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Villa Pauli den 17 september 2006
Denna strålande höst– och tillika valdagen, ägde vår 
senaste släktträff rum på Villa Pauli.

Det var 21 personer som anmält sig och det var 
roligt att det bland dessa se nykomlingar dels från 
Clasgrenen (Marie med sambo Jean Christophe, So-
fie och Sabina) och dels Gustafgrenen (Camilla Alt-
har-Cederberg med sambo Per Lindqvist).

Vi minglade i den vackra trädgården för att se-
nare samlas i salongen där vi åt en härlig buffé un-
der välvilligt överinseende av Albert, Anna, Georg 
och Hanna, alla med sina avkomlingar. Dessa fanns 
samtliga representerade i bilderna av de Fyra årsti-
derna, dvs målningen i salongen.

Vid slutet av lunchen kom Villa Pauli:s ägare, 
Arnfinn Röste, in och presenterade sig.

Han har ett förflutet inom Ericsson och driver 
numera ett par olika företag inom telekombran-
schen. Han äger  dessutom Villa Pauli som drivs som 
en exklusiv klubb.

Röste samlar på pauliana och har på senare tid 
köpt in en Pasch som föreställer Generalen Wilhelm 
Mauritz samt en tavla föreställande Wilhelms maka 
Brita Sophia. Det senaste förvärvet lär vara en tavla 
på Ferdinand, men det har genomförts efter träffen.

Arnfinn berättade vidare att Agneta (Georg 3) är 
involverad  i Villa Pauli:s 100 – årsjubileum. Vi hoppas 
kunna skriva mer om detta i kommande nummer.

 Vi blev synnerligen väl mottagna och vi välkom-
nades att vandra runt och titta på all konst Därefter 
fick vi inspektera den gigantiska vinkällaren.

När man har trevligt går ju som bekant tiden fort 
och plötsligt var det dags att ta farväl efter en mycket 
lyckad eftermiddag tillsammans på Villa Pauli.

Det är ju inte långt kvar till nästa släktmöte, vil-
ket planeras till våren/försommaren 2007. Inbjudan 
kommer att skickas ut senare.
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Om Sven - min farfar
Min farfar, Sven 
Pauli var för mig 
en diffus, smal och 
skör person. Jag 
har tyvärr mycket 
vaga minnesbilder 
av honom.

Visserligen var 
jag 15 år när han 
dog - men vi hade 
mycket lite kon-
takt. 

Han föddes 1867 
och dog 1952.

Vi besökte farmor Ellen och farfar Sven i Småland 
på deras sommarställe i Lekaryd under kriget på 
somrarna någon vecka eller två, men annars blev det 
mycket lite umgänge oss emellan.

Vi bodde i Västerås och de i Stockholm. Vi hade 
ingen bil och det var ytterst sällan vi for med tåg till 
storstaden.

Som litet barn minns jag mest hans gravt deforme-
rade händer, som innebar att han hade svårt att äta 
och hålla i saker. Han var reumatiker. 

Dessutom hörde han dåligt, (jag hade fått höra att 
han glömt att öppna munnen när de smällde av en 
kanon när han var på ett krigsfartyg.) 

Om det är sant eller ej...

Han var marindirektör, så han besökte väl fartygen 
då och då. 

Han hade alltså en utbildning som civilingeniör på 
skeppsbyggnadslinjen på Tekniska Högskolan, men 
han började som militär och läste sedan vidare på 
högskolan.

”Var tysta och stilla ungar - tänk på farfar och 
farmor!” 

Under 2:dra världskrigets första somrar bodde vi 
alltså några veckor på Lekaryd i Småland. 

Farfar och farmor hade köpt stället 1918 för att deras 
barn (speciellt med tanke på sonen Bengt), skulle få 
frisk luft och färsk mjölk.

Vi var sex något så när jämnåriga kusiner som var där 
tillsammans. 

Vi var som barn tvungna att alltid ta hänsyn till far-
far och vad han behövde av tystnad och stillhet. 

