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Ŝanĝotaĵo

Kelkaj pensoj de la redaktoro

Ni vivas en strangaj tempoj, ne nur pro la epidemio.

Unuflanke –

Unuflanke, Esperanto estas prestiĝa kiel neniam 
antaŭe. Sabate la 22-an de majo kvin plenaj paĝoj de la taggazeto Politiken
estis dediĉitaj al Esperanto. Lotte Thorsen intervjuis por tiu artikolo Eck-
hard Bick, Peter Wraae, Peter Bakker, Hartmut Haberland, Kim J. Henrik-
sen, Villads Bugge Bang, Hanne Holm, Mia Nordentoft kaj Jan Niemann. 
Same kiel granda, duparta artikolo en Weekend-Avisen en 2015, ĝi ne estis
rekta rezulto de aktiveco niaflanka.

Por tiaj atingoj kredeble gravas nia statuso en la blogosfero. Ĝi estas tut-
monde bona kaj estis tia dekomence. Komputiloj kaj artefaritaj lingvoj ja 
necese estas interligitaj konceptoj, do se oni tute alkutimiĝis al komputiloj,
malfacilas ne aprezi almenaŭ iom ankaŭ Esperanton. La bona rilato kiun ni
havis kun la profesie lingvistika blogo Sprogmuseet, bedaŭrinde forpasinta
kun ĝia redaktoro Ole Stig Andersen, pludaŭras en ĝia heredanto Lingo-
blog, redaktata de Peter Bakker. Pasintsomere Bent Jensenius tie detale re-
cenzis la anglalingvan eldonon de “La danĝera lingvo” de Ulrich Lins, kaj 
ĉi-jare – ĝuste je la Esperantotago, la 16-an de junio – Eckhard Bick kon-
tribuis la artikolon “Lingvo sen lando”, kiu post prezenteto de aliaj sen-
landaj lingvoj priskribas la ideon kaj la realon de Esperanto.

Kaj plej laste pri Esperanto temis 50-minuta elsendo de Radio4. Radio4 
estas podkasto (aŭ “retradio”) komune posedata de nombro da provincaj 
gazetoj kaj la komerca Radio ABC, kaj ĝi aktivas depost novembro 2018. 
La elsendo pri Esperanto aperis en la scienc-populariga serio “Kraniebrud”
(krania frakturo – vortludo sur “hovedbrud”, cerbumado). Tiu serio estas 
treege rekomendinda; ĝi estas same bona kiel “Hjernekassen” (la cerbo-
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kesto) de DR P1, sed traktas pli larĝan temaron kaj aperas pli ofte. Nepre 
vizitu radio4.dk/program/kraniebrud/.

La elsendo pri Esperanto aperis la 10-an de aŭgusto. En ĝi historiisto Ber-
tel Nygaard estas intervjuita de Ditte Maj Gregersen. Ĝi temas unuavice 
pri la ligo inter la laborista kaj esperantista movadoj, ĉar laborista historio 
estas precipa intereso de Nygaard. Tamen la nuntempo ne estas neglektita; 
en la elsendo oni prezentas ankaŭ repon en Esperanto! Ankaŭ aliaj eroj de 
“Kraniebrud” povos interesi vin; en majo ekzemple estis elsendoj pri 
lingvopolitiko kaj pri la influo de la angla lingvo en la dana.

Ankaŭ internacie la ekstera aprobo estas sentebla. Pasintjare aperis “Die 
Bienen und das Unsichtbare” (La abeloj kaj la nevideblaĵo), preskaŭ ne-
fikcia romano de la konata aŭstra aŭtoro Clemens J. Setz, en kiu Esperanto
ludas gravan rolon. Ĉi-julie li ricevis por sia verkaro la premion Georg 
Büchner, la plej gravan literaturan premion de Germanio. Antaŭ kvar jaroj 
aperis en Japanio “The Expression: Amrilato”, populara komputila ludo, 
kiu kaŝe instruas Esperanton. Ĵus aperis la sekva parto en la serio, ne nur 
en la japana, sed ankaŭ en la angla.

Aliflanke – 

Aliflanke, la organiziteco de la esperantistaro estas ombro de si mem. DEA
fordisdonis sian bibliotekon kaj transdonis al la Regna Arkivo siajn arkiv-
aĵojn, simple ĉar ni ne plu havas spacon por konservi ilin. Nun simila sorto
frapas UEA-n. Oni vendos la nunan Centran Oficejon kaj transigos la la-
boron al pli modesta loko en Roterdamo. La biblioteko Hector Hodler 
estos dividita inter Aŭstria Nacia Biblioteko kaj deponejo en Slovakio, kaj 
gravaj funkcioj de la asocio estos transdonitaj al la organizaĵo E@I, same 
en Slovakio.

Iam Esperanto estis la danĝera lingvo. Nuntempe ĝi estas la timida lingvo. 
Ni organziĝis por batali por la prestiĝo de Esperanto, sed en tiu batalo ni 
jam preskaŭ venkis. Kio do nun? La ideo de internacia lingvo estas popu-
lara kiel neniam antaŭe, sed kiel argumenti ke Esperanto estas ĝi, kiam en 
Roterdamo eĉ almozpetantoj perfekte scias la Anglan? Bone, ne ĉie oni 
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scias la Anglan kiel duan lingvon tiel bone kiel en Nederlando, sed la Ne-
derlanda socio kutime estas konsiderata kiel unu el la pli modelaj de la 
mondo; ĝi havas malmultajn almozpetantojn, kaj eĉ ili estas tre liberaj. Do,
homoj mense facile ligos racian kritikon de la Angla kiel internacia lingvo 
kun neracia kritiko de Nederlando kaj similaj landoj.

Bone, Esperanto povus utili por konservo de la lingva diverseco, sed por 
kio utilas tiu? Kaj eĉ se la lingva diverseco estas utila, ĉu ĝi vere estas tiel 
grava ke por ĝi indas batali, t.e. organiziĝi? Se oni nepre volas ataki ion 
Anglan, ĉu ne pli bona ideo estus rezigni pri la lingva batalo kaj tiom pli 
decide malutili la la Anglalingvaj landoj per pli efikaj metodoj (ekzemple 
la eksmembriĝo de Britio el EU)?

