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LA ESPERO LA ESTRARO

Förberedelserna inför årsmötet den 15/5 är i full gång. Det
gäller ju att sammanställa en verksamhetsberättelse och
göra ett bokslut som revisorerna kan gå igenom och lämna

rapport om. Valberedningen arbetar på ett förslag till ny styrelse.
Styrelsen ska också vid årsmötet lägga fram en verksamhetsplan
och budget för kommande år. Eftersom verksamhetens genom-
förande är en uppgift för oss alla, som är medlemmar i SEF, och
inte bara för styrelsen, så inbjuder vi till tre planeringsmöten via
Zoom. Dessa finns inlagda i vår Kalendaro som du hittar på
esperantoförbundet.se. Välkommen att anmäla dig och delta i
mötena! Med verksamhetsplanen som grund, kan vi sedan göra
en budget.

En annan stor fråga, som enligt stadgarna finns på dagord-
ningen, är ”Styrelsens förslag till medlemsavgifter”. Under flera
år har frågan om SEF:s medlemsstruktur varit på tapeten. Det är
en gammaldags och onödigt krånglig struktur med flera olika
medlemskategorier. Den bygger på att vi tidigare hade ett stort
antal klubbar och bara ett fåtal direktmedlemmar. Nu är det
tvärtom. Klubbarna har undan för undan minskat i antal för att
det är svårt att hitta folk till styrelserna och det blir för dyrt att ha
egna bank- och/eller plusgirokonton. En del av dessa har i stället
ombildats till grupper, som fortsätter arbetet på en mer informell
nivå utan att behöva ha en styrelse med protokollförda möten,
årsmöte och bankkostnader. Torsdagen den 28/1 hade vi kallat
till ett medlemsmöte för att ge flera av våra klubbar och med-
lemmar möjlighet att kommamed nya idéer och förslag. Trots
att bara ett litet fåtal tog tillfället i akt att delta i mötet, så blev det
konstruktivt och givande. Diskussionerna fortsatte under det
påföljande lördagsmötet och ett förslag, som vi kan lägga fram
för årsmötet, håller på att utkristallisera sig. Du har möjlighet att
delta i diskussionen genom att göra inlägg i tråden Diskutejo/
Svedio (SEF)/Fokus förvaltning/Stödgruppen/Organisations- &
medlemsstöd på hemsidan intere.se/arkivo.

För att underlätta förståelsen för hur vi arbetar och för att
berätta om SEF:s struktur och arbetsformer har en liten arbets-
grupp gjort små filmer som läggs ut på Svenska Esperantoför-
bundets YouTube-kanal. Sök efter ”Svenska Esperantoförbundet”
på YouTube så hittar du filmerna. Gruppen har också planer på
informationsfilmer om esperanto, riktade till allmänheten. En ny
idé, som kom upp på en av de senaste träffarna, är att göra
animerade beskrivningar om vad ett årsmöte är och hur det
genomförs.

I kontakterna med esperantoförbunden i våra grannländer
Danmark och Norge, har det framförts förslag om en gemensam
tidning, eventuellt med bara ett eller två nummer per år. Dess-
utom ska vi försöka ordna gemensamma seminarier och före-
läsningar via nätet. Seminariet, som Norvega Esperantista Ligo
stod värd för i november, fungerade väldigt bra, och Dana
Esperanto-Asocio inbjöd till en föreläsning via Zoom nu i
februari. SEF har i sin tur inbjudit medlemmar i NEL och DEA att
delta i våra möten. Vi ser fram emot att ytterligare utveckla
samarbetet med våra nordiska grannar.
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MOVADE

Tiderna ändras och så måste SEF

Inför årsmötet 2021 pågår diskussioner om att
lägga ommedlemsstrukturen och medlemsav-
gifterna. SEF har en gammalmodig struktur som är
överdrivet krånglig i dagsläget. Våra fasta kost-
nader överstiger de intäkter som vi får in genom
medlemsavgifterna.
Klubbarnas situation har varit uppe till diskus-

sion vid många tillfällen under åren. Ett av de mer
akuta problemen är att kostnader blir för höga i
relation till medlemsavgifterna, där bankkonton
och postgiro nu kostar så mycket att få klubbar ser
sig ha råd att ha kvar sådana. Det finns exempel
där kassörer sköter klubbekonomin över egna kon-
ton, men det är en lösning som ligger på gränsen
till det lagliga och bör undvikas.

