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Johan och Tove 
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Ättens huvudman, Född 1941 i Helsingborg 
 
Min bror Fredriks alltfør tidiga bortgång har gjort att jag nu 
ær familjens huvudman. 
Det ær på många punkter lite skræmmande, men jag vill 
prøva att leva upp till mitt ansvar. 
Under min pappa Clas och Fredriks tid har det inte hænt så 
førfærligt mycket, bortsett från Stellans mycket stora arbete 
med att starta vår slæktførening. I slæktføreningen ær det 
många som har arbetat och gjort den till vad den ær i dag och 
det kan Ni vara stolta øver, ingen næmd, ingen glømd.  
Med slæktens hjælp tycker jag att vi tillsamman skall arbeta 
på att stärka och førbættra på de områden som ær møjliga. 
  
Hær ær några bud på vad jag menar vi skall arbeta før: 
 1 Att følja upp på James Paulis Slæktbok och få den 
upptryckt igen och tillføra den resterande delen av vår 
historia till nu. Vi borde kunna få medel från vår egen fond 
eller eventuellt andra fonder. 
 2 Arbeta før att vår egen familj har lite mera glædje av 
familjens fond. 
 3 Flera arrangemang i samma klass som dom vi har haft. De 
ær minnen før livet. 
 4 Utbygga hemsidan  
 5 Att huvudmannen och kommande huvudmæn automatiskt  
træder in i Slæktføreningens styrelse. Det ær væl meningen  
att huvudmannen skall vara aktiv. 
  
 
 
 
 
 

Biografi 
  

I Pauli Brev nr 6 beskrev min halvsyster Metta om Fredriks 
førsta år på Svedberga och hur vi landade i Danmark. Man 
kommer inte ihåg allting, men turbulent har det varit. 
Vi flyttade till en gård som heter Cristinelund, som hør under 
Nysø Gods i nærheten av Præstø. H.C. Andersen har också 
bott och skrivit några av sina berømda sagor dær. 
 
En sommardag i 1947 tyckte min styvfar Oliver att vi skulle 
køra en tur i den nyligen i Sverige køpta Cadillacen. Vi 
hamnade i Hornsherred och kørde in på ett gods och 
parkerade. Mamma, Fredrik och jag undrade vad vi skulle 
gøra dær. Han frågade vad vi tyckte om det, før det hade han 
køpt. Godset Svanholm blev vårt nya hem och vi hade en 
fantastisk barndom och ungdom dær. 
 
En del av Paulislækten har också vistas dær. Oliver hade 
bl.a. en del inom militæren att gøra med Bjørn Hamilton, gift 
med faster Barbro. Jo Fredrik och jag har hoppat i høet med 
kusinerna Bjørn och Carina.  
De tre førsta åren gick jag i skola på internat hos familjen 
von Essen i Tidaholm. Det var inte alltid lika trevligt att bara 
att se familjen  sommar-, jul- och påskloven. Det førsta året 
var Fredrik dær, men han skulle vidare till Sigtuna. Farfars 
vilja men till sist fick Mamma øvertalat Farfar till, att vi 
kunde studera vidare i Danmark på bl.a. Stenhus Internat. 
Farfar (Åke Pauli) var och ær en stor mænniska i mina øgon, 
hade stora visioner, och tænkte på den efterlevande slækten. 
Jag måste också næmna faster Ulva. Ett av dom få tidiga 
minnen från Svedberga var nær Mamma och faster Ulva 
cyklade med Fredrik och mig till stranden. Den gången hade 
jag inte tankar før det, men oj vad hon var vacker och det var 
språket också - och klangen i røsten.  
 
Jag tog realeksamen på Stenhus. Sen blev det 
bankutbildning, men man såg och ræknade ju bara andra 
folks pengar. Personligen ville jag hellre ha med djur eller 
film att gøra. 
Flyttade till Køpenhamn och tog høgre handelseksamen. Att 
komma till Køpenhamn från landet var en stor och fantasisk 
upplevelse. 
Dærefter gick turen till Tyskland på Goetheinstitutet, en 
språkskola i Bad Reichenhall, vidare till Dusseldorf, først ett 
år i en jærnaffær, sedan två år i Rank Xerox. 
I mitten av 60 talet åkte jag till Spanien och startade ett av de 
førsta diskoteken dær. Efter ett par år sålde jag det och køpte 
en tomt, byggde ett hus och  inredde ett nytt diskotek i 
kællaren. Det var tider. God musik, frihet, massor med 
positiva, søta och glada mænniskor. Om vintrarna bodde jag 
i Barcelona. Hær startade några vænner och jag en firma som 
gjorde ljusreklamer till barer, biografer och affærer. Efter sex 
år hade jag fått nog av turister, och åkte till Danmark igen. 
Har tagit en 3-årig lantbruksutbildning. 
 
