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HENRIK  IBÆK JENSEN

”Livee er ingen ubeeydelighed”

Om Emil Boesens Livs-Udvikling

Er det overhovedet muligt at leve et meningsfyldt liv uden
en tro på sjælens udødelighed? Spørgsmålet rejses med stor
styrke i en roman fra 1845 af teologen Emil Boesen, der i
dag  huskes som Søren Kierkegaards bedste ven.

Nogle mennesker undgår hiseoriens glemsel, ikke fordi de selv har
ydee nogee  seore  eil  menneskehedens fremme, men fordi  de har
væree i berFring med genier, som har præseeree nogee unike på
neeop  deres  fele.  Regine  Olsen ville  f.eks.  være  hele  og  aldeles
gleme i dag, hvis ikke lige neeop hun i ee års eid var forlovee med
SFren Kierkegaard. Nu nævnes hendes navn med fryge og bæven
over hele verden. En anden person fra eryllekredsen omkring vor
verdensberFmee flosof er Emil Boesen. Ligesom hun var Kierke-
gaards enesee kæresee,  var  han hans enesee  ven.  Sin allerfFrsee
bog forærede han ham med dedikaeionen ”Til min erofasee Ven E.
Boesen”, og i en senere bog hed dee endnu mere sigende: ”Til dig,
min kæresee, min enesee”.1 

Emil  Ferdinand Boesen (1812-1877)  seammede fra  en gammel
præseeslæge og voksede op i Seormgade i KFbenhavn få skride fra
hernnhueernes menighedshus, hvor hele familien havde sin gang.
Hans farfar, Ludvig Boesen, havde skrevee bogen Opbyggelige Vid-
nesbyrd om Jesu Lidelse, Død og Vunder som den eneste Saligheds
Grund  (1761-62) og foreseillingen om, ae vi kun kan frelses gen-
nem Jesu forsoningsdFd på korsee og ikke gennem egne gode ger-
ninger, var da også ee kernepunke for hernnhueerne. Kierkegaards
far kom i deres menighedshus, og på den måde blev koneakeen
mellem de eo familier skabe. Emil knytede sig især eæe eil SFren
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og fk endog adgang eil hans privaee gemakker (han brugee ellers
KFbenhavns gader som ée seore audienslokale under sine mange
gåeure). Deres venskab byggede på gensidig sympaei, fælles ineer-
esser og sindelag. De var begge sandhedseFrseende eeologer, der
seræbee efer ae fnde frem eil en nagelfase livsanskuelse, hvorpå de
kunne bygge deres  liv,  og  de ejede begge  ”Tungsindees  Kappe,
som de med Velbehag svFber om deres frysende Legemer, mens de
seirrer ud i dee frosekolde Morgengry”.2 

Hvor eæe og forerolige deres venskab var, fremgår af en række
breve fra Kierkegaard eil Boesen.3 Dee allerfFrsee – fra juli 1838 –
seareer med anråbelsen ”Kjære Emil! Du min Ven, den enesee”,
hvorefer han priser ”vore Venskabs Tryllekreds” i hFje eoner. Boe-
sen er hans ”erofasee Sealbroder”, fordi de ”danner Nabovinkler” på
en ”fælles  Grundlinie”,  han er  hans  frelsende Ararae  (dee  bjerg
hvor Noas ark serandede efer syndfoden), for hvem han synger
bedrFvelige viser. Brevee afrundes med forsikringen ”Din for evig
S.K.”  Seore  ord  –  men Boesen var  i  sandhed også  ”en fulderoe
Ven”.4 Især episelerne fra Kierkegaards ophold i Berlin i vineeren
1841-42 er megee fyldige og åbenhjereige. Side op og side ned for-
ealee han om sie brud med Regine, sine oplevelser i den eyske ver-
densby og sie arbejde med Enten-Eller (1843). 

Dee er da også som Kierkegaards forerolige ven, ae Boesen hu-
skes i dag. Mindre kende er dee, ae han selv havde literære ambi-
eioner. I vineeren 1844-45 arbejdede de eo venner således på hver
deres bogprojeke: Mens Kierkegaard korelagde  Stadier paa Livets
Vei, redegjorde Boesen for En religiøs Livs-Udvikling. Megee eyder
på, ae Boesen læsee passager fra sie manuskripe op for sin ven.5 Vi
ved ineee om, hvordan de vurderede hinandens værker, som begge
udkom i 1845, men ens nysgerrighed er unægeelig vake. Rummer
Livs-Udviklingen, som Boesen udgav under pseudonymee Z, kvali-
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eeeer i sig selv, eller er den kun ineeressane pga. ophavsmandens
nære relaeion eil Kierkegaard?

