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TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING

PAULI BREV
Mars
2013 16

Kära medlemmar!

I september 2010 hade Pauli Släktföre-

ning ett mycket uppskattat släktmöte i Sig-

tuna. Nu är det dags att träffas igen, vilket 

många säkert har sett fram emot. Styrel-

sen har bestämt att Släktmöte 6 ska vara 

på Villa Pauli i Djursholm söndagen den 8 

september. Släktföreningen har varit på 

Villa Pauli tidigare, senast hösten 2006. 

Men eftersom det tillkommit en hel del 

medlemmar sedan dess, tyckte vi att våra 

nya medlemmar också skulle få nöjet att 

komma till Villa Pauli.

Du som vill veta mer om Villa Pauli eller se 

flera bilder, kan gå in på deras hemsida 

www.villapauli.com.

För att kostnaden ska bli rimlig blir det efter 

mötesförhandlingarna lunch och inte mid-

dag. Kostnaden för tvårätterslunchen inklu-

sive drycker går på 480:- och för barn upp 

till 12 års ålder 175:-.

Bindande anmälan görs  senast den 20 

juni till Metta Pauli på <metta@pauli.se> 

eller per telefon 018-36 30 43 (obs. efter kl 

18.00), och betalningen sker till förening-

ens kontonummer, plusgiro 153 89 69-5  c/

o Reino Lidforss senast den 30 juni.  

Kära medlemmar i Pauli Släktförening!
Här kommer Pauli Brev med inbjudan till släktmötet samt ny genealogisk in-
formation och en artikel om O.G. Paulis donationsfond.
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Vänligen ange namn  och släktgren vid 

internetbetalning, annars ser mottagaren 

inte vem som gjort inbetalningen. Hör av 

Dig även om Du inte har möjlighet att 

komma, så att vi vet att Du har fått inbju-

dan. 

För att deltaga i släktmötet måste Du na-

turligtvis vara medlem. Så glöm inte att 

betala medlemsavgiften för 2013 i god tid. 

En formell kallelse till Släktmöte 6 kommer 

att skickas ut i början av maj. Motioner till 

släktmötet som avser stadgeändringar 

måste vara styrelsen tillhanda senast den 

20 april, eftersom de ska bifogas kallelsen 

till mötet. 

Övriga motioner senast den 1 augusti. 

Styrelsen hoppas på ett mycket stort del-

tagande. Tänk på att nästa gång blir först 

2016!

Varmt välkomna till Släktmöte 6!

Charlotte Pauli (Albert (3))

Ceremonimästare

Nyhet i adelskalendern 2013

Jag hade den stora äran att få korrektur-

läsa delar av Svensk Adelskalender 2013 

och insåg att det fanns vissa felaktigheter i 

ingressen till vår ätt.

I den gamla ingressen stod det att ätten 

kom till Sverige under trettioåriga kriget 

men det startade ju först 1618 och då 

hade Zacharias redan bott i Sverige i tio 

år. Dessutom har jag sedan ett par år känt 

till att ätten adlats tidigare och tyckte att 

det var något som borde stå i ingressen.

Jakob och Wolfgang (dä) adlades första 

(kända) gången på slottet i Graz  runt 26 

juni 1578 av ärkehertig Karl II av Inre Ös-

terrike. Sköldebrevet finns dessvärre inte 

kvar men det finns ett dokument som be-

kräftar att sköldebrevet utfärdades.

Dokumentet finns i Landesarchiv i Kla-

gensfurt.

Detta innebär att bland annat James Pau-

lis bok ”Adliga ätten Pauli” är lite felaktig, 

vapnen före 1598 är inte borgerliga utan 

adliga och att det inte finns något borger-

ligt vapen, i alla fall så är det inte känt.

Jakob, död 1601, lämnade Kanaldalen ti-

digt och blev Stadtrichter i Villach 1570, 

hade ett hammarverk i Oberen Fellach 

och i Müllnern, ärvde en äng i Prim de 

Passamont, blev förlänad Fellach 1571, 

och även i S:t Stefan, 1577 fick han god-

set Müllnern och förlänades Khoflerhof av 

Karl II av Inre Österrike.

Wolfgang d.ä., död 1609 11/3 i Nürnberg.

Han ärvde ängen Prim  de Passamont 

ihop med brodern Jakob 1565, ängen ”zu 

Zöllaun” 1566, ärvde en smedja i St Kate-

rin ihop med brodern Mathias av Bartolme 

Paul samt skogen vid Uggowitzer Alm. 

1578 uppförde han ett hammarverk i Mal-

borghet och 1595 köpte han Nagerschigg.

21/6 1598 upphöjdes bröderna ihop med 

Wolfgang Paul (dy) till Tyskromerskt riks-

adelskap av Kejsar Rudolf II av Habsburg, 

broder till ärkehertig Karl II.

Tyskromerska riket var en konfederation 

av småriken. Hertigar och kungar kunde 

styra rikena men det var kejsaren som 

skulle försöka styra konfederationen, man 

kan göra liknelsen med EU och länderna i 

Europa. 

Riket existerade från Karl den Stores da-

gar (800-talet) tills Otto von Bismarck bil-
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dade det moderna Tyskland på 1800-talet.

Under trettioåriga kriget var vissa småsta-

ter protestantiska medan riket styrdes av 

en katolsk kejsare. 

Av ”paularne” var det åtminstone bröderna 

Matthes (Mattias), Zacharias, Andreas 

(Anders) och Mikael slogs för den svenska 

krigsmakten.

