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DÓDSFALL/UTLANDET 
Vilma Espin 
Guiltois
Kubas máktigaste kvinna

Raúl Castros hustru Vilma Espin 
Guillois har avlidit 77 ár gammal, 
som tidigare rapporterats pá ny- 
hetsplats. Under nármare ett ár har 
den 76-árige Raúl ersatt sin sjuke 
broder Fidel Castro som Kubas le- 
dare; Vilma Espin, fór sin del, har 
fungerat som Kubas máktigaste 
kvinna anda sedan revolutionen 
1959. Ett par ár dessfórinnan an- 
slót hon sig till rebellerna och sdkte 

Enrique Rodríguez 
Oumbárlig fórkámpe 
fór fred och frihet

Enrique Rodríguez har avlidit 85 ár 
gammal i sin fódelsestad Montevi
deo, Uruguay, dar han befann sig 
pá besók med hustrun, Zulma Mar
tínez. Han var en ofórtruten kám- 
pe under diktaturen i Uruguay, en 
av Bertold Brechts oumbárliga.

Enrique Rodríguez Larreta till- 
hórde en av de uruguayanska fa- 
miljer som fórság landet med se- 
natorer, ministrar, ambassadórer, 
journalister och fórfattare.

1950 gifte han sig med Zulma 
Martínez och mellan 1950 och 1960 
fóddes deras fyra barn. Landet ge- 
nomgick dá en kris som kulmine- 
rade i en diktatur.

Under de upproriska och stimu- 
lerande áren som fóregick diktatu
ren, var barnen pá ett eller annat 
sáttpolitiskt engagerade bland an
nat i gymnasiets elevfórbund och 
universitetets studentkár. Enrique 
och Zulma fóljde pá nára háll deras 
stállningstagande och utvecklades 
politiskt báda tvá tillsammans med 
sina barn.

Efter upprepade arresteringar 
och misshandel sókte den áldste 
sonen, Yimbo, skydd i Argentina. 
Men de uruguayanska militárerna 
hade fórmodligen fóljt hans spár 
dit och den 1 juli 1976 blev han 
kidnappad i huvudstaden Buenos 
Aires.Fór Enrique och Yimbos hus
tru, Raquel, bórjade dá sókandet 
efter honom pá sjukhus och polis- 
stationer - men inte pá bárhuset 
- dit vágrade Enrique gá. Efter 
tvá veckors fruktlóst sókande blev 
aven Enrique och Raquel kidnap- 
pade. Deras hemdórr sprángdes 
och 10-12 man rusade in med sina 
k-pistar riktade mot dem. Enrique 
och Raquel fíck de nu fór tiden 
ókánda Irak-kapuschongerna óver

Jo Giaever 
Tenfjord
Ledande kraft 
i norsk barnlitteratur

Jo Giaever Tenfjord har, inte ován- 
tat, avlidit 89 ár gammal. ”Jag ár 
mátt pá dagar”, sade hon sjálv. 
Kroppen var utsliten; likvál var 
hon intensivt upptagen av hur vi 
andra hade det och vad som hánde 
i samhállet dár ute.

Som 23-áring debuterade hon 
anonymt med ”Guri Gla” och den 
blev inledningen till en rad barn- 
och ungdomsbócker, bilderbócker 
och diktsamlingar. Och óversátt- 
ningar: Astrid Lindgren krávde 
att Jo Tenfjord skulle vara hennes 
óversáttare i Norge, och det ut- 
vecklade sig till en nára vánskap. 

sin tillflykt till bergen ovanfór San
tiago dár de bágge bróderna tagit 
befálet. 1959 gifte hon sig med 
Raúl. Vilmas maktbas var Kubas 
kvinnofórbund, dár praktiskt ta
git alia flickor och kvinnor var 
medlemmar och hon sjálv ordfó- 
rande i fyrtio ár. En viktig pelare i 
stódet fór den kommunistiska re
gimen, som New York Times skri- 
ver. Hennes aska kommer att pla
ceras i mausoleet i Sierra Maestra 
dár andra revolutionárer vilar, en 
páminnelse om att den fórsta ge- 
nerationen snart ár borta. Hon var 
hógrest med háret i knut, válkánd 
men ándá okánd, liksom hennes 

huvudet. I morgontofflor, bland 
slag och skrik, blev de inkastade i 
en skápbil. Kidnapparna tillhórde 
báde Argentinas och Uruguays ar- 
méer.