Det måste ha inneburit ett stort tålamod för våra för-
äldrar, men också för oss barn att hålla oss inom de 
råmärken som stakats ut. 

Farmor och farfar var de som styrde utan att egentli-
gen säga så mycket. 

Därför försvann vi barn så fort vi kunde till grannen 
- till Klockargården och deras barn - där vi verkligen 
fick leka.

Men det jag framförallt minns var hans försynta och 
milda framtoning. 

Han satt ofta på en liten pall och rensade ogräs, men 
han gick också omkring - i full linnekostym och 
stärkkrage - ofta med hatt 

och vårdade sin sparris och sina kronärtskockor. 

När de väl var ätbara så fick vi barn inte smaka, utan 
det var de vuxna som satt och ”njöt”av delikates-
serna. 

Jag tittade förundrat på och lyssnade när de skrock-
ande åt de där konstiga maträtterna.

Han var, sägs det, också mycket händig och road av 
att snickra så han lät inreda en riktig snickarbod. Där 
vistades han en hel del av sin tid.

Farfar och farmor fick fem barn. 

Min far, Sixten föddes 1904, hans syster Eva 1905, 
Bengt 1906, Ingrid 1909 och Märta 1913.

Ingrid (kallad för Kiffo) har skrivit en del om sin 
barndom i små häften och där bl.a.skrivit om 

hur Märta som 6 år gammal dog i difteri 1919 och 
hur Bengt 15 år gammal dog 1921. Han var, enligt 
Kiffo, farmors älsklingsbarn.

De bodde många år i Karlskrona i en stor 10-rum-
svilla för att sedan flytta till Stockholm i början av 
1920-taler - till Skeppsholmen - Långa Raden 2.

De sista åren av sina liv levde de två i en liten etta på 
Artillerigatan!

Nu, när jag själv är farmor tänker jag ofta på min 
barndom och vad äldre generationer kan betyda för 
barnbarn, för mellangenerationen och för oss själva. 

Tyvärr fick jag aldrig någon självklar och varm kon-
takt med mina farföräldrar. Men en artig och vänlig 
relation var det. 
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Vi träffades inte så ofta, avstånden var ofantliga på 
den tiden och telefonen skulle användas bara till det 
nödvändigaste.

I förbigående kan jag berätta att min morfar som 
dog 8 år innan jag föddes, var ett under av omtänk-
samhet och värme. 

Det har min mor och moster talat om med stor kär-
lek. 

Det var han som badade och skötte om sina barn, 
klippte naglar och var allmänt en kärleksfull män-
niska.

Men han var väl ett undantag, för den tiden. Men 
han ville och tog konsekvenserna av att få närhet till 
sina barn. Han gav och fick kärlek tillbaka.

Men farfar Sven då?! Jo, han var mer tror jag, en man 
av sin tid med vad den tidens konventioner angav. 

Men, som jag skrev tidigare, var han en mycket för-
synt och mild människa med en fin humor.

Som ett exempel kan jag nämna när han, relativt ny-
ligen opererat sig för brutet lårben och var beroende 
av krycka, var på väg upp för en trappa hos min ku-
sin Rei. 

Rei sprang så klumpigt förbi farfar i trappan att han 
tappade sin krycka och föll på ett trappsteg och skrek 
till av förskräckelse. 

Men istället för att ”gräla” bad han Rei om ursäkt för 
att han skrikit till. Det är något Rei aldrig glömmer.

Han läste flera dagstidningar mycket noga - men 
hans favorittidning var - Grönköpings Veckoblad. 

Min far, Sixten, fick mycket av hans personlighet. 
Han var också en försynt och god människa och som 
gjorde det som föväntades av honom. 

Han blev också civilingeniör, men arbetade som an-
läggningschef inom gamla Televerket i Västerås. 

Men när han kunde, gick han in i sitt privata rum 
och skapade. 

Då gjorde han det som inte gav inkomster - bara gav 
tillfredställelse till honom själv och senare även till 
oss. 

Han snickrade möbler, han målade tavlor, han skulp-
terade och under sin sista tid skapade han underbara 
teaterstycken i miniformat.

