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Harald Ejvind Zobbe
I vores kalender for 2015 har vi i år fået lov til at bruge billeder og digte fra Harald Ejvind Zobbes bog, 
”Det er en kunst at leve”. Det siger vi Kirsten Zobbe tusind tak for!
Bogen er en spændende og livsbekræftende fortælling med malerier og digte om Harald Ejvinds liv og 
syg doms forløb, næsten lige indtil hans død. Harald Ejvind og Kirsten havde et spændende og intenst liv 
sammen, selvom det kun blev til ca. 10 år. De spildte ikke tiden, de brugte livet - levede livet - nød 
hinanden og ikke mindst lavede en masse god kunst, mest i deres atelier og Galleri – Zobbe i Vejby. Også 
under sit opholdt på Hospice Limfjord, og på terrassen i deres dejlige franske hus, blev der malet og digtet. 
Jeg har før skrevet, at man gerne må sætte sine spor – når man nu skal være på denne jord. Og det har 
både Kirsten og Harald Ejvind i allerhøjeste grad gjort. For Harald Ejvind var det vigtigt at få fortalt om 
sit liv, hele hans sygdomsforløb, og tanker omkring det, og tanker omkring døden. Det betød meget for 
ham, at han kunne inddrage sine børn, børnebørn, sin elskede muse Kirsten, og alle sine nærmeste i hans 
sidste tid, her på denne jord. Han nåede at udgive bogen i foråret 2014 inden hans alt for tidlige død. 
Noget som også fremgår af hans digte, så havde han et meget tæt forhold til sin farmor. Og som han 
skriver i et af digtene: ”Du tog afsted uden mig”! 
Han mistede sin elskede farmor tidligt, og fik ikke lov, til at sige farvel til hende. Det har fyldt rigtig 
meget i hans liv, og det kom han sig nok aldrig helt over. Så han har om nogen prøvet, hvordan det er at 
miste uden at få sagt ordentligt farvel. Det har plaget ham resten af hans liv, og derfor lagde han mange 
kræfter i, at hans nærmeste ikke skulle opleve det samme. Harald Ejvind ville gerne have sit budskab ud, 
og det vil vi gerne bidrage med ved udgivelsen af vores kalender i år. 
Vi vil gerne hos os være med til at oplyse, hvor vigtigt det er, at man involverer sine pårørende i sine 
tanker om, hvad der skal ske, når vi skal forlade denne jord. Og ikke mindst at alle får mulighed for at 
tage afsked på en god og værdig måde.
Med det vil vi gerne alle tre sige TAK for et godt samarbejde i året, der nu snart rinder ud, og ønsker jer 
og jeres familier en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

Med venlig hilsen
Boudigaard Begravelse

Birgitte, Søren og Søren

K a l E n d E r
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aT MISTE

Min elskede græder
over mig og min sygdom
hun ved, at hun
på et eller andet tidspunkt 
vil miste mig

sort - sorg - savne

mange tårer tabes
mange tårer flyder
mange tårer grædes
jeg vil savne dig min skat,
jeg vil miste dig
jeg vil ikke miste dig, 
siger hun 

Og det er ganske vist!

Jeg lukker mine øjne
gemmer mine tårer
mærker at jeg er bange
for at miste dig

alfa hannerne vil danse
for dig søde,
lige som jeg har
danset og sunget
du er så smuk og dejlig

nu skal jeg miste dig
og dog

Jeg vil stå ved porten
til himmeriget
og vente på dig,

så vi ses min skat,
når tid er

Vid jeg elsker dig !
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PÅ KÆrESTETur TIl ÅrHuS

det er så længe siden
at vi to
bare vi to
har været på tur - kæreste tur
vi holder i hånd
i sygetransporten
på vej til stråling i Århus

du piller en mandarin
den er sød
du smiler og dit hår
er rigtig sat op til narrestreger
jeg skal tisse
ligger fladt på båren
kolben oven på
sygepleje færdigheder
og huller i vejen
giver tis over det hele

en kæreste tur i regnvejr
sikke noget pis
men håret er sat
og du er så smuk

og vi var på
kæreste tur 
Til Århus !
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MÅSKE Er JEG PÅ VEJ

