
Esperanto – det neutrale internationale sprog

www.esperanto.dk

Hvor kan man
lære esperanto?

For lærebøger, 
ordbøger og kurser, 
kontakt:

Esperanto-Foreningen
for Danmark
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV

Telefon: 60 70 79 69

dea@esperanto.dk
www.esperanto.dk

For holdkurser, ring:

Telefon: 32 51 31 16

Dansk-esperanto ordbog 
på nettet: 
vortaro.dk

Et vindue
til verden …

Med esperanto bliver der mere lige vilkår kloden over.

“Esperanto er som en 
udstrakt hånd: man 
mødes på midten, alle 
er lige,ingen har 
modersmålsfordel.”

Et udvalg af gratis kurser
på internettet:

www.lernu.net
   – på dansk og 35 andre sprog.

Disse kræver kendskab til engelsk:

www.duolingo.com
www.memrise.com/courses/english/esperanto
www.unilang.org/course.php?res=64

Disse er udelukkende på esperanto:

kursosaluton.org
bekkurso.info

Der findes også videokurser på Youtube. 
Søgeord:

Esperanto-Metodo de Doktoro Benson
(ældre billedlærebog, forsynet med tale)

Pasporto al la tuta mondo
(med undertekster på 16 sprog)

Mazi en Gondolando
(tegnefilm)

Flere læremidler kan findes her:
esperanto.saluton.dk

Der er mange forskellige måder at lære 
sprog på. Snus lidt rundt inden du starter for 
alvor, så du ved hvilken metode der passer 
dig bedst.

http://www.lernu.net/


Der undervises i esperanto
på ca. 70 universiteter i
følgende lande:

15 Kina
5 Brasilien 
4 Japan 
4 Polen 
4 Rusland 
3 Sydkorea 
3 Tyskland 
3 USA
2 Litauen 
2 Venezuela 
1 Bulgarien
1 Costa Rica
1 DR Kongo 
1 Frankrig
1 Holland
1 Italien 
1 Mexico
1 Slovenien
1 Spanien 
1 Sverige 
1 Tjekkiet 

Se desuden: www.esperanto.org

ESPERANTO
Det neutrale internationale sprog

Esperanto blev grundlagt i 1887 og har siden udviklet en righoldig kultur med 
over 140.000 bøger og 170 tidsskrifter. Det tales i næsten alle verdens lande af 
op til et par millioner mennesker – der dog selv bestemmer hvor meget og 
hvordan de vil engagere sig.

Nogle  plejer  blot  et  par  internationale
venskaber eller rejser til en kongres i ny
og  næ.  Andre  udgiver  bøger  og  blade
eller laver radio og video på nettet (f.eks.
musikradioen  muzaiko.info eller
esperanto-tv.com). Andre igen holder de
mange  forskellige  esperanto-foreninger
kørende. Enkelte bruger det endog som
et  sprog i  det  daglige  familieliv,  især  i
internationale  ægteskaber.  Andre  igen
bruger  esperanto  på  en  helt  syttende
måde.

Det er umuligt at sige præcis hvor mange
esperanto-talende der findes i  hele ver-
den lige nu, men der er i hvert fald nok til
at  holde  esperanto-delen  af  Wikipedia
lige  så  stor  som  den  danske,  måske
endda lidt større. I 2012 indførte Google-
Oversæt esperanto som sprog nummer
64.  På  Facebook har  350.000  angivet
esperanto som et sprog de kan.

Verdensorganisationen  for  esperanto
hedder  UEA  (Universala  Esperanto-
Asocio) og har rådgivende status bl.a. i
UNESCO og Europarådet. Hver dag året
rundt afvikles der et eller flere esperanto-
møder i verden – lige fra den lokale klubs
ugentlige  møde  til  den  store  årlige
Universala  Kongreso,  der  organiseres
af UEA i et nyt land hvert år.

Hvis man rejser i verden og ikke kender
nogen  det  sted  man  skal  hen,  tilbyder
UEA’s  ungdomsafdeling  TEJO  (Tut-
monda  Esperantista  Junulara  Orga-
nizo) desuden en tjeneste, hvor man kan
overnatte  gratis  hos  1700  esperantister
verden over,  blot  man kan klare sig på
sproget.

Alle  modersmål er  ligeværdige,  men
esperanto  adskiller  sig  ved  at  være
forbavsende let  at  lære som  fremmed-
sprog.  Det  udtales  som  det  skrives,
grammatikken  er  logisk  og  uden  und-
tagelser.  Ordforrådet  er  baseret  på  de
romanske sprog, især latin og fransk, for
det er de sprog der har lånt flest ord til
andre  sprog  verden  over.  Men  dertil
kommer et genialt “byggeklodssystem”
der gør det muligt at udtrykke sig med et
minimum af ordrødder.

Set  fra  et  dansk  synspunkt  kunne man
måske tro at hele verden er på vej til at
blive etsproget i engelsk (eller til nød to-
sproget engelsk-spansk), men rejser man
i  Østeuropa,  for  ikke  at  sige  Østasien,
kan man hurtigt  få et  andet indtryk.  På
trods af det engelske sprogs fremgang er
dansk heller  ikke reelt  truet  – og på et
sted  som  Grønland  har  grønlandsk  i
øvrigt vundet terræn i forhold til dansk de
seneste årtier.

Derfor mener vi i  Esperanto-foreningen
i Danmark, at der er brug for et  neutralt
internationalt sprog ved siden af alle de
nationale.  Esperanto  er  som  en
udstrakt hånd: man mødes på midten,
alle  er  lige,  ingen  har  fortrinsret  i
samtalen.

“Jeg ville slet ikke være 
esperantist!”

“Jeg afskyede ideen om et konstrueret 
sprog og argumenterede mod det 
overfor min gode ven, der var ivrig 
esperantist. Han ville overbevise mig 
om nødvendigheden af et neutralt, 
internationalt sprog ... men jeg mente, 
at esperanto ikke kunne udtrykke 
delikate følelser og ikke egnede sig til 
videnskab, diplomati og poesi...
… Efter lange diskussioner sagde min 
ven: Man kan kun diskutere ting
man kender. Tag denne lærebog og 
brochure og læs begge igennem. Så 
kan vi diskutere …
Jeg satte mig hjemme med pen og 
papir for at nedskrive alle de kritik-
punkter, jeg fandt ...
Men jeg fik ikke skrevet noget ned. Jo 
mere jeg læste jo mere blev jeg 
betaget af sprogets struktur, af den 
geniale grammatik og måden man 
bygger ord på, det enkle verbalsystem 
og den smarte løsning med akkusativ 
… Først observerede jeg kun, men 
senere begyndte jeg at lære … Da jeg 
mødte min ven igen spurgte jeg, om 
han havde en lærebog for fortsættere 
…og det tog ham flere dage at fatte, at
jeg virkelig var blevet esperantist ...og 
ville stå ved hans side for at udbrede 
det internationale sprog.”

Lorenz Friis (1904-1985) blev næst-
formand for Esperantoforeningen i 
Danmark og  skrev en række 
lærebøger i esperanto.

Vidste du at ...
Der er over 1700 esperantister i hele 
verden, som tilbyder gratis 
overnatning,blot man kan klare sig på
sproget.

Find flere informationer
om esperanto

på www.esperanto.dk
og www.uea.org

http://www.lernu.net/
http://www.esperanto.dk/

