
ET KÆRLIGT MINDE 

Forfatteren donerer overskuddet til Kræftens Bekæmpelse. 
Byrådspolitikeren Lea Brun Flarup fra Stoholm udgiver 15. august 2012 en bog om sin afdøde bror, 
fysikeren Erland Brun Hansen med titlen ”Min bror Erland”. 

Den har været længe undervejs og det begyndte i virkeligheden som en ide om at skrive en bog om 
slægtens historie. Dette ændrede sig pludselig, da Erland begik selvmord i 2006. Herefter blev det at 
skrive til en slags sjælelig helingsproces, og målet blev i stedet at tegne et portræt af den bror, som 
havde fyldt så meget i forfatterens og hele familiens liv. Dette ligger nu i bogform. 

Portrættet i bogen er kærligt og i en positiv tone beskriver forfatteren, hvordan Erland kom til at spille en 

så stor rolle for så mange i hans nærhed. Bogen giver imidlertid også et indblik i de følelser der rammer, 
når ens nærmeste pludselig går bort. 
Foruden Erland stifter vi bekendtskab med en lang række spændende personligheder, der udgjorde 
kredsen omkring Erland – både familie, venner og kolleger har således bidraget til bogens 288 sider. 
Forfatteren har valgt at donere 50 kr. for hver solgt bog til Projektet OmSorg under Kræftens 

Bekæmpelse. OmSorg vejleder voksne i at støtte børn i sorg, fordi børns sorg naturligvis er et voksent 

ansvar. 
Bogen er udgivet på Historia Forlag i Odense og kan købes på www.historia.dk og i landets boghandlere 
fra på onsdag den 15. august. Vi står gerne til rådighed for henvendelse og yderligere information. 

 

Lea Flarup (foto: Viborg Folkeblad). 

 

 

 Lea Brun Flarup tegner i bogen et åbenhjertigt og kærligt portræt af sin bror, 

fysikeren Erland Brun Hansen, der tog afsked med verden i 2012. I en positiv og kærlig tone 

beskriver forfatteren slægten, familien og ikke mindst Erland, der kom til at spille en enorm rolle for 

mange i hans nærhed.  

1. Projekt OmSorg 
 
Formålet med Projekt OmSorg er at sikre hjælp til børn i sorg på skoler, i daginstitutioner og øvrige steder, hvor andre 
voksne, end far og mor, har ansvaret for barnet. Det sker ud fra betragtningen, at den eneste beskyttelse, børn har i 
belastende situationer, er fællesskabet med ansvarlige voksne. Når de trygge rammer pludselig smuldrer på grund af 
sygdom og død, er det ofte nød... 

Formålet med Projekt OmSorg er at sikre hjælp til børn i sorg på skoler, i daginstitutioner og øvrige steder, hvor andre 
voksne, end far og mor, har ansvaret for barnet. Det sker ud fra betragtningen, at den eneste beskyttelse, børn har i 
belastende situationer, er fællesskabet med ansvarlige voksne. Når de trygge rammer pludselig smuldrer på grund af 
sygdom og død, er det ofte nødvendigt, at en voksen uden for hjemmet står klar til at hjælpe. 
 
Som en mor til to børn, der lige havde mistet deres far, udtrykte det: "Alt er med et trylleslag forandret, og intet bliver 
nogensinde mere, som det plejer – for hjemme hos os plejer far ikke at være død".  
 
- Vi driver og etablerer sorggrupper i hele landet  
På Kræftens Bekæmpelses rådgivninger i hele landet  
Vi arbejder på at etablere sorggrupper på 50 % af alle skoler inden udgangen af 2015 
- Vi arbejder for at sikre, at fagligt personale, der til dagligt arbejder med børn, er uddannet til at varetage børn i sorg 
og krisesituationer 
- Vi tilbyder kurser, foredrag og konferencer i hele landet  
- Vi udgiver undervisningsmateriale om børn i sorg til alle aldersklasser 

 

 

Kundernes boganmeldelser af Min bror Erland 



Gennemsnitlig anmeldelse:  

 

af Samina Shah(14. september 2012) 

"En virkelig skøn bog, skrevet på en måde så man kan gå til og fra, som man har lyst. Den er sjov, 

fordi den med sine breve, billeder kommentar giver både et tilbage blik i en familie på en måde så 

man får en følelse af at komme helt tæt på. Bogen kan varmt anbefales."  

