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Ättens huvudman,

1939 06 15 , 
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Fredrik, ättens huvudman och min bror har avlidit efter en längre
tids sjukdom. Det står i hans journal att Fredrik Pauli ”afgik ved
döden den 4 november 2005 efter nogen tids svaer sygdom”.
Fredrik föddes och växte upp på Svedberga gods i Skåne.
Han var son till Clas och Elsie Pauli men under barndomsåren
skilde sig hans föräldrar och Fredrik flyttade med sin mamma och
bror Johan till Malmö. Elsie gifte senare om sig med Ole Sandberg
och bosatte sig i Danmark på Svanholms slott. Där fick Fredrik två
halvsystrar Cecilia och Marianne.
På Svedberga träffades vi när det var skollov. Fredrik gick på
internatskola i Sigtuna men sin studentexamen avlade han i
Danmark. Jag var ju hans nya halvsyster och i Clas nya äktenskap
med Marianne fanns även mina andra halvsyskon Gunilla och Lars.
När vi alla träffades var det verklig fest. Vi byggde cowboystuga
och klädde ut oss och hade teater.
I vuxen ålder fick han dubbelt medborgarskap och Fredrik bosatte
sig i Danmark där han gifte sig med Jette. Efter några år skildes de
och efter en tid träffade Fredrik Åse Præstekær och gifte om sig De
hade tyvärr sin stora kärlek för kort tid tillsamman eftersom Åse
drabbades av cancer och dog efter en tids sjukdom. Därefter har
Fredrik levt tillsammans med Lisbeth Petersen. De separerade efter
12 år.
Fredrik hade en stor kärlek till naturen och han älskade att jaga och
hade många jakter på både Svedberga och Svanholm och var en kär
gäst hos sina jaktkamrater
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Men det som låg honom varmast om hjärtat var havet. Han byggde
under sin levnad 2 båtar som han seglade med i Medelhavet och
hans sista projekt var en 47 fot motorseglare.
För att kunna färdigställa denna båt köpte han sig ett litet hus i
Grumlöse. och på tomten hade han båten som han byggde på.
Anledningen att han flyttade till Grumlöse var för att kunna sjösätta
båten och komma fram med den till havet. Tyvärr blev denna ej
sjösatt. Men in i det sista satt han med sina ritningar och planlade
arbetet med båten för att kunna segla iväg. Han var mycket envis
och vägrade acceptera sjukdomen och kämpade för att färdigställa
båten.
Fredrik var en generös person som älskade livets goda. Han delade
mer än gärna med sig. Han hade en stor estetisk förmåga både vad
det gäller hantverk och det kulinariska.
En tradition som finns i Sverige men inte så mycket i Danmark är
att äta kräftor. Varje år gästade han oss för att ta del av denna
tradition och då hade han med sig sin kräfthatt som vi skrivit
Fredrik Ers Nåd på. Denna hatt hade han hängandes på sin
sänggavel intill sin död.
Fredrik levde till största delen sitt liv i Danmark men mot slutet
vid alla sjukhusbesök vi gjorde tillsammans poängterade han ”detta
är min svenska syster” och läkarna undrade hur detta hängde ihop.
Jo, jag är ju svensk. Detta finner jag som ett bevis på att han i sina
rötter i slutskedet fann det viktigt att vara Fredrik Pauli från
Sverige. Fredrik kunde inte tänka sig att vistas på sjukhus så därför
bodde jag de sista månaderna med honom och det var en tid
tillsammans som jag bär med tacksamhet i mitt hjärta.
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Vi är befryndade med familjen von Canal. Gabriel von
Canal gifte sig med Barbara Paul von Nagerschigg på
1600-talet. Då hade Zacharias redan flyttat till Sverige.
Familjerna lär tidigare ha träffats ganska flitigt i
Malborghet och i Nagerschigg. Knut träffade släkten på
1800-talet och Gilbert von Canal överlämnade vårt
adelsbrev från 1598 till honom. Det förvaras numera hos
huvudmannen.
Jag lyckades hitta Constanze von Canal via Internet och
hon var vänlig att skicka vidare mina email till sin farbror
och sin kusin Georg. Jag har här översatt det Georg
hittills har skrivit.
” Gilbert von Canal var den siste i ätten i Malborghetto.
Hans far, Anton Ernst III, förlorade sin mark under 1870
pga lån som inte kunde betalas. Det var mer än 4000
hektar mark och ett flertal byggnader.
Gilbert flyttade till Tyskland och blev konstnär för att
slutligen undervisa i Bayerische Akademie der Künste.
Han var både konstnär och musiker,musikundervisningen
hade han fått i Wien under Anton Bruckner. Gilbert gifte
sig med Ida Baum från Elberfeld 1882. Idas familj var
textilproducenter. Ida och Gilbert fick tre barn:
Hans, som dog redan vid 15års ålder, Eleonore och Erich.
Eleonore gifte sig med Dr Benno von Heynitz (i Sachsen)
1912 och de fick 5 söner och en dotter. Tant Eleonore var
konstnär som sin far och även pionjär inom biodynamisk
odling i Tyskland på 1920-talet. Hennes bror Erich blev
domare och gifte sig med Hyazinthe von HeddesdorffPeters 1916. Trots att han var en högt uppsatt
medborgare, så vägrade han bli medlem i Nazipartiet.
Han blev därför ombedd av amerikanerna att bli åklagare
i Westfalen 1945.
Erich och Hyazinthe fick även de fem söner. Den äldste ,
Gilbert, dog i mars 1945 av kulan från en amerikansk
prickskytt. De övriga var Manfred, Heinz Joachim,
Rüdiger och Helmut. Manfred var kapten i Luftwaffe och
efter kriget drev han en textilfirma i Koblenz tills han dog
1986 (68 år) av hjärnblödning (” pilotsjuka” ).
Heinz Joachim ärvde sin mors vingård i Moseldalen som
varit i hennes familj sen tidigt 1400-tal. Heinz Joachim
lyckades få det lönsamt och var dessutom en beundrare
till Richard Wagner. Han dog 76 år gammal 1996 och
efterlämnade en dotter och två söner. Rüdiger blev chef
på Siemens i München och Helmuts karriär var som
vinproducent i Rheinland. De två nu levande sönerna av
Erich och Hyazinthe är därför Rüdiger von Canal (77)
och hans yngre bror Helmut, 72.
Constanze är kusin med Georg och dotter till Helmut.
Georg är son nummer två till Rüdiger.”
Jag har skickat information till Georg om släkten och
dessutom bilder från Malborghetto och Stiegerhof. Jag
hoppas att vi kan hålla kontakten och få mer information
senare.
En för mig lite ” lustig” sak är att jag var på tjänsteresa i
juli och passade på att besöka Malborghetto på en ledig
dag. Dagen därpå körde jag till Schweiz och tillbringade
fem dagar i Pontresina, alldeles utanför St Moritz. Jag
fick i september reda på att Georg von Canal är bosatt i
samma by, endast 400m från hotellet jag bodde på.
Jag hoppas nu på nästa tjänsteresa till Schweiz så att jag
kan träffa onkel Georg. Vi har även diskuterat att
eventuellt träffas i Malborghetto.
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Knut föddes 1866 i Jönköping och var son till Ferdinand och Clara.
Han var med andra ord halvbror till Clas, Georg och James och
bror till Albert, Nils, Sven och Anna.

