
EN INTRESSANT ESPERANTOTRÄFF I BRANDBERGEN 

Den 24 september var det ett intressant föredrag om Tove Jansson. I år är det 

100 år sedan hon föddes. Saliko (Raita Pyhälä) från Finland kom hit, för att 

föreläsa om Tove Jansson. Hon har hållit föredrag om Tove vid olika jubileer i 

Riga och Helsingfors. Dessutom har en lång artikel om Tove Jansson, som Saliko 

skrivit publicerats i en kroatisk esperanto-tidning. Omkring 40 personer hade 

samlats för att lyssna. 5 esperantister från Stockholmsklubben kom hit ut. Maud 

hade gjort en massa jobb för att göra reklam för föredraget, annons i ”Mitt i 

Haninge”, affischer, kopierat bilder av Tove Janssons konstverk, för att visa att 

Tove Jansson inte bara är Mumin-trollens mamma. Flera av stambesökarna på 

Senior-centrum hade ställt upp för att hjälpa till och ordna att det blev en bra 

träff. TACK till alla! En finlandssvenska läste högt ur ”Vem ska trösta Knyttet?” 

det språk som Tove Jansson skrev på. Jag läste upp några bitar, som Saliko valt 

ut ur Toves biografi ”Bildhuggarens dotter”. Saliko berättade mycket för oss om 

Tove Jansson som vi inte kände till. Jag tolkade föredraget från esperanto till 

svenska och gladde mig mycket åt att jag fortfarande klarar av att komma ihåg 

texter så att jag kan tolka ett föredrag. Jag har tidigare ofta tolkat föredrag och 

har tyckt att det har varit jättekul.  

Efter föredraget åkte vi till biblioteket i Västerhaninge, där man visade en 

utställning om Tove Janssons Muminböcker tillsammans med en tipspromenad. 

Saliko vann ett pris och fick välja sig en bok. 

Det var roligt att få ordna ett esperantoprogram på Senior-centrum i 

Brandbergen. Om någon är intresserad av att få reda på mer om esperanto så 

kom och fråga Kerstin, som ofta är på Senior-centrum. 

Kerstin Rohdin 

 

Jag har skickat en liten artikel om vårt program på Senior-centrum till Svenska 

Esperanto-tidningen och till en hemsida för esperanto med nättidning. Det står 

information i en finsk esperantotidning om föredraget i Senior-centrum i 

Brandbergen! 