La lasta demando kompreneble estas absurda. Sed notu ke ĝi sekvas logike
se oni ne seriozas pri Esperanto. Tamen, por seriozi pri Esperanto, necesas
seriozi pri lingvo entute; kaj tio facile kunpuŝiĝas kun la ideo ke ĉio rilata 
kun Esperanto devas esti facila, ĉar la lingvoscienco estas treege malunu-
eca kaj nesuperrigardebla. Tial, al ĉiuj krom fanatikaj Esperantistoj, estas 
malfacile rigardi la lingvan imperiismon kiel tiun problemon kiu ĝi vere 
estas – kaj estas nur tro facile rigardi ĉiun klopodon por pli granda tut-
monda inform-egaleco kiel atakon al la esprimlibereco.

La solvo

Nia vera problemo ne estas manko de bonvolo, mono aŭ laborfortoj (kiom 
ajn bonvenigindaj ili estas), sed de bonaj ideoj bazitaj sur objektiva scio. 
Ne ĉiuj bezonas bone kompreni la necesajn novajn ideojn, sed necesas ke 
ĉiu povu fidi ke la movadaj gvidantoj havas ilin kaj laboras laŭ ili.

Ne estas strange ke DEA kaj UEA reduktadas sian fizikan ĉeeston;  ili 
farus same ankaŭ se ili estus en prospera kreskado, ĉar moderna asocia 
vivo estas unuavice rete bazita. Sed tio devus ankaŭ signifi ke la estraro 
kaj membraro komunikadus unuavice per blogoj kaj subblogaj komentoj 
en la retpaĝoj de la asocioj. Ne sufiĉas ke la estraro respondecas antaŭ la 
membraro, ĝi ankaŭ devas enhavi homojn kun bona scio pri teorioj de 
internacia lingvo, kaj kun kapablo realigi ilin praktike. La movado havas 
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kelkajn homojn kun praktikaj kapabloj, sed estas grava manko de sufiĉe 
klaraj kaj precizaj teoriaj ideoj. Tial la estraranoj de UEA ne blogas, sed 
jam antaŭ longe eldelegis tiun esencan funkcion al Libera Folio (ne deci-
dante tion konscie).

Por helpi plibonigi nian lingvoteorion mi mem verkas libron. Ni vidos ĉu 
mi iam sukcesos fini ĝin. Ĉi-momente mi netigas miajn notojn el Der 
Turmbau von Babel, multvoluma libro pri la historio de la interpreto de 
Babelaj mitoj. Ĝi estas germanlingva; neniu komparebla verko ekzistas en 
alia lingvo, do mi povas persone atesti ke ne ĉiom el la scienca literaturo 
jam ekzistas angle! Mi devas konfesi ke mi trovas tiun laboron multe pli 
interesa ol la redaktadon de Esperanto en Danio.

Tial mi ankaŭ anoncu ke mi finos mian redaktadon post du jaroj. Tiam mi 
planas pensiiĝi kaj translokiĝi pli proksimen al miaj parencoj. Tio kredeble
signifos la morton de ĉi tiu revuo, ĉar mi ne povas imagi ke la nova gene-
racio trovos ĝin subteninda. Ni ĝin havas ĉefe tial ke la plimulto el ni 
(inkluzive min mem) kreskis antaŭ ol la populariĝo de personaj kompu-
tiloj.

Jens S. Larsen

Protokolo

de la ĝenerala kunveno de Dana Esperanto-Asocio
okazinta la 6-an de junio 2021 en Kopenhago.

1. Elekto de kunvena gvidanto.

Estis elektita Ana Čumbelić Røssum.

2. Elekto de protokolanto.

Estis elektita Betty Chatterjee.

3. Jara raporto.
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La jarraporto estis akceptita aplaŭde. Oni aparte aplaŭdis la informon
pri anonima donacaĵo.

Demandoj: Kiom da membroj ni havas? Preskaŭ 140.

Kial mankas al raporto mencioj pri la internacia laborado? Ileana 
informis, ke la situacio de UEA pliboniĝas pro la kresko de ricevitaj 
monkontribuoj.

4. Jara kalkulaĵo.

Demando: Kiaj estas la elspezoj de la libroservo kaj pri kio temas?

Temas pri la aĉetado de libroj.

Aplaŭde akceptita.

5. Laborplano de DEA.

DEA celos konvinki al ĉiuj danoj, ke Esperanto estas la plej taŭga 
internacia lingvo.

Per kursoj, la interreto kaj pliaj gazetartikoloj DEA atingu la celon.

Pia Wettergren instruos komencantojn en Kopenhago. 

Gosia Nitkowska instruos daŭrigantojn.

Ileana informis, ke post la apero de la bonega artikolo pri Esperanto 
en Politiken kelkaj personoj aĉetis Esperantajn kursojn en la libro-
servo.

Ana optimismas pri la progreso de Esperanto kaj laŭdis la agadon de 
Bent Jensenius en lingoblog.dk.

La laborplano estis aplaŭde akceptita.

6. Propono de la estraro: Rediskuto pri nova membrokotizo.

Peter proponis, ke la estraro nuligu tiun punkton, ĉar la financa 
situacio de DEA pliboniĝas post la ricevado de la donaco, tial la 
altiĝo de membrokotizo estas ne plu necesa.

Ĉiuj kunvenantoj konsentis je la propono.
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7. Envenintaj proponoj.

Ne estis.

8. Elekto de la prezidanto.

La sola kandidato, Peter Wraae, estis aplaŭde reelektita.

9. Elekto de estrararanoj kaj anstataŭantoj.

Finn Østerbæk kaj Jens Stengaard Larsen estis reelektitaj.

Pia Wettergren estis elektita.

