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TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING
Kära medlemmar i Pauli Släktförening!

Här kommer ett Pauli Brev med en recension av en bok om Clara, upprop om
nästa släktmöte och lite annat.

Anna, Clara och Sven, antagligen i slutet av 1800-talet. Foto Knut Pauli

I skrivandets stund kan man inte tro att våren är i antågande men snart är den här
med
alla
h ä rl i g a
vårblommor ,blåsippor ,vitsippor och liljekonvaljer.
Verkligen njutningens tid.
Tiden rusar iväg och vi i styrelsen är i full
gång med att anordna och planera för vårt
nästa släktmöte som blir hösten 2013. Vi
har ett förslag om att träffas på Villa Pauli
för en lunch och sedan samlas de som så
önskar för en middag eller supé
Givetvis hoppas vi på stor uppslutning från
såväl gamla som unga. Inbjudan kommer
att gå ut i god tid så vi kan ordna något
som kan ge alla en oförglömlig upplevelse.
Styrelsen skulle vara tacksam om Ni vet
något om någon händelse eller person i
släkten som vi kan göra ett reportage om.

Vi måste också informera de medlemmar
som har mailadress pauli.se att vi ser oss
nödsakade att byta leverantör då avgiften
för nästa period nästan fördubblats . De
medlemmar som har Pauli .se kommer att
få noga instruktioner hur detta kommer att
gå tillväga i ett mail som vi i god tid kommer att sända ut till Er
Nu hoppas jag ni ska njuta av att få lite
släkthistoria, se följande reportage.
Väl mött till vårt släktmöte nr. 6 hösten
2013, som vi kommer att skicka ut separat
inbjudan till.
Käraste hälsningar
Metta Pauli
Er ordförande
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Skriften kan beställas direkt från AnnaLena Terrisse (tel. 0152-19837 , mobil
0730- 633420) och rekommenderas varmt
till alla medlemmar i släktföreningen. Den
ger en levande bild av Clara från ungdomen fram till ålderns höst och beskriver
hur livet kunde gestalta sig från slutet av
1830-talet fram till 1917. Clara var 84 år
när hon skrev ned sina minnen. Hon skrev
åtta upplagor, en till vart och ett av barnen.
Tom och jag började nu leta i släktarkivet
för att se vad som fanns där. Vi hittade en
hel del spännande material om Clara. Det
första som tilldrog sig vårt intresse var Alberts exemplar av Mors Minnen, 110 sidor
utförda med prydlig och säker handstil
trots Claras höga ålder.

Clara Pauli
I mina svärföräldrars matsal hängde ett
porträtt av en ung och tilldragande Clara i
bahytt och pälsstola. Jag undrade ofta hur
hennes liv blev. Lite grann visste jag genom min mans intresse för släkten. Hon
gifte sig 1860, endast 26 år gammal, med
den 18 år äldre Ferdinand Pauli och blev
då styvmor till fyra barn. Sedan fick hon
själv sju barn varav två dog i späd ålder.
Nu vet jag betydligt mer sedan jag har
läst Anna-Lena Terrisses utgåva av Clara
Paulis "Mina upplefvelser, nedskrifna vid
84 års ålder, ur minnet". Denna utgåva utkom i slutet av 2011 och är verkligen värd
att läsas.
Anna-Lena Terrisse är dotterdotterdotter
till Clara och har renskrivit Claras minnesanteckningar och tillfogat dels ett förord,
som är en kort beskrivning av Claras liv,
dels ett efterord.

Claras minnen slutar sålunda: "Och nu är
det tid att sluta denna långa epistel. Jag
önskar alla barn, barnbarn, slägt, vänner
och bekanta en god jul, så god som under
dessa bekymmersamma tider är möjlig.
Måtte Gud skydda och bevara oss alla och
måtte Han bevara vårt älskade land från
inbördeskrigets fasor! Ja, Gud vare med
oss alla!"
Minnena är skrivna i slutet av Första
världskriget, och barnen verkar ha fått pärmen med levnadsbeskrivningen som julklapp. Till minnena var bifogad en dikt
som här återges i den version som bifogades Alberts exemplar:
En dag beslöt en gammal fru
att litterär hon skulle blifva;
och kan du tänka kära du,
att bums hon satte sig att skrifva.
Och allt hvad hon tänkt,
och allt hvad hon känt,
och allt hvad som händt
under alla de åren
innan snö föll i håren
Det ville hon så gerna åt Barnen nu gifva.
Men när detta var gjort,
blef hon morsk kan man tänka
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och bestämde helt fort
ett skydd åt sitt opus att skänka.
Så är de nu här
dessa rader om "Mors gamla minnen",
den tid då hon skref blef henne så kär
ty hon skref med alla sina sinnen.
___________
När vi letade vidare i släktarkivet, hittade
vi en liten notis som tyder på att dikten
först bara medföljde Annas (Möller) exemplar men att sedan de andra barnen också
fick en avskrift av den. Den lilla notisen
som Clara skickade till Albert lyder så här:
Medföljande utgjutelse följde med de
"minnen" som jag gaf Anna (sc. Möller) till
julklapp och hon tyckte att hvar och en af
syskonen borde haft en sådan. Hade nog
tänkt sjelf något ditåt, men min kända
blygsamhet afhöll mig. Detta kommer ju
nu väl sent, men vill Ni lägga det som en
inledning till min lilla historia så är jag glad.
Tusen tack än en gång för alla värdefulla
julklappar!
Mor.
I släktarkivet finns också en hel del brev
som Clara skrev till sina barn, framförallt
till Albert som tydligen hjälpte henne ekonomiskt när hon blivit änka. Det fanns
också en del foton av Clara, bl. a det som
finns återgivet i början av artikeln. Till fotografiet hör en dikt som Clara skrev till Ferdinand. Fotot var en present till honom.

