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TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING 

PAULI BREV 
Mars 

2016 17 

Kära medlemmar 
Efter en lång tid av tystnad tar vi nya tag. Det har varit lite svårt att få tillbaka geisten 
sedan Charlotte och Stellan gick bort. I detta nummer får ni läsa om Stellans intres-
sen och värv.  I nästa nummer kommer vi att berätta om Charlotte. 
 
Vi har nu två nya styrelsemedlemmar; Ylva Broms som är vår nya ceremonimästare 
och Staffan Paulie som är vår nya sekreterare. Under våren har Riddarhuset haft ett 
släktsymposium som Ylva och jag var med på. Olika släktföreningar fick diskutera 
hur de ordnade för sina föreningar. Vår redaktör Joakim Pauli har utkommit med en 
bok  "ÄTTEN PAULI - En heraldisk resa genom tiden", en bok som jag varmt rekom-
menderar.  
 
Under hösten 2016 ska vi ha vårt sedvanliga släktmöte i Stockholm och naturligtvis 
hoppas vi få välkomna alla våra medlemmar. Mer information om släktmötet kom-
mer att skickas i separat kallelse. 
 
Kära hälsningar 
Metta Pauli 
Er ordförande 
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Stellan Pauli  
Släktföreningens grun-
dare och hedersordfö-
rande Stellan gick bort 
vid 91 års ålder den 
23:e januari 2014 efter 
en längre tids sjukdom. 
 
 

Stellan var son till Torsten (Georg 2) och 
föddes 20/1-1923. Han bodde sina första 
år vid Pythagoras i Norrtälje och har däri-
genom en koppling till dagens industri-
museum på samma plats.  
 
Efter värnplikten vid Ingenjörstrupperna 
började Stellan studera och valde ingen-
jörsbanan vid KTH. Där kom han inte 
bara i kontakt med matematik och tek-
niska ämnen utan även med student-
spex*.  
 
Man kan dela upp Stellans liv i tre områ-
den: 
 Konstnären  
 Släktforskaren 
 Spexaren 
 
Konstnären Stellan – många har fått 
Stellans julkort med teckningar från olika 
resor. På varje resa var skissblocket och 
pennor med och han kunde sätta sig och 
teckna så fort han upptäckte en vacker 
vy. Utvalda teckningar kopierades i häf-
ten och användes som julkort.   
 
Stellan försökte hela tiden förbättra och 
förändra sin stil och mot slutet var devi-
sen ”less is more” hans ledstjärna, han 
försökte teckna utan att använda lika 
många streck som tidigare och fick på så 
sätt in mer ljus. 
 
Släktforskaren – Stellan var intresserad 
av släktforskning och var med sin familj 
närvarande vid minnesdagen av Otto Gö-
ran Paulis hundraåriga begravningsdag 
1991. Otto Göran hade lovat att åter-
vända till bygden och kontrollera att alla 
skötte sig.  

Lite senare, år 2000, tog Stellan initiativet 
till att starta Pauli släktförening och var 
dess ordförande de första fem åren. Un-
der de här fem åren var släktföreningen 
väldigt aktiv och man kan säga att Stel-
lans energi lade grunden till det fortsatta 
arbetet.  Han representerade även ätten 
vid adelsmötena 2001 och 2004 och lade 
in motioner om släktforskning, fick vid 
senare adelsmöten fullmakt från andra 
ätter att gå i deras ställe. 2015 hölls det 
andra släktforskarsymposiet i Riddarhu-
set, grunden var en motion av Stellan. 

 
Spexaren och den sociala sidan – Stel-
lan älskade att spexa, roa och chockera 
sina medmänniskor. Det var på KTH som 
intresset började, han skrevs in som Ku-
lisskuli i Konglig V-sektionens spexeriid-
kareförbund 1945 och hade rollen som 
Pyroman i Julgransplundring. Han med-
verkade i 22 olika spex fram till 1974 
men förblev spexare livet igenom.   
 
1975 fick han värdigheten Don-π och 
upptogs i Don-orden som stöttar teknolo-
ger inom väg och vattenbyggnadspro-
grammet.  
 
Man får inte glömma människan Stellan, 
han var gift två gånger – första gången 
med Elisabeth Haartkoon (1950-1993) 
och med henne fick han barnen Mikael, 
Charlotte och Jesper. Andra giftet var 
med Ingegerd Sjölund (1998-). 
 
Det är svårt att försöka fånga en sådan 
karismatisk person som Stellan på bara 
några sidor, han lämnar ett stort tomrum 
efter sig, vi har blivit en stor underhållare 
och medmänniska fattigare. 
 
Joakim (Knut 4) 

*Spex—Humoristisk teaterform, ofta med 
en enkönad ensemble som gör alla rollfi-
gurer oavsett kön på dessa. 
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Stellan sjunger Alouette 

Fröken Karbon 1948 Stellan som dansös 
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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 släkt-

föreningen. 

 

Pauli Brev 

Medlemmar ombedes komma med förslag 

till framtida artiklar i Pauli brev. Vänligen 

skicka eventuella förslag till redaktören, 

joakim@pauli.se. 

 

Nordea 30390176435 (c/o Reino 

Lidforss) Föreningen har bytt kontonum-

mer. Vänligen ange namn  (max 12 teck-

en) vid internetbetalning. 

 

E-post pauli.se 

Enligt beslut på släktmötet ber styrelsen 

att få informera om att de personer som 

idag har e-postadress @pauli.se kommer 

att få betala 50kr/år för den. Anledningen 

är att  föreningens avtal blivit ändrat så att 

det börjar kosta pengar.  

E-postadressen kommer inte längre att 

vara tillgänglig för icke-medlemmar. 

 

Svensk Adelskalender 2016: 

Nytt för senaste utgåvan av adelskalen-

dern är att vapensköldarna har hämtats ur 

Stiernspetz-Klingspors vapenbok (1870). I 

förordet har Riddarhusets genealog, Gö-

ran Mörner, meddelat att sköldarna ej är 

korrekt avbildade och i ett avsnitt i slutet 

finns en artikel om olika varianter. Här 

finns Pauli som ett exempel med 8 olika 

varianter, övriga ätter har 1-2 vapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bok—Ätten Pauli En heraldisk resa 

genom tiden, ISBN 9789188023216, Joa-

kim Pauli, 2015.  

Joakim beskriver här bland annat vilka va-

rianter av släktvapnet som använts från 

1582 fram till nutid. Boken innehåller  ny 

information som ej publicerats tidigare. 

Boken kan beställas via förlaget Min-

bok.nu, bokus.se eller Adlibris.se. 

 

Kungliga Biblioteket samt Riddarhuset har 

var sitt exemplar. Boken finansierades 

med hjälp av Riddarhusets Kulturbidrag. 

PAULI SLÄKTFÖRENING  

 

  

 

Adress Hofgården 
Funbo 

755 97  
Uppsala 

E-post sf@pauli.se   

Nordea 30390176435   

Ordförande Metta Pauli 018-36 30 43 

Skattmästare Reino Lidforss 018-36 30 43 

Ceremonimäs-
tare och vice 
ordförande 

Ylva Broms 0704-95 51 
10 

Sekreterare  Staffan Paulie 08– 716 10 96 

Fotograf och 
redaktör 

Joakim Pauli 031- 92 34 28 

Arkivarie Tom Pauli 018-50 39 56 


