte på tærsklen. 

         Da stråler i rent lys 

         på bordet brød og vin. 

 

(Citeret efter Rolf Gjedsted, 2015). 

 

 

Døren i digtet symboliserer døren ind til 

kirken, dvs. indgangen til det allerhelligste. 

Digtet minder om, at Kristus har åbnet døren 

ind til Paradisets Have. Døre og porte kan også 

være konkrete, fysiske indgange til søndagens 

gudstjeneste i kirken.   

Ved den nybyggede Helligtrekongers Kirke i 

Vallensbæk har man ladet kirkerummet 

udsmykke skriftligt. I stedet for billeder er det 

bibelske skriftsteder, der udsmykker gulve og 

vægge. Det første skriftsted, man møder, er 

foran kirken. På flisen på muren ved kirkens 

indgangsdør ud mod gaden står der: ”Se, jeg 

har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan 

lukke” (Åb. 3,8 – oversættelsen fra 1948).  

 

 

Figur 7: Indgangsdør ved Helligtrekongerskirke, Foto: 

Vallensbæk sogn. 

 

Ordene er en invitation til mennesker om at 

træde ind i kirken, og samtidig peger ordene 

på, at man nu står foran en helt særlig dør, der 

fører ind til et særligt rum.  

 

Faktaboks: døre og portes funktion i 

antikken 

Det hebræiske ord for døre, pætah, betyder 

grundlæggende en åbning. Det kan være en 

dør, der drejer omkring en dørstolpe. Det kan 

også være et forhæng, en teltåbning, indgang 

og port. I Det Nye Testamente gengives det 

græske ord for døre også med indgang og port. 

De ældst bevarede port-anlæg i Palæstina og 

Israel er fra slutningen af 300-tallet før Kristus. 

Dengang var det almindeligt, at byerne havde 

én hovedport og flere sideporte. Porten er det 

kritiske punkt i ethvert forsvarsværk. Derfor 
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har arkitekter altid interesseret sig for at skabe 

sindrige port-konstruktioner, der var holdbare 

og solide.  

Porten spillede en vigtig rolle i antikken i 

forståelse af identitet. De palæstinensiske byer 

var omgivet af bymure, og porten var eneste 

indgang til byen. Indbyggerne i en by var oftest 

beskæftiget med agerbrug og fårehold 

/kvæghold og måtte derfor forlade deres by om 

morgenen for at drage ud på markerne for igen 

at vende tilbage til deres hjem om aftenen via 

byporten. På den måde var byporten 

forbindelsen til den kendte verden, som man 

var fortrolig med og havde tillid til, og den ydre 

verden, hvor alt kunne hænde én. At passere 

byporten var at overskride en grænse fra kendt 

territorium til et andet og potentielt farligt 

territorium. På samme måde som døren i huset 

også var en overgang mellem en indre og en 

ydre verden. Både porte og døre er omtalt 

talrige steder i Bibelen, både byporte og 

templets porte. Begge indretninger er centrale 

i dagligdagen, for med dem sætter man skel. 

Døre betegner overgangen mellem den private 

og den offentlige sfære. Dørtærsklen er særligt 

betydningsfuld. Den er grænsen mellem det 

indre og det ydre. Overskrides den uden 

forudgående invitation, krænkes privatlivet. 

 

 

Tak til lektor Søren Holst, Det teologiske 

Fakultet, Københavns Universitet, for hjælp 

med det faktuelle. Tak til professor emeritus 

Erik A. Nielsen for venligt udlån af artikel om 

døre og porte fra endnu uudgivet billed-

leksikon. Tak til Inge Lise Langkjer, Jette 

Langgaard Andersen og John Stensberg for 

korrekturlæsning og kommentarer. 
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