 

af Jack J. F(31. august 2012) 

"Velskreven, vigtig og interessant:-) Bør læses! "  

Skriv din egen anmeldelse 

  

 

http://www.saxo.com/dk/min-bror-erland_lea-brun-

flarup_haeftet_9788792892089?searchText=historia forlag 

 

      15/8 2012 

Kære Lea. 

  

 Din fantastiske bog dumpede ned i min postkasse i går, og jeg har læst den hele i nat. 

Du har ingen anelse om hvor meget det betyder for mig – tak er kun et lille fattigt ord. 

  

Erland var en stor mand og et stort menneske og han har fået et usædvanligt smukt eftermæle. 

Jeg tænker ofte på ham og er glad for at mit lille bidrag kom med i bogen. Tak fordi du tog det 

med. 

  

Hvis du/I vil besøge mig i Birkerød en dag som passer dig/jer, så bliver jeg glad. 

  

mvh Jørgen 

  

PS: Jeg spiller tit Bridge med Nina Holm for tiden. 

  

 

 

Kære Lea og Ib! 
Tak for sidst. Det var så utroligt dejligt at se og tale med jer, og  at konstatere, at I er raske og ser smukke ud 

som altid.  Det var på alle måder en fantastisk aften, at møde årgang 62 på  det smukke Sofienholm og på  

en af sommerens skønneste dage.   

 

Lea! Tak for bogen om Erland. Jeg har læst den. Jeg kunne simpelthen ikke slippe den.Det var som komme 

tilbage i en tidslomme, man har glemt, men som du får til at stå lysende klar. Jeg havde den samme 

oplevelse da jeg læste, Hans Edvard Nørregård- Nielsens bøger, Riber Ret og Mands Minde. Det tidsbillede 

du giver gennem beskrivelsen af din slægt og deres hverdag, rammer jo hverdagen for os fleste i de årtier. 

Det var så dejligt at høre om den fantastiske mor du og Erland har haft og som var utrolig stærk da hun 

pludselig stod alene. Det klarede  hun flot. Jeg har altid fornemmet, at hun var en stærk kvinde, det ved jeg 

så nu også er sandt, gennem dine og  andres beskrivelser. 
 Der er mange ting som er faldet på plads for mig. Du talte altid meget om Erland.Jeg vidste han var meget 

dygtig. Men han var der ikke rigtig, fornemmede jeg  --- og jeg tror kun jeg har truffet ham en gang, hvor du 

og jeg var på Regensen. Der hilste jeg på ham. Så så jeg ham først  mange år efter, da  Anker og jeg var til 

jeres fest Viborg. Nu har jeg fået et klart billede af ham, og de store ting han har udrettet såvel i sit 

arbejde med sin forskning mv som i sit private liv. Det er dejligt at tænke på. Du giver et meget fint og kærligt 

billede af ham, som også rummer den smerte og magtesløshed du til tider har følt. 

http://www.saxo.com/UserProfile.aspx?ID=571272
http://www.saxo.com/UserProfile.aspx?ID=457643
http://www.saxo.com/shop/itemreview.asp?itemid=17296145


Jeg er meget glad for at du har betroet mig denne bog, og jeg vil gemme den, som et minde om dig og vores 

gymnasietid, den giver jo også et dejligt billede af dig. Et billede som jeg kender. 
Kærlig Hilsen 
Nina 

 

 
 Nina og Lea – alle pigerne i Y- klassen på Haslev Gymnasium til 50 års studenterjubilæum på Sofienholm 

       

20/9 2012 

Kære Lea. 

……. Så til din bog. Hold da helt op, hvor har jeg læst. Det er en forrygende historie om din elskede bror, 

men også en fantastisk rejse igennem et langt liv og et spændende indblik i en slægts historie. 

 

Lea, jeg har glædet mig, undret mig - grædt og følt mig beriget, ja,  hundrede andre følelser har strømmet 

igennem mig, mens jeg har læst bogen. Hvor er den fint skrevet. Så sober og smuk, og alligevel realistisk og 

fyldt op af smukke tanker og fantastiske sætninger. 

 

Hvor har I.C.Christensen  ret:  Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder. 

Hvor har bogen dog åbnet mine øjne for mange ting. Der er så meget, jeg ikke anede noget som helst om. 

Jeg savnede sådan min far, da jeg læste den. Han fortalte mange ting, men der var også mange ting, han 

slet ikke indviede os i, kan jeg se nu. Gad vide, hvorfor? 

