
   

Pauli ättevapens utveckling genom tiderna

Joakim Wolfgang Pauli



   

 förenklad stamtavla
Upphöjd till TyskRomerskt riksadel 1598

Naturaliserad 1625, introducerad 1626 som A64
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Deponi 2006



   

Upptäckten av skillnader

Sköldebrev 1598 Sköld Riddarsalen 
16261672?

Adelskalendern 2004

“Teori”: Sköldebrevet blev kvar i Kärnten, Zacharias lät måla upp
skölden “ur minnet” och silverbalkarna oxiderade sedan med tiden och
blev då svarta. FEL!



   

Svensk litteratur (1)

Adelskalendern 19711998Adelskalendern 20012004

 

 

Adelskalendern 2007

Kalabalik!
Det finns bara ett riktigt vapen!

Vi vill ha tillbaka det vapen som vi alltid haft!



   

Äldre svensk litteratur (2)

Adelskalendern 1915Adelskalendern 1955 Adelskalendern 19011965



   

Äldre svensk litteratur (3)

Leijonhufvuds 
Adelskalender 1902

Stjernstedt/Klingspors
 Wapenbok 18651879

Klingspor Sveriges 
Ridderskaps...vapenbok 1890



   

Äldre svensk litteratur (3)

Klingspor Sveriges 
Ridderskaps...vapenbok 1890

Stjernstedt/Klingspors
 Wapenbok 18651879

Leijonhufvuds 
Adelskalender 1902



   

Klingspor

Fajansfat med alliansvapen.
Christian Fredrik Klingspor
och Anna Magdalena Pauli
gifte sig 1743 

Christian Fredrik Klingspor
friherre 1771

Wilhelm Mauritz Klingspor
greve 1799



   

Äldre svensk litteratur (4)

Keysers vapenbok,
1650

Svea Rikes Ridderskaps och 
adels stora vapenbok,Cedercrona
 1746

Svea Rikes Ridderskaps och
adels stora vapenbok,
Carlskiöld 1764,1781,1872 



   

Svensk/Finsk litteratur

Jully Ramsay, Frälse
släkter i Finland intill 
den stora Ofreden,
1909

Raneke/ Dahlby,
Den svenska adelns
vapenbok, 1967



   

Tysk litteratur

Siebmacher 1656,
även 1703 (svartvitt).

Siebmacher “Kärntner 
Adel” 1670

Siebmacher “Bürgerliches
wappen” 1856



   

Fransk litteratur 
Planches de l'Armorial Général de JB Rietstap 
par H.V Rolland  1921 1924



   

Wolfgang Pauls dörr 1589

Wolfgang Paul 1589

Museum of Art, Philadelphia



   

Pauliskåpet, 1628



   

Altartriptyk RåbyRekarne 1660



   

Tidiga svenska vapen

Oblatfat donerat 1660



   

Begravningsvapen

Gustaf Adolf Pauli
1666 Lista Kyrka

Anders Andersson Pauli
1671 Akaa Kyrka (Toijala)



   

Signeter

Wilhelm Mauritz 1789
KSO 1789

Wilhelm Mauritz
RSO 1767

Wilhelm Mauritz 17901800
KmstkSO 1790



   

Ringar

Wilhelm Mauritz ringÅlder okänd



   

Signeter

Brita Charlotte Pauli,
signet 17541800

Signetring 1810Ålder okänd



   

Signeter

Ur Otto Göran Paulis 
sterbhus 1891

Ur Otto Göran Paulis 
sterbhus 1891

Otto Göran Pauli 
1883



   

“Tidiga” vapen med svarta balkar

Ring, Gerda von Schinkel 
(född Pauli),1899

Frescomålning 1907
Villa Pauli, Georg Pauli

Sköld målad av Göran Pauli
ca 1930



   

Huvudvarianter

styckad balk, silver balk, svart Annan styckning

1560

1580

1600

1620

1640

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020



   

Slutsats

● 83 vapen i undersökningen.
● Det tidigaste vapnet med silverbalkar är i 
Keysers vapenbok 1650.

● Det tidigaste vapnet med svarta balkar är i 
Klingspors vapenbok 1890.

● Ätten har fört vapen med samtliga varianter, 
ingen huvudvariant har “försvunnit”.

● Vilket vapen medlemmar i ätten skall föra får 
var och en bestämma, men i referensverk bör 
vapnet följa blasoneringen.



   

Blasonering 1598års sköldebrev
”deras  förut  innehafda  gamla  vapen  och  sköldemärke,  nämligen  en  sköld, 

snedt  delad  i  lika  delar  från  vänster  nedre  till  högra  öfre  hörnet  och  den 
nedre hälften åter delad från högra nedre till vänstra öfre delen sålunda, att 
det  understa af dessa  fält är  hvitt  (silver)  ,  det öfre  till  höger  rödt och den 
andra öfre vänstra hälften helt gul eller guldfärgad., däri synes framåt riktadt, 
färdigt  till  rof,  ett  svart  lejon  med  bakåt  krökt  svans,  öppet  gap  och  röd 
utsträckt tunga; på skölden en tornerhjälm med till vänster svart och gult, till 
höger  rödt  och  hvitt  hjämtäcke,  ofvanpå  denna  en  virad  wulst  i  samma 
färger,  med  flygande  band,  därur  två  örnvingar  med  framåt  vända  ryggar 
uppgå,  hvilka  vingar  i  midten  äro  delade  på  tvären,  öfre  delen  gul  eller 
guldfärgad, nedre delen hvit eller silfverfärgad och i mitten ah hvarje en röd 
kil,  som  går  till  midten  af  varje  vinge  ifrån  vingarnas  rygg  på  följande  sätt 
förändrat, beprydt och förbättrat: nämligen istället för den slutna hjälmen en 
fri  och  öppen  adlig  tornerhjälm,  som  i  likhet  med  lejonet  prydes  med  en 
gyllene  kunglig  krona;  där  ofvanpå,  istället  för  det  förutvarande  ,  två 
utbredda örnvingar, hvilkas ryggar vända sig inåt, och hvar och en af dessa, 
på  längden  från  ofvan  till  nedan,  delade  i  två  lika  delar,  så  att  den  bakre 
(vänstra)  är  utåt  röd,  inåt  silfverfärgad  och  den  främre  (högra)  inåt 
guldfärgad,  utåt  svart;  däremellan  ett  krönt  svart  lejon  utan  bakfötter  med 
bakåt krökt svans, framsträcka ramar och röd utsträckt tunga …”



   

Källor

Riddarhuset: Sköldebrev, sköld i Riddarsalen, signetsamling, litteratur, dokument

Kungliga biblioteket: Litteratur, brevsamling

Riksarkivet: Brevsamling

Kyrkor: Begravningsvapen, donerade föremål, altartriptyk

Privata samlingar: signeter, sigill, ringar, porslin, möbler

www.heraldik.se/heraldica

www.heraldikwappen.de

www.blazonsearch.com



   

Backup slides

Wolfgang Paul d.y. 1636 Georg Paul 1582

Anders PauliZacharias Pauli
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