Ordförandens spalt
Vårens frimärks termin är över och nu väntar ett ”sommarlov” tills allt
sätter igång i höst igen. Vi inleder hösten den 5 september med föredrag
av Claes Fellström och Rolf Korling från Slania samfundet. Föredraget har
rubriken ”Mästergravören Slania.”
Men innan dess alltså en stärkande sommar då vi kan ladda batterierna och
kanske fixa lite extra med våra frimärken. Själv skall jag försöka förkovra
mig i Microsoft Publisher så jag kan göra snygga blad att montera mina
frimärken på.
Vårens frimärks termin har varit väldigt trevlig med nyttiga föredrag och
lyckade auktioner, man har verkligen fått möjlighet att komplettera sina
kunskaper och sina samlingar. Tack för att Ni alla bidragit till detta.
Jag är glad och stolt över den verksamhet vi har i klubben och jag hoppas
att Ni trivs. En starkt bidragande orsak till den goda stämning som råder i
klubben är vår klubbmästare Bosse Jonsson.
Han har, alltid med ett gott humör, sett till att vi blir serverade kaffe med
tillbehör under hela vårterminen. Bosse, ett stort tack för Dina insatser!
Vi kommer under hösten att vara kvar i Tibbleskolans matsal. Då
Corona-pandemin inte ännu är över och matsalen är större än vår andra
lokal så det blir lättare att hålla avstånd, för de som så önskar, vid våra
möten.
Det kommer att bli en intressant höst inte minst genom arbetet med och
planeringen av den till hösten flyttade NorrPhil2022. Styrelsen och den
speciella arbetsgruppen för NorrPhil2022 arbetar fortsatt med utställningen
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under ledning av primus-motor Mats Söderberg och Du har väl noterat att
de nya datumen är 4-6 november 2022. Vi kommer att behöva frivillig
arbetskraft under tiden 2-6 november 2022 och jag hoppas Du kan hjälpa
till. Jag kommer att fråga Dig under hösten om Du kan vara med, eller Du
kan också anmäla Dig till mig redan nu.
Vad gäller ungdomsverksamheten har den varit mycket begränsad under
den pågående pandemin. Ungdomarna har dock inte gått lottlösa utan är
väldigt glada och tacksamma för de gåvor jag kunnat ge dem från NFFs
medlemmar, från AB Philea och många andra. Gåvorna är en förutsättning
för ungdomsverksamheten då medlemmarna får frimärksmateriel att
botanisera i. Ungdomar idag har svårt att komma över material på annat
sätt så gåvorna är högt uppskattade.
Jag är glad och tacksam över att få vara ordförande i en väldigt aktiv
frimärksförening och jag hoppas att vi kan ses i höst, men nu är det dags
att ta fram datorn och starta Microsoft Publisher och ta fram pincetten för
att lägga ut mitt material på lösa blad för att få en mall över hur det skall
se ut när det är färdigt. Dispositionen på respektive blad är väldigt viktig,
det gäller att få det se snyggt ut. Ses vi inte innan hösten så önskar jag Er
alla en skön sommar!

Per Näsman
____________________________________________________________________________
Jönköpings Posthistoriska Förening
har utvecklat en databas SDB med
alla svenska postkontors stämplar
under tidernas lopp. Norrorts
Frimärksförening har bidragit till vidareutvecklingen av denna databas. Som tack
för detta bidrag erbjuds nu alla medlemmar i NFF gratis åtkomst till densamma.
Du som vill få tillgång till SDB skickar följande uppgifter till Christer Samson
christersamson@gmail.com:
Namn
Adress
Postnummer och postadress
Telefonnummer
E-post
Önskat användarnamn
Önskat lösenord
Databasen nås på
https://sdb.jkppf.se
där du kan kika på den.
Hans M
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_________________________________________________________________