 

De vandrebøger er jo et fantastisk minde over en masse ting. Altså  - Elses og Evas lille disput om 

intelligensprøver, er den ikke herlig? 

 

Mindetalen af Theil Petersen ved din fars begravelse – fantastisk. Simpelthen enestående. 

Indlægget af Jørgen Holst er også så smukt skrevet. Ja, jeg kunne blive ved. 

 

Lea, hvor er det en flot hyldest til din bror. Han var jo et fantastisk menneske, som oplevede den største 

sorg i verden. Det glemmer man aldrig. Jeg tror ikke, han orkede mere. Jeg kender flere, der har handlet, 

som han gjorde. Især gamle landmænd. Spørg bare min bror, han kan fortælle om et par stykker bare i 

Maltbæk. 

   



Du er kommet over bjerget med din bog og også kommet ned igen. Du har set trolden i øjnene, og det gør 

en afklaret og stærk. 

 

Lea, ha’ det godt til vi ses igen. 

Kærlig hilsen 

KIRSTEN 

 

Kære Lea 

Det var dog et imponerende værk som dit store arbejde er blevet til. Det er meget betagende læsning, der 

er jo mange ting som jeg slet ikke vidste. Tusind tak. 

Peder Voetmann ringede mig op forleden for at få dit telefonnummer, og også han var meget glad for at 

have fået bogen - han havde allerede fået læst halvdelen. 

Kærlig hilsen fra Torsten - og også fra Dorte 

Kære Lea-! 

Jeg er ved at læse din bog om din kære bror Erland og jeg må bare fortælle dig, at det er en utrolig smuk 

bog du har skrevet, Lea! Den går lige i hjertet, samtidig med ,at den har givet mig en masse svar, på 

familieforhold som har været særdeles uklare. 

Du skal have stor tak, og hvor må Erland ........ hvor han end er, være glad for at du har skrevet den! 

 

Du får de bedste tanker fra 

 

Margrethe ( Brun Hansen) 

 

 



 

 

 

o Hej Lea.  

o Bogen om Erland läste jeg så snart jeg kom hjem fra Nyår og nu har Anno også läst ud den. 
Bogen väggede mange minder til livet igen og gav os også en del funderinger. Hvorfor skulle 
Erland bo i Maribo, var det for at vokse op med manlige forebilleder eller var det for at det skule 
väre for svärt for din mor at passe to börn i hendes ganske pressede situation eller ved vi ingen 
ting om motiven. Jeg har jo forstået at det var en god lösning og at Erland havde det godt i 
Maribo, men det kan ikke have väret et enkelt valg for din mor selv om det jo tydeligt fremgår at 
din mor og Erland havde god og ganske tätte kontakter. En ting som slog Anno og mig da vi läste 
bogen var hvor utroligt moderne vores foräldrer har väret både i deres syn på börneopdragelse, 
men også i aktiviteter med börnene ikke minds på den manlige side. Man höre jo så ofte om at 
männen ikke havde nogen aktiv del i sine börns liv på den tid, så vist har vi alle väret priviligerede 
med så fine foräldrar. Att din mor var begavet, energisk, initiativrig og en utrolig varm og god mor 
lyser med all tydelighed igennem i bogen. Historien med sablen som Erland köpte i Paris kan jeg 
godt huske, for han paserede Hedelund på hjemvejen og vi fik se sablen. Jeg tror han fortalte et 
äventyr for os der han flettede sablen in i historien.Efter som jeg er 10 år yngre end Erland, var 
min relation jo mest en måbende lille fätter fuld af beundren for den store fätter som blev 
ATOMFYSIKER, bare en sådan sag.Efter at ha läst din bog er også jeg overbevist om at 
vandrebögerne må endten blive kopierede eller blive "oversatte" til maskinskrift. Vi er lige nu på 
Ljusterö der vi har vores sommerhus og har väret ude og plukket svamp i forgårs og idag. Vi har 
särlig ledt efter sort trumpetsvamp inspireret af det du skrev om Erland, vi har fundet dem ved 
enkelte tilfälle tidligere, men de er ikke så udbredte her hvor vi har mest nåleträr - sort 



trumpetsvamp trives vist bedst i lövskov. Et stort tillykke til Ib i efterhånd med de 70 år, vi forstår 
at i har haft en fin fest og tusen tak for bogen om Erland. 
 

o Med kärlig hilsen 
Andreas 

 
 

