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Solen lyste sensommarvänligt över sörmlandsidyllen. Fåren betade i 
hagen intill den lilla vackra medeltidskyrkan, medan bilarna anlände 
till Lista sockengård. På trappan hälsade Stellan Pauli (Georg 3) och 
kusin Agneta (Georg 3) oss välkomna, och därinne tog Jörgen Pauli 
(Georg 4) hand om registrering och betalning. Det serverades kaffe, 
och syskon, kusiner, sysslingar, bryllingar och pysslingar (kan nog 
både betyda väldigt små släktingar – och ”femmänningar”) hade gott 
om tid att bekanta sig med varandra, innan vi alla under klockringning 
vandrade iväg till kyrkan för en kort ceremoni med kransnedläggning 
på Zacharias Paulis grav. På orgel framförde Stefan Pauli (Georg 4) 
Mozarts ”Marcia alla Turca”, och som psalm sjöngs Martin Luthers 
”Vår Gud är oss en väldig borg”, väl vald musik med tanke på 
Zacharias Paulis bakgrund i ett av krig och religionsstrider härjat 
Österrike.
    Efter ceremonien visades det vackra gamla kyrksilvret, krigsbyte 
från Ostpreussen, och vi var säkert flera som log och skruvade på oss 
lite generat inför åsynen av detta utsökta stöldgods.
    Ute på kyrkbacken mötte oss världspressen representerad av 
Eskilstunakuriren, som med vidvinkelobjektiv trots dubier kunde 
föreviga hela tjocka släkten.
    

God lunchbuffé serverades i sockengården, och mötesförhandlingar 
vidtog. På podiet satt interimsstyrelsen: ordförande Stellan, skattmäs-
tare Jörgen, ceremonimästare Agneta samt Tom Pauli (Albert 3), som 
också valdes till släktföreningens sekreterare. Formella sammanträden 
brukar inte vara särskilt underhållande, men den demokratiska och 
informella atmosfären bidrog ändå till ett slags trivsel. Som feminist 
måste jag säga att jag uppskattar styrelsens ambitioner att verka i en 
mindre patriarkal tradition, och det var uppfriskande att ta del av vissa 
yngre släktmedlemmars inlägg och frågor! Med hela släkten stående 
kunde Stellan uttala de historiska orden: ”Härmed vare Pauli Släkt-
förening grundad!”
    De av oss som inte skulle övernatta på Julita for sedan några 
kilometer bort till Vingsleör gård, Zacharias Paulis första förläning, 
donerad av Drottning Kristina den äldre 1615. Där kunde vi bl.a. bese 
den vackra före detta riddarsalen och vi bjöds på cider med tilltugg av 
familjen Bagge, som sedan 1968 äger och driver jordbruk på gården. 
Vi får tacka Bagge!
    Vi for vidare till Julita, där vi bjöds på välkomstdrink av Lars 
Löfgren, förre Dramatenchefen och  numera styresman för Julita gård.  
    
                                                                                      Forts. nästa 
sida

Foto: Eskilstunakuriren, Alice Molander 



           ed  de  här  österikiska  tonerna  vill jag  hälsa  er  alla   hjärt-   
              
             ligt välkomna till det första släktmötet på drygt 400 år. Marcia 
alla Turca minner oss om att förutan turkarna hade vi inte stått här 
idag hur underligt det än kan låta.
    Jag är glad, att så många har velat ställa upp och jag har även fått 
många positiva reaktioner från dem som av olika anledningar inte kan 
vara med just idag men som ändå tycker att tanken om en släkt-
förening bör realiseras.
    Vi Pauler är spridda över landet. Därför vill jag med stor tillfreds-
ställelse särskilt hälsa dem som kommit extra långt ifrån och jag vän-
der mig då först till vår huvudman, Fredrik Pauli, som med sin bror 
Johan tagit sig ända hit från Köpenhamn. Men även Annika från 
Halmstad, Metta från Uppsala, Sven från Västerås, ja, alla är väl-
komna.
    Den 21 juni 1998, 400-årsdagen efter det att Rudolf II av Habsburg 
adlade ätten, missade vi måhända, men vi inom interimsstyrelsen som 
jobbat med att få släktmötet till stånd har dock funnit att det finns 
anledning att välja dagens datum. Det är nämligen så att igår var det 
precis 370 år sedan vår svenske anfader Zacharias Pauli dog sedan 
han ombord på ett fartyg i Stockholms skärgård drabbats av pesten, 
medan man låg och väntade på vind som skulle föra honom ner till 
Gustav II Adolfs härar nere i Europa.
    Han blev inte så gammal med våra mått räknat. Han blev 44 år  men 
hann dock med en hel del. Det framgår bl.a. ur den bok om ätten Pauli 
som James Pauli skrev 1920 med hjälp av sin bror Knut.
    Zacharias Pauli föddes 1586 i det österikiska Kärnten. Det var en 
rätt orosmättad tid där nere. Man slogs med turkarna och  det  var  
stora  motsättningar  mellan de religiösa grupperingarna. Ett kejserligt 