Två ”Brasiliensvenskar”
Då och då stöter man på intressanta brev som väcker en mängd frågor.
Ibland kan dessa besvaras med hjälp av den omfattande information som
lagrats på nätsidor världen över. Av en slump kom jag förra året över ett
brev som skickats den 31 juli 1926 från Brasilien till import- och
exportfirman Westphalen & Co (grundad 1902) i Hamburg, Tyskland
(ankomststämplat den 24 augusti 1926). I och för sig inget märkvärdigt
med det kan man tycka. Mängder av försändelser skickades mellan
Brasilien och Tyskland under mellankrigsåren, men det som väckte mitt
intresse var användarnamnet Ernesto Bengtsson & C. med dess starka
antydan om kopplingar till Sverige. Vem var denna Ernesto Bengtsson?
Utvandrade han från Sverige och i så fall när? Vilken verksamhet bedrev
Fabrica Providência? Det var några av de frågor jag ställde mig. Efter att ha
tagit del av innehållet i ett antal brasilianska webbsidor författade på
portugisiska samt utnyttjat översättningshjälp från Google Translate
utkristalliserades följande intressanta historia.
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Ernesto (dopnamn Ernst) Bengtsson (1852–1940) utvandrade från
Halmstad till Brasilien under 1870-talet och bosatte sig med sin isländska
hustru Kristrún Sigurðardóttir Laxdal Bengtsson (1853-1922) i Guajuvira
där deras fyra barn, Anna (1877-1931), Carlos (1882-1943),
Emma Ernestina (1883-1966) och Amália (1894–1990), föddes. Bengtsson
hade där en fabrik för tillverkning av träfat, vilka användes för att packa
och transportera framförallt exportvaror som t.ex. det traditionella örtteet
yerba mate. Det var som fatleverantör som han lärde känna den dåvarande
ägaren till ett hantverksbryggeri i staden Curityba (nutida stavning
Curitiba) i delstaten Paraná, och när denne ville sälja sitt företag bestämde
sig Ernesto för att köpa det och flytta till staden, där hans dotter Anna
redan hade bosatt sig med sin make João Pedro (dopnamn Johan Peter)
Jonsson Kronland (1866–1933).
Bengtsson och Kronland köpte bryggeriet med tillhörande mark på ca
78000 kvm år 1901 och de bosatte sig på fastigheten med sina familjer. De
bestämde sig också för att utvidga verksamheten i en ny byggnad med
maskiner importerade från Europa. På så sätt föddes företaget Ernesto
Bengtsson & Cia och bryggeriet Providência. Till den ursprungliga
fastigheten inköpte familjen Bengtsson mellan 1907 och 1909 ytterligare
cirka 43000 kvadratmeter land från Maria Jose Pereira Correia, baronessa
do Serro Azul (1853–1921). Samtliga dessa markområden låg intill
varandra och kom att utgöra gården Chácara da Providência. På gården
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fanns en källa till floden Rio Ivo, vilken dämdes och gav upphov till en sjö. I
början av 1900-talet fanns få rekreationsmöjligheter för familjer i Curityba.
Med tanke på detta beordrade Ernesto Bengtsson att ett stort område med
picknickbord skulle förberedas inom Providência-gården. Parken Recreio da
Providência, som området döptes till, lockade många besökare på helger
och i semestertider. Det var en av de mest omtyckta mötesplatserna för
Curitybabor på den tiden. I slutet av varje år var det i Recreio da
Providência som anställda vid stadens stora företag samlades för fester och
firande. För att liva upp tillställningarna i parken anlitades från år 1910
orkestrar, som spelade i en stor öppen paviljong på sön- och helgdagar
fram till kl. 22:00.
Bryggeriet producerade ursprungligen bara en mörk, lite söt öl på flaska
under namnet Providência. År 1915 började man tillverka tre nya öltyper
som fick namnen Providência Escura, Pilsen och Sueca Especial. Etiketterna
på flaskorna utmärkte sig genom utformningen, med ett öga inskrivet i en
triangel; något som var inspirerat av den gudomliga försynens allseende
öga. Providência var det första ölmärket i södra Brasilien som exporterades
till andra delar av Sydamerika, och ölet belönades med pris för sin höga
kvalitet vid bland annat utställningen till hundraårsminnet av Brasiliens
självständighet i Rio de Janeiro 1922. Utomlands fick de
kvalitetsutmärkelser på internationella mässor som hölls i St. Louis 1904,
Turin-Rom 1911, Göteborg 1923 och Stockholm 1930. Ernesto Bengtsson
blev ensam ägare till företaget år 1930, när hans svärson João Pedro
Jonsson Kronland sålde sin andel av bryggeriet och marken till honom. På
grund av oenigheter mellan arvingarna efter Ernestos död såldes företaget
1945. Ölbryggningen fortsatte ännu några år under de nya ägarna, men
därefter valde dessa att omvandla företaget till en fabrik för plastprodukter,
dock under det ursprungliga namnet Providência.
Till skillnad från emigrantvågorna från Sverige till Nordamerika är den
svenska utvandringen till Sydamerika mindre känd. Det beror nog på att
endast ca 5000 svenskar begav sig till Latinamerika mellan 1850-1930,
medan ca 1,5 miljoner svenskar utvandrade till Nordamerika under samma
tidsperiod. Den första vågen av svenska utvandrare till södra Brasilien ägde
rum 1868-1869. Dessa kom huvudsakligen från Stockholmsområdet. Kort