Lis-Lotte Talbro estis elektita kiel anstataŭanto.

10. Elekto de revizoroj

Bent Martin Muus kaj Jørgen Manniche estis reelektitaj. 

11.Eventualaĵoj

Ileana informis ke EU deziras aŭdi la opiniojn de eûropaj civitanoj 
pri la estonteco de la Eŭropa Unio. Oni rajtas Esperante respondi. 
Ileana sendos al ĉiuj membroj informojn pri tiu agado.

Pro la pandemio Peter nuligis la daton de la skandinavia kongreso. 
Oni esperas, ke la kongeso okazu en 2022. DEA proponas, ke ĝi 
okazu 27-29 de majo. Tamen la esperantistaroj en Svedio kaj 
Norvegio ne jam respondis.

Peter havas kontakton kun ĵurnalisto de Politiken, kiu volus resti 
informata pri Esperanto.

Ina Schultz demandis, ĉu DEA intencos partpreni diversajn 
ekspociziojn enlande? Jes.

Ana laŭdis la artikolon de Politiken aparte pro la informado pri 
denaskuloj.

Peter proponis komunan fotadon kaj dankis al ĉiuj pro la 
partoprenado.
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Jarraportoj de la kluboj
Konversacia Esperanto-Klubo, Kopenhago

Raportis Bent Jensenius. 

La jaro 2020 en KEK.

La transiro inter la jaroj 2019 kaj 2020 estis por ni en KEK kaj DEA grava 
epoko. Bedaŭrinde, kiel ni baldaŭ eklernis, ankaŭ por la tuta mondo.

Unu el la unuaj (kaj ĝis nun bedaŭrinde ankaŭ unu el la lastaj) prelegoj en 
la nova sidejo en Carit Etlars Vej estis lumbildprelego de Jan kaj Lene 
Niemann kun la titolo “Vojaĝo al la Nordo”. Laŭ la nombro de aŭskul-
tantoj ĝi estis ege sukcesa. Ĉar estis problemoj kun la hejtado, mi ŝerce 
diris al la estro de la nova sidejo ke la bedaŭrinda malvarma temperaturo 
bone kongruas kun la temo de niaj prelegantoj: Svalbard. Li ege emocie 
diris “Tio ja neniom rilatas kun Esperanto (Det har da ikke en skid med 
esperanto at gøre).” Mi tute trankvile respondis “Jes, rilatas, kiam okazas 
en Esperanto”. Laŭ mi, tiu eta okazaĵo vere bone montras ke la plej granda 
obstaklo kontraŭ nia lingvo estas psikologia.   

La Zamenhofan feston 2019 ni celebris en Tomsgårdsvej 35 ĉar ne estis 
sufiĉe da spaco en Carit Etlars vej. Gi estis sukcesa evento kun pli da 
partoprenantoj ol ni antaŭvidis.

La unua kunveno en la nova jaro 2020 (kaj en la nova sidejo) estis la 6-a 
de januaro kun partopreno de Orlando Raola kaj lia edzino, kun kiuj ni 
ankaŭ renkontiĝis en la restoracio RizRaz antaŭ Kristnasko.

La 17-an februaro ni vidis la filmon La Sekreta Vilaĝeto. Tiam ni ne pri-
pensis la taŭgecon de tiaspecaj klubkunvenoj dum pandemio. 

Dum januaro/februaro ni aŭdis pri jam nekonata viruso en Ĉinio. “Sper-
tuloj” refoje diris en la dana radio ke estis tre malverŝajne ke iu en Danio 
kaptos tiun viruson, tamen, nur 1-2 monatojn poste la tuta lando fermiĝis 
pro risko de infekto de tiu korona viruso, kiu nun havas la nomon Covid-
19. Pro tio la KEK-jarkunveno planita por la 16-a de marto estis nuligita. 
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Ĉiuj personoj por elekto akceptis reelekton, kaj ne estis proponoj. Tial ni 
decidis ke se ĉiuj povis akcepti la kalkulaĵon de la kasisto kaj la jar-
raporton de la prezidanto, ni povas rigardi la ĝeneralan kunvenon de KEK 
okazigita. Neniu plendis. 

La 2-an de septembro, kiam la virusa situacio estis bona, ni aranĝis pik-
nikon en Dyrehaven en Klampenborg. Pro sunbrila vetero ĝi estis bona 
aranĝo. KEK ankaŭ faris someran kvizon pri la televidelsendo Esperanto-
teatro kiu nun troviĝas en YouTube ĉe youtu.be/gVVTbQ2hiNI.

Bedaŭrinde la dua ondo de Covid-19 baldaŭ venis kaj malebligis ordi-
narajn kunvenojn. Dum la pandemio ni eksperimentis kun diversaj retaj 
eblecoj: telefonkunveno, Skype, GoToMeeting kaj Zoom. Ni malkovris ke 
Zoom verŝajne estas la plej bona ebleco se unu el la partoprenantoj estas 
abonanto. Nun Peter Wraae estas abonanto.

Tial ni faris la Zamenhofan Feston virtuale pere de Zoom kun 21 parto-
prenantoj kaj ankaŭ la jarkunvenon de 2021 en la sama maniero.

KEK havis je la fino de la jaro 29 membrojn, inter ili 2 dumvivajn.

Aalborg

Raportis Ejnar Hjorth.

Jarraporto 2020.

Pri raporto el la esperanto-klubo en Aalborg mi bedaurinde povas skribi 
nur, ke pro la panepidemio, ni ne konvenis kaj ne havas aliajn aktivecojn.

Tamen ni esperas ke venos pli bonaj tempoj, kaj ni antaŭvidas por 
Esperanto finan sukceson, eĉ se eble nur en la fora futuro.
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Aarhus

Raportis Tobias Nowak.

Jarraporto 2020.