Förslag som diskuteras inför beslut på
årsmötet

Förslaget innebär egentligen två saker. Det ena är
klubbarnas vara eller icke vara, medan det andra
handlar ommedlemsavgifterna. Vi har två huvud-
sakliga förslag för båda områdena, som vi har ut-
vecklat i ett brev till klubbarna, och det vore bra
om klubbarna kunde diskutera detta. Inte bara
styrelserna, utan alla medlemmar.

Förslag till klubbstruktur
Vårt förslag för klubbstrukturen är att de klubbar
som känner att det administrativa tar alldeles för
stor del av aktiviteterna, samt att det är svårt att
hitta folk till styrelsen, omformar klubben till lokal
grupp där medlemmarna är direktmedlemmar i
SEF.
De klubbar som av administrativa eller andra

skäl behöver finnas kvar, kan behålla en minimal
styrelse och låta SEF sköta den ekonomiska delen
av arbetet. De medel som finns kvar hos klubben
sätts då på ett avräkningskonto hos SEF och kan

tas ut vid behov. Ur de fonder SEF har kan klub-
barna söka medel för verksamhet i den mån egna
medel på bokföringskonto hos SEF saknas.

Förslag till medlemsstruktur
Vi föreslår ett grundmedlemskap, lika för alla, som
innefattar La Espero i digitalt format med möjlighet
att mot en tilläggsavgift få tidningen på papper.
En av de fasta utgifter SEF har är La Espero i

pappersformat. Enligt stadgarna ska tidningen
komma ut, men det finns inga krav på form eller
format. Antingen måste vi ha en högre grundmed-
lemsavgift och låta La Espero ingå i pappersupp-
laga, eller så byter vi till pdf (elektroniskt format)
och låter den gamla avgiften bestå (ungefär 200 kr)
och låter de som vill ha tidningen i papper betala
en ytterligare avgift. Tidningen kostar i dagsläget
ca 80–100 kr per medlem och år. Innan vi vet hur
många medlemmar som absolut vill behålla pap-
persformatet är det svårt att göra mer konkreta
beräkningar.
Detaljer diskuteras dock friskt för tillfället och

årsmötet kommer att besluta i frågan.

Om du har synpunkter eller vill vara med i dis-
kussionen kan du göra inlägg i Diskutejo i tråden:
http://intere.se/arkivo/forumo/organisations-
medlemsstoed/328-aendrade-medlemsavgifter

eller maila till:
svenska@esperantoforbundet.se

Styrelsen för Svenska Esperantoförbundet

Meddelande till våra medlemmar

Glöm inte

att anmäla dig till SEF:s årsmöte

den 15 maj kl 13:00

Gå in på esperantoförbundet.se, Kalendaro. Bläddra ner på vänstra sidan tills du hittar SEFs årsmöte
2021. Klicka på titeln så kommer du till mer information. Klicka på den gröna knappen så kommer du
till anmälningsformuläret. Var inte för otålig, det tar några sekunder att komma fram.

Välkommen!



La manuskriptoj de Roland
Lindblom estas nun por
çiuj literoj enskribitaj en

Word-dokumentojn. Sed multe
da kontrola laboro restas. En la
fino de januaro, la laborgrupo
havis video-kunvenon, en kiu ni
diskutis pri la daŭrigo de la
laboro, interalie detaloj pri la
fina aspekto.

