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Forord

I en årrække har jeg haft et ønske om at samle viden omkring Erland 
Brun Hansen, min bror. Dette dels i en søgen efter at forstå den livsbane 
der for Erland var lagt, men også for at kunne tegne et nuanceret billede 
af den komplekse person han var – i et så autentisk lys som muligt. Jeg 
blev jeg inspireret til at skrive denne biografi efter at have læst bogen, 
”Hansen, Hedelund - Historien om en gård og landmænd med ideer”, 
læst og genlæst familiens vandrebøger og Erlands breve til vores mor. 
Bogen er beriget med indlæg fra familie og venner, og jeg takker af hjer-
tet for disse indlæg. 

At kunne øse af alle disse herlige kilder har været et stort privilegium, 
for ikke alene fortæller de til sammen en historie om Erland men også 
om hans relationer og vores fælles familierelationer fra tiden, der var 
engang. Det sværeste var at udvælge indlæggene fra de 12 vandrebøger. 
De, der ikke kom med, vil jeg gemme i mit hjerte til evig tid. En stor tak 
vil jeg rette til min fætter, Ole Brun Madsen, for at have udlånt mig fami-
liens 12 vandrebøger, og til min kusine, Ellen Brun Strand, for at have 
skrevet bogen om vores fælles bedstefar - samt knyttet bånd til de gode 
mennesker i Allerup. 

Min gudsøn, David Brun Hansen, skylder jeg også en stor tak for at have 
overladt mig Erlands breve. Min mand og vores fem børn takkes for 
opbakning, inspiration og støtte til projektet, og Mette Juul, mangeårig 
ven af familien, takkes for gennemlæsning af manus. Helt speciel tak 
til Thomas, som i en travl hverdag tog sig tid til at hjælpe mig med det 
tekniske i opsætningen af bogen.

”For at forstå, hvem vi er, er vi nødt til at forstå fortiden. Den kaster lys 
over nutiden og gør os i stand til at begribe både den og fremtiden”.

Stoholm juli 2012
Lea Brun Flarup
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Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder,
og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne.
Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke
vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn

og børnebørn, slægt efter slægt.
(Konseilspræsident I. C. Christensen)
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To slægtstavler

Hedelund, hvor vores far er vokset op:     

Bæktoftegård, benævnt som ”Gården”, hvor vores mor er vokset op: 

Kirs%ne	  &	  
	  I.P.	  Hansen	  

Eva	  
O2o	  

Arne	  
Anna	  

Kirs%ne	  

Marie	  

Ellen	  

Jens	  Peter	  

Andreas	  

Else	  
Alex	  (Folle)	  

Birgi2e	  

Ebbe	  

Rasmus	  
Chris%ne	  

Erland	  

Lea	  

Anna	  
Axel	  

Peter	  

Ole	  

Thorbjørn	  

Knud	  
Ellen	  

Kirsten	  

Margrethe	  

Hans	  

Karen	  

Gunnar	  
Dorthe	  

Søren	  

Ingeborg	  
Harry	  

Lars	  

Lene	  
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Indledning

For nogle år siden tog jeg tilløb til at skrive om ”Oplevelser, erindringer 
og fortællinger fra mit liv”. I sommeren 2006, da jeg for alvor begyndte 
på dette projekt, spurgte jeg min bror, Erland, om han ikke ville skrive 
lidt om tiden, inden han og vores forældre flyttede til Mariendal. Han 
foreslog, at vi skulle mødes, hvor han kunne fortælle og jeg skrive ned. 
Det glædede jeg mig til, men det nåede vi desværre ikke, inden Erland 
pludseligt afgik ved døden i november 2006. 

Jeg kan ærgre mig over, at vi ikke sammen havde fået læst vandrebøgerne 
fra 1938 – 1952, som tilhører vores fætter, Ole. Hans forældre var ini-
tiativtagere til vandrebøgerne, og jeg fik først læst dem samlet i 2008. 
Tillige ærgrede det mig, at Erland, som den store fortæller og skribent 
han var, ikke fik større indflydelse på mit projekt. Vandrebøgerne ran-
gerer som nogle af de dejligste bøger, jeg har læst. De har cementeret en 
stolthed over vores forældre og vores familie – som jeg tidligere intuitivt 
blot havde følt. 

Vandrebøgerne består af indlæg fra min far og hans forældre og hans 
syv søskende og deres respektive mænd og koner - samt i de sidste år 
af de ældste børnebørn. Det er utroligt spændende at læse om deres liv 
før, under og efter krigen. Man mærker tydeligt slægtskabet på nogle 
af medlemmernes håndskrift – til tider lige så ulæselig, som min egen 
håndskrift indimellem kan være. 

Min mand, Ib, udgør sammen med Erland de to mænd, der har betydet 
mest for mig i mit voksne liv. Ib har altid sat Erland meget højt, og de 
havde det rigtig godt sammen – en slags bonding - og ikke sjældent hø-
rer jeg fra Ib: ”Jeg savner sådan Erland!”. Det er vi mange, der gør. På 
opfordring har Ib skrevet: ”Erland! Ja, jeg savner dig.  Du kendte både til 
det lyse og det mørke. Med dig kunne man tale og få tingene set fra mere 
end en side. Jeg følte, at vi forstod hinanden, og heldigvis var der også 
noget at grine af. Jeg forstår og accepterer dit valg. Ære være dit minde. 



