
54-a BET 4-8 de julio 2018 

Ĉu la somero 2018 estas neordinare malfacila por vojaĝantoj en Stokholmo? Mi havis 

multe da maltrankvilo kaj klopodoj por trovi la trafikilojn, kiuj volis konduki min tien, kien mi 

bezonis vojaĝi, nome al la flughaveno por atingi BET-on. Pri la trajnoj kaj subteraj fervojoj 

okazis diversaj riparoj. Finfine tamen post multaj klopodoj mi trovis la flughavenon  

ĝustatempe. Mi flugis al Helsinko, de kie Saliko kaj mi trankvile per boato vojaĝu sur la Finna 

Golfo al Tallinn 

En la haveno de Tallinn atendis nin Anne Valk kaj Ester Pütsepp kun biletoj por la buso, kiu 

gvidu nin al Pärnu. La buso tien kondukis nin tra bela verda lando. En Svedio oni kelkloke jam 

vidas kampojn, kiuj bruniĝas sed en Estonio ĉio verdis. 

En Pärnu atendis nin Mai Soidla. Ŝi gvidis nin tra parko, kie grupoj 

prezentis belajn folklorajn dancojn en belaj kostumoj. Ŝi mendis por ni bonan ĉambron en 

hostelo proksime al la urbodomo, kie okazis BET. 

Mi vere gratulas kaj admiras la estonan esperantomovadon, ke ili sukcesis aranĝi BETon, ĉar 

nun ne estas multaj aktivuloj plu. Partoprenas 70 personoj el 11 landoj, plej multaj el la Baltiaj 

landoj, 5 el Svedio. BET daŭris inter 4-8 de julio. Okazis 11 prelegoj pri diversaj temoj, preskaŭ  

tro multaj por la mallonga BET. Plej menciindaj estas la prelegoj de Georgio Silfer pri originala 

literaturo en Esperanto, de Perla Martinelli pri Esperantaj verkistinoj, de Eev Lobjakas pri interesa 

kuracmetodo, de Vjaĉeslav Hromov pri la agado de Esperanto-Instituto de Estonio. En alia prelego li 

traktis diversajn religiojn. Li ankaŭ estis la prizorganto de ”Somera Universitato”. Ingrid Näsholm el 

Svedio provis allogi novajn membrojn al la klubo de Katamantoj. 

Pärnu estas nun fama renovigita urbo en ”Jugend-stilo” (l’art nouveau). Ekzistas multaj belaj 

domoj, kun artaj pordoj kaj fenestroj. Estas granda ĝuo promeni inter ili kaj en la belaj parkoj 

kaj aleoj. Ekzistas multaj festivaloj kaj artaj programoj. Ni vizitis artan orgenan festivalan 

programon. Estis tuttaga ekskurso al la folklora insulo Kihnu, kie oni prezentis malnovajn 

tempojn. Ankaŭ en la kadro de BET okazis vespera kantprogramo. Dankon al ĉiuj, kiuj 

kunstrebis, ke 54-a BET fariĝis bona kultura renkontiĝo, malgraŭ la malmultaj rimedoj. 

Dum la inaŭguro Kerstin Rohdin memorigis pri la densa kunlaboro inter Estonio kaj Svedio per 

esperanto. Vojaĝis al Estonio sesfoje dekpersonaj svedaj grupoj al Estonio. Ĉiuj gajnis multon 



rerenkontiĝi per la homoj de sia najbara lando. Ĉisube sekvas la memorigaj vortoj pri tiuj 

renkontiĝoj. 

Ni faris multajn promenojn inter la belaj domoj, en la belaj parkoj, kiuj abundis kaj laŭ 

la impona, larĝa, longa strando kun fajna sablo apud la vasta maro. Ni havis la eblecon viziti la 

grandan ”Villa Ammende”, kiu estis konstruita omaĝe al geedziĝo de bela junulino komence de  

la 19-a jc. La domo ekstere kaj interne estis konstruita en bela ”Jugend-stilo”. La domo nun 

servas kiel hotelo kaj restoracio kaj ”kulturdomo” por koncertoj kaj teatraĵoj. 