Gick in i førlagsbranchen och efter några år som anstælld, 
startade jag mitt eget. Utgav en publikation till de offentliga 
myndigheterna, samt en illustrerad journal till ældre 
mænniskor.  
Efter ca sju år sålde jag firman 1988. Efter førsæljningen 
åkte jag till Spanien igen dær jag træffade Tove, som jag 
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lever tillsammans med nu. Jag tror och hoppas, att vår 
kærlek håller vår tid ut. 
I skrivande stund och dom senaste åren har jag sysslat lite 
med affærer på internet. 
Omkring kvinnor i mitt liv kan jag væl konkludera, att jag 
har træffat en del. Inte att jag har blivit mycket klokare, men 
utan hade livet inte varit vært att leva. De kan ju en del saker 
och supplerar oss mæn på bæsta vis. Har varit gift 2 gånger 
och har en dotter, Cristina Pauli. Hon ær 43 år. 
 
Som yngre fiskade jag mycket. Har jakttecken och varit på 
många jakter, dock utan att skjuta. Jag bryr mig inte om att 
skjuta djur. Naturupplevelsen i sig sjælv ær nog før mig.  
Av sport har jag prøvat en del bl.a racerlopp (Fiat Abarth och  
Porsche) och dykning. 
Segelsporten ær dock den sportsgren som har gett mig allra 
mest både sportsligt och socialt. Vi var en del som beslutade 
att sætta gång i drakklassen, som också ær stor i Sverige. 
Bland de som køpte en drake var också Prins Henrik (gift 
med Drottning Margrethe) 
Genom seglingen lærde vi kænna varandra och jag har 
besøkt ett par av hans hem, samt varit till fester på 
kungaskeppet, liksom han har varit i vårt hem och på några 
av de jakter som jag har arrangerat på Mammas gård. Jag 
kom i styrelsen och vi arrangerade seglingar och fann 
sponsorer.

 

Prins Henrik och Johan hemma på H.C. Andersens 
Boulevard 

Det utvecklade sig och vi børjade att resa runt i Europa och  
stællde upp till EM och Gold Cup (en av værldens ældsta 
och finaste kappseglingar). 
I 1987 var det VM i Australien. Bara 1 dansk båt var 
tilmæld. Det tyckte jag var synd och skam, så jag gick igång 
med att skaffa sponsorer. Det lyckades att få 21 man, 2 TV 
folk och 5 båtar i væg. Det blev mitt livs seglarupplevelse. 
Det var inte lætt att ordna allt med TV, tidningar och sociala 
arrangemang men det var det hela vært och personligen 
uppnådde min drake som bæst en 12:e plats. 
Det med djur har inte blivit så mycket, bortsett från ett par 
hundar, men jag har startat en fond som skall hjælpa till med 
att bevara noshørningar i Sydafrika. 
Tove och jag ær vana vid och tycker om att ha gæster och 
arrangera fester. Bl.a. Millenium var Metta och Reino med 
familj med. Deras brøllop arrangerade Tove och jag hær i 
Køpenhamn. 
Nu bor jag inte i Sverige, men med de moderna 
kommunikationsmøjligheterna och  god vilja menar jag, att 

vi tillsammans kan bidra till att slæktsammanhållet stærks i 
framtiden.   
Ær uppfostrad till att vara ærlig, att ha høg moral och etik. 
Det ær svårt i denna værld, men jag har det fint med de 
begreppen.  
Om någon i vår stora slækt kommer førbi Køpenhamn skall 
Ni alltid vara vælkomna. 
   
Varma hælsningar och god sommar nær den kommer 
Johan 
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Björn Hamilton 

Björn Hamilton (Clas 4) är gift med Christina och har barnen 
Suzanne, Patrik och Claes. 
Björn är född i Göteborg, uppvuxen i Skåne och bor nu i 
Djursholm. Han är väg och vattenbyggare från LTH och 
dotterson till Åke. 
 
