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Kdra medlemmar,
hdr kommer nummer 12 av Pauli Brev. I detta nummer berdttar vi om Agneta
Pauli som dr aktuell med en utstdllning pd Judiska Musdet om Hanna och Ge-
org Pauli och Venny Soldan-Brofeldt. Dessutom kommer vi att berdtta om en
nyu pptdckt sl dktg ren, Axe l -g re n en.

Livet borjade bra men vid 8 Ars Alder om-
kommer fordldrarna vid i en tragisk bil-
olycka. Agneta och storasyster Marianne
bli r alltsA fordldralosa.
Hanna tar hand om Agneta under en tid
innan hon sjdlv gAr bort.

Agneta gick ut Konstfack och rAkade kom-
ma in pA ett scenografijobb, sedan dess
har teatern varit hennes liv och egen mAl-
ning och farfordldrarnas liv blev hennes
hobby.

Agneta Pauli
Agneta d:r en av mina favoritsldktingar, hon
iir kvick, dlskvdrd och alltid upptagen. Jag
kommer ihAg forsta intrycket av henne vid
middagen pA Julita 2000. Det dr ju vanligt
att man samtalar om triviala ting som vdder
och yrke ndr man trdffas forsta gAngen.
Agneta berdttade dA att hon var pensiondr
och dA sldngde jag ur mig "jaha, en lugn
och behaglig tillvaro" och fick ett buttert
ogonkast tillbaka. Sedan dess har jag re-
spekt for den hiir energiska kvinnan.
Det trAkiga dr att hon alltid forknippas med
Hanna, inte dottern utan farmodern, mer
om detta senare.



Efter att ha jobbat pA Norrkoping-
Linkopings stadsteater, Folkets hus i Go-
teborg, Riksteatern och en tid pA Folkan
vid Ostermalmstorg, sA borjade hon pA
Dramaten. Scenografin har varit hennes
kall och den egna konstndrliga talangen dr
dA nodvdndig.

Det kiinns lite jobbigt att lista alla forestdll-
ningar som Agneta gjort kostymer eller
scenografin ti l l, l istan skulle bli sA lAng.

Agneta blev 1994 utsedd til l Dramatens
ambassador och fick dA resa runt och in-
formera om teatern.

Numera dr det olika projekt som tar tid:
Utstdllningen om Hanna och Georg pA
Valdemarsudde 1997, Utstdllning om Han-
na och Georg pA Axel Gallen-Kallela mu-
seet i Esbo 2007 (for den oinvigde sA var
Axel Gallen-Kallela Finlands motsvarighet
til l Carl Larsson) och nu senast utstdllning-
en om Hanna och Georg pA Judiska mu-
seet, "Cher Monsieur-Fatala Qvinna".

Utstdllningen pAgAr fram til l 18:e oktober
och handlar om dels Georg och Hanna
och dels om Hannas vdninna Venny Sol-
dan-Broberg. Utstdrlln ingen forsoker infor-
mera om livsvillkor. drommar och roman-
t ik.

Utstdllningskatalogen dr ett praktverk och i
den finns dven brewdxling mellan de in-
blandade.

Nu vdntar jag med spdnning pA vad som
blir Agnetas ndsta projekt. Det kdnns som
att hon bara vdxer och gor storre saker
hela tiden.

Axel-grenen
Anledningen til l hur jag hittade den hdr
grenen dr att jag var uppe pA Riddarhuset
for min heraldiska forskning och upptdckte
dA en mapp med personalia. I mappen lAg
ett brev frAn en mr Denzil C Pauli i Mary-
land til l Genealogiska forbundet. De hade
skickat brevet vidare till Riddarhuset som
svarade att de inte varken kunde bekrdfta
eller forneka sldktskap med dtten Pauli.
Brevet var daterat 1988.

En snabb sokning pA "ndtet" gav att man
hade diskuterat en liknande frAga och jag
lyckades fA tag pA Marit Lidfeldt i Norrtdlje
och hon har hjdlpt mig med den genealo-
giska sammanstdllningen. Jag skickade
ett brev till Denzil och hans son James
Gustav (Jim) har tagit kontakt med mig.

Ferdinand hade ett forhAllande med Anna-
Lisa Kihlgren i Arvika och de fick ett barn,
AxelWilhelm,1844. De var inte gifta och
lyra Ar senare gifte Ferdinand sig med Ma-
ria Laurentia Augusta Gagner och senare
med Clara Hasselberg. Det dr dttlingar ti l l
barnen frAn giftermAlen som til lhor den nu
levande dtten Pauli.