           11

På en løbetur efter Erlands død i 2006, så jeg for mig de tre afdøde men-
nesker, som havde betydet så meget for mig i mit liv, sidde helt afslappet 
oppe i himlen med et skakbræt fremme, i gang med en litterær diskus-
sion eller optaget af historiske eller filosofiske emner; alle tre med milde 
smil på læben, vores far lidt ophøjet omgivet af fint hvidt lysende lidt 
tågeagtigt slør, vores mor og Erland lidt længere nede med skakbrættet 
imellem sig. Da tænkte jeg, hvor gerne jeg ville have overværet og del-
taget i deres samtaler men mest på alle de spørgsmål, jeg gerne ville have 
stillet dem.

 

            Erland 1938 (Privatfoto)
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 Kapitel 1 

Baggrund

Vores forældre boede de første år af deres ægteskab på en gård i Allerup 
ved Tjæreborg. Her blev Erland født påskedag i 1936. Den lille familie 
flyttede i 1940 til ”Mariendal” i Gevninge ved Roskilde, hvor vores far 
blev forpagter for tandlæge Ovesen fra 1940 til 1947. Her blev jeg født, 
og Mariendal har altid stået for mig som et helt vidunderligt sted. Selve 
navnet, Mariendal, forbinder jeg med solskin og varme. Jeg husker fami-
lien Ovesen som en meget venlig og imødekommende familie. De havde 
to børn, som begge var ældre end Erland. Derefter boede vi i kort tid i 
Frederikssund på Strandvejen, som jeg for nyligt har inspiceret sammen 
med Ib. Jeg følte det, som var det i går, jeg som 4-årig badede i fjorden og 
råbte, at jeg kunne svømme.

Allerupgård anno 2012 (Privatfoto)
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Erland var et meget velbegavet menneske. Han var belæst og vidende, og 
som jeg kan læse mig til, var han i en tidlig alder historisk interesseret. 

Jeg kan ikke mindes, at jeg i min barndom og ungdom har spurgt ham 
om noget, han ikke kunne svare på. Somme tider lange forklaringer - 
men altid en forklaring. Han havde humor og var en kærlig og empatisk 
person. Han havde mange gode venner, og han var afholdt af både sine 
venner og eleverne på H.C. Ørsted instituttet, hvor han i hele sit arbejds-
liv underviste og havde en forskerstilling. Han var mester i at få folk til at 
føle sig godt tilpas i sit selskab. Hele livet bevarede han sit nære venskab 
med flere gymnasiekammerater og spillede fast skak med Jørgen Holst, 
som blev hans ven for livet. Jørgens kone Rita havde en veninde, Birte 
Ford, som Erland i en årrække og til hans død dannede par med. Vi lærte 
Birte at kende som en utrolig sød, kreativ, kærlig og loyal person. 

I perioden 1964–1969 var Erland gift med Lizzi Lykke, og de fik to de-
jlige børn, David og Mikala. Ved skilsmissen begyndte Lizzi at læse til 
skuespiller, og det er Lizzis fortjeneste, at vi i en tid blev introduceret 
til flere teateroplevelser, end vi normalt ville komme til. Hun skaffede 
os billetter, når hun var på turne i Jylland. Lizzi blev fra første færd en 
rigtig god veninde for mig. Gæstfri, som hun var, tilbød hun mig, at jeg 
kunne bo hos hende og Erland en periode af min studietid, efter at jeg i 
en forlænget sommerferie havde været i England som fremmedarbejder. 
Det var umiddelbart før, jeg tog til Italien som rejseleder for Tjæreborg 
Rejser i en endnu mere forlænget arbejdsferie. Det var svært at skaffe ar-
bejdskraft dernede, hvor gæsterne strømmede til i de glade tressere. I en 
kort periode læste vi begge russisk på universitetet på parallelhold med 
Suzanne Brøgger og Erlands og min kusine, Birgitte, som senere blev 
oversætter på Danmarks Radio.

Erland havde igennem årene en del kvindelige bekendte, som vi lærte at 
kende: Keramikeren Prik, Pirko fra Finland, lægestuderende Susan og 
Nina, som i dag har sin gang hos David til stor glæde for ham og hans 
familie. Lizzi og Birte var dog de to, som vi i hver sin tidsperiode lærte at 
kende bedst, og de har begge en stor plads i mit hjerte.
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Lizzi og Erland (Privatfoto). 

Birte var fra et savværk i Dianalund og kom til Skotland som ung, og hun 
har boet i Skotland i størstedelen af sit liv. Hun blev gift med en skotsk 
læge, senere professor, som omkom i en bilulykke i Australien, hvor han 
var rejst til i arbejds medfør. Efter at Birte var blevet alene, traf hun Er-
land igennem Holst familien, formoder jeg. 

De nåede heldigvis at have en række gode år sammen både i Danmark 
og Skotland. Birte er billedkunstner og væver også af brændenældefibre, 
og hun og kunstnere i hendes nære familie har haft flere udstillinger i 
Danmark. Ib og jeg har haft mange skønne stunder sammen med både 
Lizzi og Erland og Birte og Erland i hver sin tidsperiode. Birtes bror, som 
er styrmand, var en af de bridgespillere, der blev hidkaldt, når vi havde 
vores hyggelige og traditionsrige bridgesammenkomster hos Erland, 
ligesom David, Jørgen Steenhard og Palle på skift blev det. 




