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Om esperanto i NRK TV  

 Den 22. februar fikk esperanto mye oppmerksomhet i vår statlige TV-kanal. I 

programmet Eides Språksjov ble Ulf Lunde invitert som gjest, og der ble han intervjuet om 

språkets forskjellige aspekter. Han svarte fremragende både på norsk og esperanto. 

Programmet er en del av en serie, hvor Linda Eide tar opp språklige rariteter på en lett og 

underholdende måte sammen med noen gjester, språkprofessor Gunnstein Akselberg og 

musikeren Sjur Hjeltnes. Sistnevnte framførte for anledningen sangen om Anne Knutsdotter 

på esperanto med utmerket uttale, til stor applaus fra publikum i salen. Hele sendingen kan 

man se om igjen på NRK her: https://tv.nrk.no/serie/eides-spraaksjov/DVFJ68006715/sesong-

1/episode-7 

 

Den sjette afrikanske esperantokongress 

Mellom 24. og 31. desember 2016 ble den sjette afrikanske esperantokongressen 

arrangert i Bunda, Tanzania. De 74 deltakere kom fra 8 afrikanske land: Burundi, Togo, Sør-

Afrika, DR Kongo, Kenya, Rwanda, Zambia og Tanzania, men det var også tilstede 

representanter fra Brasil, Island, Frankrike, Ungarn, Japan og Sør-Korea. Kongressen foregikk 

i en god atmosfære, med forskjellige programmer, forelesninger, eksamener og en utflukt til 

nasjonalparken Serengeti. Man vil jobbe for at verdenskongressen etter 2020 for første gang 

legges til Afrika.  Afrikas første verdenskongress for ungdom skal holdes i Togo (Aneho) i 

august 2017. 

 

Pasporta Servo kommer ut i papirversjon 

 Pasporta Servo er navnet på en liste med adresser hvor esperanto-talende tar imot 

språkfrender for gratis overnatting. Den ble initiert av Ruben Feldman-Gonzalez fra 

Argentina for 50 år siden og har siden vært flittig brukt av esperanto-talende på reise. De siste 

fem årene har listen bare vært tilgjengelig på nettet, men nå er det altså bestemt at den igjen 

skal utgis i det vante lille bokformatet også. I 2016 inneholdt listen 1300 adresser fra 90 land. 