Anna-Lisa gifte sig 1850 med Carl Wilhelm
Olsson.
Axel Wilhelm tog sig namnet Pauli efter
sin far och blev krukmakare som sin styv-
far. Han overtog sin styvfaders rorelse och
drev d:ven lanthandel.

Han gifte sig tvA gAnger, forsta gAngen
med Stina Olsdotter och andra gAngen
med hennes 6ldre syster. Stina dog strax
efter sitt tredje barns fodelse, sonen Carl
overlevde henne med 4 mAnader.

Axel Ferdinand (Axel 2) fodd 1873. Dod
1961. Han emigrerade til l USA och bosat-
te sig i Pueblo, Colorado. Han gifte sig
1899 Med Anna Elisabeth Osborn. Axel
var bonde.



Hilma Maria Otti l ia (Axel 2), fodd 1874.
Dod 1953. Hilmas trolovade omkom strax
fore brollopet.

Karl Wilhelm (Axel 2), fodd 1904. Ddd
1 968.

Carl Rudolf (Axel 2). Fodd 1876. Dod
1877.

Efter Stinas dod gifte Axel Pauli om sig
med Maria (Fodd 1846. Dod 1923) , Sti-
nas dldre syster. Maria forde med sig so-
nen Johan August Andersson Rud6n, fodd
1871.

Vilhelmina (Mina) Kristina Elisabet (Axel
2). Fodd 1878. Dod 1948. Gift med Gustav
Johansson.

Emma Matilda Emilia (Axel 2). Fodd 1879.
Dod . Gift Nilsson.

Gustav Adolf (Axel 2). biodlare. Fodd
1884. Dod 1974. Gustav utvandrade 1904
til l  Amerika och bosatte sig i Pueblo, Colo-
rado, diir hans bror Ferdinand redan bod-
de. Han ldr ha byggt sig en cykel och cyk-
lat frAn Colorado till Kanada. Han gifte sig
Ar 1916 med Hazel Dorothy Osborn
(1897-1976), yngre syster t i l l  Ferdinands
fru, dottrar till Alfred Henry Osborn och
Frances Sophronia Hopson. Gustav blev
biodlare och pA 4O-talet skickade han bi-
drottningar ti l l  sin syster Axelina i Sverige.
Han ldr ha varit en av de storsta biodlarna
i vdstra USA. Han var musikalisk och kun-
de dven gora konstverk (panoramor) i bi-
VAX.

Giles Adolph Pauli (Axel 3) fodd 1918, dod
1993. Gift med Regina Amy ??, fodd
1928, dod 2007. De hade 4barn

Bland barnen finns Sannon Pauli Barker
som dven har bidragit med uppgifter.

Denzil fodd (Axel 3) fodd 1924. Gift med
Ruth Francis Janda Pauli. fodd 1925.

Andrew Denzil (Axel 4)fodd 1953, Barn-
psykolog.

James Gustav (Jim) (Axel 4)fodd 1955.
Chef pA Hewlett Packard. Gift med Dana

Karl Vilhelm Daniel (Axel 2). Fodd 1886.
Dod 1899.

Albertina Karolina Amalia (Axel 2) s6m-
merska. Fodd 1889. Dod

Ester Dorothea Tionelia (Axel 2). Fodd
1891. Dod i Nordamerika. Ester emigrera-
de ti l l  Nordamerika 191 1. Bosatt i Chica-
go. Ar 1912 skickade hon porsl insdockan
Greta med en bekant t i l l  Sverige ti l l  sin
yngsta systerdotter, som dA var Axelinas
dotter Else. Dockan gick sedan i arv ti l l
Elses dotter Marit, som fick den ndr hon
fyllde 7 Ar. Ester dog i influensa efter att
besokt sina broder i Colorado.

Axelina Josefina Teresia (Axel 2). Fodd
1881. Dod 1956. Ndr Axel ina blev dnka
overtog hon sin mans stora intresse och
blev biodlare. Hon fick pris for sin fina
honung och vdlskotta bigArd. Hon var
dven en duktig vinbryggerska, Hennes ho-
nungskunder bjods allt id pA ett glas vin.
Den stAende julklappen ti l l  dottrarna var
en burk honung och en "vinp6tt". Ndr Marit
och Yngve gifte sig skAlade de i mormors
hemgjorda madeiravin. Gift med Erik Au-
gust Arvidsson. folkskolldrare. Fodd 1869.

