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KIAM KAJ KIEL VI KONATIĜIS KUN LA LINGVO ESPERANTO? 

Esperanto troviĝis en mia familio antaŭ mia naskiĝo. Tamen miaj gepatroj ne kreis de mi denaskan 

esperantiston. Mi renkontis kaj aŭdis esperantistojn dum mia infanaĝo, sed mi neniam parolis 

esperanton. Ĉiun dimanĉon vespere mi aŭdis miajn patron kaj onklon telefone inter si esperanton – 

ofte longajn interparoladojn. Tio fariĝis magia dimanĉvespera endormigilo. 

Eble tio iel gvidis min survojen al Esperantio? 

 

KIEL VI PRISKRIBUS AGADON DE VIAJ PARENCOJ EN ESPERANTIO? 

En la gimnazio mia onklo renkontis instruiston, kiu estis fervora esperantisto. Kiel lia lernanto li 

interesiĝis kaj lernis esperanton en 1930-aj jaroj. Mia onklo, Olle Olsson, fariĝis en sia labora vivo 

instruisto kaj li ankaŭ multon instruis esperanton. 

Li komencis instrui sian fraton, Nils Olsson (mia estonta patro) Dum la 30-aj jaroj esperanta lingvo kaj 

esperantaj ideoj vivis, multaj homoj interesiĝis, multaj lernis. Dum tiuj jaroj Tiberiu Morariu el 

Rumanio vizitis kaj loĝis en Svedio. Lia agado antaŭenpuŝis la intereson pri esperanto en la socio. Miaj 

patro kaj onklo kune kun interesita grupo fondis viglan esperantoklubon, kiu agis pri kursoj kaj 

turismo. Patro ofte interpretis prelegantojn el diversaj landoj antaŭ sveda publiko. Do mi naskiĝis en 

vivanta esperanta agado, sed ne parolis esperanton. 

 

RAKONTU PRI PLEJ GRAVAJ ATINGOJ VIAJ! 

Tio eble estas malfacila, ĉar ĉio estas kunigita kiel reto aŭ kunteksita per diversaj pecoj de ŝtofo. Miaj 

unuaj esperanto-paŝoj ekster la hejmo, ekster mia hejmloko, estis pasigi duonjaron en Gotenburgo. 

Mi laboris tie, sed ferioj kaj vesperoj estis tedaj. Mi eksciis pri tio, ke ekzistis esperantoklubo en 

Gotenburgo. Mi iris tien, eksciis, ke en la urbo estas kelkaj gejunuloj, infanoj de esperantistoj. Ni 

renkontiĝis kaj kune eklernis esperanton, vagadis, dancis, faris vojaĝon al junulara esperanto grupo 

en Jutlando (en Danlando, proksime al Gotenburgo) Jam mi ekŝatis la vivon en Esperantio. Mi 

partoprenis kaj en la klubo por plenkreskuloj kaj en la eta junulara klubo. 

Tempo venis por partopreni en TEJO-kongresoj. Tie mi aperis kun magra kono en la lingvo, sed 

renkontis junajn personojn, kiuj bone parolis. Mi estis kun tiuj junuloj, kiuj gajnis la oratoran 

kunkurson. Mi aŭskultis, aŭskultadis, memoris, lernis. La unua ”atingo” eble ne estis atingo, sed 

donaco. Ekde miaj unuaj paŝoj en Esperantio mi havis la bonŝancon renkonti korajn kaj bone 

parolantajn esperantistojn de kiuj mi multon lernis. Mi ofte lernis kiel infano per aŭskultado. Mi 

mencias kelkajn nomojn el inter miaj bonaj geamikoj, al kiuj mi multe aŭskultis kaj de kiuj mi multe 

lernis. 

Egon Starup-Jensen, Maurice Sujet, Jadwiga Gibczynska, Zofia kaj Jerzy Fornal, Raita Pyhälä/Saliko kaj 

multaj aliaj. Mi rekomendas al ĉiuj novaj esperanto-parolantoj serĉi bonajn kunparolantojn. (ekz en 

Ekparolu en edukado.net). 



