PAULI BREV

19

Dec
2020

TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING

Kära medlemmar!
Året har varit dramatiskt med pandemi som
dragit in och påverkat situationen för samtliga, många har blivit sjuka och alla har, på
något sätt drabbats av de olika restriktionerna. Historieböckerna kommer antagligen
ägna mer åt 2020 än åt andra år.
Min förhoppning är att det snart kommer
ett vaccin så att situationen kan återgå till
mer normal nivå även om det är sannolikt
aldrig kommer att bli såsom innan. Jag
hoppas att alla skall hålla sig friska, tag
vara på er och era närstående och håll ut.
Och jag önskar er alla Gott Nytt År, måtte
det bli bättre än 2020.
Joakim

Ylva Broms (Clas 4) har skrivit lite om Bullandö
Det här är en berättelse om vår familjs
historia på Bullandö halvön, en skärgårdsidyll längst ut på Värmdö, 4 mil från
Stockholm och cirka nio sjömil ifrån seglarmetropolen Sandhamn. Idag ligger här en
av ostkustens största marinor med plats för
1400 båtar som min far Lars Broms lät
bygga.
Först dock en kort tillbakablick till den senare delen av 1700-tralet och Ferdinand
Pauli, min mormors farfar. Efter många års
studieresor främst till parfymernas land
Frankrike, flyttade familjen Ferdinand Pauli
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till Jönköping där han mycket framgångsrikt skapade en egen industritillverkning av
parfym och liknande produkter. Industritillverkningen var den första i sitt slag i Sverige och med export även till våra grannländer bidrog den till ett uppsving för Sveriges ekonomi. Framför allt var det eau de
Colognen som vid den här tiden kom att
bli väldigt över hela världen.

År 1906 börjar familjens till Bullandö. Clas
köper då ett större stycke mark i detta område längst ut på Värmdö och ger Clas
Westman i uppdrag att rita herrgårdsbyggnaden. Arkitekt Westman är bland annat
känd för att ha ritat Stockholms Rådhus.
Huset, som från början var tänkt som en
jaktstuga, uppfördes där torpet Simpan en
gång stått.

Efter många långa år i Jönköping flyttade
familjen Pauli fabriksanläggningen till Fleminggatan 39 i Stockholm. En inköpt fastighet på Brunkebergstorg blev deras bostad.

Åke, Ferdinand, Clas och Hattie
Jakt var Clas stora passion och han invaldes till ledamot af Hans Maj:t Konungens
Jaktklubb. Han hade själv fler jaktområden
på Bullandö och ön Bolmsö i Småland, där
han jagade tillsammans med sina bröder
James och Albert samt sonen Åke.

En av Ferdinands söner var Clas Ferdinand Pauli (1850 - 1917). Clas utbildade
sig till civilingenjör och studerade kemiteknik i Tyskland, Frankrike och England. Efter faderns död tog Clas över hela rörelsen. Han moderniserade fabriken och började saluföra nya antiseptiska preparat
med finare toalettvålar.

Med tiden bodde Clas mer och mer på
Bullandö och i herrgårdshuset hade familjen Pauli en barnskötare, en kokerska, två
”jungfrur” och en trädgårdsmästare.
Efter Clas död tog sonen, min mors morfar
ryttmästare Clas Åke Mauritz Pauli (1876 1968) över såväl Parfymeri F. Pauli och
Bullandö. Åke var bosatt i Stockholm på
Strandvägen 74, idag Ungerska Ambassa2

den. Han använde Bullandö Gård som sitt
sommarställe och bodde helst på Bullandö
hela sommarhalvåret, där hans barn och
barnbarn kunde simma och bada i denna
fantastiska skärgård.
Åkes vackra arton meter långa mahognybåt, Yachten Caprice, låg och guppade i
Simpströmmen nedanför herrgårdsbyggnaden. Yachten döptes senare om till Vitesse och finns idag att beskåda på Pampas Marina i Stockholm.
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70-talet blev kontor i under Marinans uppbyggnad.