Legala notiser

Andreas Paulie (Alric 4) och Therese Lou-
rang : En dotter, Maja, född 14/12-2012.

Joakim Pauli (Knut 4) och Anne-Marie 

Achrenius: En son, Zacharias, född 27/12 

2012.

O.G. Paulis donationsfond.

Otto Göran Pauli ärvde sina föräldrar och 

sina tre bröder och var när han dog 1891 

den rikaste personen i Östergötland.

Han testamenterade sin förmögenhet, 891 

000 kronor i den tidens penningvärde 

samt ca 8000 hektar mark i Kisatrakten 

(inklusive 42 fastigheter varav tre herrgår-

dar), till en stiftelse som Riddarhuset 

skulle förvalta. I testamentet anger vissa 

detaljer som numera inte uppfylls och 

många undrar varför det det blivit en för-

ändring. Ryktet gör gällande att Åke Pauli 

var så vansinnigt rik så han drabbades av 

Pomperipossaskatten och bad Riddarhu-

set om att de skulle sluta ge honom 

pengar.

Nu är det bara så att det ryktet är bara en 

skröna och det finns inget fog för det.

Jag frågade Erik Tersmeden som sitter 

med i Riddarhusdirektionen och är före 

detta domare i Svea Hovrätt.

Han letade upp dokument som beskrev 

följande:

Kungliga Majestät meddelade den 3 maj 

1968 och den 29 juni 1973 beslut om av-

veckling av vissa avkastningsrätter från 

fonden enligt 38§ lagen (1963:583) om 

avveckling av fideikommiss. Besluten in-

nefattade förordnande om att den fidei-

kommissegenskap som var förenad med 

avkastningsrätterna skulle upphöra genast 

samt att avkastningsrätterna skulle avlö-

sas i enlighet med ett avtal den 29 novem-

ber 1966 mellan Riddarhuset, å ena, samt 

Åke Pauli, Georg Rosenmüller och Gunni 

Hermelin å andra sidan. Dessa tre var be-

rättigade till fyra femtedelar av avkastning-

en från fonden. Åke Pauli hade rätt till två 

femtedelar samt Rosenmüller och Herme-

lin vardera en femtedel. 

Enligt avtalet skulle Riddarhuset avlösa 

avkastningsrätterna med 1,4 miljoner kro-

nor för varje femtedel .

1974 instiftades Stiftelselagen och i princip 

är beslutet från 1966 cementerat för all 

framtid. 

Om man skall göra en förändring så krävs 

att förvaltaren (Riddarhuset) begär att en 

permutation skall ske hos Kammarkolle-
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gium. I princip finns det bara två tillfällen 

när en permutation tillåts:

· Det finns INGEN mottagare uppfyller 

kriterierna att få utdelning från stiftel-

sen.

· Bestämmelser som är skadliga för 

stiftelsen, t.ex om det står att en viss 

del skall vara placerat i räntebärande 

papper och detta medför att stiftelse-

kapitalet urholkas.

En annan ofta diskuterad regel är de 

150.000 kr som Riddarhuset satt som 

gräns för sökande. Gränsen anses vara 

maxgränsen som Skatteverket använder 

sig för om någon skall anses vara fattig. 

Det är också den gräns som Länsstyrel-

sen sätter för att mottagaren skall anses 

som fattig.

Om en Riddarhuset delar ut medel till en 

mottagare som har för hög inkomst så in-

nebär det att stiftelsen kan mista sin skat-

tebefrielse (de måste betala skatt på stif-

telsekapitalet), mottagaren får betala skatt  

för understödet/stipendiet samt att Läns-

styrelsen kommer att inleda en granskning 

i sin egenskap som tillsyningsmyndighet 

och stiftelsen kommer då inte att beviljas 

ansvarsfrihet.

Gränsen för att få medel ur stiftelserna är 

låg men inget som Riddarhuset satt upp, 

de drabbas av regler som Skatteverket 

och Länsstyrelsen anger. 

Björn Hamilton försökte påverka skatte-

reglerna för ett par år sedan men någon 

förändring gick ej att åstadkomma.

Summering: Adliga personer som kan på-

visa släktskap med donatorn (Otto Göran) 

kan söka medel ur stiftelsen om de upp-

fyller kriteriet att vara behövande men 

dessvärre är det många som skulle ha 

nytta av pengarna men har för hög taxe-

rad inkomst.

Pauli Släktförening på Facebook

Det finns en grupp som heter Pauli släkt-

förening. Gruppen är öppen för alla som 

uppfyller kriterierna att bli medlem i före-

ningen. 

Plusgiro 15 389 69-5 
Vänligen ange namn och släktgren vid 
internetbetalning. 

Sista dag för inbetalning är den 30 april 
2013. Inbetalningskort bifogas.

E-post pauli.se

Styrelsen ber att få påminna om att e-

postadressen <pauli.se> för närvarande 

kostar 50:- per år. 

Observera att e-postadressen bara är till-

gänglig för medlemmar i släktföreningen.

PAULI SLÄKTFÖRENING

Adress Hofgården 
Funbo

755 97 
Uppsala

E-post sf@pauli.se
Plusgiro 15 389 69-5

Ordförande Metta Pauli 018-36 30 43
Skattmästare Reino Lidforss 018-36 30 43

Ceremonimäs-
tare och vice 
ordförande

Charlotte Pauli 018- 50 39 56

Sekreterare 
och arkivarie

Tom Pauli 018- 50 39 56

Fotograf och 
redaktör

Joakim Pauli 031- 92 34 28


