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Herman Norrman i Jönköping
Ett välbesökt möte hölls på Stadsbiblioteket i Jönköping 

med René Vázques Díaz. Denna gången knöt han banden 
mellan den småländske målaren Herman Norrman och 
Kubas nationalhjälte José Martí. Norrman är nämligen 
den ende konstnär som fått måla Martís porträtt. Ett smalt 
ämne, kan tyckas. Men René kan konsten att göra det 
intresseväckande och lärorikt.

Kubansk konst på Konstnärsgården
Jönköping har under några veckor haft konstnärsbesök 

från Kuba. Det är Tomás Lara och hans son Hander som 
haft en utställning på Konstnärsgården, organiserad av 
Mario Rojas, liksom flera välbesökta workshop och 
föreläsningar. Mario är en lokal konstnär som åker till 
Kuba inom kort på svarsvisit. Med sig har han verk av en 
rad Jönköpingskonstnärer. 

Tomás har gjort minnesplaketten över den svenske 
ambassadören Harald Edelstam i Havanna som invigdes 
i samband med 40-årsdagen av militärkuppen i Chile. I 
samarbete med Svensk-Kubanska Föreningen arrangerades 
en kväll för att uppmärksamma Harald Edelstam. Intresset 
var större än väntat och flera var tvungna att vända då 
det var överfullt med de drygt 50 personer som trängdes 
i lokalen. Vi visade först filmen ”Svarta Nejlikan” om 
Harald Edelstam. Därefter pratade Tomás om Edelstam 
och sitt arbete med plaketten. 

Han berättade om två händelser som starkt påverkat 
honom. Den ena när han arbetade på den karibiska ön 
Grenada och USA invaderade och hur han, tillsammans 
med andra kubanska biståndsarbetare, tillfångatogs av 
USAs armé. Den andra var när han fick kännedom om 
Edelstam genom ett besök i Santiago de Chile för ett tiotal 
år sedan. Forts sid 31
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Henrik Janbell från Harald Edelstamstiftelsen berättade om hur han var 
på Nationalstadion i Santiago bland de andra politiska fångarna, när han 
räddades av Edelstam.  Det var ett något annorlunda, men ett mycket lyckat, 
arrangemang. Bland annat visade kvällen på alla de band som förenar olika 
länder i Latinamerika, och trådar till solidaritet i Sverige.

Zoltan Tiroler

Tomás och 
Hander Lara 

Forts från sid 30