Vi sidder og hygger
snakker og maler
vi maler og maler

pludselig falder jeg ud
mine tanker er andetsteds
det forstår du ikke
du mister en del af mig 
siger du

jeg mister en del af dig
måske er jeg allerede på vej ....
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Harald Ejvind Zobbe · Gyvelhøjen 32, Vejby, 7860 Spøttrup · Telefon 9695 5040 · www.galleri-zobbe.dk
Maleriets navn er ”Sommerflirt”. Ved porten til Ceret der mødes vi, du og jeg. Vi kysser, holder i hånd. Ved porten ses vi næste år! Harald Ejvind har malet siden 2003. Malerierne er meget 
forskelligartede, og er en blanding af naturalisme og abstrakt. “Jeg lever! Når jeg mærker havets klare vand og sandet mellem mine tæer – så ved jeg, at jeg lever! Når jeg mærker vinden 
smyge sig hen over min nøgne krop – så ved jeg, at jeg lever! Når solens stråler bruner min krop, og jeg fyldes af styrke og kraft – så ved jeg, at jeg lever! Når jeg dufter skovbundens 
fugtige muld, og jeg fyldes af ro og fred – da ved jeg, at jeg lever! Når gærdesmutten synger og danser for mig, så fyldes jeg af taknemmelighed og tro – nu ved jeg, at jeg lever! Når jeg 
smager det første jordbær, og giver resten til dig – da ved jeg, at jeg lever! Når jeg står ved mit staffeli, og ser de smukke farver komme – så mærker jeg, at jeg lever!”
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nÅr JEG luKKEr MInE ØJnE TO

når jeg lukker mine øjne to
og freden hviler over mig,
så tager jeg på min store rejse
nok den største af dem alle.
det er rejsen til det hinsides
hvor kun jeg kan rejse
det er med engle som ledsager

Hvem tager mon imod mig?
Glæder mig til at se jer alle
der er gået før mig.

Tror du, jeg kan male
hvor jeg kommer frem ?
det tror jeg, jeg kan.

Ved min side har jeg
min skytsengel som vil
passe godt på mig
dag og nat
tidligt og sent
altid vil hun passe godt på mig 
så jeg bliver glad
i hvert barn på jorden
har hun lagt en kerne
som en blomst med himmelsk flor
herlig som en stjerne

godnat og sov godt  
luk nu dine øjne to.



Boudigaard.dk

MaJ
M T O T F L S

18 1 2 3

19 4 5 6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

FarMOr

Åh - hvor jeg elskede dig !
du var der for mig
altid var du der!

du tog mig med på udflugt
Vi sejlede med færgen
Vi hyggede os en hel dag
Bare dig og mig.

når alt andet
Var kaos - 
Var din omsorg for mig
Guld værd

Vi tog i sommerhus
Vi hørte fiskekutteren
Hver eneste morgen
Vi badede hver dag
Også når det havde tordnet.

du tog mig med i din kolonihave
Hvor du kunne slappe af
når det gjorde for ondt.
du var så stolt af dine asparges
de var vidt berømt !

Jeg måtte ikke gå op til dig
når du havde migræne.
Jeg sneg mig op af trapperne
lagde mig ved din side.
Jeg var så bange for at du
aldrig vågnede igen.

Og da du ikke gjorde
Fortalte de mig det ikke.

du er min skytsengel
Jeg ved du er her
En dag bliver vi forenet !
derfor er jeg ikke bange for at dø !!
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OCd - anGSTEn

altid en på slæb
altid en, der skal passes på
altid en, der skal have 
opmærksomhed
en, der altid vil have det sidste ord

angst for sygdom
hele mit liv
nye tegn fra kroppen
så er jeg på vagt
smerter og fornemmelser
giver tanker, frygt og uro
altid er jeg på vagt

hvor er det lige jeg skal sidde
for enden af bordet, eller for mig 
selv
biograf er udelukket
kirken er nødvendig, men svært
ikke for tæt på nogen
mine nerver er oppe at køre,
og hvor kører de hen ?

hjertebanken, sveden hagler
kroppen sitrer
hvor ville jeg gerne
tænke anderledes
hvor kommer den angst dog fra ?

Var det måske som barn
da jeg løb efter hjælp
da far var ved at slå mor ihjel
med en brødkniv/ eller da han
truede os med et jagtgevær.

Jeg har været på opdagelse i 
angsten
mange gange i mit liv
snakket med psykiater og 
psykologer
taget uddannelse som 
dybdeterapeut
og seksualvejleder.
diverse alternative behandlinger 
afprøvet
men fandt jeg de vise sten
det tror jeg næppe.