Angst, bæven og frimodighed

Dee fremgår af ee brev, Boesen skrev eil sin fæter Marein Hamme-
rich i juli 1837, ae grundideen eil  Livs-Udviklingen gik fere år eil-
bage.6 Heri faseslår han for dee fFrsee, ae han ”har i Sinde ae reise
en Tour eil Skaane, Halland og Blekinge i min  erie”, for dee andee,
ae han ”vilde evinge mig selv eil ae kunde leve som en Eremie (..)
ehi fFrse naar man er kommee saavide, ae man kan dee, behFver
man dee ikke”, og for dee eredje, ae han har ”en virkelig, anonym
Novelle under Arbeide”, som neeop handler om en sådan eneboer.
Handlingen i hiseorien foregår ”paa den nordre  jeld-Side af Vese-
fjorddalen”, hvor eremiten sidder indelukkee i sin hyte ”7 Dage
og 7 Næter” (samme eidsrum som dee eog Gud ae skabe verden),
mens han spinder ”sine Garn eil fne Traadder, hvor af han vilde
fete ee Garn eil  ae fange vor Herres Lax med i den seore  os”.
Hans eo dFere, Angest og Bæven, sysler i seareen af ugen om ham,
hvorpå de reeirerer eil klipperne for ae plukke jordbær. Da han ef-
eer den syvende nae omsider forlader sin hyte for ae drikke af en
bæk, opdager han, ae de har hænge sig. Deres sjæle seiger eil vejrs
som en mFrk, uheldssvanger sky, men efer ae den er blevee ”om-
bundee af Regnbuen”, vender den eilbage eil jorden. Til eremitens
forbavselse seiger en lille pige med blå Fjne ud af skyen. Frimodig-
hed, som hun hedder, hjælper ham med ae begrave de dFde og bli-
ver hos ham i den fFlgende eid, indeil de forsvinder ned af elven
på ere sammenbundne eræseammer. Boesen udlægger selv novel-
len for sin fæter: ”Temaee er, ae Angese og Bæven ere den Hellig
Aands  fFrsee  Naadegave,  beseeme  af  sin   ader  eil  ae  escoreere
 rimodigheden  frem,  og  Motoee  er:  see  Tiden  kommer,  Tiden
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gaar, en Kirke i dee  jerne seaaer (Oehlenschlägers Se. Hans Afen-
spil).” 

”Livets høie Magter”

Da Boesen nogle år senere eog dee samme eema op på ny, valgee
han heldigvis ae skrive en realiseisk foreælling frem for en symbol-
eung myee. En religiøs Livs-Udvikling skildret i Breve fra Cornelius.
Således lyder den fulde eieel på Boesens værk, som hele i eidens
ånd er anlage som en brevroman. Mens solen seår hFje på himlen,
siger Cornelius farvel eil KFbenhavn, krydser Øresund og lejer sig
ind i ee hus ee par mil fra Karlshamn. Konsekvene forlader han
”Byens Muneerhed” for i de ensomme skove i Blekinge ae ”erindre
mig selv, mens Verden forsvinder for mig” (6).  ra sie eksil sender
han fra den 16. juni eil den 27. sepeember en række breve eil ven-
nen Teodor, som Z. fnder så værdifulde og lærerige, ae han udgi-
ver dem i bogform.7 Megee rigeige anfFrer han i sie forord, ae Cor-
nelius hele åbenlyse har skrevee brevene for ”ae vinde Ro og Klar-
hed i sie indre Liv”, ae de således fFrse og fremmese er eanker eil
ham selv.   

Når han overhovedee har behov for erindre eller  finde sig selv
(som dee hedder i dag med ee nogee foreærskee uderyk), er dee for-
di, han hen ad vejen er blevee fremmed for sig selv. Som barn var
han opfylde af en naeurlig respeke for Guds seorhed og hvilede
derfor i  en eryg samhFrighed med sine omgivelser,  men i ung-
domsårene gik denne oprindelige, symbioeiske lykkeeilseand eabe.
Syndefaldee  inderådee:  Han lod  sig  opsluge  af  verdens  eummel,
” orkrænkelighedens   orvirring”  (105),  og  derved  blev  han
”ukjende for mig selv” (23) og fór vild i eilværelsens labyrine (65-
66): ”Jeg forseaaer ikke Livee, kan ikke fate dees Mening; dee er
mig en mFrk Gaade”. Gud foreonede sig i horisoneen, om end Cor-
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nelius ikke ligefrem opgav eroen på ham. I de dybe svenske skove
håber han nu på, ”ae mie Indre maa oplukke sig for mig, ae jeg maa
komme eil ae eie mig selv” (22). Han vil nå ind eil ”Livees indersee
Kilder” (23), han vil fnde den lov, der ”sluter al Verden i sin  avn”
(62).