En kväll 1989 ringde Curt von Essen mig och frågade om jag 
ville hjälpa till på Riddarhuset. Han behövde en civilingenjör 
som gått väg och vattenbyggnadslinjen på Teknisk 
Högskola. Han ville föreslå mig som ledamot i 
riddarhusdirektionen och när han så småningom skulle avgå 
skulle jag ansvara för bl a Riddarhuspalatset.  
Jag hade tidigare inte haft någon större kontakt med 
Riddarhuset. Min första tid i direktionen med Johan 
Nordenfalk som ordföranden var spännande och mycket 
lärorik. Riddarhuset representerar en av landets 
kulturinstitutioner och har som främsta uppgift att förvalta 
ett kapital som är skänkt av adelns medlemmar och som 
används bl a till stipendier och bidrag till behövande äldre 
och även till ungdomars studier.  
 
I direktionens uppgifter ingår också att förvalta 
Riddarpalatset vilket är en av de finaste och vackraste 
byggnaderna i norra Europa. Det har varit oerhört 
fascinerande att få vara delaktig i Riddarhusets skötsel under 
de år jag varit ledamot i direktionen. Jag har fått vara med 
om att ta hand om en av de mest intressanta byggnaderna i 
vårt land. För denna insats erhöll jag förra året Riddarhusets 
medalj av 8:e storleken 
 
Parallellt med Riddarhusuppdraget har jag sysslat med 
politik på heltid sedan 1992 - först som kommunalråd och 
kommunstyrelseordförande i Danderyd och sedan 2002 som 
riksdagsledamot. I riksdagen sitter jag i trafikutskottet, 
utrikesutskottet och EU nämnden. Utrikespolitik intresserar 
mig mer och mer. Världens utveckling och speciellt den 
rekordsnabba tillväxten i stora delar av Asien är 
fascinerande. Den ekonomiska och säkerhetspolitiska 
världskartan kommer att förändra sig mycket de närmaste 
åren. Att få följa den utvecklingen från riksdagens horisont 
är ett oerhört intressant uppdrag. 
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 Gustaf Mauritz 
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Som nybliven medlem i släktföreningen har jag blivit 
ombedd att ge en beskrivning av mig och min släktgren. 
Först några rader om mig själv disponerat enligt dagens 
rådande tidningsschablon:  
Namn:          Maud Jonsson 
Född:           1942 i Hällefors, föräldrar Fritiof Altahr-
Cederberg och Marianne f.Blomquist.         
Syskon:       Agneta f. 43. 
Fam:             Gift med Peter J. Distriktsläkare. Två  
döttrar,  Susanne f. 1966, psykolog och  Camilla f. 1972, 
antikvarie.               
Bor:              I Misterhults skärgård 
Verksamhet:  Arbetat huvudsakligen inom 

barnomsorg under senare år mestadels 
som     skolledare. För några år sedan 
fattade jag det kloka beslutet att i likhet 
med min make gå i tidig pension, något 
jag aldrig ångrat. 

Intressen:    Förr mestadels långfärdssegling, 
företrädesvis i Medelhavet. Numera 
husbilsburen men fortfarande till stor 
del i gamla farvatten. Mycket tid går 
till hus, trädgård och barnbarn.Under 
senare tid ett spirande intresse att söka 
mina rötter. 

Senast lästa bok: Karl den XII:s död. Gåtans lösning. 
 
”Min” gren är alltså vad som av föreningen kallas 
”Gustaf” (efter nedan nämnde Gustaf Mauritz) och som i 
släktboken rubriceras som linje D och där börjar med 
GM:s far Gustaf Adolf. 
Gustaf Mauritz Pauli f. 1808  d. 1839. En märklig och 
fascinerande gestalt i det Pauliska släktträdet. 
Uppgifterna om hans barndom är knapphändiga men 
tillgänglig information låter oss ana en turbulent och inte 
helt harmonisk uppväxt. Fadern var överstelöjtnanten 
Gustaf Adolf Pauli som 1800 vid 43 års ålder synes ha  

 
gift sig med den då blott 15–åriga (!?) Vendela Oktavia 
Trafvenfelt. Gustaf Mauritz föddes som första barnet  
 
