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TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING 

PAULI BREV 
Juli 
2020 18 

Kära medlemmar! 
Efter ett långt uppehåll är det äntligen dags 

för ett nytt nummer av Pauli brev.  

 

Vi var ett litet gäng tappra medlemmar som 

träffades lördagen 8:e november i Långhol-

mens wärdshus för släktmöte. Vid mötet 

avtackades Metta Pauli och Reino Lid-

forss. 

Metta blev ordförande 2004 och har såle-

des varit ordförande i 15år. Reino blev 

skattmästare 2007 och har varit det i 12 år. 

 

Ny ordförande blev Joakim Pauli. Vid släkt-

mötet utsågs ingen skattmästare men Jo-

hanna Paulie har tills vidare tagit sig an 

den uppgiften. Staffan Pauli och Ylva 

Broms är kvar på sina poster som sekrete-

rare respektive ceremonimästare. 

Tom Pauli är fortfarande föreningens arki-

varie. 

 

Styrelsepunkter 

Den nya styrelsen har haft några korta mö-

ten och kommit fram till följande: 

 

Det kommer att bli ett släktmöte eller en 

släktträff 2 oktober 2021. Platsen blir Rid-

darhuset och planerna är att vi börjar med 

en visning av Riddarhuspalatset och forts-

ätter med en middag i lantmarskalksalen. 

Vår förhoppning är att släktingar skall dyka 

upp och bli medlemmar i föreningen. 

 

Kära släktingar, här kommer ett nytt Pauli brev efter en längre tids frånvaro. 
Vi behöver hjälp att få fart på föreningen och hoppas kunna återse gamla medlem-
mar. 
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 Vi kommer att försöka jobba mer med 

elektroniska medier/ sociala medier för att 

kunna komma ut med information snabb-

bare. Vi kommer att behålla Pauli brev i 

pappersformat för dem som inte har möj-

lighet att läsa informationen elektroniskt. 

 

Vi vill förenkla administrationen för avgif-

terna (f.n. 150kr/år för makar) och föreslår 

att man kan betala avgiften för flera år 

samtidigt. Styrelsen kommer i undantags-

fall skicka ut betalningsavier utan kommer 

snarare att påtala när det är dags att be-

tala i en blänkare i Pauli brev. 

 

Vi planerar en informell släktträff för släk-

tingar mellan 15 och 45 år i Stockholm. 

Intresserade kan anmäla sitt intresse till 

styrelsen. Tanken är att lite yngre med-

lemmar skall kunna träffas, äta lite och 

lära känna varandra. Vi återkommer med 

mer information om detta när Corona-

situationen har föbättrats men anmäl 

gärna redan nu intresse till styrelsen.  

 

En motion som inkommit till släktmötet var 

att en mindre summa pengar skall skän-

kas till en yngre släktmedlem som utmärkt 

sig positivt. Tanken är att medlemmar kan 

nominera en yngre släkting och styrelsen 

beslutar vem som får gåvan som delas ut 

vid släktmötet. Mottagaren kommer även 

att bli intervjuad i Pauli brev. 

 

Min förhoppning är att få lite fart i förening-

en och att antalet medlemmar ökar. Om ni 

känner någon som inte är medlem så får 

ni gärna sprida informationen till dem. 

Joakim 

 

 

 

Släktgrenar inom föreningen 

Släktföreningen är till för ättlingar till Fer-

dinand och grenarna kom från hans barn: 

Claes, Georg, Albert, Knut och Sven, Wil-

helm, Anna och Alric. Det finns även en 

släktgren från den så kallada ”Linje D”, 

dvs efter Gustaf Mauritz. 

 

Styrelsen består av följande personer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Joakim (Knut), 53år. 

Är gift med Anne-Marie och har sonen 

Zacharias (7). Jag är teknisk specialist på 

Volvo GTT. Tidigare har jag varit redaktör 

inom föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare: Staffan (Alric), 68år 

Är gift med Birgitta Held-Paulie och har 

barnen Andreas (37), Josefine (34), Char-

lotte (31)  och Johanna (27) 

Bor I Saltsjö-Duvnäs i Nacka.  

Docent i immunologi och medgrundare av 

bioteknikbolagen Mabtech AB och Immu-

noIVD AB 

Har sedan 2013  varit sekreterare i före-

ningen.  
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Kassör (adjungerad): Johanna (Alric), 27 år 

Bor på Gärdet i Stockholm. 

Är sambo med Christopher Liljegren och 

har barnen Luna (2 år) och Caspian (4 

månader). 

Föräldraledig för tillfället, jobbar annars på 

ImmunoIVD. 