Under transporten fórsókte En
rique orientera sig efter Ijusskyltar 
och andra lokala kánnetecken. 
Enligt egen utsago var det ett ut- 
márkt sátt att óvervinna rádslan, 
och tack vare det kunde han nágra 
ár señare lokalisera det fruktans- 
várda tortyrcentret dolt bakom 
firmaskylten Automotores Orletti. 
Nár de kom fram fanns det redan 
mánga andra kidnappade dár. I ett 
trángt utrymme, med kapuscho'ng 
pá i det dunkla Ijuset, gissade Enri
que att det satt cirka trettio fángar 
till. Men i mórkret hórde han en 
válkánd róst. Sonen Yimbo var 
ocksá dár. Nár Enrique talade hógt 
till Yimbo fíck han sin fórsta om- 
gáng stryk, nágot som inte var ett 
undantag, fór pá Orletti blev alia 
torterade.

Efter femton dagar i kapuschong 
och misshandel fíck alia stiga pá en 
lastbil. Sittande under en presen- 
ning fórdes de till en militár flyg- 
bas dár de lastades pá ett urugu- 
ayanskt militárflygplan. Mánga 
var rádda att de skulle bli kastade 
i Rio de la Platas vatten (det van- 
liga sátt att góra sig av med de ”fór- 
svunna”) men málet var i stállet 
Montevideo - ytterligare ett brott 
mot de mánskliga ráttigheterna, 
nu av folkráttslig karaktár.

I Montevideo transporterades 
de till en villa vid stranden Punta 
Gorda, ett sá kallat Infierno (Hel- 
vete). Dit kom de uruguayanska 
tortyrspecialister, mánga av dem 
medlemmar i OCOA (Organiza
ción Coordinación Acciones Anti
subversivas). I Punta Gordas In
fierno tortyrfórhórdes fángarna 
i femton dagar, fór att sedan bli 
flyttade i all hast till ett nytt stálle 
dár de kvarhólls i fem mánader

Annars var det omdiktning av 
áventyr och legender, traditionellt 
stoff som lág hennes hjárta sárskilt 
nára. Och hennes egna bócker 
hade stor genomslagskraft, bland 
annat i Japan.

Snart kom hennes organisa- 
tíonstalang till synes. Hon instif- 
tade Norsk barnboksforum hár i 
Norge. Hon var ordfórande fór or- 
ganisationen Children’s Summer 
Villages, ledare fór Unicefkom- 
mittén i Norge och ordfórande i 
teverádet, aktiv i fiera internatio- 
nella barnboksfora. Nár Norska 
bokklubben 1971 utvidgades med 
Bokklubben barn blev Jo Tenfjord 
den sjálvskrivna redaktóren och 
hon inledde med ”Tam-tam-trom- 
melom och andra afrikanska áven
tyr” . De sista par áren var hon upp
tagen med att óversátta italienska 
áventyr till norska - i ren gládje
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till. Enrique blev frigiven tvá da
gar fóre jul 1976. Han vágrade dock 
att lámna sina medfángar om inte 
deras namn offentligtgjordes och 
deras juridiska situation ”norma- 
liserades”.

Sá snart han var fri ágnade En
rique ocksá alia sina krafter át att 
vittna om de óvergrepp han och de 
andra kidnappade blivit utsatta 
fór. Under áren som fóljde vittna- 
de Enrique infór mángder av fora, 
Amnesty, Russelltribunalen, m fl, 
om de óvergrepp mot mánskliga 
ráttigheter som begátts av de ar- 
gentinska och uruguayanska dik- 
taturerna. Hans vittnesmál blev 
avgórande fór de juridiska instan- 
serna eftersom ytterst fá fángar har 
óverlevt sitt eget "fórsvinnande” 
eller vistelse pá tortyrcentra.