Post fino de BET-aranĝo Saliko kaj mi estis invititaj al Estona Instituto Esperanta, kiun gvidas 

profesoro Vjaĉeslav Hromov. Ni vojaĝis tre komforte per la aŭto de s-ro Roman Ŝevtsov al 

Kuressaarre sur la insulo Saaremaa (Ösel). Profesoro Hromov montris kaj parolis pri sia 

kunlaboro kun bibliotekoj kaj politikistoj en la urbo. Li havas kunlaborgrupon kun deko da 

kunlaborantoj pleje el Estonio. Li ordigis grandan artikolon en loka gazeto pri profesoro 

Georgo Silfer kaj Perla Martinelli, kiuj prelegis dum BET. Profesoro Hromov faras ankoraŭ 

grandan laboron sur esperantokampo. 

Ni vizitis tre belan malnovan tombejon kaj metis florojn sur tomboj de du esperantistoj, Karl 

Ojasoo kaj Helgi Hromova. En la lasta tago ni faris vojaĝon per la aŭto de Roman al Tallinn. Bela 

vojaĝo tra verda, fekunda lando inter insuloj kunigitaj per pramoj. En Tallinn ni vizitis Helju Viires, kiu 

estis unu el la ĉeforganizantoj pri la vizitoj de svedoj en Estonio dum la 90-aj jaroj. Mi travivis la 

nunan restadon kiel belan memoraĵon de Estonio kaj estonaj geamikoj. Estis kortuŝa travivaĵo 

ankoraŭfoje renkonti ilin. 

En Finnlando ni estis invititaj al ekspozicio pri esperanto en la biblioteko de Turenki. La grupo 

”Esperantoknabinoj de Tavastehus/Hämeenlinna” preparis ĝin. Mi estis plurfoje invitita al ilia 

rondo kaj mi demandis ilin, ĉu ili povus fari ekspozicion pri esprantoleteroj el diversaj landoj, 

kiuj estis respondoj al iama anonco de la sveda verkistino Anna Lorenz. Ili preparis interesan 

informon pri esperanto. Kolektiĝis granda grupo (dudeko da homoj) , kiu interese parolis pri 

esperanto. La ekspozicio meritus esti montrata en aliaj urboj. 

  



Mia parolo dum la inaŭguro 

Kun granda ĝojo mi denove partopenas BET en Estonio. Lastatempe mi havis oftan 

kontakton kun malnovaj geamikoj en Estonio. Mi ankaŭ multon pensis pri malnovaj tempoj, 

kiam mi ofte vizitis Estonion kaj havis oftajn kontaktojn kun samideanoj tie. Kiel ofte okazas 

en la vivo, ankaŭ en Esperantio Hazardo montras la vojon. 

Dum pluraj jaroj en la 1990-aj jaroj mi ”respondecis” pri prelegvojaĝoj en Svedio de 

eksterlandaj esperanto prelegantoj. Tiel mi renkontis Ahto Kaljusaar. Mi aŭte kondukis lin al 

urboj, kie li prelegu pri Estonio. Ni multe parolis en la aŭto kaj kreis bonan kunlaboran 

programon pri prelegvojaĝoj. Eda-Merike Pelt kaj Rein Saag inter aliaj ĉirkaŭvojaĝis en suda 

Svedio, rakontis pri Estonio kaj kantis folklorajn estonajn kantojn. Tio estis bona re-konatiĝo 

kun lando, kiu dum periodo estis fremda al ni. 

En la komenco mi kune kun Birgitta Ekvall estis invitita de Ahto Kaljusaar al Tallinn. Mi 

memoras, ke ni venis iun grizan, pluvan, printempan tagon. Li renkontis nin ĉe la ŝipo de 

Stockholm kune kun pluraj esperantistoj kun floroj enmane. Estis gaja, feliĉa etoso. Mi 

memoras, ke mia patro rakontis, ke tio sama okazis al li, kiam li partoprenis postkongresan 

vojaĝon al Tallinn post UK 1934 en Stockholm. La rakontoj de mia patro estis miaj unuaj 

kontaktoj kun Estonio. 