La jaro 2020 estis vere nekutima. La mondo trafiĝis de KOVIM-19 kio 
havis fatalajn konsekvencojn kaj daŭre la efikoj estas sentataj. Ankaŭ niaj 
klubaktivecoj estis influitaj, ĉefe laŭ la fermiĝoj de nia kunvenloko 
(Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C), kiuj okazis kelkfoje 
tra la jaro. Malgraŭ tio ni restas optimismaj.

Nia Ĝenerala Kunveno okazis en januaro sen defioj.

Post kelkaj printempaj monatoj sen kunvenoj ni decidis provi havi 
interretan virtualan klubkunvenon, kiun Marie bonvole gvidis kun interesaj
esperantaj ekzercoj. Kvankam la ĝenerala konsento estis ke fizikaj 
kunvenoj estas preferindaj, la sperto estis sukceso.

Somere, aprezita estrarano Mia eksiĝis de la estraro pro translokiĝo, kaj 
anstataŭanto Bodil ricevis ŝian estranecon. Dankon por la helpo al ambaŭ.

En septembro Grethe rakontis pri sia kariero kaj 40-jara jubileo ĉe la 
biblioteko en Viborg, kaj ni parolis kaj diskutis pri kelkaj kuriozaĵoj de la 
biblioteka mondo kaj pri ties evoluo.

En oktobro Tobias prelegis pri heraldiko kaj ties blazona lingvo.

La novembra kunveno estis gvidata de Svend. Li montris sian projekton, 
interagan retejon pri vivdaŭro kaj mortoriskoj kaj ni diskutis pri la temo 
kaj liveris reagojn kaj kritikojn.

La junulara aranĝo KKPS ĉi-jare aranĝita de kelkaj el niaj membroj estis 
ankaŭ nuligita. Anstataŭe ĝi okazos en la sama loko, Ry, en 2021 se la 
kovima situacio tion permesas.

Do entute niaj planitaj kunvenoj en februaro, marto, aprilo, decembro kaj 
nia somerekskurso, kies celo estis Horsens, estis nuligitaj.

11



Dana Esperantista Junulara Organizo

Raportis Mia Nordentoft.

La jaro 2020 estis tre stranga jaro, sed DEJO ja tamen aktivis. Kutime 
DEJO ĉiujare organizas esperantistan kontribuon al la rokfestivalo 
Roskilde-Festival, dum kiu ni laboras kiel volontuloj kaj instruas Espe-
ranton kaj informas pri ĝi. La festivalo evidente estis nuligita pro COVID-
19 kaj ni ne havis elekton krom evidente ankaŭ nuligi nian partoprenon. Ni
tamen daŭrigis nian planadon kaj pretos por 2021. Ĉi-jare la festivalo 
daŭre kredas, ke ili sukcesos okazigi la festivalon.

Fine de oktobro ni planis okazigi la KKPS (Klaĉ-Kunveno Post-Somera) 
ĉe Ravnsø, proksime al Ry. La aranĝo ĝis nun ĉiam okazis en Nederlando, 
sed pro tio ke la organizantoj de la (tamen nuligita) IJK 2020 en Neder-
lando estis tro okupataj, DEJO transprenis la taskon. Ni ricevis permeson 
de la Nederlanda Esperanto-Junularo okazigi KKPS en la sama loko en 
2021 anstataŭe. La planadon pri tiu aranĝo ni daŭrigas laŭplane.

Krome, 2020 estis tre trankvila jaro por DEJO sen nekutimaj okazaĵoj. Ni 
esperas je pli agadema 2021.
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Kopenhago

Aŭtuna programo de Konversacia Esperanto-Klubo

Ni kunvenas en Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C, en la kelo. 
Ĝenerale du fojojn monate – la unuan kaj trian lundojn.

Se estas problemoj eniri la domon, telefonu al 20 27 08 39 aŭ 60 70 79 69. 

(Carit Etlarsvej estas flanka vojo de Frederiksberg Allé. Se vi venas per la 
metroo, eltrajniĝu ĉe la stacio Frederiksberg Allé kaj iru dekstren.)

Post longa paŭzo ni povas aŭ provas daŭrigi niajn kunvenojn fizike kaj 
eble ankaŭ hibride.

6. septembro je la 19-a horo: La lastaj 1½ jaroj.

La partoprenantoj diskutos kaj rakontos interalie pri la Esperanto-agado 
dum tiu periodo.

20. septembro je la 19-a horo: Studgrupoj.

Ni legos en la libro Paŝoj al plena posedo de William Auld, ĉapitro 5, 
alirebla en la ligilo 

https://issuu.com/luisgui/docs/pashoj_al_plena_posedo__william_aul 

Post laŭtlego de etaj paragrafoj ni diskutos lingvajn demandojn.

4. oktobro je la 19-a horo: Lumbildprelego pri Brazilo.

Bent vizitis tiun interesan landon en septembro/oktobro 2019.
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18. oktobro je la 19-a horo: Studgrupoj.

Ni legos en la libro Paŝoj al plena posedo de William Auld, ĉapitro 9, 
alirebla en la ligilo 

https://issuu.com/luisgui/docs/pashoj_al_plena_posedo__william_aul 

Post laŭtlego de etaj paragrafoj ni diskutos lingvajn demandojn.

1. novembro je la 19-a horo: Rigsarkivet.

La arkivo de DEA estas transdonita al Rigsarkivet (la Regna Arkivo). 

Kie ĝi situas? Kiel uzi ĝin? Kiaj eblecoj ciferecigi la materialojn?

Jens kaj Peter rakontos.

15. novembro je la 19-a horo: Esperanto kaj la Unuiĝintaj Nacioj.

Ileana (kaj eble aliaj) rakontos interalie pri la Unesko Kuriero.

29. novembro je la 19-a horo: Studgrupoj.

Ni legos en la libro Paŝoj al plena posedo de William Auld, ĉapitro 10, 
alirebla en la ligilo 

https://issuu.com/luisgui/docs/pashoj_al_plena_posedo__william_aul 

Post laŭtlego de etaj paragrafoj ni diskutos lingvajn demandojn.