1808, således efter att äktenskapet varat i 8 år ( om släktbokens 
uppgifter är korrekta). Fadern som var sjuklig synes ha 
tillbringat sina sista år hos sin broder Wilhelm Mauritz på 
Larum och avled när sonen var blott 8 år. Modern var då redan 
omgift sedan 1811 och avled 7 år senare. Gustaf Mauritz synes 
således redan som tio-åring ha förlorat båda sina föräldrar. 
Hans ungdom är skildrad i skolkamraten August Blanch`s 
roman ” Flickan i stadsgården”. (Ett gripande tidsdokument som 
rekommenderas för läsning.) Vi får här en bild av en yngling 
vars nimbus med dagens språkbruk närmar sig 
värstingbegreppet, vild egensinnig slagskämpe som förefaller ha 
relegerats från sin skola. Därefter snabb officerskarriär, slagsmål 
och skuldsättningar som resulterade i avsked. Flyr landet och 
etablerar sig först i Finland och sedan i St. Petersburg och gör 
där en lysande karriär som gymnastikinstruktör och fäktmästare. 
Genom sitt imponerande yttre och sin karismatiska, 
charmerande och dynamiska personlighet blir han snart känd i 
den ryska huvudstadens förnäma kretsar och då inte minst i 
tsarfamiljen. Han får huvudansvaret för tidigare nämnda 
aktiviteter vid såväl militära som civila skolor i Petersburg. 
Hastigt växande inkomster möjliggör att han kan leva på stor fot 
med palats, eget stall, ekipage, talrik tjänarstab etc. vilket också 
medför att han betalar av sina skulder från Stockholmstiden till 
sista öret. 
Gustaf Mauritz tycks avancera till överstelöjtnant, men hans liv 
avslutas dock abrupt. Efter att under äventyrliga omständigheter 
ha besökt en landsman som insjuknat i smittkoppor insjuknar 
han själv och dör 1839, blott 31 år gammal. Han efterlämnar då 
sin 21-åriga änka Klara Katarina f. Bergström och två små barn. 
 
Karl Gustaf Pauli  f. 1836 d.1906 således son till Gustaf Mauritz 
och tidigt faderlös kommer han att växa upp hos sin morfar i St 
Petersburg, grosshandlaren Karl Bergström. Som erkänsla för 
faderns insatser bekostas han studier av ryska staten och efter att 
ha tagit studenten  påbörjar han medicinska studier därstädes. 
Synes därefter ha flyttat till Geneve där modern gift om sig med 
reformerta prästen Jean Francois Etienne Anspach och kommer 
då i kontakt med Henri Dunant , grundare av Röda Korset. Då 
Gustaf var 21 år flyttade han med sin syster Vendla till Sverige. 
Formellt blev han här kanslisekreterare vid lantförsvars-
departementet, men hans egentliga verksamhet var inom 
lärarkallet. Han startade bl.a Södermalms Högre Läroverk för 
flickor, men verkade framförallt som lärare i franska och ryska 
inom olika försvarsanknutna skolor. Han kom att utge en del 
språkläroböcker, en resehandbok på franska samt översatte även 
en del Moliere-pjäser från franskan. Han var en av 
initiativtagarna till att starta Röda korset i Sverige. 
Gustaf gifte sig 1869 med Emma Charlotta Swartling och fick 5 
barn med henne. Två av dessa, varav enda pojken, dog i unga år 
varför grenen egentligen på svärdssidan dog ut vid Gustafs död 
1909. 
Makarna hade alltså tre överlevande  döttrar: Ebba , Magda och 
Gunni. Den mest namnkunniga av dessa kom att bli Ebba ( se 
nedan).  
 
Magda Vendela Pauli  f.1877    d. 1957. kom att bli min farmor. 
Hon gifte sig 1909 med revisorn i kammarrätten Fredrik Altahr-
Cederberg. Makarna fick fyra söner, varav den näst yngste var 
min far Fritiof Altahr-Cederberg f.1915 d. 1983. Godsägare i 
Sångshyttan Hällefors. 
 