påbud mot lutheranerna påbyggt av påvens bann gjorde att många 
framstående släkter som representerade ganska hög kultur helt enkelt 
tvingades att utvandra och skingras.
    Av Paulerna utvandrade Andreas och Matthias till Breslau, Michael 
till Regensburg och kom senare i svensk tjänst, medan Augustin, 
Thomas, Andreas och Zacharias sökte sig till Sverige. Någon blev 
katolik och stannade.
    1603 hade Zacharias som 17-åring varit och rekognoserat i Sverige 
för att 1608 komma tillbaka hit för gott. Under mellantiden hade han 
som kornett deltagit vid överste Göddert von Stahrenbergs regemente 
i kriget mot turkarna i Ungern och vann där sina första sporrar – allt 
enligt James Pauli.
    Efter ankomsten 1608 blev han kammarjunkare hos hertig Carl av 
Södermanland och vid hertigens livfana 1611. Han avancerade i 
graderna och fick en mängd befattningar såsom stallmästare hos 
änkedrottningen Christina för att 1627 sluta som överste för rytteriet i 
Södermanland, alltså tre år före sin död den 25 augusti 1630.
    Han gifte sig 1615 på Stockholms slott med drottning Christinas 
hovdam Brita Hård av Segerstad. De fick inte mindre än åtta barn 
varav Zacharias d.y. och Gustav Adolf även är begravda här i kyrkan. 
Gustav Adolf föddes den 24 augusti 1629 och var alltså endast ett år 
då fadern dog.
    Vi, ättlingar till Zacharias Pauli, har honom att tacka för att vi är 
här idag och vi vill hedra hans minne genom att lägga en eklövskrans 
på hans grav.
    Jag får därför be vår huvudman Fredrik Pauli att representera ätten 
och nedlägga kransen.
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När vi stod där i den lilla lummiga klosterträdgården gjorde Zacharias 
Pauli en skramlande entré iförd full riddarmundering, troligtvis den 
han skulle ha burit under sina insatser i trettioåriga kriget, om han inte 
drabbats av pesten år 1630. Dock visade det sig vara svårt att dricka 
vin med harnesken på, och Zacharias förvandlades snabbt till Jesper 
(Georg 4), far till mötets yngsta och gladaste medlem, Isak (Georg 5), 
vilket inte vill säga lite.
    Till middag serverades hjälmargös och äppelkaka ”Nagerschigg” 
och underbart goda viner, som jag tyvärr har glömt namnet på. Vi 
slapp långrandiga och alltför högtidliga tal, och vid kaffet uppmana-
des  vi att byta plats med varandra, vilket var bra, så att man hann 
prata lite med flera trevliga släktingar.
    Arrangörerna av släktmötet, främst då Stellan, Agneta och Jörgen, 
har lagt ner ett väldigt och beundransvärt arbete både under lång tid 
innan och under själva släktmötet. Med en datakunnig organisatör och 
en dramaturgiskt sinnad scenograf kunde det knappast misslyckas. 
Tack för ert initiativ! Tack för en spännande och härlig dag!

Släktmötet….en succé  Forts från sid 1
Som gift för andra gången har jag varit på ett antal släktmöten på båda 
mina svärmödrars och svärfäders sida. Oftast har jag irriterats av den 
uppblåsta bördsstolthet och familjechauvinism som präglat dessa 
tillställningar, vilket inte heller kan vara roligt eller nyttigt för barnen 
och de yngre medlemmarna att ta del av. Pauli Släktförenings första 
möte bådade gott! Mina barn tyckte att stämningen var avspänd, 
öppen och varm. 
    Jag har mer och mer förstått, också genom mina barn, hur viktigt 
det är för dem – för oss alla – att känna tillhörighet, att få inblick i sin 
bakgrund och sin historia. Pauli Släktförening kan här göra sina goda 
insatser, inte bara genom att ordna trevliga släktmöten. Föreningen 
kan också försöka se till att de stora donationsmedlen förvaltas och 
fördelas på ett öppet och icke-godtyckligt vis. Men framför allt hoppas 
jag att släktföreningen på olika sätt  kan bidra till att hos våra barn och 
ungdomar motverka känslan av rotlöshet och brist på sammanhang 
och gemenskap som hotar att prägla vår samtid och framtid.