Decembro: Ni planas ankaŭ ĉi-jare aranĝi Zamenhof-feston, sed la dato 
ankoraŭ ne estas fiksita.
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Junulara kunveno en Danio
Ĉi-oktobre de vendredo la 29-a ĝis mardo la 
2-a de novembro okazos fizika, ĉeesta junu-
lara evento apud Ry en Jutlando. Temas pri 
KKPS (Klaĉ-Kunveno Post-Somera) orga-
nizata de DEJO (Dana Esperantista Junulara 
Organizo).

KKPS estos la unua fizika internacia junulara 
Esperanto-aranĝo ekde la komenco de la pan-
demio de KOVIM-19. La KKPS kutime oka-
zas en Nederlando, sed pro diversaj kialoj en 
2021 DEJO transprenis la respondecon kaj tial
organizas ĝin en Danio! Laŭ ni, tio estas vere 
mojosa. Origine tiu transpreno estis por 2020, 

tamen tiam la aranĝo nuliĝis pro la epidemio. Nun ni pretas fari eĉ pli 
mojosan aranĝon en la sama loko, tamen.

Se vi neniam aŭdis pri KKPS aŭ malmulton scias pri ĝi, lasu nin mallonge 
rakonti pri la aranĝo: KKPS estas internacia, junulara aranĝo kiu ĉiujare 
(kiam ne estas pandemio) okazas ĉirkaŭ haloveno en grupdomo meze de 
nenio. Ĝi ĉiam tre malmulte kostas por povi ebligi la partoprenon de kiel 
eble plej multe da junuloj.

Dum la KKPS okazas koncertoj, estas mojosaj aktivaĵoj, interesaj prelegoj 
kaj ekskursoj al vidindaĵoj de la ĉirkaŭaĵo. Kontraŭ unu malalta kotizo vi 
ricevas: loĝadon dum 4 noktoj, ĉiujn manĝojn, ekskursojn kaj la mojosan, 
abundan programon. Ekskursoj al ekzemple Skanderborg, bunkroj kaj la 
Ĉiela Monto.

Ni invitas vin esplori la retejon ĉe: kkps.esperanto-jongeren.nl kaj jam nun
aliĝi al KKPS ĉe: kkps.esperanto-jongeren.nl/2020eo:aligilo.

La monda KOVIM-situacio ankoraŭ estas tre grava, do tial ni petas 
posedon de KOVIM-pasporto de ĉiu partoprenonto. 
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Koko Poso -- la maskoto de KKPS

http://kkps.esperanto-jongeren.nl/2020eo:aligilo
http://kkps.esperanto-jongeren.nl/


Ĉu vi estas juna, aŭ ĉu vi estas enkore juna? Ni ŝatus (re)vidi vin en la 
skolta domo Ravnsøhytten ĉe la bela lago Ravnsø apud la urbeto de Ry, 
Danio. Ne estu koko, venu al la KKPS!

DEJO
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Pri Paul Neergaard
de Torben Svendsen

Pri eminenta plantpatalogo kaj sem-
patalogia sciencisto – lerta espe-
rantisto kaj esperantologo

Pierre Paul Ferdinand Mourier de Neer-
gaard, (*19.2.1907 – †13.11.1987). Li 
naskiĝis en la dana urbo Nyborg, kiel la tria
infano de bone edukita familio. Li finis la 
mezlernejon Herlufsholm en 1924 ĉe la 
urbo Næstved. Paul Neergaard ricevis ĝar-
denistan edukadon, en la Dana Reĝa Ĝar-
dena Kompanio de Frederiksberg (ĉe 
Kopenhago), 1925–1928.

En 1929 li studis hortikulturon en la Reĝa 
Veterinara kaj Agrikultura Universitato, Frederiksberg, kaj diplomiĝis kiel
hortikulturisto en 1932. Cetere li doktoriĝis (dr. agro) en 1945 per la tezo: 
Danaj specioj de Alternaria kaj Stemphylium (fungofamilioj: Danish 
species of Alternaria and Stemphylium).

Ekde 1935 li okupiĝis pri patologio de plantaj semoj, kaj estis dungita kiel 
esplorestro ĉe la firmao J. E. Ohlsens Enke en Kopenhago, (1935–1951) – 
kaj konsilisto por la firmao Ferrosan (1942–1952) – kaj cetere sekciestro 
en la Dana Registara Plantprotekta Servo (1952–1966). Dum la periodo 
1966–1982 li estis direktoro de la Ŝtata Instituto pri Sempatologio por 
Evolulandoj. Aldone li laboris kiel gastprofesoro dum 1959–1960 ĉe la 
Usona Universitato en Bejruto, Libano.

Dum plejparto de sia faka vivo li laboregis pri patologio de plantaj semoj 
kaj parencaj temoj. Lia duvoluma ĉefverko estas Sempatologio – Seed 
Pathology (1977, 1187 p.) kaj ĝi estas tradukita en multajn lingvojn 
interalie la persan, hindan kaj ĉinan. Li estis prezidanto de sempatologia 
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komitato de la Internacia Semkontrola Asocio – kaj tutprave li estas 
nomata – la “patro de la sempatologio”.

La intereso de Paul Neergaard pri lingvaj problemoj rezultiĝis interalie en 
la faka tezo Nomigo de Plantmalsanoj (terminologio) – ankaŭ priskribita 
en dana periodaĵo Tidsskrift for Planteavl nr. 83 – por estonte plibonigi la 
komunikadon inter fakuloj pri la temo.

Dum la 1950-aj jaroj li ankaŭ laboris por normigado de rutinaj testmetodoj
en sempatologiaj laboratorioj tutmonde – precipe tre grava por la inter-
nacia kunlaboro sur tiu kampo.

Por plantpatologoj en la tuta mondo Paul Neergaard ludis tre gravan rolon 
– kaj ne malpli por la Sempatologia Instituto en Kopenhago. Li speciale 
edukis fakulojn pri sempatologio kaj problemoj rilatataj al ĝi. Ĉe la Sem-
patologia Instituto, li edukadis dum pluraj jaroj plantpatalogojn el pli ol 60
landoj, surbaze de sia ĉefverko Sempatologio.

