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Hvem er José Martí?

Jeg samler på cubanske frimærker. Hvorfor nu det? Jo, jeg besøgte Cuba før-
ste gang i 2007 og kort efter – da jeg atter var på dansk jord – fik jeg tilbudt
en indstiksbog med masser af cubanske frimærker. Den købte jeg, og så var
jeg ”solgt”. Ret hurtigt fik jeg trykt fortryksblade ud fra den amerikanske CD
”STAMP-ALBUM”. Det blev til mange sider - i alt fyldte de 10 A4 bind!!

Senere har jeg opkøbt cubanske frimærker mange steder
og har efterhånden en ganske pæn samling. Jeg besøgte
påny Cuba i 2015. Igen blev det en fantastisk oplevelse.
Hvis man samler på cubanske frimærker – eller hvis man
skulle være så heldig at besøge Cuba, vil man opdage, at
der især er én person, man støder på igen og igen – og
det er IKKE, som mange kunne tro, Fidel Castro, men
derimod:

José Julián Martí Pérez (spansk udtale: [hro´se mar´ti]) født
28. januar 1853 - død 19. maj 1895. Han var cubansk digter, essayist, jour-
nalist, oversætter og professor. Han betragtes som en nationalhelt og en vig-
tig figur i latinamerikansk litteratur. Han var meget politisk aktiv og anses for
at være en vigtig revolutionær filosof og politisk teoretiker. Gennem sit for-
fatterskab og sine politiske aktiviteter blev han et symbol på Cubas bud på
uafhængighed mod Spanien i det 19. århundrede. Fra ungdomsårene dedike-
rede han sit liv til at fremme frihed, politisk uafhængighed for Cuba og intel-
lektuel uafhængighed for alle spansktalende amerikanere. Hans død blev
brugt som et råb om cubansk uafhængighed fra Spanien af både de cuban-
ske revolutionære og af de cubanere, der tidligere var tilbageholdende med
at starte et oprør.

Martí betragtes som en af de vigtigste latinamerikanske intellektuelle om-
kring århundredeskiftet. Hans skrevne værker inkluderer en række digte, es-
says, breve, foredrag, romaner og et børneblad. Han skrev for adskillige la-
tinamerikanske og amerikanske aviser. Han grundlagde også selv en række
aviser. Hans avis Patria (”Fædreland”) var et vigtigt instrument i kampagnen
for cubansk uafhængighed. Efter hans død blev et af hans digte fra bogen,
Versos Sencillos (”Simple Vers”) tilpasset til sangen ”Guantanamera”, der er
ikke alene er blevet den mest hørte patriotiske sang i Cuba, men også fandt
vej til selv vestlige hitlister!

af Hans-Henrik Sørensen, Randers Filatelistklub

José Martí

Del 1.
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Tidligt liv - Cuba 1853–70

Han blev født i 1853 i Havana. Hans forældre var
spanske, Mariano Martí Navarro og Leonor Pérez Ca-
brera. Martí var den ældste bror til syv søstre. Da han
var fire, flyttede hans familie fra Cuba til Valencia,
Spanien, men to år senere vendte de tilbage til øen,
hvor de indskrev José på en lokal offentlig skole, i Ha-
vana, hvor hans far arbejdede som fængselsvagt.

Senere begyndte han at studere, men da tiårs krigen
brød ud i Cuba i 1868, sluttede Martí sig til tilhængere
af den cubanske nationalistiske sag i Cuba. Martí hav-
de tidligt haft et stort ønske om Cubas uafhængighed
og frihed. Han begyndte at skrive digte om denne vi-
sion, mens han samtidig forsøgte at gøre noget for at nå sin drøm. I 1869
offentliggjorde han sine første politiske skrifter i avisen El Diablo Cojuelo.