Gunni Pauli  f. 1883  d. 1981 Gift 1910 med friherre Robert 
Hermelin. Härifrån härstammar bla Johan Hermelin som är 
medlem i vår förening. 
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Ebba Helena Pauli  f. 1873  d. 1941 Hon blev fr a känd 
som en pionjär och eldsjäl  inom svensk socialvård. 
Hennes humanitära anda kom att karaktärisera 
utformningen av de första sociala 
omvårdnadsprogrammen i början av förra seklet. Hennes 
huvudsakliga livsgärning var dock insatserna på den av 
Nathanel Beskow grundade Birkagården, där hon var 
ledare för den barnavårdande verksamheten. Hon var 
också initiativtagare till den inom psykiatrin fortfarande 
verksamma Sankt Lukasstiftelsen. Ebba hade även en 
betydande författargärning omfattande ett flertal böcker 
inom bl.a uppfostringsfrågor, liksom allmänt 
filosofisk/etiska frågor och som kom att översättas till 
många språk. 

 
Ebba 
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VILLA PAULI 

Söndagen den 17 september kl 13.00 
 

Vi kommer att äta en härlig buffé och ha en trevlig 
eftermiddag tillsammans 

 
Pris för buffé inkl. en starköl, ett glas vin eller Ramlösa 
275:-. Barn under 12 år:120:- inkl 1läsk. Små barn som 
kanske bara äter någon köttbulle debiteras ej. 

 
OSA före den 1 september 2006 till 

Metta Pauli 
 

Det går bra per  telefon 018-36 30 43 
via epost  metta.pauli@swipnet.se 
via post Metta Pauli 
 Hofgården, Funbo 
 755 97 UPPSALA 
I samband med anmälan insättes avgiften på föreningens 
plusgiro (se rutan med föreningsinformation) 
Vägbeskrivning till Villa Pauli finner ni på hemsidan. 
 
Vi kommer då att kunna diskutera vilket intresse det finns  
för en släktresa 2007 till Österrike.  
 
Önskar Er alla en fin och solig sommar! 
Hälsningar 
Metta Pauli 
Ordf. i Pauli släktföreningen 
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Maja Kåreland och Martin Hübinette (Clas 4)  gifte sig den 3 
juni i Uppsala. 
 
Anne-Marie Hallberg och Andreas Pauli (Albert 4) gifte sig den 
17 juni i Seglora kyrka. 
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!/���1(�� � 33.4�Surfa till www.pauli.se 
Jag är tacksam för alla förslag på förbättringar och ämnen. 
Det kan ta lite tid innan hemsidan blir uppdaterad, men jag spar  
alla idéer och försöker svara ifall det går att genomföra 
Om någon vill bidra med material så skicka det gärna till mig. 
Det finns numera fotoalbum från släktträffar och resor till 
Malborghetto/Stiegerhof upplagda på hemsidan. Access till 
dessa album kräver lösenord – vänligen kontakta Joakim. 

 Joakim  031-923428 
   joakim@pauli.se 
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Ättens sköldebrev från 21/6 1598 är numera deponerat hos 
Riddarhuset. Ättemedlemmar kan skåda brevet. 
 
Kopior kan beställas av Karl-Henrik Stiernspetz. Föreslaget pris 
är 600kr för 55x70 cm. Styrelsen vill tacka Karl-Henrik för hans 
insats med fotograferingen. 
 
Styrelsen vill även tacka Göran Mörner för hans insats. 
Göran håller på att lägga upp en databas över deponerade 
sköldebrev och förhoppningen är att man i framtiden kan skåda 
dem på internet. 
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Meddela gärna föreningen ( joakim@pauli.se) om du flyttat, 
skaffat e-post eller dylikt. Det underlättar vårt arbete med att 
skicka information till medlemmarna. 
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 Adress: Hofgården 
Funbo 

75597 Uppsala 

E-post: sf@pauli.se  
Tel c/o Metta Pauli 018-36 30 43 
Postgiro c/o Jörgen Pauli 434 49 03-2 
Ordförande Metta Pauli 018-36 30 43 
V Ordf & 
Skattem. 

Jörgen Pauli 08-716 74 28 

Ceremonimästare Martin Hübinette 018-51 06 75 
Sekr & Arkivarie Tom Pauli 018- 50 39 56 
Fotograf Joakim Pauli 031- 92 34 28 
Revisor Calle Bolinder 08- 660 12 40 
Revisor Peder Kai-

Larsen 
08- 35 84 68 

Hedersordförande Johan Pauli 0045 358 32121 
Hedersledamot Stellan Pauli 08-758 21 31 

 