Åke kördes från Stockholm till Bullandö av
sin chaufför Andersson. Nu är vi redan på
1950-60-talet. En kilometer från Bullandö
passerade man Korkmans Kiosk och enligt utsago från tidigare anställd i kiosken
var det Andersson som fick gå av här och
handla Aftonbladet, Expressen och en Marabou mörk chokladkaka.
1926 sålde Åke en bit mark på 659
kvadratmeter till Kungliga Vattenfallssystemet för 200 kronor. Det är på denna mark
som transformatorstationen idag står.
På Bullandö bedrevs jordbruk på de 35
hektar åkerarealen. På 1930-talet fanns
det fem hästar, arton kor, åtta ungdjur, en
tjur, sju får och hundra höns som sköttes
av en arrendator. Arrendatorn var fast boende på gården i Plommonlunden, som på

Vägen till Bullandö var mycket smal och
krokig, omringad av enorm skog med
stora kraftfulla granar. Jag minns själv när
vi flyttade ut till Bullandö att jag upplevde
att luften var sövande.
Det var under 60-talet som de första stegen mot det som idag är Bullandö Marina
togs. Mannen bakom det var min far Lars
Broms som var gift med Margareta f. Hök,
dotter till Hattie f. Pauli, min mormor. Hattie var Åkes dotter i hans första äktenskap
med fru Vesta, som var amerikanska.
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Lars köpte hela Bullandö halvö år 1967
från Åke Pauli. Under budgivningen fanns
det flera intressenter och slutstriden stod
mellan familjen Bonnier och Lars.

Lars Broms(2003)
Lars seglarintresse var större än att driva
lantbruket på Bullandö. År 1968 provade
han att hyra ut åtta svajbojar i Hemviken.
Lars annonserade i Svenska Dagbladet
och på Båtmässan i Ostermans Marmorhallar. När många ringde, förstod han att
det var värt att satsa på båtplatser för det
snabbt ökande båtlivet. Istället för bojar
började han att bygga bryggor och även
muddra. Fler och fler bryggor byggdes under vintrarna och successivt kom det att
utvecklas till en riktig marina.
Min bror Fredrik skötte ekonomin och till
en början satt han i torpet ovanför nuvarande busshållplats iförd dunjacka och
varma kläder om vintrarna. Efter ett par år
flyttade Fredrik till den varmare Plommonlunden och sekreterare Kerstin anställdes
för att hjälpa till med den växande administrationen.

Den lilla sjömacken som också fungerade
som hamnkontor, var bland de första investeringarna Lars gjorde. Två pumpar installerades, en med vanlig bensin och en
med oljeblandat. Där jobbade Fredrik och
även jag extra under sommarlovet.
Exploatering var nödvändig för att Marinan
skulle kunna expandera. Lars sålde därför
132 tomter år 1977 och senare såldes ytterligare 39 tomter som idag är Bullandö
Seglarby. Sjömacken blev större och samtidigt tillkom en liten handelsbod, som min
mor förestod. Jag hjälpte henne att handla
varor. Sömndrucken stod jag hos grossisterna i Årsta hallarna tidiga morgnar.
I takt att det blev mer och mer att göra
anställdes fler. Då tyckte Lars att det var
dags för Margareta att göra något annat.
Seglarkläder och regnstövlar efterfrågades och Margareta kom på idéen att
öppna en klädesbod. Margaretas sinne för
god smak och design ledde till en ”Flotte”
som inreddes till en flytande Boutique intill
Sjömacken.
Behovet av fler båtuppläggningsplatser
gjorde att man var tvungen att spränga
bort berget där nuvarande varvshuset och
båthallen idag står. Alla bergmassor
sprängdes bort och maldes i en stenkross
och spreds ut på nuvarande båtuppställningsytor hela vägen till Kaj 6.
Marinan byggdes ut i rask takt. Många fler
båtplatser behövdes och snart var Marinan uppe i närmare 1000 båtplatser. För
att båtägarna skulle kunna ta sig ut till sina
båtplatser krävdes en ny väg från Fagerdala till Bullandö, Denna bekostades av
Lars tillsammans med de boende längs
den nya vägen. Till slut lyckades Lars
även övertala SL om att ändra slut station4