Min faster Eva minns jag som en mycket varm glad 
och humoristisk kvinna. Hon hade också en lust att 
skapa. 

Men hon var kvinna av sin tid och då skulle flickor 
inte utbilda sig till något eget utan tänka på sin till-
kommande och vara moder i sin kommande familj. 

Men hon bröt den tanken och blev pappslöjdslärare 
och arbetade vid fritidshem - men som på den tiden 
innebar att man arbetade ideellt!

Faster Ingrid (Kiffo) hade en stor vilja i en liten 
kropp. Hon var kort till växten men hennes bruna 
ögon och ivriga gång uttryckte - vilja, vilja. 

Hon utbildade sig till sjukgymnast och arbetade 
många år på Mörby (Danderyds) sjukhus. Men hen-
nes största hobby var att skriva och berätta. 

Det mesta är barndomsminnen men hon skrev också 
dikter och andra tanketexter. 

Reflektion:   

Är konventioner starkare än egen vilja? 

Alla tre barnen ville utveckla sina konstnärliga ådror 
- men ingen orkade genomföra dem helt och fullt. 

Kanske det var så också för Farfar...

När jag nu fick chansen att berätta vad jag mindes av 
min farfar Sven så blev jag både ledsen och glad. 

Ledsen över att jag minns så lite, ledsen över att jag 
inte fick den kontakt som jag vet att andra barn hade 
med sina farföräldrar, 

ledsen över att han inte tog chansen att träffa mig, 
ledsen över att hans historia inte är dokumenterad. 

En annan händelse; - Farfar och farmor och många 
i släkten sitter vid matbordet och någon berättar en 
historia och alla brister ut i stort skratt - även farfar. 

Sedan säger han:” Ja, inte för att jag hörde något - 
men roligt var det!”



Varje människa har ju sin historia att berätta.

Men jag är glad över att jag har några minnen av 
honom, glad över att han var en fin människa, 

glad över att jag började rota i mina minnen och 
förstå hur mycket den äldre generationen kan ge till 
sina barn och barnbarn. 

Annika Pauli Blom, (Sven 3) 
(heter officiellt Anna)

P.S.
Strax innan han dog, sade han till farmor: ”- Ja du 
Ellen, att jag hör dåligt kan jag förlika mig med, li-
kaså att jag nästan inte kan gå,

inte heller att mina händer hjälper mig - men att jag 
nu också har blivit blind - det kan jag inte acceptera. 
Det är lika bra att få dö”.

Han begravdes på Lekaryds kyrkogård tillsammans 
med barnen Märta och Bengt, senare begravdes även 
Farmor där. 

Nu finns inte ens graven kvar.   D.S

Adelsmöte 2007
Adelsmöte kommer att hållas 2007. Enligt reglerna 
är det huvudmannen, Johan (Clas 4) som represente-
rar ätten. Eventuella motioner kan skickas till styrel-
sen senast 10 januari. Styrelsen kommer att bearbeta 
motionerna och sammanställa dem till huvudman-
nen.

Släktresa
En släktresa till Österrike och Italien planeras till vå-
ren/försommaren 2008. Tanken är att besöka släk-
tens ursprungsorter, Malborghetto och Stiegerhof, 
400 år efter det att Zacharias lämnade Kärnten.

Styrelsen undersöker olika alternativ, varav ett är 
att organisera hotellrum för dem som är intresserade 
och att alla reser på egen hand. 

Dock kommer ett par olika alternativ att presen-
teras.
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Legala Notiser
Eva-Kai Larsen (Georg 4) och Peter Larsson vigdes i 
Nacka Stadshus 25 juli 2006.

Lukas Stellan Pauli (Georg 5), son till Kerstin och 
Jesper Pauli, föddes 5 september 2006

Karin Lundberg och Mikael Pauli (Albert 4) vigdes 
9 september 2006 i Ulriksdals slottskapell.

Vendla, dotter till Camilla Altahr-Cederberg 
(Gustaf 6) och Per Lindqvist, föddes 12 november 
2006