Olof Pettersson

MOVADE

La jarkunveno de Sveda Esperantoinstituto en
2020 decidis, ke la instituto dissolvi¸os. La
estraro proponas ke la jarkunveno en 2021

konfirmos la decidon.
La çefa tasko de la instituto dummultaj jaroj estis

organizi ekzamenojn por svedoj pri Esperanto. Nun-
tempe la instituto tion ne faris çar ekzistas inter-
nacia ekzamensistemo. En Hungario ekzistas ßtate
agnoskita ekzameno pri Esperanto, kiun oni povas
trapasi ankaŭ ekster Hungario.
La ceteraj celoj de la instituto estas i.a. instruado kaj produktado

de lerniloj, do la samaj celoj kiel tiuj de aliaj Esperanto-organizaĵoj.
Tial la estraro konstatis ke estas pli efike uzi la laborfortojn de la
esperantistoj en aliaj Esperanto-organizaĵoj.

,
Leif Nordenstorm

Sveda Esperantoinstituto çesos

Esperantoverksamheten
byggde ursprungligen på
ett stort antal lokala klub-

bar där medlemmarna kunde
träffas, prata och göra saker till-
sammans. I och med att det nu
är lättare att få kontakter via
nätet, inte bara med personer i
närområdet utan också världen
över, har klubbarnas betydelse
som träffpunkter minskat. Detta,
och svårigheter att få ihop en
styrelse och att få ekonomin att
gå runt med de allt högre kost-
naderna för bl a banktjänster,

har gjort att allt fler klubbar har
lagts ner. Behovet av personliga
kontakter och möjligheter att
träffas finns dock kvar. Att detta
kan ordnas på mer informell väg
har vi exempel på från olika
delar av landet.
SEF vill underlätta skapandet

av nya grupper och nätverk, och
söker därför regionala kontakt-
personer som kan verka som
”spindeln i nätet” på sin ort med
omnejd. Nätverkens storlek och
utbredning ska kunna varieras
efter behov och förutsättningar.

Kontaktpersonerna kan också
vara en första kontakt för många
nya medlemmar och en nyfiken
allmänhet.
En kontaktperson ska vara:
• en länk mellan gruppen och
SEFs styrelse

• en sammanhållande länk
inom gruppen

Du som känner att det här
skulle vara något för dig, anmäl
ditt intresse via ett mail till
svenska@esperantoforbundet.se.

SEF söker regionala kontaktpersoner
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Eftersom ABF pausar sin
verksamhet, och därmed
möjligheten att nyttja

lokalerna, har Esperantoklub-
ben i Stockholm planerat att ha
vårens klubbträffar digitalt via
Zoom. Först ut den 20 januari

var Rickard Vesterberg som
berättade om järnvägar och i
synnerhet smalspåriga musei-
järnvägar runt om i landet.
Fredagen 19 februari berättade
Tatu Lehtilä om sitt arbete som
översättare, och fredagen 19

mars berättar Arnulf Åsmans-
son om de samiska språken.
Eftersom träffarna hålls digitalt
går det bra att vara med och
lyssna även från andra delar av
landet!

Olof Pettersson

Klubbträffar via Zoom i EKS

Laboro pri la
vortaro progresas
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Jag har ej gått in på UEA:ssida, men känner sedan
flera år Fernando Maia. Att

Esperanto-utvecklingen i Sverige
under åratal gått bakåt borde
knappast vara nån nyhet. Dito
gäller ju även Skandinaviens
övriga länder. Ja, i stort sett hela
världens Esperantorörelse har
hamnat i denna position. UEA
kämpar för sin överlevnad. Ingen
tycks ha en bärande idé – alla
famlar i blindo.
Var finns dessa miljoner som

enligt uppgifter lär sig esperanto
via olika dataprogram? Under
10-tals år av deltagande i en
mängd esperantoarrangemang
har jag inte sett en skymt av
denna armé. Det stora flertalet
utgörs av den trogna skara som
åker runt på ALLA dessa sam-
mankomster.