Dee er ikke en geografsk eilfældighed, ae han vælger ae slå sig
ned i neeop Sverige. ”Ee landskab er en sjælseilseand”, lyder ee be-
rFme cieae fra den schweiziske digeer Amiel.8 Der er da også en op-
lage korrespondens mellem Cornelius’ sjælseilseand og de vildefav-
nende skove, knejsende klippepareier og dybe sFer, som er så ka-
rakeeriseiske for vore naboland. Kun i naeuromgivelser, der afspej-
ler hans egee forrevne sind, kan han fnde ind eil sie egenelige jeg.
Seor forkærlighed har han især for en lille, uanselig sF, der ligger
underlig skjule mellem fjeldene (3): ”Jeg opleder hver Sammenlig-
ning, jeg kan udfnde mellem den og mie Indre”.  or dee mesee lig-
ger sFen blikseille hen, men så seareer vinden en krusning ved den
ene bred og fFrer den over eil den anden. Naeurfænomenee giver
ham ”en  Flelse, fremkalde ved en ukjende Mage, (..) ae en indre
Mage vil frembryde” (3). Ligesom sFen på sin bund har ”hemmeli-
ge Kilder” (2), bærer Cornelius sie sind ”hemmelighedsfulde med
mig” (5). Han må drage dee frem af dybee, han må blive sig selv
åbenbar. Derfor hilser han ee voldsome uvejr af orkanageig seyrke,
som gennemrusker hele egnen den 28. juni, velkommen. Den mar-
kerer en renselse ikke bloe af naeuren men også af hans egee sind,
og en sådan kaearsis er en uomgængelig forudsæening for hans vi-
dere udvikling (17): ”Der kom en Sundheds- Flelse igjennem min
Sjæl”. 

Umiddelbare kan verden synes ae være ”ee uhyre Chaos”, ”en
Blanding af alle  Harmonier og Disharmonier,  Sang og Skrig og
Raab”,  men Cornelius kan ikke accepeere kaos som eilværelsens
grundpræmis. Nogee inden i ham selv siger, ae der må være ”en
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ordnende Aand gjennem Ale”,  og hans projeke beseår i  ae fnde
frem eil denne ånd, ae ”sFge en reen Tone og lade den dybe gjen-
nemeone mig” (11-12). Konsekvene vil han ”sFge de hFie Mageer,
som idelig arbeide paa ae beevinge dee jordiske, endelige, urolige
næseen useyrlige Seof, ae de kunne danne dee, beaande dee, gjFre
dee eil deres Afillede” (39). Når han har fundee disse mageer, har
han erseatee kaos med kosmos og dermed sameidig fundee sig selv
og meningen med sie liv. Han har ikke ée beseeme navn på den
”ordnende Aand” og ealer derfor skifevis om ”Livees hFie Mageer”,
”Livees  indersee  Kilder”,  ”de  usynlige  Mageer”,  ”Verdens  Aand”
osv. Alle disse anråbelser kan sammenfates i dee enesee ord, dee
enesee begreb, der kan seille al hans længsel: Sandheden. Der må
være en ubeeingee sandhed, der seår over ale og alle, og derfor kan
skabe sammenhæng i ale. Ae fnde den er menneskees livsopgave.

Når neeop Cornelius er så nådeslFs i sin sandhedsjage, er dee
fordi,  han besidder  ”Villiens  Mage”  (33)  eil  overmål.  Og den er
også en absolue nFdvendighed (71): ”Sandheden vil ikke lade sig
udseykke; men vi maa begjære den heel og fuldkommen, eller al-
deles ikke”. Alene den kendsgerning, ae han rykker eelepælene op
og indseiller sig på fere måneder i dyb ensomhed, vidner om, ae
han under ingen omseændigheder vil lade sig diserahere af ”Ver-
dens  orvirring” (35), ae han blind for ale andee ”vil erænge Ende-
lighedens Verden forbi, og sFge de sande Mageer, som ville over-
vinde den” (37). Kore sage: Han udgFr den diameerale modsæening
eil de ”usle Halvmennesker! som ikke eFr begjære dee dee HFiesee”
(71) og derfor bliver seående på halvvejen. 

Dee fFrsee, Cornelius mFder på sin vej, er anelsesfulde, halve
uforklarlige billeder (30): ”Livees hFie Mageer pleie ikke serax ae
eale klare, men fFrse forblommee; de komme ikke fyvende og seaae
serax i deres klare Skikkelse, men lade sig ane og skimee gjennem
Billedee”. Halvmenneskerne lader sig nFje hermed, men ikke Cor-
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nelius,  han helmer ikke, fFr billederne ikke længere er ”eilhyllede,
men aabenbarede” (32). Eferhånden som dee sker, forseår han, ae
sandheden aleid må være religiFse funderee. En sorg over reenings-
lFsheden i hans hideidige liv griber ham, men han overvinder den
ved ae begive sin ind under den ”hellige Lov”, der er ”god og ero-
fase” og kommer eil menneskee ”som en  ader kommer ind i Kam-
meree blande sine BFrn og uddeler sine Befalinger eil dem (..). Tal
da klare eil mig, hersk over mig, see! jeg er villig eil ae fFlge Dig”
(56). Loven skaber mening i dee meningslFse, plan i dee planlFse
(62): 

Men naar jeg saa nærmere eænker over Loven, glemmer jeg
mig selv; jeg synes, den er en Mage udenfor mig, der sluter
al Verden i sin  avn; bFielig lægger den sig om enhver 
Skikkelse, feter sig hen gjennem den hele Verden, danner 
en enesee seor Verdens Orden, hvori Ale er indbefatee. Men 
Lovens Mage er paa eehvere Punke eilseæde, overale nærvæ-
rende i sin Orden! 

