ÖHF:s Sommarfrågetävling 2021
12 frågor om det historiska Åkersberga
A= Du finner svaren på plats, B= Svaren finns i hembygdslitteratur och på internet.
1. Station: Bron över kanalen vid Åkerstorp
1. Fråga: Vilken yrkesgrupp var det gula huset vid kanalens östra sida tjänstebostad för tidigare och
vilken organisation har flyttat in där nu?
1. Svar (A och B):

2. Station: Tingshuset på Norrö
2. Fråga: Vilket museum finns på andra våningen i huset?
2. Svar: (A och B):

3. Station: Den gamla häradsvägen på Norrö
3. Fråga: Vilken sorts fisk odlades i fiskdammen bredvid vägen?
3. Svar (A och B):

4. Station: Diket som går från fältet bakom Pilstugetorpet, genom västra Åkersberga och ut i
Trälhavet.
4. Fråga: Vad heter diket?
4. Svar: (B)

5. Station: Åkers-Runö
5. Fråga: Vad kallas det vita lilla bostadshuset som finns precis söder om järnvägens perrong?
5. Svar (B):

6. Station: Runöbergets högsta topp
6. Fråga: Anordningen som en gång har stått här och vars fundament är det enda som finns kvar, vad
var det för sorts hus? Och av vilken typ var den här byggnadens teknik, alltså vilken sorts mekanism
användes?
6. Svar (A och B):

7. Station: Bron över Åkers kanal i höjd med Hackstavägen
7. Fråga: Informationstavlan här talar om en verksamhet som fanns i närheten, vilken? Vilket år revs
skorstenen?
7. Svar (A och B):

8. Station: Vid åutflödet i Åkers kanal
8. Fråga: Vad heter ån och var har den sin källa?
8. Svar (B):

9. Station: Slussholmen
9. Fråga: Vad heter hägern som nästan jämt står och spanar efter fisk här?
9. Svar (fråga lokalbefolkningen):

10. Station: SL:s busshållplats ”Hackstavägen” på Hackstavägen
10. Fråga: Bakom busskuren utbreder sig ett särskilt sorts markområde, vad har det använts som?
Och under vilken tid användes det för sitt speciella ändamål?
10. Svar (A och B):

11. Station: Åkar-Pelles tomt i Åkersberga centrum
11. Fråga: På informationstavlan i den här lilla parken berättas om ett märkligt fynd som gjorts i
närheten, en sten ristad med ett motiv som bara hittats på en sten till i den här delen av Sverige. Vad
är det mannen gör på ristningen?
11. Svar (A):

12. Station: Smedby gård
12. Fråga: Den förste ägare av Smedby gård är riddaren Staffan Ulfsson, från när finns det skriftligt
belägg att gården fanns och ägdes av Ulfsson?
12. Svar: (B)

Namn:
Adress:
Epostadress:
Lägg svarsblanketten i ÖHF:s brevlåda på Centralvägen 55
eller skicka med posten till: ÖHF, Centralvägen 55, 184 32 Åkersberga
Det går också bra att eposta svaren direkt till mail@milstolpen.org
Sista inlämningsdag: 31 dec 2021
De rätta svaren publiceras i Milstolpen 2022 då vi också presenterar vilka som vunnit, de fem första
inskickade svaren får pris!
Pris: Pristagarna belönas med valfri årsbok från ÖHF eller tre valfria nummer av Milstolpen. Se ÖHF:s
hemsida hembygd.se/osteraker under Skrifter/Milstolpen och Skrifter/Årsböcker för att välja vad du
vill ha om du vinner!