Efter mogenhetsexamen i Stockholm och tiden som volontär vid
Vendes regemente, reste Knut mycket i Europa. Han besökte
Tyskland, Österrike och Italien.
Han tog tekniska examina i Hannover, München och Darmstadt
och jobbade i London, Amsterdam och återvände sen till
Stockholm och Norrtälje. Han studerade även vid Stockholms
högskola och Uppsala universitet.
Han blev inte långvarig i Norrtälje, ett år efter att han startat
Pythagoras åkte han över till USA och var bosatt i Syracure
(NY), Washington (Virginia) och New York. I USA träffade
han Anna Appelin och de gifte sig. Barnen Elsa och Sten föddes
och Knut hann dessutom bli upptagen i Onondagastammen ,
därav namnet. Han var dessutom med i National Guard
(Cavalry). Familjen återvände så småningom till Sverige.
Knut blev inte långvarig i Sverige utan åkte snart ner till Italien,
via Tyskland och Österrike , främst Klagenfurt och Wien. Man
fotvandrade över Alperna och en bit ner i Italien.. Knuts tanke
var att arbeta där en kortare tid, men det blev till slut 11 år,
främst för att 1:a Världskriget bröt ut. Han var bosatt i Pallanza
(Lago Maggiore), Milano, Venedig, Genua, Rom och San
Remo.
När det äntligen blev fred igen fick familjen på plats se de tre
stora, Clemenceau, Lloyd George och President Wilson. Under
vistelsen i Italien hade de dessutom bevittnat ett val till ny påve.
Familjen påbörjade en återresa till Sverige, men Anna
insjuknade på vägen och dog i Österrike 1922. Hon ligger
begravd i Innsbruck.
Knut bosatte sig vid Saltsjöbaden och och blev folkpensionär.
Han fortsatte dock att uppfinna. Bland hans idéer finns mejsel
med skruv, rattvisare, äggkopp, väggkalendern Argus och
järnvägsskenor. Han märkte alla sina papper enligt ett system,
PB=Patentbrev, och i den kategorin finns över 80 mappar. Han
var verkligen tekniskt intresserad och enligt Sten kunde Knut
räkna upp PI till 80 decimaler, något som han lärt sig ifall
” läraren skulle fråga” . Språkmässigt klarade han av engelska,
tyska och italienska. Han var dessutom intresserad av franska,
latin och ryska (köpt ordböcker).
Knut var exemplarisk med papper och under lång tid
släktforskade han och samlade in material angående släkten.
Under sina resor besökte han både Stiegerhof och Malborghetto.
Han besökte även en avlägsen släkting, Gilbert von Canal, och
fick med sig ättens adelsbrev från 1598. Brevet hade lämnats
kvar i Österrike och förvaltades av von Canal. Knut brevväxlade
med en annan släkting, Emerich von Zenegg, och den
korrespondensen sträcker sig till 1934 (förvaras i släktarkivet).
Man kan tänka sig vilket jobb det var att flytta runt och
transportera alla papper. Knut dog 1953.
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Pythagoras!??! Alla tänker genast på trianglar och
hypotenusor, men det var ett företag som Knut Pauli
startade 1897 för att tillverka räknemaskiner. Man hade
en prototyp som visades upp på utställningen i Paris, men
konstruktionen lär ha stupat på att det var för stor friktion
i kugghjulen så att man orkade inte trycka ner knappen
som
skulle
utföra
räkneoperationen.
Senare
konstruktioner gjorda av konkurrenter hade en liten
hävarm eller vev som gjorde samma sak.
Knut blev inte långvarig i bolaget utan lämnade
Pythagoras och Sverige och bosatte sig i USA. Släkten
fortsatte driva fabriken och den tillverkade både lås och
ljusstakar innan produktionen ställdes om till
tändkulemotorer och man sålde ganska bra, ända tills
mitten av 20-talet. När de sämre tiderna kom, hade man
sålt motorer på utlandskredit, dvs köparen hade kredit.
Samtidigt krävde bankerna in pengarna. En del köpare
klarade inte av att betala och trots att släkten pumpade in
oerhört mycket pengar (enligt uppgift 400000kr i den
tidens valuta), så gick inte företaget att rädda. Torsten
(Georg 2) var då vd och fick det tråkiga uppdraget att
sätta företaget i konkurs.
2005, den elfte september, en strålande sensommardag,
träffades vi åter på Pythagoras. Fabriken har undgått
rivningshot och är numera ett industrimuseum. Vi började
med fika och en liten pratstund och sen
tog vår guide, Erika Grann, över.
Hon berättade väldigt detaljerat om hur tändkulemotorer
fungerar och visade upp motorerna ” in action” . Man
körde dagen till ära, på fiskleverolja. En tändkulemotor
har kravet att om bränslet flyter och kan brinna, så kan
man använda det.
Vi fick se en liten motor inne i tillverkningshallen. Bengt
(Knut 3) berättade om farfar Knut, som startade det hela.
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Inne på kontoret berättade Stellan (Georg 3) om Torsten (Georg
2) som avslutade släktens del i företagets historia.
Vi fick en liten paus medan Erika startade en stor tändkulemotor
som drev ett elverk.
Efter besöket på Pythagoras åkte medlemmarna till pensionat
Granparken, där besöket inleddes med en skål ute i det fria och
sen mötesförhandlingar inne i salen.
Stellan avtackades och till ny ordförande valdes Metta (Clas 4).
Andra ändringar var att Joakim (Knut 4) valdes in i styrelsen
och Peder Kai-Larsen (Georg 4) ersatte denne som revisor.
Dessutom gick Daniel (Georg 4) in som redaktör.
Kvällen avslutades med en underbart god middag.
För intresserade så ligger Pythagoras i Norrtälje och det finns
även en bok ” AB Pythagoras – En verkstadsindustri och
kulturmiljö i Norrtälje”
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Styrelsen undersöker möjligheten att besöka Malborghetto och
Stiegerhof. Tanken är att genomföra en rekogniseringstur ner till
Österrike/Italien. Det finns inget program specificerat, men
tanken är att undersöka möjligheten att organisera en resa för
övriga medlemmar i släktföreningen ifall det finns intresse.
Resan är tänkt att bli av under våren.
Orter som vi avser att besöka är främst Malborghetto med St
Caterina och Stiegerhof/Villach. En tanke är att man försöker
hitta ett billigt flyg till Salzburg eller Venedig och sen hyra bil.
Eventuella intressenter för rekogniseringsresan kan anmäla sitt
intresse till Metta eller Joakim. Vi är även intresserade av att
veta hur många som vill åka ner på den riktiga resan.
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Ceremonimästare
Sekr & Arkivarie
Fotograf
Revisor
Revisor