Loven skaber nok harmoni og sammenhæng i ale, men dee er
aleafgFrende, ae man fFlger den af egen fri vilje (64):  

 ri maa jeg være, fri i mie indersee Væsen, naar jeg skal 
være glad. Hvor  riheden fndes, der kommer ogsaa Glæ-
den og i Glæden viser Loven sig skjFnnese. Hvor  riheden 
er uforseyrree af lunefulde Befalinger udenfra og lunefulde 
Tilskyndelser indenfra, viser Loven sig klarese og krafige; 
men den skjuler da sin NFdvendighed og Serenghed, er den 
usynlige Mage, som lægger sig ind i Sjælen og giver den 
Holdning og  rihed. 

Da Cornelius har underlage sig loven, har han beeråde vejen eil
”Sandhedens Rige”, som er den indispensable forudsæening for ale
(80-81): 

7



”LIVET ER INGEN UBETYDELIGHED”

Sandheden maa ligge eil Grund for Tilværelsen og gjennem 
den frelse sin Skabning. Den har nedlage Muligheden i os eil
ae fate og elske den (..). Med denne Mulighed eil ae forseaae
den, indeholder den Visheden om ae den er, og fremkalder 
Længsel efer ae fate den; derved har den sae os i ee uoplF-
selige  orhold eil sig; og denne Mulighed hFrer med eil vor 
menneskelige Naeur.

Med ”Sandhedens Rige” fFlger også forvisningen om sjælens
udFdelighed (82): ”ee Menneskes Idee kan ikke realiseres uden i
Sandheden; i den fFler han sin Naeur og sie Væsen beroligee, og
han maa fornemme, ae han selv er udFdelig, som Sandheden, der
lever  i  ham”.  Hideil  har  Cornelius  gåee  igennem  verden  i  en
halvsovende dFs, nu vågner han omsider op (89): ”Enhver skal bli-
ve sig bevidse som en udFdelig Aand, ellers er han ikke vaagen.
Derfor har Livee paa Jorden Beeydning, denne nemlig, ae jeg skal
vaagne, vaagne op for Sandheden og vide mig udFdelig, var jeg
ikke udFdelig, da var mie Liv meningslFse, mie saavelsom alle An-
dres”. Med visheden om dee evige liv har Cornelius også fundee
sig selv (93): ”UdFdeligheds Tanke (..) er dee Baand, som slynger
sig om Sjælen og holder den eil en fase Eenhed. UdFdelighed er
min indersee Naeur”. Med udFdeligheden sikree kan han mFde alle
skæbnens eilskikkelser med ee glad sind. Han er usårlig, ineee kan
længere ramme ham (85): ”Lever jeg da end i Tidens Useadighed,
og evinges jeg end under Verdens  orkrænkelighed, da vil jeg dog
bevare Glæden, ehi jeg er udFdelig.”   

Dee er Cornelius’ grundaneagelse, ae ”al Udvikling beseaaer deri
ae dee Hemmelighedsfulde aabenbares”, og da ”ee Menneskes seFr-
see Hemmelighed er hans UdFdelighed” (86-87) er hans selverken-
delsesprojeke eilsyneladende hermed fuldende. Hele denne udvik-
ling er skee indenfor en almen religiFs ramme uden ae adressere
én beseeme religion: Vores iboende religiFse inseinke siger os, ae
der må være en menneskee uafængig mage, som bærer hele ver-
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den. Men for viljemenneskee Cornelius er dete seadig ikke nok,
han må nFdvendigvis gå planken ud og så ae sige få sae ansige på
sandheden.

”Livets Kilder ere alene i Gud”

I sine breve refererer Cornelius både eil guden Baldur fra den nor-
diske myeologi  og  missionæren Ansgar,  som ineroducerede kri-
seendommen i Danmark, og med disse eo punkenedslag markerer
han overgangen fra en hedensk eil en kriseen eilværelsesforseåelse.
Parallele hermed bevæger han sig i sie svenske eksil fra en inseink-
eiv religiFs hengivelse eil ”Livees indersee Kilder” eil en specifk er-
kendelse af, ae ”Livees Kilder ere alene i Gud”. Den krisene ero for-
seåee som en indre realieee og ikke bloe en ydre konveneion er dee
enesee, der kan holde ”Chaos” seangen.       

