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Från privatbostad till exklusiv medlemsklubb. Villa Paulis 100-åriga historia rymmer många
skiftande verksamheter och byggnaden är i det närmaste en institution i Djursholm.
– Villa Pauli är en passion, säger ägaren Arnfinn Röste.

Med smak och stil
DET ÄR HELA TIDEN NÅGOT PÅ GÅNG i Villa Pauli och
på porten i form av en ekorre, berättar Arnﬁnn
för tillfället är den stora salongen bokad för Röste. Han är i det närmaste ett levande
möte. Lokalen är hjärtat i klubbdelen av byggna- uppslagsverk, som bland annat vet att berätta exden. Här arrangerar man allt ifrån större midda- akt var i Stockholm det ﬁnns porträtt och byster
gar till bröllop och andra familjehögtider. I bib- över personer med anknytning till Villa Paulis
lioteket håller några som bäst på att duka borden historia.
och rummet innanför, det så kallade Herrns
Men när kameran kommer fram skruvar han
rum, är för tillfället belamrat
besvärat på sig.
Villa Pauli är en institu- Arnﬁnn Röste
med stolar och fåtöljer medan
aktiviteter pågår i andra delar
vill inte bli fototion i Djursholm och
av huset.
efterdjupt förankrad i kultur- graferad
Väggar klädda i ekpaneler
som han för daoch vackra möbler från svun- och entrepenörssverige.
gen inte bär
na tider skapar en sober
slips, och han
atmosfär. Interiören ger villan dess exklusiva ka- vill inte se ”slarvig” ut. Klubbmästaren Walter
raktär som mötesplats för samhällets toppar.
Carvajal erbjuder sin egen slips, men Arnﬁnn
– Villa Pauli är en institution i Djursholm och Röste är obeveklig. För så är det på Villa Pauli –
djupt förankrat i kultur- och entreprenörssveri- man vill ge ett stilfullt och propert intryck.
ge. Vi vill vara en mötesplats för alla trendsättande personer i samhället, säger Arnﬁnn Röste. ARNFINN RÖSTE KÖPTE FASTIGHETEN 1999 och för ett
I år är det ett sekel sedan invigningen av den par år sedan började hans eget företag att driva
ståtliga byggnaden som Anna Pauli gav sin make verksamheten. Och fortfarande ﬁnns det gott
Albert Gustav Pauli som morgongåva. Arkitek- om myter kring villan.
– Många tror att det är ett ordensväsende eller
ten Ragnar Östberg, som senare blev berömd för
att man måste bli invald för att få komma hit.
Stockholms stadshus, ritade villan.
Mycket på grund av mystiken kring Villa Pauli och
– VILLA PAULI ÄR EGENTLIGEN en asymmetrisk
alla överdådiga fester här genom åren, säger han.
herrgårdsbyggnad i jugendstil med väldigt klasEn diger samling celebriteter har roat sig
sicistiska element, säger Arnﬁnn Röste som ock- kungligt på området, eller suttit i förtroliga samså nämner att byggnaden har ﬂera banbrytande tal i skydd av den diskretion som personalen ser
arkitektoniska detaljer, som exempelvis ljus- som sin hederssak. Många utländska dignitärer
schakten i ett par av rummen.
tar emot sina gäster på Villa Pauli under sina
Han berättar utförligt och initierat om såväl Sverigebesök, berättar Arnﬁnn Röste. Vilka de
konst och skulpturer i villan, som om släkten Pa- är och när de varit på besök vill han inte avslöja.
ulis historia. Upphovsmannen till många av
Men några exempel på framstående gäster
målningarna i huset – däribland fresken ”Åldrar kommer ändå fram: Däribland förre påven Jooch årstider” som täcker väggarna i salongen – hannes Paulus II, artisten Will Smith – som anär Georg Pauli, halvbror till Albert. Många or- ordnade en grillbuffé på Aludden i samband
nament både inuti och utanpå huvudbyggnaden med premiären för Wild Wild West, popgrupskapades av en annan av tidens stora konstnärer, pen Gypsy Kings och USA:s tidigare vicepresiskulptören Carl Eldh. Däribland dörrhandtaget dent Al Gore.

Fortfarande består verksamheten till stor del
av affärs- och ledningsgruppsmöten. Här träffas
näringslivets toppar i villans skyddade atmosfär,
långt från kamerablixtar och medial uppmärksamhet. Men i dag har Villa Pauli även privatmedlemmar som kommer dit tillsammans med
sina familjer för att umgås över en brunch, eller
så hyr de lokalerna i samband med stora tilldragelser.
– Vi vill vara en helhetsleverantör för familjer.
Här kan man anordna bröllopsfesten eller ta en
bastu efter att man har varit ute och sprungit, säger Henrik Isaksson som är platschef.
att man under de senaste
åren har gjort villan mer tillgänglig för de privata medlemmarna. Och det märker man på att klientelet skiljer sig åt olika dagar i veckan. Något
förenklat rör det sig om affärer på vardagar och
familjer under helger. Men alldeles oavsett kommer det kända proﬁler på besök varje vecka.
Om man är beredd att lägga upp årsavgiften
på 10 000 kronor kan man bli medlem och därmed få ta del av utbudet på Villa Pauli. En av de
mer exklusiva aktiviteterna är vinprovningarna
i källarvåningen.

HAN BERÄTTAR STOLT

Mindre sittningar kan ta
plats i biblioteket.

Här anordnas vinprovningar.

helt fantastiska provningar
med helt unika viner som man inte kan få tag på.
Det är inga viner som man går ut och köper efteråt, utan det är en upplevelse som man får en
gång i livet, säger Henrik Isaksson när vi står på
stengolvet bredvid gallergrinden till vinkällaren.
Inne i det svala utrymmet, där det tidigare
stod en oljepanna, vilar nu åtråvärda dyrgripar.
Såväl viner som champagne av annan kvalitet än
det som de ﬂesta av oss korkade upp på nyårsafton. Villa Pauli är en 100-åring som lockar med
exklusivitet och avskildhet.

– VI KAN SÄTTA IHOP

JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se

Handtaget signerat Carl Eldh.
HISTORIEN BAKOM VILLA PAULI
■ Ragnar Östberg ritade villan som åt
makarna Anna och Albert Pauli som
flyttade in då den stod färdig 1907.
Bygget bekostades av den förmögenhet som Anna Pauli ärvde när hennes
far Johan Wilhelm Smitt – då ansedd

som Sveriges rikaste man – dog 1904.
Villa Pauli förblev i privat ägo till 1968
då Birgittinerorden tog över. Byggnaden fungerade som kloster till 1985
då fastighetsmagnaten Birger Gustavsson tog över, renoverade villan

och gjorde om den till en medlemsklubb. Sedan dess har Villa Pauli varit
en exklusiv klubb för ledande personer
inom näringslivet.
■ Släkten Pauli

Familjen Pauli adlades av den tyskromerske kejsaren Rudolf II 1598. De
tog ställning för protestantismen under 30-åriga kriget och fick sedermera
fly till Sverige under Gustav II Adolf
regeringstid.
Exklusiva viner på rad.