I marts samme år lukkede de koloniale myndigheder skolen og afbrød Martís
studier. Han kom således i en tidlig alder til at mærke det spanske herredøm-
me i sit fødeland. Samtidig udviklede han et stort had mod det slaveri, som
stadig blev praktiseret i Cuba.

Den 21. oktober 1869, 16 år gammel, blev han arresteret og fængslet efter
en beskyldning om forræderi og bestikkelse af den spanske regering efter
opdagelsen af et ”forsøg-på-overtalelses-brev”, som han havde været med til
at skrive til en ven, der skulle være soldat i den spanske hær. Mere end fire
måneder senere blev Martí kendt skyldig i anklagerne og blev idømt seks års
fængsel. Hans mor forsøgte at frikøbe sin søn (16 år gammel var han endnu
mindreårig) ved at skrive breve til regeringen. Hans far gik til en advokatven
for at få juridisk støtte, men disse bestræbelser mislykkedes. Martí blev syg i
fængselet – hans ben blev ødelagt af de jernkæder, han skulle bære. Dette
resulterede i, at han blev overført til Isla de Pinos (en cubansk fangeø). Sene-
re besluttede de spanske myndigheder at udvise ham til Spanien. Her fik
Martí, der nu var 18 år gammel, lov til at fortsætte sine studier, idet man hå-
bede, at studier i Spanien ville forny hans loyalitet over for Spanien.

Spanien 1871–74

I januar 1871 gik Martí ombord på skibet Guipuzcoa, der tog ham fra Havana
til Cádiz (Spanien). Han bosatte sig i Madrid i et pensionat. Efter nogen tid
indskrev Martí sig på det juridiske fakultet ved Central University of Madrid.
Mens han studerede her, deltog han åbent i diskussioner om det cubanske
spørgsmål, debatterede gennem den spanske presse og rundsendte doku-
menter, der protesterede mod spanske aktiviteter i Cuba.

Paula Street nr. 41, Havana,
fødested for José Martí
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Martí var som fortalt blevet mishandlet af spanier-
ne under sin fængsling. Disse oplevelser inspire-
rede ham til at skrive en folder, der blev offentlig-
gjort i juli. Formålet med denne tryksag var at få
den spanske offentlighed til at gøre noget ved
dens regerings brutaliteter i Cuba og fremme
spørgsmålet om cubansk uafhængighed.

Den 27. november 1871 blev otte medicinstude-
rende, som uden bevismateriale var blevet be-
skyldt for at have spottet en spansk grav, henret-
tet i Havanna. På étårsdagen for henrettelsen ud-
sendte Martí igen en tryksag, ”Dia 27 de Noviem-
bre de 1871”.

I februar 1873 dukkede det cubanske flag for første gang op i Madrid. Det
hang ud fra Martís balkon i Concepción Jerónima, hvor han boede i et par år.
I samme måned proklamerede Cortes den første spanske republik. I denne
proklamation hed det bl.a., at Cuba og Spanien var uadskillelige. Det bevirke-
de, at Martí skrev et essay, ”Den spanske republik og den cubanske revoluti-
on” og sendte det til premierministeren. I skriftet pegede han på, at såfremt
Spanien nu havde en republik baseret på demokrati, var det hyklerisk, hvis
man ikke samtidig gav Cuba sin uafhængighed. Han sendte eksemplarer af
sit skrift til Nestor Ponce de Leon, som var medlem af det centrale revolutio-
nære udvalg i New York. Han gjorde det klart for alle, at han nu ville vie sit
liv til kampen for Cubas uafhængighed.

I juni 1874 tog Martí en universitetsgrad i civilret. I august tilmeldte han sig
som ekstern studerende på Facultad de Filosofia y Letras de Zaragoza, hvor
han afsluttede sin eksamen i oktober. I november vendte han tilbage til Ma-
drid og tog derefter til Paris. Her mødte han bl.a. den verdenskendte forfatter

Martí på cubansk frimærke 1996

tv: 1971 frimærke i anledning af 100 året for henrettelsen af de medicinstuderende – th: Cubas flag
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Victor Hugo (bl.a. kendt for ”Les Miserables”). I december 1874 begav han
sig til Mexico.