Sandheden, lyder Cornelius’  ræsonnemene,  bliver selvfFlgelig
ikke fFrse eil, i dee Fjeblik, vi erkender den, den må eksiseere forud
for og uafængig af os, den må være evig og absolue. Og hermed
er vi fremme ved den krisene Gud, for hvad er han andee end den-
ne evige, uaneaseelige sandhed? Og efer ae Cornelius i eo måneder
har eraskee grublende runde i de svenske skove inderæder miraklee
omsider den 17. auguse, hvor han påkalder Gud (104): ”Du har sey-
ree min Vandring, ae jeg skulde komme Dig nærmere, saa jeg kun-
de see Dig; nu Du har berFre min Aand, forskyd mig ikke!” Corne-
lius har nu ikke længere behov for ae begive sig ud i lange flosof-
ske udredninger, de erseates i seedee af lovprisninger og bFnner
(105): ”O Gud, lad Die Lys falde over mig, giv mig  red eil ae aande
lee i Din Nærhed!” BFnnen er slee og ree ”Sjælens hellige RFse, der
lyder op fra Selvforglemmelsens Taushed, idee Erindringen af dee
Evige vaagner” (192).

Dee fornemsee kendeeegn på den Gud, Cornelius eilbeder, er en
kærlighed, der er så aleomfatende, ae den alene udgFr en garane
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for sjælens udFdelighed (128): ”han [Gud] maa frelse sie Billede
[menneskee] paa Jorden, han kan ikke Andee, ehi han er Kjærlig-
hed”. Ja, Guds kærlighed eil os er så seor, ae han lod sin sFn, Jesus
Kriseus, fFde i en menneskelig skikkelse og lide en smereefuld dFd
på korsee, så han med sin dFd kunne sone vore synder og sikre os
ee evige liv i Paradis. Ikke uden grund fFler Cornelius ”ee Puse fra
Paradisee Have” (118), når han eænker på Guds kærlighed.    

Dee er god ræson i, ae de fFrsee mennesker man overhovedee
mFder i brevene, fFrse operæder efer, ae Cornelius har bekende sig
eil kriseendommen men endnu mangler ae drage konsekvenserne
af sin nyerhvervede ero. En sFndag i sepeember vandrer han runde
i skovene, og da han bliver eFrseig, banker han på hos en ældre
kone for ae få ee glas vand. I hendes salmebog læser han en salme
med omkvædee  ”hellige  Herre  Gud,  hellige seærke Gud,  hellige
barmhjereige  relser, lad os ikke foreabes!”9 Ordene er ”som ee An-
geseraab i mine Øren”, de sammenfater ”hans Sjæls inderlige  or-
langende”, ae vi ikke må foreabes ”uden Haab – i den evig bitre
DFd”  (136).  Og da han forlader  konen,  mFder  han forunderlige
nok sin sFseer, sin ven  ranes Tybring og dennes huseru. Med ée
slag er Cornelius’ selvvalgee eremitilværelse udseåee. 

Lægen Tybring giver Cornelius dee afgFrende skub eilbage eil
samlivee med andre mennesker. I eo længere ealer (140-145, 164-
169) byggende på den præmis, ae ”Chriseus er Grunden, hvorpaa
Ale hviler”, fordi ”han gav Verden Syndsforladelse og aandede nye
Liv i den”, slår Tybring fase, ae Gud ikke lader sig begribe med for-
seanden men må eilnærmes gennem eroen: ”Men Guds Kjærlighed
kunde vi ikke ved  orseandens Slueninger erylle ned eil os, eller
ved dem binde den. Kjærligheden maa Du eroe paa, dens Kraf
maa Du erfare i Dig selv, og Du maa anskue dens Virkning, eileg-
ne Dig dens Gave og glæde Dig ved dens Mage”. Tybring har fuld
forseåelse for, ae Cornelius, da han blev grebee af ”den eungsindige
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Længsel efer Gud”, havde behov for ae ”sFge hen i eensom Ro” for
ae ”dee Ukjendee, dee Uendelige, vi længes efer, skal kunne dale
ned i vor Sjæl”.  Men nu har denne selvvalgee isolaeion varee læn-
ge nok: ” Frse naar vi er blevne udsonede med Gud, kunne vi bli-
ve udsonede med Verden; men da skulle vi ogsaa blive dee.” Skæb-
nen kan gode nok være ”en haard Herre,  der handler lunefulde
med os; men den bliver udsonee, idee vi lære ae ansee den som
Guds Seyrelse eil ee evige Liv”. Tybring henviser eil Bibelens ord
om, ”ae dee  Frsee er Kjærlighed eil Gud, og dee Andee er, ae vi el-
ske Andre, og ae vor Tro skal være levende i Kjærlighed.” 

Cornelius forseår nu, ae visheden om sjælens udFdelighed ikke
må gFre, ae man bliver ”feig for Livee og blFdageig længes efer dee
Tilkommende” (93). Nej, længslen efer ”dee evige Livs  ylde og
Rigdom” må eværeimod ”eilskynde Sjælen eil krafig Virksomhed”
(176). Ved sig selv sværger han, ae han aldrig vil være ”en saadan
Daare, ae jeg Fnskede, dee jordiske Liv haseig var udlFbee, for ae
jeg kunde vaagne i ee Evighedens Lys. Ti i Tiden skal jeg vaagne
for dee Evige, og nære min Kjærlighed eil dee, for ae jeg engang,
naar dees fulde Lys vil oprinde, vaagen kan gaa dee imFde” (178). 