Det är otroligt vad tiden flyger iväg när man blivit litet
till åren. I drygt fyra år hade jag förtroendet att vara
föreningens ordförande. Vid det senaste släktmötet i
Norrtälje tyckte jag att det var dags – medan jag ännu
hade något omdöme kvar - att lämna över till någon
yngre och bland alla goda förmågor i släkten har vi nu
fått Metta som har det go som erfordras för att föra
föreningen vidare.
Det har varit en spännande tid. Från idé till grundande,
de tre släktmötena, utgivningen av alla PAULI BREV
och inte minst jobbet och samvaron i styrelsen. Förutan
de fina insatser som den har gjort hade vi inte kommit så
här långt och jag tackar för en härlig tid tillsammans. En
hel del återstår innan vi har en förening som fungerar fullt
ut och jag önskar Metta lycka till.
Helt släpper jag inte kontakten med det jag en gång varit
med om att sätta igång. Översynen av Riddarhusets
stamtavlor med hjälp av släktföreningarna är ett sådant
projekt. Vid det senaste adelsmötet fick jag som tidigare
berättats i dessa brev, med mig ett tiotal andra ätter i en
motion att hålla ett genealogiseminarium och ni har
kanske sett uppropet i Arte & Marte. Seminariet har nu
hållits den 13 mars och blev en fantastisk framgång med
över 140 deltagare (vi var fyra från
oss). Arte & Marte kommer att ägna sitt nästa nummer åt
det. Men seminariet kom inte endast att handla om
genealogin. Hela eftermiddagen ägnades släktföreningarnas problemställningar. Med dessa två teman
har Riddarhuset upplevt något nytt i sin verksamhet. Man
kan faktiskt tala om att en ny era har börjat. Det team
som bildades av alla oss som medverkade, har
Riddarhuset nu permanentat och vi kommer vad det lider
återkomma med nya seminarier, närmast troligen ett
seminarium om heraldik. Det tar säkert något år
åtminstone eftersom det inte finns några medel
budgeterade. Kanske dröjer det till efter nästa adelsmöte
2007 men det kommer. Även då kommer vår
släktförening att medverka.
För att översynen av stamtavlorna skall lyckas vädjar
jag nu till er alla i släkten att hjälpa styrelsen med att bli
något av föregångare i att ge stamtavlorna ett rikare
innehåll än det magra som speciellt de yngre och yngsta
generationerna nu uppvisar.
Vi
' ses
  vid nästa träff
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Tom Pauli (Albert 3) installerades under stor pompa och
ståt som
hedersledamot av Södermanlands-Nerikes
nation i Uppsala den 13 november 2004.
Agneta Pauli (Georg 3) har erhållit medaljen Litteris et
Artibus för framstående konstnärliga insatser för
scenkonsten den 31 januari 2005