därpå följde en våg från södra Sverige. De flesta av utvandrarna drabbades
av sjukdomar, missväxt och andra missöden. Ernst Bengtsson är ett
undantag från detta, men han är inte den ende svenska utvandraren till
den brasilianska delstaten Paraná som lyckades väl.
Via en argentinsk frimärksauktion förvärvade jag för två år sedan ett brev
från Per Dusén till en Carlos Westerman i den brasilianska delstaten Paraná.
Det assurerade brevet (700 kronor) är stämplat Stockholm 1 C.AFG. (Nst
52a) den 12 december 1912, transiterat i Rio de Janeiro den 7 januari 1913
och ankomststämplat i bestämmelseorten Curityba den 14 januari 1913.
Det är frankerat med 145 öre (5x F86 och 1x F85). Tyvärr saknas
information om brevets innehåll.
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Denne Carlos João Frojd (dopnamn Carl Johan Fröjd) Westerman
(1854-1917) föddes i Skabersjö i Skåne och han studerade vid Tekniska
Högskolan i Stockholm samtidigt med botanisten, forskningsresanden och
civilingenjören Per Dusén på 1870-talet. Westerman anlände som anställd
järnvägsingenjör till Brasilien 1880 och han blev direktör för delstaten
Paranás järnvägar år 1905. Åren 1901-1904, 1908-1912 och 1913-1916
studerande Per Dusén (1855-1926) floran i Brasilien och genom sin
bekantskap med Westerman fick han tillgång till en egen järnvägsvagn för
sitt arbete. Westerman tilldelades 1909 Stora Linnémedaljen i Silver av
Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Han besökte Stockholm i
samband med utmärkelse ceremonin i augusti 1909 och han återvände till
Brasilien den 23 oktober med ångaren König Friedrich August från
Hamburg.
Både Bengtsson och Westerman bodde alltså i Curityba under början av
1900-talet. Huruvida de någonsin träffades får vi kanske aldrig veta, men
det är nog troligt att Westerman någon gång avnjöt en flaska öl från
Bengtssons bryggeri och lika troligt är det att Bengtsson färdades vid några
tillfällen på Westermans järnvägar i Paraná.
Ulf Hålenius
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NorrPhil 2022 närmar sig
med stormsteg
Det är nu bara drygt fem månader kvar till NorrPhil 2022
– vårt stora äventyr i år. Jag skriver detta dagen innan vi
ska ha möte och besluta vilka exponat som ska få vara
med. Har studerat listan som Janne Brandt, vår
kommissarie, har satt ihop och kan säga - det blir en fin
utställning trots avsaknaden av Mästarklass. Såväl
ramar som handlar platser är fulltecknade med råge.
Nu handlar det om att du bokar in dig i almanackan för att hjälpa till. Alla
behövs!
Programmet ser ut som följande i stort:
2 november onsdag
Vi startar kl 0900 med att tömma matsalen på bord och stolar. Borden går
åt till alla handlar montrar så dom ställer vi på rätt plats från början.
Därefter ska alla ramar monteras och matsalen ställas i ordning i övrigt
som utställning. Handlar Montrar mm mäts in, bord och stolar placeras på
rätt plats och all skyltning ordnas. Här behövs många som kan hjälpa till.
3 november torsdag
Vi startar kl 0900. Dagen ägnas åt exponat montering samt att ordna till i
lokalerna med det som vi inte hann med den 2:e. På kvällen den 3:e ska
allting vara klart för att välkomna besökare. Även här behövs många som
kan jobba.
4 – 6 november (fram till kl 15 den 6 november)
Vi startar kl 0900. Under utställnings dagarna behöver vi drygt 10
funktionärer på förmiddagen och lika många på eftermiddagen. Det handlar
om att bemanna informationsdisken (vara navet i utställningen), sälja
kataloger, sköta lotteriet och bemanna bokhandeln. Dessutom ligger
uppgiften att svara för säkerhet som en underliggande plattform för alla.
Du jobbar halv dag och kan använda resten för att vara
utställningsbesökare.
Nätterna 3-4, 4-5 och 5-6 november
Vi måste ha nattbevakning i lokalerna. Bevakningen jobbar tvåskift varje
natt med byte runt midnatt. För detta behövs 3 + 3 personer per natt. Ett
utmärkt tillfälle att, i lugn och ro, studera samlingarna, samtidigt som man
utför en viktig uppgift.
6 november (fr kl 15 till sent på kvällen)
Allt ska plockas ner, packas och göras transport klart eller transporteras
iväg. Skolans lokaler ska återställas så att eleverna kan komma dagen efter
och det ska, i princip, inte synas att vi varit där. Här behövs hur mycket
hjälp som helst. Ju fler vi är desto rimligare blir jobbet för var och en.
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Utställningen bjuder naturligtvis alla funktionärer på lunch och fika.
Nattpersonalen kommer att vara väl försedd med förtäring. Det här sköts
av skolans elevcafeteria som vi slutit avtal med. Dom kommer också att
tillhandahålla service till alla utställningsbesökare.
Du anmäler ditt deltagande som funktionär till Per Näsman, vår ordförande
(tel. 070-570 14 15 eller via e-post per.nasman@nasman.com).
Vi planerar även för en ”återträff” för alla funktionärer och sponsorer,
preliminärt lördagen den 19 november på liknande sätt som vi hade efter
Nordia 2015 och Stockholmia 2019. Mer information om denna kommer så
småningom.
Jag ser fram mot din medverkan
Mats Söderberg
Ordf i utställningskommittén