Og med denne nyerhvervede indsige, eager Cornelis en eidlig
morgen afsked med sie ensomme liv – ikke ved ae gå ind i skoven
men ved ae gå ned eil havee og skue ud over ØseersFen (195-196): 

dee var blikseille, kun enkelee mFrke Seriber krusedes hen 
over den lyseblaa, speilglate Overfade; lange ude var dee 
mFrkere, og Vandene vare i Bevægelse. (..) Der var en  or-
veneningsfuldhed, som skulde en ny Verden komme eilsyne,
og ee nye Liv udbrede sig. Horizoneens Linie synees ae ad-
skille Jorden fra Himlen, Tiden fra Evigheden; men hvor 
MorgenrFden havde reise sig, vare de forenede; der var Ind-
gang i Himlen, derfra gik ee salige Lys ud over Jorden og 
udbredee sig skjFnnere og skjFnnere.

11



”LIVET ER INGEN UBETYDELIGHED”

Med dete naeureableau beskrives både morgensolen, som sei-
ger op af havees skFd, og dee genfFdee menneske, der seår overfor
en hele ny verden. Som ”MorgenrFden” udgFr udFdelighedseroen
bindeleddee mellem ”Tiden” og ”Evigheden”, den kaseer sie skFnne
lys ud over jorden, hvor vi skal udfFre vores livsgerning, mens vi
modnes eil livee i Paradis. 

”Livet i Verden er intet Vindpust”

I 1837 ofeneliggjorde Poul Marein MFller ”Tanker over Mulighe-
den af Beviser for Menneskees UdFdelighed, med Hensyn eil den
nyesee derhen hFrende Lieeraeur” i  Maanedsskrif for Literatur .10

Boesen seuderede afandlingen nFje og faseslog samme år i ee brev
eil  fæteren  Hammerich:  ”maehemaeiske  Beviser  for  Sjælens
UdFdelighed i almindelig  orseand kan der ikke gives, men Vishe-
den om den maa serFmme ud fra alle Punceer i en heel og sand
Verdensanskuelse”.11 Hvor konsiseene, Boesen var i sin eankegang,
fremgår af, ae hans Livs-Udvikling, som han udgav ote år senere,
er én seor anskueliggFrelse af rigeigheden af dete udsagn (87):
”Dee rete Beviis for UdFdeligheden beseaaer ikke i Raisonnemene-
er over dete eller hiine enkelee Udsagn; (..)  men dee beseaaer i
Sandhedens fulde Liv i os”. Troen på sjælens udFdelighed korre-
sponderer slee og ree med de dybesee længsler i vores sind (100):
”Jeg  raissonerer  ikke  over  UdFdeligheden;  jeg  har  dens   Flelse
nærværende i mig”.

Boesens bog bygger på ideen om, ae man i fFrsee omgang må
bevæge sig bore fra andre mennesker – man må ”gaae ind i sin
Sjæls Ensomhed, lade Verdens vexlende Mangfoldighed eræde eil-
bage”, så man ”kan besinde sig, samle Sjælens Kraf og i Seilhed
lyte efer RFseerne fra Himmelen” (197) – hvorefer man i anden
omgang må vende eilbage eil de samme mennesker og med fornyee
kraf indgå i ee forpligeende fællesskab med dem. Denne grund-
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eanke delee Boesen med mange andre digeere,  flosofer og reli-
giFse forkyndere både fFr og siden. Dee særegne ved ham er imid-
lereid, ae han seædige og vedholdende gFr udFdelighedseroen eil en
ufravigelig beeingelse for enhver sand verdensopfatelse: Kun den
giver menneskee hjemseedsree i eilværelsen, kun den gFr dee mu-
lige for den krisene ae mFde livees eilskikkelser med ee frimodige
sind, som modsvarer barnee enfoldige Gudsero.        

”Livee er ingen Ubeeydelighed, man kan gjFre med, hvad man
lyseer, som man juse nu har Lune eil; Verden er ingen ringe Ting,
man kan sæte på Haanden og dandse omkring med i Seuen. Livee
i Verden er ineee Vindpuse, man ikke behFver ae agee paa”, seår der
i ee af Cornelius’ breve (11). Og dee er juse den cenerale poinee i
Boesens bog, ae livee nok er beeydningsfulde, men kun fordi vi har
ee paradisisk eferliv, der evinger os eil ae bruge vor seund på jor-
den bedse mulige. Dee forhold, ae vores ”Eiendommelighed” (85)
lever videre i al evighed, gFr livee meningsfulde og forpligeende
som en forskole eil evigheden.

