
Frågetävling hösten 2021 –  

Deltävling 1, 20-31 oktober 
Välkommen till BSF frågetävling. Den genomförs i 3 deltävlingar. 
 
De rätta svaren publiceras på hemsidan omkring den 10 november 2021.  
 

1. Vilket yrke hade Moses Lewin med ett svenskt ord?  

  
Svar: Possementmakare Gesäll dvs Snörmakare Gesäll. 

 

2. Vilken sjukdom hade en ana som hade ”meningitis spinalis” 

Svar: Ryggmärgsinflammation (se ddss.nu). ”Meninges” är den tunna hinna 

av vävnad och vätska som omger hjärnan och ryggmärgen. ”Spinalis” avser 

det som hör till ryggmärgen och kotpelaren. Vid ”Meningitis spinalis” har 

ryggmärgens hinnor inflammerats och sjukdomen är då 

ryggmärgsinflammation. 

 

3. Vad är ” Janrik Bromés samling”? 

Svar: En samling av historiska dokument och fotografiskt material, till största 

delen från Härjedalen och Jämtland med tidsomfånget 1675 – 1952, samlade i 

47 volymer av tidningsmannen och författaren Janrik Bromé (1863-1960), som 

finns hos Landsarkivet i Östersund Se bla NAD. A-Ö → Fotosamling med 

bilder från Jämtland och andra delar av Norrland, 1800-tal och tidigt 1900-tal. 

Fotodelen av hans samling är fotograferad och finns i Digitala forskarsalen. 

 

4. Ungefär hur många poster omfattar Folkräkningen 1930 när den är 

färdigregistrerad? 

Svar: Ca 6,1 miljoner poster. (sen får inte alla publiceras pga GDPR men de 

finns ändå i den färdiga samlingen) 

 

5. Jag vill snabbt få ett färdigt släktträd. Vilket DNA-test ska jag välja då? 

Svar: Det går inte att få ett färdigt släktträd med hjälp av DNA utan man får se 

det som ett komplement till den vanliga släktforskningen. 

 

6. Karl XII var hertig över Pfalz-Zweibrücken mellan 1697 och 1718. Under vilket 

namn?  

Svar: Karl II 

 

7. Hur många personer i USA ansåg sig år 2000 vara siouxer av något slag enl 

US Census Bureau? 



Svar: År 2000 fanns det enligt US Census Bureau i USA 153 360 personer 

som ansåg sig vara siouxer av något slag. 

 

8. Nordisk familjebok utkom med en första upplaga i 20 volymer under åren 

1876-1899. En annan upplaga fick ett smeknamn från ett svenskt djur. Vad 

kallades den, vilken upplaga var det, när kom den ut och i hur många 

volymer? 

. 

Svar: Den andra upplagan, vanligen kallad Uggleupplagan, kom ut i 38 

volymer 1904–1926.  

 