Engagemanget fór ráttvisa och 
mánskliga ráttigheter som Enrique 
Rodríguez Larreta alltid visat var 
ocksá ett sátt att uttrycka sin stora 
kárlek till livet. Han intresserade 
sig fór ungdomarnas strávan och 
kamp och trivdes bást i deras sáll- 
skap. Enrique var en stimuleran- 
de ván med en ojámfórlig kánsla 
fór humor. Han var dessutom en 
gourmet och en ypperlig kock. Han 
var en uppskattad farfar och mor- 
far och hade nyss kánt den stora 
gládjen att tráffa sitt fórsta barn- 
barnsbarn. Under sina nára 30 ár 
i Sverige bodde han med sin fru i 
Jakobsberg, dárifrán han fortsatt 
med solidaritetsarbete och kam- 
pen mot diktaturen. Han álskade 
den svenska naturen, skogarna 
och havet och gjorde dagliga vand- 
ringar med sin fru, gárna pá Járva- 
fáltet eller i omgivningarna.

Det har varit en ára att lára 
kánna honom. Utan Enrique Rod
ríguez Larreta kommer várlden 
att kánnas en aning fattigare, en 
aning mindre intelligent.

ANTONELLA DOLCI
MAURICIO VIGIL
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GRATULATIONER

Eva och Ruñe Jansson 
50 ár tillsammans! 
Evalena, Roger, 
Sanna och Emil.

Guldbróllop!!
Ulla-Britt och Sigurd
Persson Grattis frán

Nina och Lotta med fam |

Anna-Lisa & Per-Erik 
Bjórkman vigdes 
i Seglora kyrka, 

Stockhohn 
den 23 juni 1947. 

Gratulationer irán 
barn, bambam och 

bambarnsbam.

u
Gunnel och Ame
Barkel vigdes den 

20 juni 1947 i Seglora 
kyrka, Stockholm. 

Bjóm, Anneli, Charles 
och Margit gratulerar.

óver att arbeta med spráket.
Sá otroligt mycket har hánt i den 

norska barnboksvárlden under de 
señaste femtio áren, sásom ókning 
av antalet bócker, kvalitetsutveck- 
ling nár det gáller layout och illus- 
tratíoner, stódfunktioner och inter- 
nationella kontakter. Vi har fátt ett 
norskt barnboksinstitut och norsk 
barnlitteratur nár ut óver alia grán- 
ser. Jo Tenfjord har ett fínger med 
i mycket av detta - och av och till 
hela handen. Nágra gánger har 
hon varit en bakgrundsfígur, and
ra gánger en glad galjonsfígur. Alia 
som arbetar med norsk barnlitte
ratur i dag stár - vare sig de vet 
det eller ej - i tacksamhetsskuld 
till henne. Fór det váxer i Jo Gia
ever Tenfjords fotspár.

Elsa-Britt och Nils 
Ljungberg vigda 24/6 
1947 i Ovanákers ky 

hyllas! Barnen m fam

Vera Matilda fyller 1 ár! 
Pussar och kramar frán 
farmor Birgitta.
HURRAHURRA!

Diamantbróllop.
Ragnhill o Arvid Blom. 
Grattis ónskar Kerstin 
o Per Lundqvist.

GRATTIS! Linn o 
Nicklas Erkendal som 
gifter sig Midsommar- 
afton. Frán oss alia.

TORDIS ÓRJASAETER
Óversáttning: Kerstin Vinterhed

Guldbróllop 
Gunvor och Fride 

Gunell 
vigdes i Grytnás kyrka 

midsommardagen 
22 juni 1957 

Tre barn och átta 
bambam lyckónskar

Grattis Marín pá 
50-ársdagen 23 juni 
ónskar Bibbi, Sandra 
och Mikaela

Járfallas tuffaste pappa 
Patrik J. fyller 30 ár 
Grattis ónskar 
fóráldrama
Grattis pá 1-ársdagen 
Ónskar mormor och 
morfar till solstrálen 
Antón Adrián 23 juni 
Grattis Martin! 
som slutar grundskolan 
Kram mamma o pappa 
Vera Lech blir 1 ár! 
Grattis álskling 
ónskar Mor och Far
Grattis Greta Eriksson 
i Lit pá 90-ársdagen 23/6 
ónskar Berit och Rolf
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