
Svar Deltävling 1 våren 2021 

 

1. Det finns bara en stad i Sverige som har ett namn på svenska och ett allmänt 

vedertaget namn på engelska. Vilken stad? Svara med båda namnen! 

Svar: Göteborg, Gothenburg. 

 

2. Vad är en ”Orlofssedel”? 

Svar: Ett papper som visar att anställningen har avslutats på ett korrekt sätt 

och där den anställde får ett skriftligt betyg 

 

3. Post- och Inrikes Tidningar började komma ut 1645 och har sedan dess 

funnits i lite olika namn. Men när slutade den att ges ut som papperstidning, 

och när upphörde den formellt? 

Svar: 2007 (papperstidning) resp 2009 (utgivningsbeviset upphörde) 

(Anm: Efter 2009 saknas utgivningsbevis så den publicering som finns på 

bolagsverket är ingen tidning) 

 

4. Vad heter den ryska revolutionen, på svenska, som utbröt 7 november 1917 i 

Sankt Petersburg och 12 november i Moskva. 

Svar: Oktoberrevolutionen. 

 

5. Vad menas med att ha nippra enligt Svenska akademins ordbok? 

Svar: Hudlöshet på lårens insida, uppkommen vid gång eller ridning. Även om 

visst slags böld. 

(Anm. Endast svar enl SAOB godkända) 

 

6. År 1713 höll det på att gå riktigt illa för Riksarkivets material. Vad hände? 

Svara kortfattat! 

Svar: Riksarkivets handlingar skulle flyttas till Örebro Slott och fartyget som 

förde med lasten gick på grund och började läcka i Hjälmaren. 

(Anm: För att få rätt krävs att man förklarar vad som gick illa, inte bara att 

arkivet flyttades) 

 

7. Vilket datum och vilken månad inträffade skottdagen år 1992 i Sverige? 

Svar: 24 februari. (Anm: Från och med 2000 är det den 29 februari) 

 

8. 1927 flyttar Karin Zenobia Larsson från Smögen. Vart flyttar hon? Precisera 

ditt svar. 

Svar: Botkyrka, Stockholms län. Slagsta Skola, Fittja. Se Smögen B:2, sid 7 

  



Svar Deltävling 2 våren 2021 

 

1. När beslutade man i riksdagen att statarsystemet skulle avskaffas i Sverige 

och när trädde det i kraft? 

Svar: Beslutet att definitivt avskaffa statarsystemet togs den 12 oktober 1944, 

då ren kontantlön infördes i avtalet mellan arbetsmarknadens parter, Svenska 

Lantarbetareförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivarna. Beslutet trädde i 

kraft i månadsskiftet oktober-november 1945. 

 

2. Vad kallas en församling som t ex Tyska församlingen och Finska 

församlingen i Stockholm och Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona, där man 

kan bo var som helst men ändå tillhöra församlingen? 

Svar: Icke territoriell församling 

 

3. I vilken databas kan du hitta vad de allra flesta arkiven i Sverige innehåller för 

handlingar?  

Svar: Nationell ArkivDatabas (NAD) 

(Anm. Svaret Riksarkivet räcker inte då det inte är en databas) 

 

4. När gjordes i Sverige en formell länsindelning och landshövdingeämbetet 

tillkom? 

Svar: 1634 gjordes en formell länsindelning och landshövdingeämbetet tillkom.  

 

5. Rikets Ständers Bank anlade år 1755 ett eget pappersbruk. Var någonstans? 

Svar: Tumba 

 

6. Barnens Brevlåda var ett populärt radioprogram. Mellan vilka år sändes det? 

Svar: 1925 -- 1972 

 

7. ”Honom har jag inte sett sedan Eldkvarn brann” kan vi säga om vi menar 

något som ligger långt bak i tiden. Men när brann Eldkvarn och var låg den? 

Svar: Eldkvarn brann den 31 oktober 1878. Den låg där Stadshuset nu ligger. 

 

8. Andreas föddes den 14:e januari 1777 inom det område som nämns i 

Botvidsbygdens släktforskarförenings stadgar 2§. Men i vilken kyrka döptes 

han? Ange även källan där du fann uppgiften. 

Svar: Svar: Vällinge brukskyrka. Källa: Salems kyrkoarkiv, Födelse- och 

dopböcker, C I:3 (1766-1793) (DF bild 22 AD bild 17) se även Botkyrka (AB) 

CI:3 (1761-1800) sid 93 

(Anm: Vällinge brukskyrkas arkiv finns arkiverat i Salems Kyrkoarkiv och där 

döptes han med största sannolikhet. Men då födelsen/dopet även finns i 

Botkyrkas födelsebok godkänns även det.) 

 

  



Svar Deltävling 3 våren 2021 

 

1. Södermanlands 1:a båtsmanskompani bestod av båtsmän från vårt område. 

Men var skulle de samlas vid inryckning/inställelse? 

Svar: Stockholm (tillhörde Stockholms örlogsstation) 

 

2. Emma Christina Larsdotter född 1862 i Grödinge flyttade 1894 till 

dagsverkstorpet Stensberg. Torpet ägs nu av Huddinge Hembygdsförening 

och finns vid Sundby gård i Huddinge. Vilket år avled hon? 

Svar: 1946 (står felaktigt 1932 i boken Huddinges torp och gårdar och på 

Huddinge hembygdsförenings hemsida. Bouppteckning finns upprättad 1947)  

 

3. Botkyrka församling indelades 1939-01-01 i två kyrkobokföringsdistrikt. Vilka? 

Svar: Botkyrka kbfd och Tumba kbfd  

 

4. Under åren 1947 - 1972 användes ”Ledkort” som finns i Botkyrka kyrkoarkiv, 

vilka kan användas som ett sökregister? Men vad innehåller dom? 

Svar: Ledkorten finns i bokstavsordning efter fastighetsnamn och innehåller 

uppgifter om huvudmännens namn, personnummer, in- och utflyttning, död 

och uppslag i församlingsboken.  

(Anm: För att godkännas skall svaret även innehålla ”fastighetsnamn”. Utan 

det vet man inte vad ”huvudmännen” syftar på.) 

 

5. Olaus Petri hette vår store reformator. Vad hette han innan han blev präst? 

Svar: Olof Pettersson. 

 

6. När förbjöds skolagan helt? 

Svar: Skolaga förbjöds helt i folkskolestadgan från den 1 januari 1958. 

 

7. Vilket år startade Emmy Rappe den första icke-religiösa utbildningen för 

sjuksköterskor i Sverige och vad hette skolan? 

Svar: 1867. Röda Korsets sjuksköterskeskola 

(Anm: På Röda Korsets hemsida stod felaktigt 1866 vilket rättades efter 

påpekande från oss) 

 

8. En svensk blev känd för ”matbombningar” 1975-1977. Vad hette han, och 

vilket företag tillverkade hans flygplan? 

Svar: Carl Gustaf von Rosen. MFI – Malmö flygindiustri 

(Anm: Malmö flygindustri ägdes från 1968 av SAAB Vid Saabs verkstäder i 

Malmö, dvs Malmö Flygindustri, tillverkades fram till nerläggningen 1980 totalt 

124 Saab-MFI 15/17 . (Flygplanen licenstillverkades även av Pakistan 

Aeronautical Complex PAC, efter 1974, men de flygplanen användes inte för 

matbombningarna 1975-77. Både Malmö Flygindustri och SAAB har godkänts) 

 


