Svar deltävling 1.
1. När bildades Botvidsbygdens Släktforskarförening
dvs då föreningens stadgar och namn antogs?
Svar: Föreningen bildades den 9 november 1987
2. Vilket är det äldsta dokumentet som finns på Botvidsbygdens
Släktforskarförenings hemsida? Ange när det är skrivet.
Svar: Läsövning 6. Brev från Friherre Claes Fleming. 12 augusti 1586
3. 1816 infördes i Sverige obligatorisk vaccination mot en svår sjukdom. Vilken?
Svar: Smittkoppor
4. När är Rättaren Nils Nilsson i Lisma i Huddinge född enligt
husförhörslängden Huddinge AI:13?
Svar 1793-11-05 (sid 95)
5. 1861 avled rättaren Nils Gustaf Zettervall i Tullinge. I vilken häradsrätts arkiv,
i vilken volym finns och vilket nummer har hans bouppteckning?
Svar: Det finns två stycken!
a. Svartlösa häradsrätt F2:32 No 12 (Svartlösa häradsrätt (AB) F2:32
(1861-1863) Bild 830 / sid 80)
b. Åkerbo häradsrätt, F II:50, nr 175
Anm: Då ingen finns digitalt på Riksarkivets Digitala Forskarsal och endast
den i Åkerbo finns som svar om man söker i BoUregistret på Riksarkivet eller
Arkiv Digital, så godkänns båda svaren.
6. I Botkyrka i Hamra finns Båtsmanstorp no 98. I vilket kompani tjänstgjorde
båtsmannen som bodde där 1855? Vilken militär grad hade han?
Svar: Första Södermanlands båtsmanskompani. Sjö Corporal (även korpral
godkänns)
7. Förr konserverades ibland en änka. Vad betydde det?
Svar: Efterträdaren, (präst, soldat t ex), gifter sig med företrädarens änka
8. Tumbabon Klas Pontus Arnoldsson fick ett Nobelpris 1908. Vilket av
nobelprisen var det?
Svar: Fredspriset.
Svar deltävling 2.
1. Vilka kommuner ingår i Botvidsbygden enligt föreningens stadgar?
Svar: Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner

2. Vilket år hade föreningen sin första hemsida och vilken var webb-adressen
dit?
Svar: 2008, http://www.bsf.se.nu/ (Se AnletsBladet Nr3-2008)
3. Krigsarkivet har sedan många år funnits på Östermalm på Banérgatan 64. Nu
håller det på att flytta till nya lokaler. Var ligger dessa? (Ange nya
besöksadressen)
Svar: Mätslingan 17, 187 66 Täby (Även Mätslingan 17, Arninge godkänns).
4. Vilket år är den äldsta anteckningen om födelse/dop från i Salems kyrkoarkiv?
Svar: 1665
5. Bouppteckningar förvaras normalt vid aktuell häradsrätts arkiv där den avlidne
var bosatt/skriven vid dödstillfället. I vilket arkiv förvaras adelns
bouppteckningar?
Svar: Göta resp Svea Hovrätt (eller bara Hovrätten, men inte bara den ene)
6. Vad är skillnaden mellan en dragon och en husar? Förklara kortfattat!
Dragon: Beriden infanterist. Stred till fots.
Husar Beriden kavallerist. Stred uppsuttet.
7. Sveriges äldsta storskaliga kartor finns på Riksarkivet och omfattar kartor över
byar och gårdar från 1600-talet. De har gjort en databas över dessa kartor.
Men ungefär hur många kartor är det som databasen omfattar?
Svar: Databasen innehåller uppgifter från 12 000 äldre geometriska kartor
(ÄGK, 1630–1655) och 5 000 yngre geometriska kartor (YGK, 1680–1700) dvs
SUMMA: 17 000 kartor (källa https://riksarkivet.se/geometriska)
8. Vilket år infördes myntenheten 1 krona=100 öre?
Svar: 1873
År 1855 införs öre, som är en hundradels riksdaler riksmynt. År 1873 byttes
namnet på riksdaler riksmynt till krona.

Svar deltävling 3.
1. Skatteverket tog över folkbokföringen från Svenska kyrkan 1991-07-01.
Inledningsvis så skedde folkbokföringen även nu på de tidigare
församlingarna. 2016-01-01 ändrades det så att man inte är folkbokförd i en
församling utan i en kommun. Efter ett starkt upprop av bl.a.
släktforskarrörelsen infördes även ett nytt begrepp som i stort
överensstämmer med församlingarna. Vilket är begreppet
Svar: Distrikt

2. Arkivens dag genomförs sedan 1998 i Sverige alltid på samma dag. Vilken
dag genomförs det? Observera inte datum utan vilken dag varje år.
Svar: Andra lördagen i November (arkivensdag.se)
3. För att hitta din soldat kan bokverket "Statistiskt sammandrag af Svenska
indelningsverket" vara till stor hjälp. Det har ett smeknamn baserat på
författarens efternamn. Vad kallas det!
Svar: Grill.
4. Enligt ”Rosenbergs geografiska lexikon” är Golfäng en gård i Botkyrka sn,
Svartlösa hd, Stockholms län, vid Ekeröfjärden af Mälaren. Men under vilken
herregård ligger den enligt samma lexikon?
Svar: Sturehof. Databas på Riksarkivet
5. Vilket år hade tvåkammarriksdagen i Sverige sitt första sammanträde?
Svar:1866 infördes den nya tvåkammarriksdagen, som första gången
sammanträdde den 15 januari 1867.
6. Du läser i en dödbok att en person dött av strypsjuka. Vad kallar vi sjukdomen
idag?
Svar: Difteri (även Krupp godkänns) Källa DDSS.nu
7. Sverige fick sin första sjölag 1667. Men när och i vilken stad inrättades det
första sjömanshuset i Sverige?
Svar: Stockholm 1748 (Källa Handbok Sjöfolk)
8. Vad var straffet för ”tvefalt hor” enligt 1734 åhrs lag, Missgiernings Balken?
Svar: LVI. Cap. ”Om twefalt hor.”
1.§. Giör gift man hor med annars mans hustru; miste båda lifwet.
2.§. Lägrar gift man annars fästeqwinno, then han wiste wara häfdad af thes
fästeman; plichte med fyratijo par spö, eller en månads fängelse wid watn och
bröd.
(Även endast 1§. Giör gift man hor med annars mans hustru; miste båda lifwet
godkänns)