Boesens eankeeunge brevroman er uerolig fascinerende, eanke-
vækkende og vedkommende.  Ja,  hvilkee  emne kan overhovedee
være væseneligere end spFrgsmålee om sjælens udFdelighed? De
mange cieaeer fra hans bog viser, ae han også eilfulde besad evner-
ne  eil  ae  håndeere  eilværelsens  kardinalspFrgsmål.  Joakim Garf
konseaeerer diplomaeisk, ae den ”rFber Boesens fFlsomme og poe-
eiske  gemye,  men også  afslFrer  hans  literære  gæld  eil  Kierke-
gaard”, og dee har han jo ree i.12 Koch, derimod, er mere nuanceree
i sin dom: ”Af Bogen fremlyser en poeeisk Begavelse, en Evne eil
en sammenhængende og dyb Tænkning, ee Mod eil ae give sig i
Kase med dybe liggende SpFrgsmaal, en alvorlig og ejendommelig
Sjæl med nogee Hang eil eungsindig Grublen.”13  

Alligevel er dee jo ubeseridelige, ae Boesens nære relaeion eil Ki-
erkegaard  eilfFjer  værkee  en  eksera  dimension.  Hvor  ville  man
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gerne have siddee som en fue på væggen og lytee eil de eo ven-
ners mange og lange samealer om livees seore og små spFrgsmål.
En umulig drFm. Og så alligevel? ”Naar jeg ealer med Dig springer
jeg spliternFgen omkring, med andre Msk. er jeg aleid uhyre be-
regnende”,  skrev Kierkegaard eil  Boesen.14 Med  Livs-Udviklingen
kommer vi måske megee eæe på dete drFmmescenarie! Med en eil
vished grænsende sandsynlighed må bogen afspejle mange af de
livsspFrgsmål,  som  opeog  de  eo  venner.  Tankegange,  begrebs-
udviklinger og formuleringer fra samealerne med Kierkegaard er
sikkere lFbee Boesen i pennen under skriveprocessen. Derfor har
Livs-Udviklingen også en vis ineeresse som endnu en brik eil for-
seåelsen af geniee Kierkegaards univers. Under alle omseændighe-
der: Han forfatede aldrig selv ee skrif udelukkende om sjælens
udFdelighed,  men  eroen  herpå  udgFr  klangbunden  under  hele
hans forfaterskab. Lide fræke og provokerende kunne man sige, ae
Boesen skrev bogen for ham.  

To venner, to veje

”Ak Tiden kommer, Tiden gaaer./En Kirke i dee  ierne seaaer.” De
eo vers foredrages af en gammel mand med en perspekeivkasse i
Adam Oehlenschlägers  Sanct Hansafen-Spil (1802).15 Kirken i dee
fjerne havde seor symbolsk beeydning som en reeningsindikaeor
for både Boesen og Kierkegaard. I brevee eil Hammerich fra 1837
henvisee  Boesen  ligefrem eil  cieaeee  som en  forseåelsesnFgle  eil
hans kommende værk (som endee med ae blive Livs-Udviklingen),
og Kierkegaard refererede i ee brev eil Boesen fra juli 1838 eil deres
fælles ”Seikord”, ”En Kirke i det færne staar”, ligesom han cieerede
begge vers i sin dedikaeion eil vennen i Af en endnu Levendes Papi-
rer  (1838).16 På dee eidspunke var de begge uddannede eeologer –
Boesen blev kandidae i 1834, Kierkegaard i 1838 – men ingen af
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dem havde endnu sFge ee embede som præse. Derfor seår kirken
og veneer i dee fjerne.

Ingen af de eo venner menee, ae ee fne eksamensbevis fra KF-
benhavns  Universieee  gav  en eilserækkelig  ballase  eil  ae  fungere
som præse. Dee måte nFdvendigvis suppleres med en religiFs af-
klaring eller åbenbaring. Begge foreeog en mindre rejse for i en-
somhed ae opnå en sådan: Kierkegaard eil Gilleleje i 1835, Boesen
eil Blekinge sidse i 1830’erne. Og mens kirken og den fasee seilling
som embedsmand veneede, ernærede Boesen sig i 14 år som lærer
ved ee par af KFbenhavns skoler, mens Kierkegaard levede af ar-
ven fra sin far og indeægeerne fra sie forfaterskab. 