Paul Neergaard estis vere tre diligenta verkisto kaj esploristo – li verkis pli 
ol 130 sciencajn studojn/artikolojn en diversaj lingvoj, kaj en 1980 (kaj 
1985) aperis libro por pli larĝa publiko pri agrikulturo kaj kontraŭbatalo de
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malsatego en triamondaj landoj – Seed: a Horse of Hunger or a Source of 
Life? (1980, 174 p. 2-a eld. 1985) – eldonita de la Sempatologia Instituto. 

Li kapablis paroli en pluraj lingvoj – en la franca, itala, angla, germana, 
dana, sveda kaj Esperanto. Krome li estis membro de pluraj sciencaj insti-
tucioj, ekzemple la Franca Agrikultura Akademio kaj la Hindia Akademio 
de Sciencoj. Lia skriba multflankeco ankaŭ montriĝis per lia ĉefredaktado 
de la popularscienca danlingva libro – Mia Ĝardenlibro (Min Havebog, 
eld. Politiken, 1971, 501 p.) kunlabore kun Eigil Kiær kaj Åge Nicolaisen. 
Li emeritiĝis el sia profesia laboro en 1982. 

Paul Neergaard vivis en geedzeco kun fizioterapiistino Kamma Trautner 
(1908–1967), kaj ili havis kvar infanojn: Jørgen (1938–), Jesper (1939–), 
Karen Birgitte (1942–2011) kaj Marianne Benedikte (1946–). En siaj junaj
jaroj Paul Neergaard sciiĝis pri la ekzisto kaj utileco de la lingvo Espe-
ranto. En la jaro 1925, li havis okazon mem sperti kaj renkonti esperanto-
parolantojn el multaj landoj kaj en etoso internacia, kiam li kuraĝe biciklis 
de Kopenhago ĝis Ĝenevo, Svisio (ĉ. 1 400 km) por la partopreno en la 17-
a Universala Esperanto-Kongreso.

Post tiu lia unua UK en Ĝenevo, 1925, li estis pozitive impresita, ĉar dum 
la multaj postaj jaroj li aktive kaj grave kontribuis en la evoluo de movado 
kaj la Esperanto-literaturo kaj la esperantologio per pluraj signifaj verkoj, 
artikoloj kaj asociaj funkcioj. Jam en 1926 li
fariĝis redaktoro de la unua komuna gazeto
por danaj esperantistoj – La Forta Voko
aperis ĉiumonate dum 1926–1928 kaj li
proprakoste eldonis ĝin.

En sia profesia laboro li kiel eble utiligis
Esperanton en multaj de siaj nacilingvaj
studoj kaj jarraportoj per mallongaj resumoj
en Esperanto. En 1933 li verkis gravan li-
breton – ankoraŭ aktuala: Fremdvortoj en
Esperanto, (64 p. SAT, Parizo, 1933) – pri la
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ĉefaj principoj de unueca uzado de vortoj kaj frazoj en Esperanto, por la 
lingva stabileco kaj internacieco. Kontraŭ la kreskantaj rasismaj tendencoj 
en la mondo, li verkis la libreton Scienco kaj pseŭdoscenco pri heredo kaj 
raso, 1937.

Por kontribui al la instruado de Esperanto por danoj – li verkis lernolibron 
Esperanto for Begyndere, 1939. En la libro de 1942 Tra densa mallumo, li 
kontribuis per signifa eseo: La Esperantologio kaj ties disciplinoj. Iom 
malfrue la scienc-popularaj libroj en: 1954, Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj, 
kaj kiel prilukti ilin, 1957, La vivo de la plantoj.

Li fondis la revuon Esperantologio, la scienco pri la lingvo Esperanto en 
1949, kaj redaktis ĝin ĝis 1961. Li kontribuis per multaj studoj kaj re-
cenzoj en pluraj internaciaj revuoj ekzemple Esperantologio, Heroldo de 
Esperanto, Horizonto, Sennacieca Revuo, Scienca Revuo, La Monda 
Lingvo-Problemo kaj en aliaj Esperanto-gazetoj. Faka kunaŭtoro de la 
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Plena Ilustrita Vortaro (PIV), 1970, la partoj pri botaniko, agrokulturo, 
hortikulturo kaj plantpatologio. 

Okaze de la 50-jara jubileo de Internacia Scienca Asocio Esperantista 
(ISAE) li redaktis la libron  Sciencaj Studoj – bazitaj sur originaloj esplo-
roj kaj observoj, Kopenhago, 1958, 240 p. (kun resumoj en pluraj naciaj 
lingvoj).

Jen nur kelkaj el liaj organizaj postenoj kronologie: Membro de la Aka-
demio de Esperanto (AdeE, 1947–1987, vicprezidanto 1963–1987); direk-
toro de la Akademia sekcio por Bibliografio (1951–1987), Vicprezidanto 
de ISAE (1961–1972); Membro de Honora Patrona Komitato de UEA 
(1980), Membro de AIS (1983–1987).

En 1986 li kun prof. Ivo Lapenna fondis Internacian Sciencan Akademion 
Comenius, kaj iĝis ĝia unua prezidanto. Post la morto de Paul Neergaard la
17-an de nov. 1987, lia ampleksa kolekto de Esperanto-literaturo estis 
transdonita al la Reĝa Nacia Biblioteko en Kopenhago, Danio.

La filo de Paul Neergaard, Jesper
Neergaard konata artisto, skulp-
tisto subtenas kaj simpatias kun
Esperanto kaj kreis pli ol 800
skulptaĵojn starigitajn multloke
en la mondo. Du el ili (en itala
marmoro) estas dediĉitaj al Espe-
ranto, havas jenajn surskribojn:

La Espero, Por Monda Komu-
nikado en Paco kaj Libero, 
1987 (la dekstra bildo) starigita
sur la Esperanto-Placo, 1987
Graz, Aŭstrio, kaj La Futuro,
2001 starigita sur la J.F Kennedy
Placo, Zagrebo, Kroatio.