 
> Den 21/08/2012 kl. 22.33 skrev Ole Brun Madsen <obm@es.aau.dk>: 
> 
>> Kærte Lea, 
>> 
>> Mange tak for bogen om Erland, som jeg synes du har fået lavet ualmindelig flot, 
interessant og god. 
>> Dit righoldige billedmateriale er med til at gøre bogen ualmindelig levende. 
>> Din måde at tage uddragene af Vandrebøgerne er rigtigt godt og kunne give 
inspiration til gentagelse! 
>> Det uoverkommelige er at indtaste det hele med mindre man er mange om det. 
>> 
>> Den lå ikke mange timer efter posten kom, før BonRuth gik i gang med at læse 
højt for mig (mit syn er nu så dårligt, at jeg kun kan læse med stort besvær, grå 
stær). 
>> Oplæsningen fortsatte de næste to dage til vi var færdige, kun afbrudt af 
måltider, søvn og uvedkommende forstyrrelser! 
>> 
>> Jeg synes du får tegnet et flot billede af dine forældre, som helt passer med 
det jeg har kendt. 
>> Din far kan jeg kun meget svagt huske, medens jeg jo har mødt din mor hele 
hendes liv siden indtil hendes død. 
>> 
>>………………. 
 
>> Mht. Erland ville jeg gerne have skrevet mere, når jeg genlæser det, jeg skrev 
og blev inspireret af de andres indlæg. 
>> I dag havde vi en god anledning til at mindes en af vores fælles glæder, 
svampetur. Udbyttet rakte i dag til to ristede brød med svampe, men sæsonen er på 
vej! 
>>………………. 
 
Kærlig hilsen 
Ole 
 
Kære Lea 
 
Jeg lånte din bog om Erland af min far Ole forleden (efter vi havde spillet tarok). 
Jeg er endnu ikke færdig med den, men hvor er det et dejligt gensyn med hele 
slægten, om end dit budskab naturligvis tager udspring i Erland. Bedstemor(Anna) 
var en fantastisk fortæller, og Axel havde en fantastisk hukommelse til at supplere 
hense, og genfortællingen af slægten er en direkte " walk down memorie lane". Anna 
fortalte tit om alle hendes søskende, deres børn mv. også om Rasmus. Alle blev 
ligesom levende, når hun gik i gang. Ligesom de bliver det igen i din dejlige varme 
bog. 
 

mailto:obm@es.aau.dk


Jeg er besluttet på, at mine tre børn også skal læse bogen. De har alle stadig 
bedstemor (Anna) i erindring og på denne måde kan noget af historien om Anna og 
Axel måske fortsat blive holdt i live. 
 
Hvor ville jeg gerne have været en del af det slæng der mødes på Nyord. Men måske I 
der kan lave en aftale om at I, i hver gren, skriver 20-30 sider om jeres forældre. 
Det kunne være dejligt at have et samlet værk om familien fra Hedelund. 
 
Og hvor er jeg enig med Ib, ih hvor vi savner Erland. 
 
Bedste hilsner til alle, og godt træf 
 
Kh Niels  
 

Min bror Erland 

(Bog, Hæftet) 
 

 
 
 

http://www.saxo.com/dk/min-bror-erland_lea-brun-flarup_haeftet_9788792892089?searchText=historia 

 

 

 

 Andre bøger af Lea Brun Flarup 

 
(E-bog, PDF) 

Min Bror Erland 

af: Lea Brun Flarup 

DKK 169,95 

 

http://www.mubook.dk/shop/e-boger/10261-min-bror-erland.html 

 

 

http://www.academicbooks.dk/min-bror-erland/lea-brun-flarup/9788792892386 

 

http://www.ebogreolen.dk/boeger/skoenlitteratur/biografier/min-bror-erland-p-11877.html 

 

På sidstnævnte kan man trykke på en smagsprøve på 15 sider 

 

http://www.saxo.com/dk/min-bror-erland_lea-brun-flarup_haeftet_9788792892089?searchText=historia
http://www.saxo.com/dk/min-bror-erland_pdf_9788792892386
http://www.saxo.com/dk/forfatter/lea-brun-flarup_6495632
http://www.mubook.dk/shop/e-boger/10261-min-bror-erland.html
http://www.academicbooks.dk/min-bror-erland/lea-brun-flarup/9788792892386
http://www.ebogreolen.dk/boeger/skoenlitteratur/biografier/min-bror-erland-p-11877.html
http://www.saxo.com/dk/min-bror-erland_pdf_9788792892386
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Birthe Marie Harritz Kære Lea Til lykke med bogudgivelsen. Hvor er det godt, at 

du brugt tid til at få skrevet din og din brors historie. Den kan jo ikke "bare" 

være en familiehistorie, men også et indblik i livet i de forskellige årtier. Jeg er 

sikker på at dine børn vil komme til at tage den bog ned af hylden mange 

gange, når de lige skal have styr på et årstal eller en begivenhed. Jeg er ikke i 

tvivl om, at det er god selvterapi at skrive, men det er flot, at du har brugt 

energi til at lave en hel bog. Din bror ville have sat stor pris på din indsats. 