México og Guatemala 1875–78

I 1875 boede Martí så i Mexico City. Her oversatte han Hugos roman ”Mine
sønner”, som blev trykt i avisen Revista Universal. Martí blev kort tid efter en
del af redaktionen og var nu med til at redigere avisen.

I artikler udtrykte han sine meninger om aktuelle begivenheder i Mexico.
Bl.a. kritiserede han stærkt lederen af Mexicos regering (general Porfirio Díaz
Plan de Tuxtepec) 1876. Generalens overtagelse af magten medførte, at der
blev borgerkrig i landet.

Kort efter rejste Martí ud af Mexico og senere rejste han til Guatemala. Her
blev han på et tidspunkt leder af instituttet for fransk, engelsk, italiensk og
tysk litteratur, historie og filosofi på fakultetet for filosofi og kunst ved Uni-
versidad Nacional.

Så kom han igen til Mexico, hvor han mødte Carmen Zayas Bazán, som han
senere giftede sig med.

I 1878 vendte Martí tilbage til Cuba. Her underskrev han Zanjón-pagten, som
sluttede den cubanske tiårs krig. Den fik dog ingen indflydelse på Cubas sta-
tus som koloni. Han mødte den afro-cubanske revolutionære Juan Gualberto
Gómez, som senere skulle blive hans livslange partner I uafhængighedskam-
pen. Han giftede sig nu med Carmen. I november 1878 blev hans søn, José
Francisco født.

USA og Venezuela: 1880-90

I 1881, efter et kort ophold i New York, rejste Martí til Venezuela og grund-
lagde i Caracas tidsskriftet Revista Venezolana. Dette medførte vrede hos
Venezuelas diktator, Antonio Guzmán Blanco, og Martí blev tvunget til at
vende tilbage til New York. Her sluttede han sig til general Calixto Garcias'
cubanske revolutionære udvalg. Martí støttede nu åbent Cubas kamp for fri-
gørelse og arbejdede som journalist for La Nación - Buenos Aires (en avis) og
for adskillige andre mellemamerikanske tidsskrifter. Derudover skrev Martí
digte og oversatte romaner til spansk. Han var uhyre flittig og skrev fx skue-
spil, en roman, poesi, udgav et børneblad, La Edad de Oro ("Guldalderen"),
og en avis, Patria, som blev det officielle organ for det cubanske revolutionæ-
re parti. Han fungerede også som konsul for Uruguay, Argentina og Paragu-
ay. I hele dette arbejde forkyndte han "Cubas uafhængighed" med en sådan
entusiasme, at han fik et stort antal fjender.

Der opstod imidlertid spændinger i det cubanske revolutionære udvalg mel-
lem Martí og hans militære landsmænd. Martí frygtede, at et militærdiktatur
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ville blive oprettet i Cuba ved en evt. uafhængighed. Han frygtede, at general
Máximo Gómez havde intentioner om at blive diktator i Cuba. Martí vidste, at
Cubas uafhængighed krævede tid og omhyggelig planlægning. I sidste ende
nægtede Martí at samarbejde med Máximo Gómez og Antonio Maceo Graja-
les, to cubanske militærledere fra tiårs krigen, da de ville invadere landet al-
lerede i 1884. Martí vidste, at det var for tidligt at forsøge at vinde Cuba til-
bage, og senere begivenheder beviste, at han havde ret.

Artiklen fortsættes i næste nummer….
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Tirsdag 7. April afholdes der generalforsamling i Kongressalen Fritidscentret,
Vestergade 15, 8900 Randers

Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter således ud:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af formand for 1 år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges
3 medlemmer - i lige årstal væges 2 medlemmer

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år

8. Valg af 2 revisorer for 1 år

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år

10. Forslag fra bestyrelsen

11. Forslag fra medlemmer

12. Eventuelt

Det er blevet tid til at betale dit kontingent på Kr. 450,00

Beløbet kan indbetales på klubbens konto.