Kära fränder!

      å har då även vår släkt fått sin förening med stadgar och en     
          styrelse inte helt olik den interimsstyrelse som med tillfredsstäl-
lelse kunde hälsa så många av släktmedlemmarna till det allra första 
släktmötet. Som vald till dess första ordförande vill jag tacka för 
förtroendet och ser fram emot en inspirerande uppgift att från starten 
få utveckla föreningen till en länk mellan släktmedlemmarna såväl på 
spinn- som svärdssidan. Det gäller nu att få tag i alla dem som kan 
komma ifråga, men som vi i förstone inte har nått. Vi kommer att så 
småningom komma ut med någon form av matrikel.  För  att  göra den

så fullständig som möjligt vädjar jag till alla som vet eller känner på 
sig att någon blivit förbigången, att höra av sig till föreningen, så att vi 
kan fylla de luckor som annars kommer att uppstå. Till er som vill stå 
utanför föreningen vill jag säga att det är för oss andra av stort intresse 
att få kännedom om alla  man är släkt med och jag vädjar om att få 
uppgifter även från och om er.
    Från oss i styrelsen kommer ni att få höra av genom nya brev, 
troligen redan på nyåret.     
      På återseende vid Släktmöte 2!                         Er ordförande
                                                                                      Stellan
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Adress :    Klövjevägen 19,  187 31  Täby
E-post:      pauli.sf@brevet.nu
Tel/fax:     08-758 21 31
Postgiro:   434 49 03-2

Hedersordförande:          Fredrik Pauli         (Clas 4)
Ordförande:                    Stellan Pauli          (Georg 3)
v. Ordförande och
Ceremonimästare:           Agneta Pauli         (Georg 3)
Sekreterare och
Arkivarie:                        Tom Pauli             (Albert 3)
Skattmästare:                   Jörgen Pauli         (Georg 4)
Revisorer:                        Calle Bolinder      (Clas (3)) 
                                         Joakim Pauli        (Knut 4)
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       läktmötet uppmärksammades av Eskilstunakuriren den 28 augus-
         ti  bl.a. med  gruppfoto  av deltagarna.  Fotot  kan erhållas  till 
en kostnad av 75:- kr om insättning sker på postgirokonto 434 49 03-2 
före den 15 oktober. Märk talongen med ”Släktfotot” och glöm inte att 
ange ert eget  namn.
    Styrelsen är intresserad  av och efterlyser bilder och  videoupptag- 
ningar från släktmötet. Vi  vore tacksamma om Tom eller Stellan kan 
få sådant material.

 

S

S        läktmötet som hölls den 26 augusti med  53 närvarande efter  
          buffélunch i Lista sockengård beslöt under den formella delen 
enhälligt att grunda Pauli Släktförening. Styrelsen fick den 
sammansättning som framgår ur rutan uppe t.v. och gäller intill nästa 
släktmöte, nr 2.
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      id släktmötet fastställdes även medlemsavgiften gällande till       
           släktmöte 3 år 2004 till 100:- kr för ensamstående medlem som 
fyllt 25 år före den 26 augusti i år. Yngre medlem är befriad från 
avgift. För makar och samboende är avgiften 150:- kr.        Avgiften 
betalas senast  under oktober månad. Men gör det gärna med 
detsamma så glömmer ni det inte och vi slipper  påminnelserna. 
    För att bli medlem måste registrering ske. Den kostar 100:- kr resp 
150:- kr enligt samma åldersvillkor som gäller för medlemsavgiften.
För dem som ännu ej betalt registreringsavgiften må detta vara en 
påminnelse         

Allt på postgirokonto 434 49 03-2
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       ästa släktmöte kommer att hållas redan nästa vår, troligen      
          i mars i anslutning till adelsmötet i Stockholm. Programmet, 
som kommer att meddelas så snart det är klart i början av nästa år, 
kommer att inriktas mot Riddarhuset med en avslutande middag  där 
eller i Villa Pauli på Djursholm.
    Om någon har synpunkter på programinnehåll eller andra tips och 
uppslag vad som skall förekomma på det kommande släktmötet är 
styrelsen alltid lyhörd för medlemmarnas önskemål.
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                           James       Anna    Georg         Sven

            Clas          Nils                           Knut              Albert

             1)  Denna numrering gällde under släktmötet, se sid 4.  
      Egentligen är syskonen generation 8, räknat från Zacharias  
        Pauli enligt stamtavlan varur översikten nedan härmtats:
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Klockringning
Samling i kyrkan
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Vid orgeln: Stefan Pauli (Georg  4)
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Interimsordförande Stellan Pauli (Georg 3)
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Ättens huvudman Fredrik Pauli (Clas 4)
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Vid orgeln: Stefan Pauli (Georg 4)

�+(�� ��1'<�1 och 4
Vår Gud är oss en väldig borg 

M Luther 1529
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Orgelfantasi av Stefan Pauli (Georg 4)
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Tyvärr är Zacharias och Clas (2 ställen) felstavade i stamtavlan på 
Riddarhuset.