Kära Ferdis! Tag din gumma
Och på väggen henne sätt.
Tag den gamla bort, den dumma,
Nog på den du sett dig mätt.
+
I Mors Minnen berättar Clara först om sin
barndom. Clara var född 1833 i Jönköping
och dotter till hovrättsrådet Henric Hasselberg och hans maka Carin, född Munthe.
Clara verkar ha haft en trygg barndom,
men allt förändrades när hennes far plötsligt dog. Clara var då 13 år. Familjen splittrades och Clara sändes till Stockholm för
att bo hos sin morbror och moster, bankokommissarien Martin Munthe och hans
maka.
Clara bodde hos sina släktingar under sju
år och längtade ofta hem. Men det var en
lång och dyr resa. Före järnvägarnas tid
tog det fyra dagar mellan Stockholm och
Jönköping. Därför blev det inte heller
många besök i hemmet. Men när hennes
bror Albert (som Claras ovannämnde son
Albert uppkallades efter) år 1854 kom hem
efter 12 år utomlands, åkte Clara till Jönköping och följde sedan med sin bror till
Boston, där hon stannade i fem år.

Fotografens namn i dikten och på fotot är
detsamma. Det verkar därför mycket rimligt att fotot och dikten tillkommit vid
samma tidpunkt.

Clara berättar livfullt och spontant om resan över till Amerika. Den delen av Claras
minnen är också ett direkt återgivande av
den dagbok som hon skrev under färden
över Atlanten. I Göteborg går hon och Albert ombord på ångfartyget Oscar, och
efter ett par dagar är de framme i Hull.
Mellan Hull och Liverpool åker hon för
första gången i sitt liv med järnväg och
undrar om "vi någon gång i vårt lilla,
snälla, kära Sverige få jernvägar".

Snart, ack snart den tid skall komma,
Då fru Clara skröplig är.
Ej en enda stackars blomma
Då den skrumpna kinden bär. –
Därför i hast beslöt hon
Att sin bild än en gång ta,
Så en dag till Ögren gick hon,
Och har blifvit riktigt bra.

När de väl kommit fram till Liverpool, köper Albert biljetter åt dem på ångfartyget
Sarah Sands för resan över Atlanten som
kommer att ta tre veckor. Så annorlunda
än dagens snabba flygresor! Claras resedagbok är charmig och lättläst med små
humoristiska porträtt av medpassagerarna.
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Clara lär sig snabbt engelska och trivs bra
hos mr och Mrs Hollis men bestämmer sig
efter några år att åka hem för att hälsa på
sin familj. Brodern Albert är då död. När
Clara återkommer till Sverige, åker hon
först med båt till Söderköping där hennes
syster Emilie tillbringar sommaren på badhotellet.
I Söderköping träffar Clara för första
gången apotekaren Ferdinand Pauli. Efter
en kort bekantskap friar Ferdinand till
Clara, och vigseln äger rum den 3 februari
1860. Claras levnadsbeskrivning fortsätter
fram till 1917, men hennes minnen är
skrivna med lätt hand, och sorger och
problem berörs flyktigt. Clara dog 1929 vid
96 års ålder och hade då varit änka i 25
år.
Det är mycket spännande att få ta del av
hennes långa liv, och jag hoppas verkligen
att många nu börjar läsa hennes minnen,
antingen i en handskriven utgåva eller i
Anna-Lena Terrisses bearbetade version.
Charlotte Pauli (Albert (3))

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.
För tillfället är gruppen inte särskilt aktiv
men Styrelsen hoppas på att fler skall ansluta sig till den och att vi kanske kan få
en bra och snabb dialog med medlemmarna.

PAULI SLÄKTFÖRENING
Adress

Hofgården
Funbo

755 97
Uppsala

E-post
Plusgiro
Ordförande
Skattmästare
Ceremonimästare och vice
ordförande
Sekreterare
och arkivarie
Fotograf och
redaktör

sf@pauli.se
15 389 69-5
Metta Pauli
Reino Lidforss
Charlotte Pauli

018-36 30 43
018-36 30 43
018- 50 39 56

Tom Pauli

018- 50 39 56

Joakim Pauli

031- 92 34 28

Plusgiro 15 389 69-5
Vänligen ange namn och släktgren vid
internetbetalning.
Sista dag för inbetalning är den 30 april
2012. Inbetalningskort bifogas.

E-post pauli.se
Styrelsen ber att få påminna om att epostadressen <pauli.se> för närvarande
kostar 50:- per år. Den 1 juni kommer vi av
ekonomiska skäl att byta leverantör, se
ingressen. Förhoppningsvis kommer vi då
att få en bättre tjänst till ett lägre pris.
Observera att e-postadressen bara är tillgänglig för medlemmar i släktföreningen.

Pauli Brev
Medlemmar ombedes komma med förslag
till framtida artiklar i Pauli brev. Vänligen
skicka eventuella förslag till redaktören,
joakim@pauli.se
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