Søpindsvin 1-2-3
altid skal de findes
hvis jeg skal have svar på 
livets besværligheder
kan ikke komme hjem fra stranden
før alle 3 søpindsvin er fundet
det kan til tider tage tid
at danse alle disse trin

rituelle
toiletbesøg x 3
hver gang
vi huset forlader

tænk hele livet 
at bære denne angst
angst for alt og alle
især autoriteter.
gennem skolelivet og voksenlivet
vidste jeg det ikke.
snød mig selv, snød dem alle
der troede jeg var den rolige 
mand
dET Var JEG IKKE.

Men interessant er det, hvem jeg 
ville være
hvis OCd angsten kunne fanges
og skylles ud i Karup Å

HVEM VEd ?
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JEG Er TrÆT

Jeg er træt
jeg er træt af det hele
det hele er noget lort
hvorfor lige mig

hvorfor havne her på Hospice
jeg vil det ikke
det er ikke fair
hvorfor lige mig

det er nu 
jeg vil leve livet
der er så meget 
jeg skal nå

og jeg sveder
så det hagler
al den medicin
mit hjerte bløder
føles som et stort sår
lort, lort, lort.
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HOSPICE lIMFJOrd I SKIVE

En sygeplejerske så blød og sød
en læge med omsorg og humør
en Hospice leder der smiler så fin og ren

kokken der tryller med dufte og smag
samt ernæringsdamen med sans for kunst
masser af frivillige – sikke 
arbejde de lægger for dagen, 
flot siger jeg
pedellen der er alle steder på en og samme gang
social og sundheds ass. der ryster puder
rengøringsdamen der glatter ud

præsten der folder hænder
fyssen der lægger hånd på 
musik terapeuten der stemmer noder
og den kære psykolog
der hjælper med at samle de mange
brikker der faldt ud.
Socialrådgiveren der finder den rette paragraf

I er der alle sammen for os
der hos jer bor
I gør det super godt
med en flair og særlig gestus
af Ånd og hjerteblod.

Tusinde tak til jer alle.
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SEPTEMBEr

TIl MIn KÆrESTE 
KIrSTEn

du er min muse
du muser mig
du giver mig dig
din kærlighed
giver du mig

TaK FOr dIG !

du er min 
sjæls partner
tvillinge sjæl
vi har i flere liv 
været sammen
du giver

en bid af dig
sød og blød
bitter og krydret
stærk som en okse
til tider
sur som en bi der stikker

TaK FOr dET !

Jeg elsker 
dig
du er en gave
for mig, også
når du bider

du er som en 
vin
der bliver mere kostbar
med årene
-
Jeg drikker dig !
jeg slubrer dig 
jeg tager dig

Vi er gode sammen !!
du og jeg

din Harald Ejvind
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OKTOBEr

IndErST IndE

Snart mange år siden
kom i til verden begge to

de mest fantastiske øjeblikke
at stå med jer på armen

kærlighedens frugt
oh, hvilken frugt

de første skridt
den første tand
de første ord

- og pludselig
er i voksne
begge to

i har selv børn
de dejligste børn

kønne børn
søde børn

og i dag 
sidder jeg
syg og klar
til rejsen

rejsen væk
fra alle jer
jeg elsker

den rejse må jeg gøre 
alene
efterlade jer alle her
og gå min egen vej

Min trøst er :
vi ses engang
jeg ved det
inderst inde !
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nOVEMBEr

VOrT HEMMElIGE STEd

Vi elsker dette sted
her er stille
søen blank som et spejl
de vilde svaner 
svømmer majestætisk forbi
en enkelt fiskeørn 
er at se

solen bager på dig og mig
vi tager tøjet af
lader solen varme os
brune os
vi kysser hinanden
og inden vi aner det
ligger vi ved kloster ruinen
elsker, elsker og elsker.

Senere sidder vi under det
store træ, nyder livet og hinanden
drikker et glas vin

af dine safter
det smager himmerisk.

når jeg dør, så lov mig 
at du vil sprede min aske her !
her i naturen kan du finde mig
og elske med mig
her kan i lege med mig
her kan i grine og græde over mig
og med mig

hvis du mangler sjov en dag
så tænk på alt det skønne 
vi har gjort
vi har levet livet
fuldt og helt
her vil vi mødes
alle os der
hører sammen

Ved kloster ruinen.
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JEG SKal dØ

Jeg elsker dig
helt ind i det inderste
hjertekammer
der hvor glemselen aldrig finder vej

vi er sammen
skal altid være sammen
altid være sammen
du og jeg
deles om alt
vi hører sammen
vil aldrig skilles

vi ændrer os
tiden løber fra os
alting går i mod
vi kommer til at miste
miste hinanden vi to
det gør ondt
helt ind i det inderste
hjertekammer

du skal leve - jeg skal dø !
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