Reg. 6187 Konto. 0007616783

Eller via mobile pay til Michael Gillibrand på telefonnummer: 60688182

Indkaldelse til generalforsamling

Randers Filatelistklub

Kontingent
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Jeg overvejede at kombinere min interesse for skandinaviske kriminalroma-
ner med frimærker om samme emne. På nettet fandt jeg en meget gennem-
arbejdet og grundig hjemmeside https://www.trussel.com/detfic/detect.htm,
hvor frimærkerne er sorteret efter land, detektiv/forfatter og udgivelsesdato.
Der var ikke registret detektiver eller kriminalforfattere fra Norge, Island eller
Danmark. I ”Hvem begik hvad” af Bjarne Nielsen fra 1981 og i min samling
fandt jeg dog frem til nogle danske forfattere, som havde skrevet kriminallit-
teratur, og som også var portrætteret på frimærker.

Finland er repræsenteret med forfatteren Mika Waltari, som kom på frimærke
i 2008.

Mika Waltari (1908-1979)

Mika Waltari  er nok mest kendt for sin bogserie i 15 bind om Sinuhe Ægypt-
eren. Han skrev dog også tre kriminalromaner med kommisær Palmu i ho-
vedrollen. Han deltog i en skandiinavisk konkurrence i 1939, hvor han vandt
for Finalnd med ”Hvem myrdede Fru Kroll?” Den danske vinder var Carlo An-
dersen med ”Krigstestamentet”, den svenske Waldemar Hammerhög med
”Affæren Sehling” og den norske Max Mausee med ”En Haj føger Baaden”.

Skandinaviske kriminalforfattere
på frimærker

af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

Mika Waltari, AFA 1921 Kommissær Palmus’ fejl, AFA 1922Mika Waltari

Del 1.
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Det andet frimærke viser forsiden af Mika Waltaris anden bog ”Komisario Pal-
mun erehdys” fra 1940 (Kommisær Palmus’ fejl), som blev oversat til dansk i
1943 under titlen ”Kramer Mysteriet”. Hans tredje kriminalroman ”Tähdet
kertovat komisario Palmu” fra 1962 er ikke oversat til dansk.

De to frimærker blev trykt sammen i en blok, hvor der i margenen er angivet
36 af de 41 sprog, som hans bøger er oversat til.

Sverige udgav i 2010 en blok og et miniark med kriminalforfattere. Blokken
udkom i et frimærkehæfte. Frimærkerne er gennemhullet med ”pistolskud”.

Maj Sjöwall (1935-) og Per Wahlöö (1926-1975)

Parret skrev sammen ti bind i serien ”Roman om en forbrydelse” med Martin
Beck i hovedrollen. De var inspireret af Ed McBains serie om politifolkene på
Station 87. Sjöwall og Wahlöö havde derudover et politisk sigte med bøgerne,
en kritik af det svenske velfærdssamfund ”Folkhemmet”. Alle romanerne er

Mika Waltari blok, AFA 1922

Blok med seks kriminalforfatter (AFA 2715-2119) og miniark med Håkam Nsser (AFA 1720)
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blevet filmatiseret, og der er kommet selvstændige
fortsættelser som f.eks. ”Beck”.

Sjöwall / Wahlöö anses for at være grundlæggere af
den skandinaviske krimi med spænding, humor,
samfundskritik, psykologisk drama og beskrivelser af
hovedpersonernes privatliv.

Henning Mankell (1948-2015)

Det blev til 12 romaner med den
svenske kommissær Kurt Wallander
fra Ystad. Hans bøger er oversat til
40 sprog og filmatiseret på både
svensk og amerikansk.