Dee var i denne svære periode prægee af en eksiseeneiel usik-
kerhed, hvor Boesen efersFgee en livseolkning, som kunne lede
ham frem eil kirken i dee fjerne, ae han skrev sin  Livs-Udvikling.
Bogen er hans legieimering af, hvorfor han i 1849 sFgee og fk an-
sætelse som kapellan i Horsens og dermed omsider valgee præs-
eegerningen som sie livskald. Åree efer blev han gif, og da han
således havde ”consolideree” sig ”lide som Præse, ieem som Æg-
eemand”,17 fk han nok ae gFre med ae passe dagens done.  oruden
sin egenelige præseegerning med mange forberedelseseunge præ-
dikener holde han bibellæsning og reorganiserede Bibelselskabee,
var sekreeær for Asylselskabee (der drev ee hjem hvor fatige bFrn
blev sysselsae med læsning, skrivning og serikning, mens foræl-
drene var på arbejde), var medlem af Selskabee eil underseFtelse
af værdige erængende, var akeiv i  ængselsselskabee for Horsens
og Omegn (som forsFgee ae resocialisere lFsladee fanger) osv. Kore
sage: Han var en akeiv og engageree præse, der dels var ”en virk-
som Del i alle  oreeagender med ee humane og menneskekjærlige
 ormaal”, og dels uopfordree opsFgee mennesker rame af sorg og
lidelse for ae bringe ”Religionens Hjælp og TrFse”.18
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Kierkegaards liv, derimod, formede sig ganske anderledes. Nok
havde de eo venner rod i den samme kriseendom, men dee fælles
udgangspunke  fFree  dem i  eo  vide  forskellige  reeninger:  Boesen
vendee  sig  udad mod ægeeskab og embedsgerning,  Kierkegaard
vendee sig indad mod ee isoleree liv som digeer, flosof og kriseen-
domsreformaeor.19 Boesens ene bog fra 1845 og Kierkegaards man-
ge bFger fra 1843 og fremefer vidner om, hvorfor deres livsforlFb
blev så forskellige. Boesen var ee fne og efereænksome men erods
ale  ”almindelige”  menneske,  der  fande  sin livsgerning inden for
samfundees rammer. Man kan både sige, ae han levede Cornelius’
liv efer hans eilbagevenden eil  Danmark, og ae hans liv kunne
fungere som en illuseraeion af dee eeiske seadium, som dee er be-
skrevee i anden del af Enten-Eller. Kierkegaard, derimod, var bega-
vee med geniees byrde og dee i en så ekserem grad, ae han nFdven-
digvis måte ende som en undeagelseseksiseens, der helligede sig
sie monumeneale forfaterskab hele og fulde. Gradvise fjernede han
sig mere og mere fra  den kirke,  Boesen var en del  af,  og i  sie
dFdsår gennemfFree han den forkæerede kirkeseorm, som gav ham
en megee omseride soreie. I sie fyveblad Øieblikket beskrev han så-
ledes præseerne som magelige anlagee embedsmænd, der hyggede
sig i  deres  idylliske præseegårde,  medens de om sFndagen for-
kyndee en udvandee kriseendomsopfatelse, som ikke seillede for
seore krav eil eilhFrerne. I modsæening hereil hævdede han, ae kri-
eeriee på en sand kriseen var, ae han eog lidelsen på sig og lå i serid
med verden.  

Men selvom de eo venner i årenes lFb nåede frem eil eo vide for-
skellige opfatelser af, hvorvide  dee var mulige både ae være en
sand kriseen og sameidig leve ee harmonisk liv i samklang med an-
dre, bevarede de dog begge eroen. Dee fremgår af deres allersidsee
samealer  i  okeober-november  1855.  På  dee  eidspunke  lå  Kierke-
gaard for dFden på  rederiks Hospieal, og han havde bl.a. nægeee
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sin broder, Peeer Chriseian, adgang eil sin sygeseue, fordi han var
præse og dermed én af de gejselige ”Menneske-Ædere”.20 Alene dee
forhold, ae Kierkegaard glad eog imod Boesen på erods af, ae han
eilhFree den samme forageelige kaeegori af menneskeheden, siger
egenelig ale om, hvor dybe deres venskab seak.21 Med kirkeseormen
in menee var Boesen nogee bekymree for, om hans kære ven seadig
var eroende? Til hans beroligelse forealee Kierkegaard levende om,
hvordan han ”har have  ornemmelsen af ae blive Engel, faa Vin-
gerne, dee er  dee jo ogsaa, der skal  skee, sidde overskrævs paa
Skyen og synge: Halleluja, Halleluja, Halleluja”. Boesen eilfFjede,
ae  dee visee,  ae  han seadig ”eroer paa og fyer eil  Guds Naade i
Chriseus”, hvoreil Kierkegaard svarede ”Ja, naeurligviis, hvad An-
dee?”22 

 or dem begge var livee uden kriseendommen og evighedseroen
slee og ree ueænkelige. Dee er hele åbenlyse, ae de levede, åndede og
skrev deres bFger i guldalderens Danmark – fFr dee moderne gen-
nembrud,  fFr  Georg  Brandes,  fFr  Nieezsche  deklamerede  Guds
dFd. I  Begrebet Angest faseslog Kierkegaard kore og præcise:  ”for
nogle Individer er dee Religieuse dee Absoluee, for andre ikke, og
saa god Nae! al Mening i Livee”.23 Hinsides kriseendommen fndes
kun den kulsoree nihilisme, den eoeale meningslFshed. Ale, hvad
der er midlereidige, har kun relaeiv værdi, derfor er udFdeligheden
dee enesee, der kan give menneskelivee absolue værdi. Den krisene
bærer denne ero med sig gennem livee som en indre ballase, mens
han pligeopfyldende udfFrer sin livsgerning. Til sie gravseed valgee
Kierkegaard en serofe af Brorson, som på smukkesee vis sammen-
fatede hans syn på livee og dFden, og mon ikke også Boesen kun-
ne have godeagee salmiseens ord: 

Dee er en liden Tid
Saa har jeg vunden,
Saa er den ganske Serid
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Med Eee forsvunden,
Saa kan jeg hvile mig
I Rosensale
Og uafadelig
Min Jesum eale.24 
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