18. august kl. 10:20 · Synes ikke godt om længere · 1 

 
Lea Flarup Mange tak søde Birthe. Jeg tror, du har helt ret! 

18. august kl. 10:38 · Synes godt om 

 
Anne-Kathrine Lunde Lauridsen Hvor er det sejt. Den vil jeg gerne læse:-) 

18. august kl. 11:03 · Synes ikke godt om længere · 1 

 
Andreas Brun Hansen Tillykke Lea. Jeg håber du tar med nogle eksemplarer på 

familjeträffen så man kan köpe et signeret eksemplar af forfatteren. :-) 

18. august kl. 12:20 · Synes ikke godt om længere · 1 

 
Lea Flarup Det kan du tro, Andreas, og det vil jeg glæde mig til! Der er et fint 

billede i bogen af dig og dine søskende ,-) Vi ses til familietræffet på Møn i 

september.-_ 

18. august kl. 12:34 · Synes godt om 

 
Mette Nielsen Meget flot artikel - god bog, Lea - jeg er godt igang med at læse 

den! 

18. august kl. 19:14 · Synes ikke godt om længere · 1 

 
Lea Flarup Det glæder mig meget, søde "kollega"! 

18. august kl. 19:19 · Synes godt om · 1 

 
Rikke Cramer Christiansen Tillykke med de fine omtaler af din bog, det er rigtig 
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spændende. 

19. august kl. 08:42 · Synes godt om 

 
Lea Flarup Mange tak, kære "kollega" ... 

19. august kl. 11:22 · Synes godt om 

 
Kirsten Bonnesen Er godt i gang med at læse den- utrolig god hukommelse du 

har! herlig læsning 

19. august kl. 21:32 · Synes godt om 

 
Lea Flarup Mange tak, min gode og trofaste livsven, Kirsten! 

19. august kl. 21:35 · Synes godt om 

 
Lea Flarup Kirsten, Hvad med en kop kaffe på onsdag i Vile - ved 14 tiden? 

19. august kl. 21:36 · Synes godt om 

 
Kirsten Bonnesen Det er helt fint, den 22.08 . kl 14, tør ikke love jeg har læst 

hele bogen til da! Vi sidder og roder på japankortet, vi må jo "finde dem" 

19. august kl. 22:06 · Synes godt om 

 
Lea Flarup Kan du nå at tage lidt med til kaffen - så skal du få en opdatering . Vi 

ses! 

19. august kl. 22:12 · Synes godt om 

 
Hans Brun Hansen Hej Lea Tillykke med bogen og den fine omtale. KH Hans B 

21. august kl. 12:17 · Synes godt om 

 
Lea Flarup Mange tak, Hans! Vi ses! 

21. august kl. 13:43 · Synes godt om 

 
Hans Brun Hansen Tager du et par bøger med så vi sene købere kan være med 
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inkl. dedikering fra hende selv?! 

21. august kl. 13:56 · Synes godt om 

 
Lea Flarup Ja, det er en aftale, Hans! 

21. august kl. 18:56 · Synes godt om 

 
Lise Bech Madsen Kære Lea..fin artikel..er vist nødt til at eje (en signeret!) 

udgave af din bog..sorg og selvmord i familen er også en del af mit liv, -det vil 

glæder mig at læse din fortælling kh Lise 

21. august kl. 20:24 · Synes ikke godt om længere · 1 

 
Lea Flarup Tak skal du have, søde Lise. Det skal være mig en ære at signere en 

bog til dig! 

21. august kl. 20:41 · Synes godt om · 1 

 

 

Skriv en kommentar...

 

 

Tilføj kommentar
 

 

 
 
 
 
 

  

o Hejsa Lea og tillykke med din nye titel som forfatter. Du er en stærk kvinde med et bredt talent. Sig mig lige "mellem os to" 
hvor i pokker får du tiden fra. Du har jo godt nok gang i mange ting fra byråd-bageri-golf og nu skrivning... sejt og flot at du 
kan skrive en bog på denne bagrund og så omkring et nært famliemedlem ... I love you. 
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o  

o Fra VSF: 

o  

o Den bog vil jeg gerne læse. 