en på bussen från Stockholm, från Fagerdala
Brygga till att istället bli Bullandö. Efter att
vägar även tillkommit inom själva Bullandöområdet, som hittills varit rena rama skogsmarker och grönområden, anlade slutligen
Marinan VA-anläggningen 1979.
Handelsboden med båtägarnas viktigaste
förnödenheter arrenderades så småningom
ut och för att öka behållningen av att ha båt
på Bullandö, byggdes nu Bullandö Krog. Det
var ingen mindre än Wermdö golfklubbs
krögare Bruno Simonsen med Heinz
Glöckner som kökschef som arrenderade krogen. Den goda maten och den höga stämningen gjorde att Bullandö Krogen blev väldigt populär och lockade ännu fler båtkunder.
Under åren har jag och min syster Jacqueline
och barnbarn i familjen sommarjobbat på Krogen. Sedan cirka tjugo år drivs krogen av
Magnus Johansson och hans partner ”Julle”
Olof Ljunggren. Efter utbyggnad i flera steg
finns idag sittplatser för ett stort antal gäster
både inomhus och ute på brygganläggningen.
Olika företag etablerades på Marinan. RTC Båtkontakten kom till Marinan redan år 1968
och förmedlade båtuthyrning och sålde begagnade båtar ifrån torpet ovanför busshållplatsen. Tjugo är senare flyttade båtuthyrningen in på Marinans mark. Huvudkontoret
med personalutrymmen byggdes i början av
80-talet, liksom verkstadshus för Marinans
Båtar och fordon. Gamla torrdasset ersattes
med wc och duschar.

gården sköter Johan bl a inhyrda hästar och
får som betar hagarna. Eftersom han har en
stor familj var han tvungen att bygga till huset. Det blev en vacker tillbyggnad som lyfte
fram det gamla.
Flera företag etablerar sig på Marinen mellan åren 2008- 2017. Den omåttligt populära
Bullandö
Glassfabrik
flyttar
in
i
”Sjömagasinet” som uppfördes på Hamnplanen. ”Madde” Madelaine Gustavsson tog
över driften av den nya klädbutiken som nu
stod på hamnplanen efter att ”Flotten” sålts.
Idag driver Madde Glassfabriken efter
många år som företagare på Bullandö.
Bror Fredrik hade sedan år 1994 tagit över
VD-skapet även om Lars fanns kvar i bakgrunden med sitt härliga skratt och sinne för
service och visioner. Han for istället ut på
böljan den blå med sin segelbåt Baltic
Queen till varmare länder under långa perioder. Margareta följde också med på seglingarna, men spenderade mesta tiden på
Bullandö för att ta hand om sitt hem och den
stora härliga trädgården mot Simpströmmen
där äppelträden, päron- och körsbärsträden
och hallonbuskarna behövdes skötas, likaså
de vackra rosenrabatterna längs gången
ner till bryggan.

Idag är det tredje generationen Bromsar
som axlar VD-skapet, bror Johans son CarlJohan Broms.Bullandö har gåttigenom
många faser och förändringar under de 115
år sedan Clas lät bygga en
Lars plan var att ge Bullandös båtkunder den jaktstuga/sommarvilla.
bästa service och trivsel. År 1992 flyttade familjeföretaget Brohäll Marin in i varvshuset.
Sju år senare flyttade bror Johan med familj
till Bullandö och byggde ett hem i arrendatorhuset från år 1830 ovanför ladugården. På
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Pauli Släktförening på Facebook
Det finns en grupp som heter Pauli släktförening. Gruppen är öppen för alla som uppfyller kriterierna att bli medlem i föreningen.

Betalningsuppgift:
SEB 5699 07 152 94
Swish: 0763399911

Min mor Margaretas barndomsminnen från
Bullandö lever alltjämt kvar. Hur hon badar
från det gamla badhuset som låg i Ölviken
snett mitt emot trädgårdsmästarbostaden och
minnen från den underbara liljekonvaljstigen
från herrgården till dagens marina.
Idag om somrarna badar och bastar familjen
Broms barn, barnbarn och barnbarns barn
från den gamla ångbåtsbryggan i Simpström,
nedanför herrgårdsbyggnaden, som på 1930talet var en hållplats för Ångbåtar på väg ut till
Sandhamn, Möja och andra öar.
Gott Nytt År
Ylva

Information om släktträff
Förra året bokades Riddarhuset för en släktträff den 2:a oktober 2021. Idagsläget kan
man konstatera att det var tur att väntelistan
var så lång. Förhoppningen är att ett vaccin
kommer och att restriktionerna kommer att
lättas och vi hoppas att alla kan hålla sig
friska till dess. Mer information kommer i
nästa nummer av Pauli Brev.
E-post pauli.se
Styrelsen ber att få påminna om att epostadressen <pauli.se> för närvarande kostar 50:- per år.
Observera att e-postadressen bara är tillgänglig för medlemmar i släktföreningen.
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