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Frågor till Vem Vet Mest om Österåker, Åkers kanal 
 

I gammal tid fanns en segelled från Trälhavet ända upp till Gamla Uppsala. Vad kallades denna led? 

a) Långhundraleden 

b) Uppsala kanal 

c) Fyrisån 

 

I slutet av 1800-talet gick förbindelsen mellan vårt område och Stockholm till havs. 

Det fanns 3 nästan likadana ångbåter med namnet S/S Åkers Kanal. Vad hette fartyget på bilden? 

 

a) S/S Åkers Kanal I 

b) S/S Åkers Kanal II 

c) S/S Åkers Kanal III 

 

I Tunaviken finns en smal del som kallas för Gulddraget. Varför heter det så? 

a) Solen brukade blänka i vattnet som guld. 

b) Ett fartyg lastat med bl.a. guld har förlist (gått under) här och man har draggat efter det. 

c) Det är en omskrivning av ordet gulddrängen, en dräng som visat sig vara väldigt förmögen. 
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I leran nedanför Tuna säteri har man bl.a. hittat denna lilla änglafigur i trä. Vad kallas den? 

 

a) Plutto 

b) Putt 

c) Putto 

 

I leran utanför Tuna säteri har man bl.a. hittat en s.k. rosenkrans. Var har den använts? 

 

a) Den har suttit på en plog 

b) Den har suttit på ett fartyg 

c) Det är enbart ett dekorationsföremål att titta på och leka med 
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Bilden föreställer området vid Åkers kanal som idag heter Klappbryggan. Här låg tidigare en industri, 

Vilken? 

 

a) Ett varv. Man byggde och reparerade båtar här. 

b) Ett tegelbruk 

c) En såg och ett snickeri 

 

Det är huset låg vid Åkers kanal. Vad tillverkade och sålde man här? 

 

a) Öl och svagdricka 

b) Cement 

c) Foder till djuren 
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Här vid Åkers Kanal låg en industri fram till 1915. Vad tillverkades här? (På bilden spränger man just 

skorsten i samband med rivningen). 

 

a) Gödsel 

b) Cement 

c) Tegel 

 

I gamla Åkersberga har det funnits ett tegelbruk. En stor kyrka i Stockholm är byggt av tegel levererat 

från denna fabrik. Vilken? 

a) Engelsbrektskyrkan 

b) Sofia kyrka 

c) Klara kyrka 

 

Förr i tiden såg man till att växtligheten runt Åkers kanal inte var för stor. Varför gjorde man så? 

a) För att alla skulle kunna se båtarna som gick på kanalen. 

b) För att man lättare skulle kunna dra båtar uppför kanalen med hjälp av rep. 

c) För att inte hindra vinden att nå seglen på fartygen. 
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Bilden föreställer en skuta som fraktade ved. Den utgör förlagan (ursprunget) till vårt kommunvapen. 

Vad hette skutan? 

 

a) Alice 

b) Alicia 

c) Alcea 