Här följer några tokiga idéer:
• En gemensam tidning där
alla Skandinaviens esper-
antoorganisationer får nån
sida till sitt förfogande.

• En liten flik av La Espero

reserveras för medlemmar-
nas mycket korta idéer och
kommentarer.

• SEF ges ett liknande utrym-
me där man presenterar sina
förslag som fått positiv
respons – men tillika de
misslyckade...

• Varje år redovisas antalet
tappade medlemmar –
tillika med antalet nytill-
komna.

• SEF redovisar varje år
mycket kortfattat det eko-
nomiska läget: eget kapital,
in/utgifter, vinst/förlust.

Ytterligare några frågor och
kommentarer rörande SEF:s svar
till UEA:
• Är det bara SEF:s styrelse
som INTE ser att medlems-
antalet minskar och åldern
tilltar?

• Vad förväntar man sig av
UEA som lider av samma
problem?

• Var finns en plats för esper-
anto i en värld stadd i en allt
snabbare förändring?

• Vad betyder det konkret:
”några har köpt ...”?
2 eller kanske t.o.m. 5??

• Lite ironi om SEF fortfarande
lever: ”nej, inte än”. Man
kunde lagt till: Men om
några år ...

Enligt min uppfattning är för-
eningar av ideell karaktär på
stark reträtt. Grundat på utveck-
lingen i andra föreningar där jag
är medlem.
Under åratal har jag försökt

engagera SEF i vår klubblokal i
Skövde för att rädda det som
finns där. Enkelt uttryckt: slopa
nån lokal till förmån för Skövde-
klubbens dito. Förutsättningarna
torde vara välkända! Tydligen för
svårt att fatta beslut om. Har fått
till svar att JAG inte har med
SEF:s lokalhyror att göra!
V A D ???
VARJE MEDLEM BORDE HA

FULL INSYN I HUR SEF
FÖRVALTAR SINA PENGAR!

Gunnar i Skövde

Sidan 5 i La Espero 4/20 är
anledningen till detta inlägg.

Mänskliga Rättighets-
dagarna är ett årligen
återkommande evene-

mang där SEF deltagit med en
monter ett antal gånger, nu
senast 2019 i Linköping.
Det skulle ha hållits i Uppsala

hösten 2020, och då bemannats
av medlemmar ur Uppsalaklub-
ben. På grund av pandemin blev
det först framflyttat till vintern,
och sedan igen till 19–21 april
2021 då det kommer vara ett

digitalt evenemang. Årets tema
är rätten till bostad.
Den digitala montern kommer

"bemannas" (bevakas) av Upp-
salaklubben, dvs. besvara even-
tuella chattfrågor och kontakt-
förfrågningar, med stöd från
verksamhetsgruppen för förbe-
redelser och material.

Var med och bidra!

Vill du medverka i eller på annat
sätt bidra i produktionen av

filmklipp och informations-
material som presenterar
esperanto och som kommer vara
tillgängligt för besökare i den
digitala montern? Kontakta
infogruppen@esperantoforbundet.se
Nästa ordinarie upplaga av

MR-dagarna är planerad till
Göteborg 6–7 december och
kommer troligen vara ett hybrid-
evenemang, alltså möjlighet att
medverka antingen fysiskt eller
digitalt, och ha temat demokrati
och mänskliga rättigheter.

Verksamhetsgruppen

MR-dagarna 2020 – senarelagda och digitaliserade
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PANDEMIE

Çiun duan jaron, kiam ne
okazas landa kongreso, NEL
aran¸as seminarion. La çi-jara

estis interreta, sabaton la 21an de
novembro. Pri la temo "Rejunigo de la
movado" ni invitis gastprelegi Stefan
MacGill, komisiiton de UEA pri landa
agado. La temo estis rejunigo de la
movado en Skandinavio. Ali¸is 37
homoj, la duono el Norvegio, la
ceteraj plejparte el Danio kaj Svedio,
sed ankaŭ el 7 aliaj landoj.
Kvankam la seminario daŭris nur

du horojn, ¸i rolis en la plurjara serio
de UEA, Aktivula Maturigo (AMo) kiel
n-ro 69.