20. august kl. 12:04 · Synes godt om 

o  

Samina Shah Virkelig en god,spændende og sjov bog. 
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Leas erindringer blev 
Af Uffe Salomonsen 
uffe@bergske.dk 

STOHOLM: Det, der skulle 

have været en erindringsbog 

om lokalpolitikeren Lea Flarups 

liv som politiker og hendes 

slægts historie, endte med 

at blive bog om broderen, der 

begik selvmord i 2006. 

Bogen »Min bror Erland« 

udkom på forlaget Historia i 

går, og den er ment dels som et 

kig tilbage i familiens rødder 

for Lea Flarups familie og dels 

et autentisk portræt af broderen, 

Erland Brun Hansen, der 

var indlagt på Rigshospitalet, 

da han valgte at tage sit eget 

liv ved at springe ud af et vindue 

på 5. sal. 

På det tidspunkt var han 70 

år og havde et langt arbejdsliv 

som magister i fysik hos Niels 

Bohr instituttet og Ørstedsinstituttet 

bag sig. 

Broderen udgjorde allerede 

et kapitel i historien om Lea 

Flarups liv, og da hun under 

et ferieophold på Lanzerote 

fik at vide, at han var død, endte 

det med, at bogen kom til at 

handle om ham i stedet for. 

»Jeg var egentlig på opfordring 

af mine børn i gang 

med skrive mine erindringer, 

da jeg fik besked om, at Erland 

var død. Jeg havde skrevet et 

kapitel om ham, og pludseligt 

blev det til en bog i stedet,« forklarer 

Lea Flarup i stuen på 

første sal i familiesommehuset 

ved Glyngøre. 

Bogen er dels hendes egne 

oplevelser med broderen, og 

så er der uddrag fra familiens 

syv vandrebøger og indlæg 

fra 14 venner, livsledsagere 

og nærmeste familie og breve 

fra broderens hånd, der tilsammen 

giver et kærligt portræt 

i en positiv tone, der dels 

fortæller, hvordan broderen 

kom til at spille en stor rolle 

i manges liv og som dels også 

sætter ord på de følelser og 

tanker, der kommer, når en af 

ens nærmeste går bort. 

Spredte livsglæde 
For Lea Flarup kom selvmordet 

som et chok. 

»Det var hårdt og et stort 

chok at få den besked. Jeg var 

sur på ham efterfølgende, fordi 



han gjorde det uden at efterlade 

en besked, men jeg tror 

ikke, han var sig selv i det øjeblik. 

Han var ikke tungsindig, 

men et menneske man altid 

blev glad af at være sammen 

med, som altid spredte glæde, 

og hans livsglæde var for stor 

til, at det var noget, han havde 

planlagt. Min mand siger, 

at det her har været en slags 

sorgbearbejdelse, og at det har 

været godt for mig, og det er 

nok rigtigt. Jeg har tilgivet 

min bror,« siger Lea Flarup, 

der på en eller anden måde 

forstår, at man kan ende i en 

situation, hvor selvmordet er 

en løsning, der giver mening. 

»Han havde altid haft problemer 

med hovedpiner og 

ryggen, og det var også derfor, 

han var indlagt, og måske 

var det det, der førte til hans 

beslutning. Jeg respekterer, 

at man har ret til at træffe det 

valg, selvom jeg har svært ved 

at acceptere det,« siger hun. 

De to søskende oplevede 

selv at miste deres egen far. 

Han døde af et vådeskud og 

blev fundet af den ti-årige søn 

Erland. Han voksede derfor op 

hos fasteren, der havde tre andre 

børn, mens Lea, som var 

fire år, da faderen døde, voksede 

op med sin mor. 

»Min mand siger, at det her har 

været en slags sorgbearbejdelse, og 

at det har været godt for mig, og det er 

nok rigtigt. Jeg har tilgivet min bror. 
LEA FLARUP, forfatter og politiker. 

Bogudgivelse. Byrådsmedlemmet Lea 
Flarup fra Stoholm har skrevet en bog 
om sin bror, der begik selvmord i 2006. 
TORSDAG 16. AUGUST 
 
Kan ikke få denne artikel lagt ind i sin helhed  
 


