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En million registrerte på Duolingo

I  høst  nådde  det  nettbaserte  esperantokurset  en  milepæl.  En  million  brukere  har
registrert  seg på det engelskbaserte  gratiskurset som ble lansert  våren 2015. Omtrent 100
brukere fullfører kurset hver dag. Kurset er fortsatt populært, og tallet av registrerte vokser
jevnt. 

Den  spanskspråklige  versjonen  av  esperantokurset  ble  påbegynt  av  over  250 000
personer etter lanseringen i 2016, og det tredje kurset, for folk som snakker portugisisk, er
under konstruksjon og ventes å bli ferdigstilt neste år, kanskje når verdenskongressen skal
arrangeres i Lisboa i juli.

Marjorie Boulton er død

Hun var en av de mest verdsatte forfatterne i esperanto-litteraturens historie. Hun ble
født i England i 1924 og studerte ved Universitetet i Oxford, hvor hun i 1976 fikk doktor-
graden. Hennes verker omfatter poesi, teaterstykker, noveller, biografier og romaner som hun
skrev på esperanto eller engelsk. Hun var meget aktiv i esperanto-bevegelsen, deltok på 27
verdenskongresser, var medlem av  Akademio de Esperanto  (fra 1967), fikk mange priser i
Belartaj konkursoj de UEA, og var også en begavet foreleser og artikkelforfatter. I 2008 var
hun kandidat for Nobelprisen i litteratur. 

Hun hadde  en  stor  kjærlighet  til  katter,  og  hun var  leder  i  KAT-amikaro, (kattens
venner), og flere av hennes verk handler om kattene hennes.

Skandinavisk kongress på danskebåten

Fra 10. til 13. mai planlegger  Svenska Esperantoförbundet,  Esperantoforeningen for
Danmark og Norsk Esperantoforbundet et felles arrangement på danskebåten fra København
til Oslo og tilbake. På programmet står små utflukter i Oslo og København og en del møter i
konferanserommet på båten. I Oslo skal vi ta en tur innom Akershus festning og Rådhuset.
Turen skjer hundre år etter at den første Skandinaviske Kongressen ble arrangert i Göteborg i
1918.
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