Karin Teresia Arvidsson (Axel 3). hushAlls-
ldrare.  Fodd 1904. Dod 1984. G.m. Albin
Teofil Renstrom, komminister.

Mdfta Axelina Arvidsson (Axel 3). Fodd
1906. Gift med Helge Valdemar Kinell.

Else Josefina Arvidsson (Axel 3) . Fodd
1908. Dod 2002. Gift med Georg Roll6n.

Sara Ralpha Arvidsson (Axel 3). Fodd
1912. Dod 1987. Gift med Erik Gunnar
w i k  1 9 1 4 .



Delar av den amerikanska delen av
sldkten var i Sverige pA 1970-talet.
De besokte Arvika och trdffade sldk-
tingar inom sin egen gren. Vid ett
besok pA ett museum sAg de en cy-
kel som Gustav hade tillverkat.

Jag har hort anekdoter om hur en
sldkting til l Stellan ldr ha gAtt in i en
butik, kopt en burk mycket god
honung och dA blivit sA fortjust att
hon velat bestdlla med sig mer. Vid
uppgivandet om namn sA har da-
men i butiken sagt "DA dr vi sldkt".

Ett annat exempel dr att Tom ndmn-
de att hans faster Marika (Albert 2)
ldr ha besokt en hemslojdsaffdr i Arvika
och rAkat ut for samma sak.
Ndr jag skickade anekdoterna til l Marit fick
jag svar pA att Anna Pauli, gift med Karl
Pauli. Anna var textilkonstndr och jobbade
pA Hemslojden.
Ndr det gdller honungen sA var det Axeli-
na som stod iaffdren.
Det intressanta dr att samma anekdoter
ldr ha gAtt i Axel-grenen, dvs. att man haft
kunder med samma efternamn men det dr
ingen som brytt sig om att ta kontakt mel-
lan de tvA grenarna eller att kontrollera
sldktforhAllandena.

Jim har lovat att forsoka f€r fram mer mate-
rial om den amerikanska grenen.

Jag vill tacka Marit och Jim och dven Sha-
ron for deras information och jag tycker att
det dr jdittespdinnande att sldkten helt
plotsligt har viixt. Sldktgrenen fortlever sA-
ledes i bAde Sverige som i USA.

Pauli brev
Medlemmar ombedes komma med forslag
til l framtida artiklar i Pauli brev. Vdnligen
skicka eventuella forslag till redaktoren,
joakim @ paul i .se.

PAULI SI.AKTFORENING

Adress HofgArden 755 97
Funbo Uppsala

E-post sf @Pauli.se
Plusgiro 15 389 69-5
Ordforande Metta Pauli 0'18-36 30 43
Skattmdstare Reino Lidforss 018-36 30 43
Ceremonimds- Charlotte Pauli 018- 50 39 56
tare och vice
ordforande
Sekreterare Tom Pauli 018- 50 39 56
och arkivarie
Fotograf och Joakim Pauli 031- 92 34 28
redaktor

Uppdateri ng sldkthistoria:
I James bok "Adliga iitten Pauli" stAr det
attZacharias dldre broder Mathias utvand-
rade ti l l  Breslau och dog. Jag har i min he-
raldiska och genealogiska forskning hittat
material som visar att Matthias visserligen
utvandrade ti l l  Breslau, men han dog inte
ddr. Han blev major i den svenska hdren
och var 1632 kommendant i Mannheim.
Hans dotter Elisabetha gifte sig 1657 med
Johan Konrad Gundelfinger, borgmdstare i
Nordl ingen.

OBS!! ! Nytt kontonummer:

Plusgiro 15 389 69-5 (c/o Reino
Lidforss) Foreningen har bytt kontonum-
mer.
Vdnligen ange namn och sldktgren vid
betalning.

E-post pauli.se
Enligt beslut pA sldktmotet ber styrelsen
att fA informera om att de personer som
idag har e-postadress @pauli.se kommer
att fA betala SOkr/Ar for den. Anledningen
dr att foreningens avtal blivit eindrat sA att
det borjar kosta pengar.
E-postadressen kommer inte ldngre att
vara til lgdnglig for icke-medlemmar.