Kiam Birgitta kaj mi venis al Tallinn, ni estis invititaj al la fama kluba renkontejo. Ni renkontis 

tie ankaŭ Jaan Ojalo kaj parolis kune pri daŭrigaj kontaktoj inter Estonio kaj Svedio pere de 

esperanto. 

Kiam mi revenis hejmen mi ankaŭ provis aranĝi etajn grupvojaĝojn de svedoj al Estonio, ĉar 

estis tiatempe granda intereso pri tio, kio okazis en Estonio. Mi estis tiel bonŝanca, ke mi 

povis aranĝi ses vojaĝetojn kun dek personoj en ĉiu grupo. Duono estis esperantoparolantoj 

– duono ne. Ni loĝis du personoj kune en ĉiu estona hejmo. La esperantisto interpretis, tiel 

ke ĉiuj povis paroli inter si. Mi aŭdis plurajn el la vojaĝantoj diri ke tiaspeca vojaĝo estis la 

plej interesa kiun ili partoprenis, ĉar oni renkontis ”homojn”. Ni pagis sumon por la loĝado, 

pri kio ni ”gvidantoj” interkonsentis. Estis vere renkontiĝo inter grupoj, kiuj dum jardekoj 



vivis en ”malsamaj mondoj”. Multaj amikiĝis por la resto de la vivo. 

La pinto de niaj vojaĝaranĝoj estis, ke grupo de dek estonaj esperantistoj partoprenis SEFkongreson 

en Oskarshamn, la plej interkultura kongreso de SEF en tiu tempo. Artaj 

ekspozicioj kun artistoj de Estonio (Pärnu), Svedio, Anglio. Teatraĵo verkita de Harold Brown 

kaj prezentita de Jerzy Fornal el Pollando, unua prezentado de Ĵormart kaj Nataŝa en Svedio, 

prelegoj de Harold Brown pri esperantokulturo kaj de Erich Dieter Krause pri lia nova 

vortaro. Pluraj artikoloj en gazetoj, en radio, mimprogramo en infanvartejo fare de Jerzy 

Fornal. Mi bone memoras la gajan feliĉan etoson. La estonoj loĝis ĉe svedaj esperantistoj 

dum dek tagoj, ĉar nia ”postkongresa vojaĝo” okazis en Öland kaj Småland, kie ni vizitis inter 

alie Vimmerby, la urbon de Astrid Lindgren. 

Mi memoras la feliĉan, la esperoplenan tempon, la unuajn paŝojn de la nova Estonio. Mi 

plurfoje vizitis Estonion kaj ricevis multajn bonajn geamikojn kaj iom lernis koni la naskiĝon 

de la nova lando. 

Dankon al vi ĉiuj, kiuj akceptis nin! 

Dankon por ĉio, kion vi instruis al ni kaj helpis al ni! 

Dankon ankaŭ al vi kiuj helpis al mi aranĝi tiun ĉi vojaĝon! Ankaŭ al Saliko, kiu trovis bonan 

horaron inter Helsinki kaj Tallinn. 

Dankon al ĉiuj miaj geamikoj en Esperantio! 

Specialan dankon al Helju Viires kaj Hilja Sarapuu, kiuj ambaŭ multon helpis dum nia 

interŝanĝa kunlaboro! 

Dankon al miaj geamikoj Vjaĉeslav Hromov, Virve Ernits, Mai Soidla kaj Anne Valk, kiuj helpis al 

ni pri la nuna vizito! 

Dankon ke vi ankoraŭfoje aranĝas BET en Estonio! 

Dankon al vi ĉiuj! 

Estu sukcesa BET! 

Post alia agrabla surakva revojaĝo al Helsinki estis tempo reflugi al Stockholm. Laca vojaĝanto 

alteriĝis en Arlanda, sed mi sentis ke mi trapasis ”tempomaŝinon”, ĉar mi vidis grandan 



betularbaron tute flava kaj imagis, ke jam estas oktobro.  

Interesajn kortuŝajn esperantosemajnojn mi travivis kun malnovaj kaj novaj geamikoj. 

Kerstin Rohdin 

 