Liza Marklund (1962-)

Liza Marklund, AFA 2717

Vi stiftede første gang i Danmark bekendtskab med journalisten Annika
Bengtzon i romanen ”Nedtælling” i 2000 (udgivet i Sverige i 1998).

Sjöwall og Wahlöö,  AFA 2715

Henning Mankell, AFA 2716
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Liza Marklund (1962-)

Vi stiftede første gang i Danmark bekendtskab med journalisten Annika
Bengtzon i romanen ”Nedtælling” i 2000 (udgivet i Sverige i 1998).

Der er indtil nu kommet 11 bøger i serien, som naturligvis er blevet filma-
tiserede.

Håkan Nesser (1950-)

Håkan Nesser er nok mest kendt for de 10 bøger om kriminalkommissær og
antikvitetsboghandler Van Veeteren fra den fiktive by Maardam, der ligger et
sted i Europa.

En anden serie handler om vicekriminalkommissær Gunnar Barbarotti fra
Vestsverige. Det er indtil nu blevet til fem romaner i serien.

Liza Marklund, AFA 2717

Håkan Nesser, AFA 2718
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Stieg Larsson (1954-2004)

Journalisten havde skrevet Millennium-trilogien og henvendte sig til Privatför-
laget, som afviste at trykke dem. I stedet blev det Nordstedts Forlag, som
udgav bøgerne. Inden de udkom døde Stieg Larsson pludseligt af en blod-
prop. Bøgerne om Mikael Blomkvist og Lisbeth Salander så verdens lys i
2005, 2006 og 2007.

De er trykt på 50 sprog og solgt i et oplag på 100 millioner. Bøgerne er blevet
filmatiserede. David Lagercrantz fik tilladelse til at fortsætte serie. Det er ind-
til nu blevet til 3 bøger.

Danmark er repræsenteret af fem krminalforfattere. Disse kan du læse om I
næste udgave ad Takken. Fortsættes…

Stieg Larsson, AFA 2719
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Program for forårssæsonen 2020

Tirsdag 14. januar:

Vi starter op med et almindeligt klubmøde og bytteaften.
Auktion medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 28. januar:

Sct. Georgs Gilderne kommer forbi med tusindvis af frimærker,
du kan vælge og vrage mellem disse kvit og frit.
Auktion medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 11. februar:

Foredrag: Søren Chr. Jensen "Frimærkernes første tid" Om de første
frimærkelande og deres frimærker.
Auktion medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 25. februar:

På dette møde prøver vi med alternativ placering af medlemmer.
Auktion medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 10. marts:

Auktion med 50 lot alle med en opråbspris på 50 kr. Gæt aftenens
omsætning og vind en præmie.
Auktion kun klubbens materiale.

Søndag 22. marts:

Samlermesse i Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers i tidsrummet
kl. 10.00- 15.00

Tirsdag 24. marts:

Vi stiller på dette møde 5 salgsborde til rådighed for 5 medlemmer.
Vi kører efter først til mølle princippet.

Der vil ikke blive afholdt auktion på dette møde.

Anmodning om at få et salgsbord sendes til ranfil@randersfilatelistklub
senest 15. Marts.
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Tirsdag 7. april:

Generalforsamling.
Auktion for medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 21. april:

Foredrag: Hans Schønning

”Postvæsenets salgskontor for frimærkesamlere”

Auktion for medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 5. maj:

Vi ønsker hinanden god sommer med et almindeligt klubmøde garneret
med den populære frimærkequiz.

Auktion for medlemmer og klubbens materiale.

Vi ses efter sommerferien tirsdag den 25. august 2020.
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Det er blevet tid til at betale dit kontingent på Kr. 450,00

Beløbet kan indbetales på klubbens konto.

Reg. 6187 Konto. 0007616783

Eller via mobile pay til Michael Gillibrand på telefonnummer:
60688182

KONTINGENT

THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11
Søger De:

Ønsker De at SÆ LGE, er det også os...