[La Ora Ĵurnalo n-ro 40]
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Memortago de la Batalo de Okinavo
La 23-an de junio 1945 la batalo de Okinavo finiĝis. Fine de la dua mond-
milito en 1945 la usona armeo komencis batalon al la insularo Okinavo por
fari bazon por ataki la ĉefinsularon de Japanio. La 26-an de marto ĝi ko-
mencis surlandiĝi sur la insulon Kerama, kaj la 1-an de aprilo ĝi komencis 
ataki la ĉefan insulon de Okinavo. 

La japana trupo garnizonanta en Okinavo persiste rezistis por ke la japana 
armeo preparu sin por la okazonta batalo en la ĉefaj insuloj. Dum la postaj 
3 monatoj la usona armeo bombardadis la insulon Okinavo, kion oni nomis
“fera ŝtormo”, kaj poste okazis kruelaj surteraj bataloj. En la malgranda 
insulo la loĝantoj, ne povante fuĝi, estis envolvitaj en la batalojn. Ili kaŝis 
sin en koralaj kavernoj, sed ofte soldatoj forpelis ilin eksteren en la plu-
vadon de bomboj. En kelkaj lokoj okazis la grupaj sinmortigoj truditaj de 
japanaj soldatoj. Dume mortis kvarono de la okinavaj loĝantoj. 

Poemo recitita dum la ceremonio

En la paca parko sur la monteto Mabuni okazis la ceremonio por konsoli la
militmortintojn en la Okinava Batalo. En la ceremonio estas kutimo, ke 
lernant(in)o legas sian poemon elektitan el 1500-2000 poemoj. En tiu ĉi 
jaro jena poemo estis dediĉita al la militmortintoj. 

Miruku Ju no Uta (Okinava lingvo: Kanto de paca mondo)

verkita de f-ino Uehara Miharu, lernantino en la dua jaro de la mezlernejo 
Niŝibe en la urbo Mijako-ĵima.

12-jara.
Mi la unuan fojon vidis burĝonon de nova vivo. 
Ĵus naskita nevino
kun eta brusto ŝvelinta kaj malŝvelinta
kun membroj moviĝantaj energie
kun okuloj enfermintaj lagetojn
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“Mi estas malsata!”
“Ŝanĝu vindaĵon”
vokas per siaj krioj senĉese kaj
laŭte.

Hodiaŭ, kiam mi povas teni
tiujn kriojn en miaj manoj,
estas paco.
Hodiaŭ, kiam mi povas akcepti
tiujn kriojn ameme,
estas paco.

Kiam mi vidas la bluan ĉielon,
tenante ŝian amindan pezon ĉe mia brusto,
mi flugas per aviadileto Cessna tra la bluo.
Mia memoro transpasas 70 jarojn.

La ĉielo certe memoras
ke patrinaj lulkantoj ĉesiĝis pro aeratakalarmoj,
ke ĵus eklumiĝintaj vivoj momente estingiĝis.

La ventoj blovantaj certe memoras
Okinavon, al kiu estis malpermesite uzi sian lingvon.
la ferodoron, kiu estis ensorbiĝinta en la korpon.

La tero suba certe memoras,
la knabojn, al kies junaj manoj estis transdonitaj pafiloj,
la lastan krion de patroj, kiuj neniam revenis hejmen.

Mi scias larmojn, kiujn multfoje forviŝis sulkiĝintaj manoj, palpante la 
monumenton de militmortintoj.

Vi scias, 
ke tio estis realo,
ke ekzistas malĝojo, kiu estas sinkanta profunden al la fundo de brilaj 
koralaj rifoj.

23



Banjanaj arboj fiere starantaj diras,
“Ne forgesu! To vere okazis!”
“Mallumaj kaj malsekaj koralaj kavernoj estis plenigitaj de malamo. Tio 
vere okazis.”

“Sub la malluma ĉielo homoj fuĝis, evitante piedpremi kadavrojn. Tio vere
okazis.”
“En la sangkoloran maron estis ĵetitaj multaj vivoj kun krioj ‘Hura!’ kaj 
iliaj korbatoj estis perdiĝintaj en la ondoj kontraŭ rokoj. Tio vere okazis.”

Juniaj floroj de gettoo skuiĝas.
Ne forgesu,
ke ne devis ekzisti vivoj, kiuj viktimiĝis tiamaniere.
Ne forgesu,
ke estas pli facile detrui.
Ne forgesu,
ke tial estas tre grave protekti la vivadon tre malfortan kaj facile 
rompiĝeblan.
Ne forgesu,
ke ĉiuj deziris pacon.
Ne forgesu vivĝojon.
Vi estas protektataj por plu vivi.

Starante nun sur la monteto de Mabuni,
mi volas kanti,
enspirante aeron plene en mian plumon,
sentante hodiaŭan vivĝojon ĉe mia vibranta voĉkordo, 
kun decida voĉo:

Mirukujo nu nauraba jo ja naore
(Venu paca mondo kaj ĉiuj vivu feliĉe.)

La pacan mondon ni mem efektivigu!
Vi, kunstarantoj, 
sentu la praulan deziron,
kiu fluas en mia varma sango.
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Kun vi starantaj kune
mi volas kanti al la bluega ĉielo
la kanton de konsolo.
Mi volas kanti
agorde al insulaj ventetoj
la animan kanton adresitan al la paca estonteco.

Ni ne forgesu!
Ni rakontadu la okazintaĵojn en tiuj tagoj!
Ni ne ripetu!
Ni vivu plenenergie!
Tiujn decidojn mi volas kanti.

Starante sur la monteto de Mabuni,
mi preĝas al la suno:
Mirukujo nu nauraba jo ja naore
La paca mondo certe venu!
Tiu ĉi mondo certe boniĝu!

Bastono transdonadita,
bastono transdonadota al la bela estonteco,
bastono de kara vivo de ĉiuj vivaĵoj,
nun troviĝas en ni.