==========================================================

Så här annonserade
Posten Frimärken förr
På påsarna man köpte frimärken i gjorde
Posten reklam. Här är ett tredje exempel
(två fanns i förra numret av NorrPhil).
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PROGRAM hösten 2022 I
NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING
Normalt äger våra sammankomster rum i vår föreningslokal Viggbysalen,
Södervägen 30 i Täby, men nu under efter Coronapandemin har vi bokat en
större lokal, nämligen matsalen i Tibble Gymnasium. Sker det någon
förändring annonseras detta på möten och på hemsidan.
Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta sammankomsterna har vi
dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion med material från
medlemmar, men också från inlämnade samlingar. Ha med dig sedlar i
mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller
1000-kronorssedlar!
Terminsstart: 5 september
Föredrag av Claes Fellström och Rolf Korling -- Mästergravören Slania .
19 september
Föredrag av Stefan Heijtz – Färöarnas posthistoria.
3 oktober
Stor mötesauktion.
9 oktober
Norrtälje Frimärksklubbs Samlarmässa.
17 oktober
Föredrag av Sten Flinke – Helsaker.
31 oktober
Föredrag av Tobias Rein –- Oscar II -Sveriges första porträttfrimärken.
4 – 6 November
NorrPhil 2022, utställning i Tibble Gymnasium.
14 november
Filatelistisk loppis med Norrtälje och Vallentuna samt ev Philea.
28 november
Föredrag av Cajsa Ojakangas – En vandring i Christianstad i början av 1900-talet.
12 december -- Terminsavslutning
Kort föredrag av Ivar Horst om engelskt 2 shilling-märke. Falskt ??
Dessutom förtäring, lotteri och auktion med utrop minst 50 kr.
Sammanträden VT 2023
16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mars, 27 mars, 17 apr, 8 maj.
13

14

15

16

