kyrka trångde srg två av halvbröder
na, herr Truids söner, in i kyrkan och
anklagade herr Lave för att ha bragt
pojken om livet. Med ett hårt slag av
sitt svärd fick en av dem kistan att
öppna slg. Al1a kunde då se att den
dödes kropp var full av pestfläckar.
I det råttsliga efterspelet frikändes
kyrl<ofridstörarna.
Herr Lave och fru Görvel är båda
begravda 1 Lunds domkyrka är $61
respektive år r6o5. Deras sarkofager
flnns numera r kryptan. Stäket med
Fru Görvels gård var deras bostad i

Lund. Dessa byggnader flnns fortfarande men den stora trädgården
som omfattade hela kvarteret är se
dan 1änge bebyggd.
När sonen var död överlät fru Gör
vel sina egendomar i Norge till den
danske kungen Fredrik IIi och flck i
stallet egendomar i Skåne, bl.a. Vär-

plnge och Börringe. Huset 1 Lund
tycks ha varit henne särskilt kårt.
Det sku11e inte ti11falla kungen utan
ärvas av någon i herr Laves släkt ätten Brahe. I många år bodde fru
Görvel i Börringe och där dog hon
år 16o5. Hennes eftermäle är myck
et gott. Den danske adelsmannen Si

vert Grubbe, som hade mycket kontakt med fru Görvel, omtalar henne
som en utmärkt kvrnna som visade
storvalvrlja och omtänksamhet mot
slna anstä11da. Hennes far hade gett
hennenamnetGörve1 görvål och
herr Siverts ord om henne visar att
hon tycks ha levat upp tiil srn fars
förvantningar.
=
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Lund

r Småland

Drivk rafter och i nspi ration
ed den prisbelönta filmen
Korparna aktualiseras ett
tema om drivkrafter att
stanna kvar i foråldrarnas el1er slåktens utstakade spår I den småländska landsbygden eller att 1åmna det.
Framförallt finns ett tema i filmen av
brustna illusioner och ordlöshet, att

kräva sin rät t at t lärn na upprepn tng
en och det torftiga samtalet. Någon

stans

från fåglarna - kommer in
spiration att utvecklas som människa i sina tankar och intressen, rmpulser att söka sig en helt annan til1
r,aro. Filmen är baserad på romanen
med samma tltel av Tomas Banner
hed. Har finns förstås en aIlmångll
tighet av igenkänning oavsett vilket
landskap man härrör från.
Men för lust våldlgt många små

1änningar har Lunds universitet lockat och inspirerat til1 stordåd. Med 6o korta biografier berättar Smålands gil1e i den n1,2 boken

ak hangbj örkens slöla, forn-rgiven
av Lönegård & Co, om drivkrafter
och insprration för att studera, slå
sig ner i Lund el1er fara vidare ut i
varlden. Banden me1lan Småland
och Lund är gamla och starka, från
Lunds universitets tillkomst t668.
Redaktionen med Sverker Oreds,
son, Lena Larsdn, Folke Lindgärde
och Karin Wittenmark inleder bokB

son, pr-rblicisten Mats Svegfors och
kulturredaktören Rakel Chukri, po
Iitlkern Bertll Fiskesjö, tv-producenten Anders Lenhoff e11er författarna
Margareta Strömstedt och Karin
Wahlberg.
Åtskllliga små1änningar har farit
vidare från Lund på betydelsefulla
natronella uppdrag och utrikes kar
riärer. Vi får bland andra rnöta f.d.
ambassadör Finn Bergstrand, på
sin trd stationerad på många platser
i vår1den liksom Mexikos nuvarande
ambassadör Annika Thunborg.
For kategorin återvåndare har av
stampet i Lund inspirerat tlli före
tagsamhet och ofta slagit nya broar
mellan [,und och Småland. Sverker
Oredssons essä över smålänningen från Hedemora i Dalarna, Hans
Wieslander, väcker tankar om små1ändsk envlshet, en urkraft hämtad någonstans från en stenig åker
i fllmen Korparna. Hans Wieslander biev universitetslektor i Lund
t967 med placering i Växjö, byggde upp den högre utbildningen och
var vid pensioneringen 1994 rektor
för Våxjö högskola - rdag en del av
Lrnneun iversitetet. *
ANNAALSMARK

en med att ta med läsaren på en små

ländsk vandring 1 Lund - från Teg
nerplatsen till Llngmonumentet i
Stadsparken, Västerkyrkan rrtad av
arkitekten Carl Nyren, Telegrafverket ritat av arkitekten Aron Johansson, Otto Lindbiads staty i Lundagård och Carl von Linne-statyn på
Petriplatsen. I varje gathörn tycks
flnnas spår av smålandska beröringspunkter som plockas upp 1är-rgs
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med vågen.

Lave Axelssen Brahe
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I galleriet av personportratt
skymtar en rad kånda personer som
allmänheten nog mer förknippar
som Lundabor, Lundakademiker e1ler skåningar exempelvis unirrersrtetslegendaren Karln Dahlgre
och universitetsrektor Göran Bexell, underhåliaren Kryddan Petters-
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