V         em kan då bli  medlem. Det kan man se i de stadgar som antogs   
 
         av släktmötet. Där går att läsa:

2§     Medlemmar

          Aktiv medlem kan vara varje person, som bär, har burit eller har  
        
        rätt att bära det adliga namnet Pauli, eller den som är gift med,      
    
        sammanbor med eller är barn eller barnbarn till sådan person.      
        Passiv medlem kan antas annan person, som genom släktskap,  
    härstamning eller annat intresse gör framställning därom.  
           Styrelsen äger besluta om sådant medlemskap. _.._.._ 



 
 

                                     Georg 
14  Ingegerd Pauli                (3)  
15  Jörgen Pauli                     4         
16  Cecilia Bergström          (4)        
17  Torsten Kai-Larsen         4          
18  Maja A Pauli                 (3)  
19  Charlotte Pauli                4             
20  Anna Montano Pauli     (4) 
21  Anders Pauli Pousette   (4) 
22  Anna Richert Stintzing (5) 
23  Mikael Pauli                    4 
24  Daniel Stintzing              5  
25  Stefan Pauli                     4 
26  Kaj Fast              (4)  
27  Agneta Pauli                   3  
28  Stellan Pauli                   3  
29  Krister Pauli                   4 
30  Annika Martinsson        (4)  
 

                                                 Clas  
  1  Albert Lundberg                    5    
  2  Jeanna Lundberg                   5    
  3  Mariana Lundberg                 5  
  4  Steffan Lundberg                 (4)    
  5  Clara Bolinder Lundberg      4  
  6  Reino Lidforss                     (4)  
  7  Johan Pauli                            4 
  8  Ulva Bolinder                        3  
  9  Calle Bolinder                      (3)  
10  Metta Pauli Hübinette           4  
11  Tove von Bernburg             (4) 
12  Martin Hübinette                  5    
13  Fredrik  Pauli                       4 
 

     
                                         Albert  
31  Charlotte Pauli               (3) 
32  Tom Pauli               3 
 

43  Kerstin Jeppson Pauli    (4)     
44  Hanna Pauli                     5           
45  Kristin Pauli                    5            
46  Jesper Pauli                      4            
47  Isak Pauli Jeppson            5            
48  Camilla Pauli Stintzing    4    
49  Hanna Pauli                      4 
50  Christine Pauli                 (4)  
51  Leonard Pauli                   5 
52  Hanna Pauli                      5 
53  Kajsa Pauli                       5 
           

              Sven 
33  Sven Pauli                  3 
34  Karl Murray                       4 
35  Ellen Pauli Giertz              4 
36  Annika Pauli                      4  
37  Eva Pauli                            4 
38  Charlotte Pauli                   3 
              Knut 
39  Anne-Marie Achrenius     (4) 
40  Joakim Pauli                       4 
41  Lisbeth Pauli                     (3) 
42  Bengt Pauli                         3 
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Clas 

Georg 

Albert 

Sven 

Knut 

 

Generationsbeteckning 
Gen. 1:    Barnen till Apotekaren Ferdinand, 1815: 
Clas  Georg  James  Hildur Albert  Nils  Knut  Sven  Anna 
Därefter följer generationerna i nummerordning. 
Beteckningsexempel:      Fredrik (Clas 4),  Stellan (Georg 3),   Britta  
(Albert 3),  Jörgen (Georg 4),  Bengt (Knut 3).   För  personer  fallna 
efter skilda syskon enligt  ovan gäller  numreringen  vilken männing 

  
man  är.  Stellan  och  Britta  är  alltså  Tremänningar (= sysslingar). 
Fyrmänningar (= bryllingar).  Femmänningar (= pysslingar)  
Ingifta betecknas med parentes.   Ex: Lisbeth (Knut(3)) 
S/     Son till               D/     Dotter till         M/     Make/Maka till      
Ms/  Sambo  med       F/     Fästman till 
Övrigt: Där endast  förnamnet förekommer är efternamnet Pauli  