El la prezento de Stefan MacGill:

VOJOJ ANTŬEN
• Pli intensa kursaro konvena por junuloj – reta kaj fizika
• Kontinua vidigo de Esperanto kiel vivanta lingvo
• Sendado de instruistoj al trejnkursoj
• Pli forta konigo pri retaj trejnebloj – <edukado.net>
• Pli plena uzado de fakaj iniciatoj
• Pli forta kunlaboro inter la landaj asocioj
• Subteno al Islando refunkciigi sian sekcion
• Postpandemie – kreu nordian kunvenon, kia estas la slovakia

SES, Somera Esperanto-Studado, serve al Duolingvanoj kaj
similaj

• Postpandemie – spiru novan vivon en KEF [Kultura Esperanto
Festivalo] – esence Nordia kultura fenomeno

SEMINARIO DE
Norvega Esperantista Ligo –

ÇI-JARE SKANDINAVA

La nova raporto de Oxfam pri
malegaleco malkaßas, kiel
KOVIM-19 tra la tuta mondo

fortigas jam severan krizon de
malegaleco.

KOVIM-19 havas la eblon
pliigi ekonomianmalegalecon en
preskaŭ çiuj landoj samtempe.
Plii¸anta malegaleco signifas, ke
estos bezonata almenaŭ 14 fojojn
pli longa tempo por la homoj
vivantaj en malriçeco reveni al
antaŭ-pandemiaj vivniveloj ol
necesis por la 1000 plej riçaj
homoj, kiuj plejparte estas
blankaj viraj miliarduloj.

La raporto trovi¸as en diversaj
lingvoj çe:

https://tinyurl.com/yyukthjg
aŭ mallonge en sveda lingvo:

https://tinyurl.com/yy9f766o

La malegal(ig)a viruso
Çerpo el la raporto de la helporganizo Oxfam

prezentita la 25an de januaro çe la mondekonomia forumo en Davos

Post nur naŭ monatoj, la riĉeco de
la 1000 plej riĉaj miljarduloj re‐
atingis sian antaŭan nivelon, sed
por la plej malriĉaj homoj en la
mondo, tio eble daŭros jardekojn.

La depost la komenco de la krizo,
la pligrandiĝo de la riĉeco de la 10
plej riĉaj miliarduloj, estus sufiĉa
por bari ke iu falu en malriĉecon
pro la viruso kaj por pagi la
vakcinon al ĉiuj.

112 milionoj malpli da virinoj
estus en granda risko perdi siajn
enspezojn aŭ laborojn se virinoj
kaj viroj estus egale reprezentitaj
en tiuj sektoroj, kiuj estas forte
frapitaj de la pandemio.

La esploro, fare de la ekonomistoj pri la pandemia frapo, trovis ke:
87 % de respondantoj opinias ke la krizo pligrandigos la ekonomian

malegalecon
56 % de respondantoj opinias ke la pandemio kaŭzos pli grandan

seksan malegalecon.
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Mi estis aparte bonßanca
pro tio ke mi povis
voja¸i al alia lando eç

dum la pandemio, kaj tiel mi
povis travivi du malsamajn
realecojn rilate al la afero: tiu de
Koreio, lando en kiu mi lo¸as, kaj
tiu de Svedio, kie mi pasigis
preskaŭ du monatojn. Cetere, pro
tio ke mi estas el Brazilo, mi
ankaŭ sufiçe multe sekvas la
situacion de la pandemio tie per
novaĵoj en amaskomunikiloj kaj
per babilado kun miaj familianoj
kaj amikoj.

