


Omslagsbilden: Teckningen av Ferdinand Richardt föreställer några av bygg-
naderna vid Tynnelsö slott och är hämtad ur Olof Eneroths Herregårdar uti 
Södermanland (1869).
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GF:s Arkiv och Bibliotek i Sundby-
berg är ett av landets största med 
genealogisk litteratur och innehåller 
exempelvis många otryckta släkt-

viktiga databaser. Medlemskap kan kö-
pas i vår butik på www.genealogi.net. 

fylla på sitt digitala arkiv och sök-
bara namndatabaser, till exempel 

skolmatriklar. Ambitionen är att skapa 
ett generalregister för elever som har 
varit intagna i huvudsak på högre 
allmänna läroverk i riket och som åter-

GF anordnar släktforskarkafeér och 
temamöten, för närvarande via Zoom. 

för medlemmarna på hemsidan. GF 
erbjuder även uppdragsforskning: 
kontakta research@genealogi.net med 
din fråga.

Medlemstidskriften Släkt och Hävd
utkommer med fyra häften per år och 
prenumerationstidskriften Svensk 
Genealogisk Tidskrift med två. 

Exempel på produkter som kan bestäl-
las i webbutiken:

• Frälsegodsen (nedladdningsbar 
produkt). J A Almquists Frälse-
godsen i Sverige
Herrgårdarna i Sverige under 
reformationstiden
artiklar av hans son J E Almquist 
ur Släkt och Hävd om det gamla 
frälset företrädesvis i de delar av 
landet som Frälsegodsen i Sverige 

-

•  (på 
USB-minne). Niobandsverket från 

-

• Svensk Genealogisk Tidskrift 

-

• Släkt och Hävd
(nedladdningsbar produkt). Släkt 

Här medföljer också föregångaren, 
Genealogiska Föreningens Med-
lemsblad
som är indexerade så att man kan 
söka i fritext i samtliga nummer 



Gerhard, Fredrik och Lars Aulævill 
adlades von Aulævill 1751 för sin fa-
ders förtjänster. Peter Aulævill, som 
han hette, var justitieborgmästare 
i Stockholm och hade varit bor-
garståndets talman vid riksdagarna 
1734–1746.

Den gyllene skölden innehåller ett 
rött hus i två våningar. Motivet är 
föranlett av släktnamnet, vilket an-

-
delseplats Hovgården i Munktorps 
socken i Västmanland. Namnet är 
sammansatt av de latinska orden 
aula, ’hov’ och villa, ’gård’.

Huset är utformat som en säteri-
byggnad. Framför den syns en gård 
innesluten av ett grönt »gallerwärks 
Staguette uti half rundning å bägge 
sidor men jämt [rakt] framtil«. Innan-
för den raka delen av staketet, som 
alltså ska vara utformat som ett gal-
lerverk (och inte ett tätt plank, som 
i målningen i Riddarhussalen, återgi-
ven här ovan), är fyra gröna »pyrami-
derade« träd planterade. Träden ska 
med andra ord vara klippta i pyra-
midform.