Hofgården Funbo
sf@pauli.se
c/o Metta Pauli
c/o Jörgen Pauli
Stellan Pauli
Metta Pauli
Jörgen Pauli

75597 Uppsala
018-36 30 43
434 49 03-2
08-758 21 31
018-36 30 43
08-716 74 28

Martin Hübinette
Tom Pauli
Joakim Pauli
Calle Bolinder
Peder Kai-Larsen

018-51 06 75
018- 50 39 56
031- 92 34 28
08- 660 12 40
08- 35 84 68
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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.
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joakim@pauli.se

Det är dags att betala uppbörd: 150kr/par eller 100kr/person,
pg:434 49 03-2. Personer under 25år behöver ej betala uppbörd.
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Utdrag ur verksamhetsberättelserna har publicerats i tidigare
PAULI BREV. Styrelsen kommer att tillse att dessa publiceras
på hemsidan.
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Under våren 2006 kommer arbetet med stamtavlorna att
påbörjas på sätt som Riddarhuset vill ha kompletteringarna.
Stellan som för närvarande håller i det arbetet , kommer då att
sända ut formulär med blanketter till hjälp när det gäller att
lämna de egna uppgifterna.
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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.

Björn Hamilton (Clas 4) tilldelades Riddarhusmedaljen i
8:e storleken den 24 oktober 2005.
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