En Sud-Koreio la uzado de
maskoj estas deviga, kaj estas tre
malfacile vidi iun ajn surstrate
senmaske; kiammi alvenis en
Svedion, fine de decembro, mi
estis sufiçe ßokita pri kiel la
homoj çi tie iras surstraten sen
maskoj, kaj kiom granda estas la
diferenco kompare al Koreio. Mi
ne ju¸as çu unu maniero aŭ alia
estas la plej bona, simple estis
tiel, ke por mi estis vere interese
povi rimarki kiel malsama estas
la traktado de la afero en tiuj du
landoj. En Brazilo, laŭ tio, kion mi
scias, la uzado de maskoj estas
mezvoje inter la du ekstremoj
kiun mi vidis en Sud-Koreio kaj
Svedio, tio estas, multaj homoj

uzas maskojn tie, sed multaj
homoj ankaŭ ne uzas maskojn.
Tiu specifa detalo estis la plej
granda atentindaĵo por mi en tiu
çi voja¸o.

Tamen, ankaŭ menciindas ke
mi neniam vizitis Svedion
antaŭe, do tiu çi sperto entute
estas la unua sperto. Mi ne vere
multe konis la landon dum tiu çi
vizito, pro la limigo de voja¸oj,
sed mi ja iris al la centro de
Stokholmo unufoje por ekkoni
¸in (kaj tio okazis en la tago en
kiu mi 30-jari¸is, do estis sufiçe
speciala kaj bona tago por mi!).
Mi promenis precipe en la mal-
nova centro de la urbo, kaj taksis
¸in tre çarma. Unu afero kiun mi
specife ßatis çi tie en Svedio estis
kiom facile estas trovi veganajn
man¸aĵojn, kaj en superbazaroj
kaj en restoracioj. En Koreio oni
apenaŭ konas la koncepton pri
veganismo, kaj estas tre malfacile
trovi man¸aĵojn sen viandaĵoj ie
ajn. Çi tie en Svedio,
tamen, multaj lokoj ofer-
tas veganajn opciojn, kaj
¸enerale la homoj tuj
komprenas kiam oni de-
mandas çu estas veganaj
eblecoj – en Sud-Koreio
kelkfoje ili eç ne sukcesas

kompreni kiel kaj kial oni volas
man¸i sen viando... Nu, tie mi
lo¸as en Busano, kiu estas en la
sudo de la lando, kaj sufiçe for de
Seulo, kie kiel kutime, same kiel
en aliaj grandegaj urboj, estas pli
facile trovi aliajn eblecojn por
man¸aĵoj.

Do, mia unua vizito al Svedio
estis por mi tre plaça, eç se ¸i
okazis dum la pandemio. Mi
povis pasigi bonan tempon kun
kara homo, kaj ¸ui la ne¸an
veteron. Espereble mi revenos al
Svedio en pli facila tempo por la
socio, kaj mi tre ¸ojus se mi
povus renkonti¸i kun aliaj
esperantistoj çi tie en la lando
tiam!

Pri fotoj, mi havas neniun en
Stokholmo, sed estas kelkaj fotoj
kiujn mi faris el naturaj aferoj. La
ne¸o kaj la arbaro çi tie sufiçe
fascinas min!

Karina Oliveira

Koron-turisto en Stokholmo INTERNACIE

La internacia Virina Tago la
8an de marto havas siajn
originojn en la frua laborista

movado en Eŭropo antaŭ la unua
mondmilito. La proponon por la
internacia virina tago prezentis
i.a. Clara Zetkin çe la internacia
socialisma virina konferenco en
Kopenhago en 1910. La ideo estis
levi la postulojn pri virina voç-
donrajto same kiel la virina mo-
vado. Jam en 1911, en tiu tago
kunvenis pli ol miliono da mani-
festaciantoj en diversaj landoj. En
intermilita Eŭropo, la tago estis