Alia ebla ”atingo” estas, ke mi post forta persvado ”gvidis” Lars Forsman al esperanto-kurso. Li dum 

15 jaroj gvidis la faman internacian esperantokurson en Karlskoga popolaltlernejo. Li verkis plurajn 

lernolibrojn kaj libron pri sia laboro en Karlskoga.  

Tria afero estas, ke mi organizis turneojn en Svedio por la famaj aktoroj Jadwiga Gibczynska kaj Jerzy 

Fornal kaj por pluraj prelegantoj, kiuj parolis pri diversaj temoj kaj mi interpretis ilin ofte antaŭ 

publikoj en lernejoj. Tion mi faris dum 12 jaroj en la nomo de SEF (Sveda Esperanto Federacio). Mi 

kun la klubo en Oskarshamn organizis SEF-kongreson (125 partoprenantoj) kun dekpersona grupo el 

Estonio (komence de la 1990-aj jaroj). Ni nomis ĝin kultura kongreso. Tri artistoj esperantaj el tri 

landoj ekspoziciis, la aktoro Jerzy Fornal prezentis teatraĵon ”Vagabondo” de Harold Brown, Zofia 

Fornalowa kaj Hans-Gunther Krause prelegis, Ĵormar kaj Nataŝa kantis por la unua fojo en Svedio, la 

estona grupo kantis kaj rakontis. La artaĵoj estis montritaj en tri diverslokaj bibliotekoj. Jerzy Fornal 

mimprezentis en lernejo por etaj infanoj. Aperis artikoloj en la lokaj gazetoj kaj radio. 

Dum multaj jaroj mi gvidis esperanto-kursojn en la kadro de studorganizo. Kelkaj el la lernantoj trairis 

la malsupran ekzamenon kaj akceptis gastojn el Pollando. 

Mi tradukis du librojn de Astrid Lindgren, ”Emilo de Smolando” kaj ”Fratoj Leonkoro”. Pro tio mi povis 

prelegi pri ”La Verkoj de Astrid Lindgren” en pluraj landoj eŭropaj kaj dum kelkaj semajnoj en 

Japanio. Harold Brown kaj mi havis etan eldonejon, kiu eldonis la AL-librojn kaj plurajn aliajn libretojn 

kaj kajerojn. La nomo de la eldonejo estas ”Ulekso”. 

Mi gvidis kelkajn grupvojaĝojn al esperanto renkontiĝoj. Dum la unua mi estis nur 20-jara. Busvojaĝo 

al Budapeŝta kongreso 1983. En la 1990-aj jaroj mi gvidis dekpersonajn vojaĝojn al Tomsk en Siberio, 

kaj plurajn tiajn grupojn al Estonio. En tiuj grupoj estis ankaŭ kelkaj neesperantoparolantoj. Ili multe 

laŭdis tion, kion povas esperanto aldoni al vojaĝo. Ni loĝis en privataj hejmoj (ĉiam esp + ne-esp). 

Kunlaboris kun Elsbeth Bormann pri ”Virina agado”. En ĝi partoprenis svedaj politikistoj el ĉiuj 

politikaj partioj tiam en Svedio. Audry Childs-Mee gvidis esp-kurson por ili. 

Sed plej grave estas kompreneble ĉiuj renkontiĝoj kun bonaj geamikoj – multaj ”ĝis la morto disigis 

nin”. 

 

LA DIFERENCO DE ESPERANTOMOVADO NUN KAJ IAM. 

Eble nia generacio naskita en 30- 40- 50-aj jaroj ne sufiĉe zorgis pri niaj postsekvontoj, ne sufiĉe 

zorgis pri krei niajn posteulojn. Eble niaj “infanoj” ne aŭskultis kaj sekvis siajn “gepatrojn”, kiel ni 

antaŭe faris. Eble la gejunuloj post ni estis pli liberaj trovi propran vojon.  

Sed povas ankaŭ esti, ke rete estas vigla esperanto-vivo, pri kio ni ne sufiĉe scias. La plej grava en 

esperantomondo estas kunlaboro, internaciaj kontaktoj. Kiam la mondo fariĝas pli internacia, kial nia 

internacia ideo ne pli floras kaj evoluas? 
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