Malluman pasintecon ni ne degeligu!
En tiun eraron ni ne plu ĵetu nin!
Sed ni transdonadu la ligon.

Kiuj efektivigas la pacan mondon, tiuj estas ni ĉi tie.

Cindron la registaro uzos por konstruado de militbazo

La registaro nun konstruigas la novan militbazon por Usono en la maro de 
Henoko, Okinavo, pretekstante, ke donante tiun novan bazon, Usono re-
donos la terenon de la flughaveno Futenma al Japanio. Post la dua mond-
milito Okinavo estis koloniita de Usono ĝis 1972. Ĝi estis redonita al Japa-
nio, sed ĝi daŭre estas militbaza insulo de Usono. Por la Korea Milito, la 
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Vjetnama Milito, la Iraka Milito kaj por ĉiuj usonaj militoj la insulo ludis 
gravan rolon. Nun Ĉinio kontraŭstaras kaj oni antaŭvidas krizon inter 
Ĉinio kaj Tajvano, tial la militbazoj en Okinavo pli kaj pli gravas por 
Usono. 

La japana registaro kredigas al la pololanoj, ke la konstruado de la 
Henoko-militbazo donos grandan profiton al Okinavo kaj Japanio, sed 
multaj ne kredas tion kaj kontraŭbatalas la registaron. Ili scias, ke la nova 
milita bazo Henoko ne estas anstataŭa bazo de Futenma, sed tute alispeca, 
plej moderna militbazo por novaj militoj de Usono. Ili timas, ke Okinavo 
estos pli envolvita en la usona militstrategio kaj la loĝantoj pli suferos.

La Henoko-militbazo estas konstruata en la maro. Por tio oni ĵetas kvan-
tegon da tero en la maron. Kaj la registaro, nekredeble, decidis preni teron 
el la suda Okinavo, kie okazis la bataloj. Tie multaj militmortintoj mal-
aperis senspure, kio signifas, ke iliaj ostoj miksiĝis kun la tiea tero.

S-ro Ĉinen Ŝuuĵiroo (81-jara) loĝanta en la urbo Nanĵoo, diras, “Mi perdis 
du fratojn dum la batalo. Ili mortis en la bruligita kampo, tial mia patrino 
ne povis trovi iliajn ostojn. Ŝi kolektis ŝtonetojn anstataŭ iliaj ostoj kaj 
mentis ilin en la tombon.”

Por multaj homoj la tero mem estas cindroj de siaj familianoj, tial uzi la 
teron por konstrui novan militbazon, nome gradskalan maŝinon por mortigi
homojn, ne estas permeseble.

La 23-an de julio okazis 
kunveno por kontraŭi la 
planon. S-ro Guŝiken 
Takamacu, kiu volontule
kolektas ostojn kaj 
restaĵojn de la batalo kaj 
nun malsatstrikas en la 
Paca Parko, parolis, “En 
la sudo de la insulo 
Okinavo ankoraŭ restas 
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multaj ostoj. Preni teron tie kaj uzi ĝin por la konstruado de la militbazo 
estas kontraŭ humanismo kaj malhonorigo de la militmortintoj.”

La regantaj partioj kaj la ĉefministro jam perdis moralon por estimi 
mortintojn. Ili rompas la spiritan bazon de la japana kulturo.

Kronvirusa pandemio kaj Okinavo

En grandaj urboj kiel Tokio kaj Osako disvastiĝas kronvirusa pandemio. 
Tio estas komprenebla, ĉar tie loĝas multaj homoj kaj miksiĝas, sed la 
pandemio furoras ankaŭ en la fora insulo Okinavo. Kial? Unu kialo estas, 
ke en printempo 2020 la registaro lanĉis kampanjon “Iru por turismi!” kun 
subvenicio kaj multaj homoj vojaĝis al Okinavo.

La alia kialo rilatas al milito, nome la viruso elfluis de la usonaj militbazoj.
Komence de 2020 aperis kvantego da kronvirusaj infektitoj en Usono. 
Usonaj soldatoj venas al Japanio sen pasporto, sen kontrolo ĉe la kvaran-
tenejoj, kaj rekte eniras en la usonajn bazojn. Ili libere vizitas urbojn kaj 
miksiĝas kun loĝantoj. Japanaj laboristoj en la bazoj infektiĝas. La japana 
registaro deklaras, ke ĝi severe kontrolas vojaĝantojn el eksterlando, sed ĝi
ne povas tuŝi usonajn soldatojn. Ĝi ŝajne postulas informojn pri la infek-
tiĝo, sed Usono ne respondas sincere, pretekstante la sekreton de militaj 
aferoj.

Usono ne publikigis la nombron de usonaj soldatoj en Okinavo dum la 
pasintaj kelkaj jaroj, sed laŭ la informo de 2011 la nombro de la usonanoj 
en la militbazoj en Okinavo estis 47 300 (soldatoj 25 843, laboristoj 1994 
kaj iliaj familianoj 19 463), kaj tio estis 70% el la usonanoj en la tuta milit-
bazaro en Japanio. Tiuj homoj libere agas en Okinavo, do kial ne dis-
vastiĝas la pandemio pli multe ol en aliaj gubernioj? Okinavo dependas de 
turismo, tial la kronviruso donas pli da bato al Okinavo ol al aliaj guber-
nioj. Jam pli ol 70 jaroj pasis post la fino de la milito, sed Okinavo estas 
ankoraŭ viktimo de la milito.

[Hori Jasuo]
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El la ĉi-somera KEK-ekskurso al “Dyrehaven”
 

De maldekstre Torben Svendsen, Peter Wraae,
Bent Jensenius, Kamma Tranum, Ana Røssum,

Finn Østerbæk kaj Hanne Holm.

De maldekstre Finn Østerbæk, Peter Wraae,
Hanne Holm, Bent Jensenius, Kamma Tranum,

Ana Røssum kaj Torben Svendsen.
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