malpermesita en la faßismaj kaj
naziaj ßtatoj. Sed jam dum la fina
fazo de la dua mondmilito en
1945, maldekstremaj virinoj
kolekti¸is la 8an de marto por
manifestacio en Londono. Dum la
1950aj jaroj, la tago estis festata
plejparte en Orienta Eŭropo kaj
en Sovetunio. En 1969, la tago
akiris novan forton en la Okci-
dento kun la kreskanta femin-
ismo kaj iom post iom la ideo
estis denove levita unue en
Usono, poste en Eŭropo. En 1972,
la Sveda Maldekstra Alianco de

Virinoj, kune kun la virina orga-
nizo Grupo 8, aran¸is agadojn
dum la Internacia Virina Tago. La
hodiaŭa maldekstra politika
valorju¸o iom post iommalplii¸is
kaj en 1980 UN deklaris la 8an de
marto esti Internacia Virina Tago.
Nuntempe nepolitikaj virinaj
organizoj, same kiel multaj aliaj,
partoprenas kunvenojn.

https://tinyurl.com/y9zewsey

La internacia Virina Tago
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N
illa Jönsdotter naski¸is en 1819
en Skälsböke en la paroĥo Mat-
teröd. Ŝiaj gepatroj estis Jöns

Björnsson kaj Pernilla Pehrsdotter. En la
a¸o de 19 jaroj Nilla venis al Hovdala.

24-jara¸a, Nilla naskis Pernilla kaj 4
jarojn poste, 1847, Johanna venis. Nilla
estis fraŭla kaj oni nenion scias pri la
patro.

Ekde çirkaŭ 1850, la tasko de Nilla
estis iri poßte al Kristianstad dufoje
semajne, çirkaŭ 40 km. Ni ne scias pre-
cize kiun vojon ßi iris. Certe ßi kelkfoje
ricevis ian transporton parte de la vojo.
Oni scias, ke ßi kelkfoje haltis çe la mal-
granda kan-kovrita dometo de Creutza-
Maria, kiu situas survoje.

Kial Nilla estis aldonita çi tiun taskon
oni ne scias. Çu ßi povis legi? Eble tio
estis kialo. Aŭ çu ßi ne povis legi? Tio
povus esti alia kialo. La ¸enerala baz-
lernejo estis enkondukita en jaro 1842,
kiam Nilla estis 23-jara.

La familio Ehrenborg havis riçan
societan vivon kaj viglan korespond-
adon kaj ene kaj ekster Svedio. Certe
Posta-Nilla portis leterojn al kaj de

pluraj el tiamaj eminentaj intelektuloj
kaj artistoj.

En la 19a jarcento, la oficiale esta-
blita voja¸rapideco por poßto kaj voja¸-
antoj estis 1,5 horoj çiu mejlo, do çirkaŭ
7 km/h. Bona migranto, sen tro peza
baga¸o, iris pli rapide ol çevalo kaj çaro
sur malbona landvojo.

Voja¸i estis dan¸ere, precipe se vi
regule kunportis valoraĵojn kaj pakaĵ-
ojn. Dum la 18-a jarcento, estis punite
per morto ataki kaj vundi poßtiston
dum la plenumado de liaj devoj. ¯is la
fino de la 19a jarcento kamparaj poßt-
istoj estis armitaj per pistoloj. Same
estis Posta-Nilla, kvankam ßi ne estis
dungita de la Re¸a Poßtejo. Ŝi havis sian
pistolon sub sia mantelo.

En 1860 la fervojo venis al Hässle-
holm kaj en 1863 poßtejo estis mal-
fermita. Tiam la vojo de Nilla ßan¸i¸is
kaj ßi anstataŭe iris tra Tormestorp al
Hässleholm 3 fojojn semajne.