Kassör i föreningen sedan 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonimästare: Ylva (Claes) 

Min mormor Hattie Höök, född Pauli 

hennes farfar var Claes Pauli 

Jag är skild sedan många år och har  

barnen Sofie 47 år, Marie 45 år. 

Utbildad i anatomi, fysiologi och sjukdoms-

lära. Näringsterapeut, Zonterapeut och 

Taktilmassör. 

Har sedan 2013 varit ceremonimästare. 

 

Malborghetto 

En av orterna som räknas som ätten Pau-

lis ursprung är Malborghetto. I februari 

2018 hade jag en tjänsteresa till en liten 

ort utanför Venedig och var tvungen att 

resa ut dagen före första mötet. Jag hade 

därför planerat en liten tripp upp till Mal-

borghetto, det tar ungefär två timmar att 

köra från Venedig. 

Väl uppe i Malborghetto träffade jag en 

god vän, Anita, som vuxit upp där. Vi har 

haft kontakt sedan 2003 och detta var 

femte gången vi träffades. Den lilla flickan 

är numera vuxen och utbildad arkeolog 

men jobbar inom en helt annan bransch 

och är bosatt i Villach, Österrike. 

Vi fikade i Aquila Nera, ett hus som har 

Paulis bomärke på fasaden. Jag nämnde 

för Anita att jag fått e-post från en dam i 

byn, hon undrade om jag kände till om nå-

gon av Paularne ägt hennes hus. 

Efter fikan så gick vi till damen, Marion, 

som bodde i huset jämte Aquila Nera. Hon 

öppnade och Anita presenterade mig. 

Marion sade att hon haft e-postkontakt 

med en Pauli och fick då förklarat att han 

stod framför henne.  

Det blev ett gemytligt möte, vi fick se alla 

de gamla rummen i huset. Paularne ägde 

som sagt huset jämte (Aquila Nera) samt 

huset mittemot och eventuellt även det 

hus som Marion bor i nu. Alla tre husen är 

grupperade i en ”klump” och mellan två av 

 
  

Adress Kvastpricksv 8 
42339 Tors-
landa 

 

E-post sf@pauli.se   

SEB 5699 07 152 94   

Ordförande Joakim Pauli 0737-662879 

Skattmästare Johanna  
Paulie 

076-3399911 

Ceremonimäs-
tare och vice 
ordförande 

Ylva Broms 0704-955110 

Sekreterare 
och  

Staffan Paulie 0707-689702 

Arkivarie Tom Pauli 018-503956 

 PAULI SLÄKTFÖRENING 
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husen så är det ungefär en halvmeter. 

Tyvärr var Palazzo Veneziano (byggt av 

Georg Paul) stängt på grund av sjukdom 

men kyrkan var öppen och jag slog mig 

ner i den pauliska korbänken från 1500-

talet. 

Om ni reser till Venedig och har lite tid 

över så kan jag rekommendera en avstick-

are till Malborghetto. Det är spännande att 

besöka de orter som är förknippade med 

Pauli . 

Joakim 
 

Medlemsavgift 2020 

Styrelsen ber att få påminna om att det är 

dags att erllägga medlemsavgift för 2020. 

Avgiften är 100kr per år för ensamstående 

och 150kr för par. För dem som använder 

e-postadressen <pauli.se>  fkostar den 

f.n. 50:- per år.  

Observera att e-postadressen bara är  till-

gänglig för medlemmar i släktföreningen. 

Avgifterna kan erläggas för 1 eller 2 år åt 

gången. 

Vänligen ange namn vid betalning via 

banköverföring eller swish. 

 

Wilhelm-gren på besök 

Sommaren 2018 var varm och skön. Före 

sommaren fick jag information om att Sha-

ron Barker (född Pauli) med familj, maken 

Gil och barnen Sara och Ryan med re-

spektive. skulle komma från Denver och 

besöka Sverige. 
 

Vi tog en kort promenad från deras hotell 

till Riddarhuset där Pontus Ragnö visade i 

princip hela palatset inklusive källare och 

vind. Efter en lunch i Gamla stan prome-

nerade vi till Dramaten och besökte Pau-

likaféet. 

Vi hann även besöka Slottskyrkan samt 

Livrustkammaren innan det var dags för 

middag. Efter middagen skiljdes vi åt, det 

var trevligt att fått träffa familjen som jag 

haft kontakt med via mail och julkort i näst-

an tio års tid. Jag hoppas att de snart 

kommer tillbaka och hälsar på i Sverige. 

Joakim 

http://pauli.se