Nilla iris kun la poßto de 1850 ¸is
1899, kiam ßi estis 80-jara. Jam dum sia
60a naski¸tago, ßi estis rimarkita per
artikoleto en Nyaste Kristianstads-

bladet, kiu kalkulis, ke ßi ¸is tiu tago
marßis 11616 svedajn mejlojn. Pli posta
sumigo çe ßia morto indikas 17856
mejlojn, do preskaŭ 4½ fojojn la peri-
ferio de la terglobo.

En 1897, Nilla Jönsdotter ricevis la
medalon de la Patriota Societo. La cere-
monio okazis en la pre¸ejo de Brönne-
stad. Lige kun tio ßi estis invitita al la
hejmo de familio Ehrenborg.

En sia maljuna¸o, Nilla transloki¸is
al Ignaberga kaj lo¸is kun sia filino
Johanna kaj ßia edzo. Unufoje jare ßi
ankaŭ iris al Nösdala por enspezi sian
pension. Ricevi pension estis tre neku-
tima por ßtatoficistoj tiutempe kaj tio
igis multajn spekulativi pri kia rilato ßi
efektive havis kun la familio Ehrenborg.

La 15-an de septembro 1916 mortis
Nilla Jönsdotter. Ŝia tombo estas çe
Ignaberga pre¸ejo, kie ßi dividas ripoz-
ejon kun siaj filino Johanna kaj bofilo.

Bengt Olof Åradsson

christinaclaesson.se/postanilla/postanillamer.htm

Posta-Nilla en Hovdala (apud nuna Hässleholm)

Esperantoförbundet är en ideell
organisation. Det innebär att verk-
samheten bedrivs utan vinstintresse
för ett gott allmännyttigt syfte.

Man kan många gånger få ersättning
för utlägg somman haft kopplade till
föreningsarbetet, men ingen i styr-
elsen eller andra medlemmar får
någon lön för det de gör. Likväl
behöver några göra själva jobbet om
det ska bli något gjort, och ju fler som
hjälps åt med någon liten del, desto
roligare blir det för alla! Allmännyttigt!

Inte bara styrelsen

Det är lätt att tro att det bara är
styrelsen som ska göra allt, och det
är kanske därför så få vill kandidera
till en styrelsepost. Men i själva
verket är det individuella
medlemmar som är aktiva, och

några av dem råkar bara även vara
valda till styrelsen utöver att bidra
praktiskt till verksamheten på olika
sätt. Det är lätt att ha synpunkter och
åsikter om vad som borde göras, hur
verksamheten borde skötas. Det är
bättre att vara med och hjälpa till att
faktiskt genomföra de förslag man
har! Man måste inte vara med i
styrelsen för att göra något, tvärtom!
Även små insatser räknas!

Arbetsgrupper att engagera sig i

Genom olika sammanslagningar finns
nu främst två områden att aktivera sig
inom: arkivgruppen och verksamhets-
gruppen. Arkiv handlar om att hjälpa
till att sortera, gallra, skanna och för-
bereda för arkivering i arkiv. Allt som
kan rensas ut, digitaliseras eller lagras
i arkiv för framtiden kan på sikt sänka
förbundets fasta kostnader för exem-

pelvis lokaler och lagerutrymmen.
Verksamheten är det praktiska i övrigt:
producera informationsmaterial, delta
i evenemang, ordna det praktiska
kring träffar eller hålla i program-
punkter och aktiviteter.

Egna förslag välkomna

Har du idéer om något du skulle vilja
göra som kan vara till nytta för din
grupp eller klubb och i förlängningen
förbundet i stort, eller vill du ha tips på
aktiviteter? Saknar du något
informations- eller läromaterial för ett
visst syfte och kan du då tänka dig att
vara med som "bollplank" för att ta
fram det? Kontakta styrelsen eller
valberedningen!

Olof Pettersson för valberedningen,
valberedningen@esperantoforbundet.se

Mer aktivt deltagande – lägre kostnader. Vad vill du bidra med?


