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Inför kulturvandringen vid Mjälle och Öneberget F-3

Vad ska du få se och höra mer om?
Området runt Mjälle och Öneberget är ett av de äldsta områdena på Frösön.
Här har människor levt och sprungit omkring i flera tusen år. Människorna har lämnat olika
typer av spår efter sig, så därför vet vi detta även idag. På kulturvandringen kommer du att
få höra mer om människorna som bodde här och vad de gjorde förr i tiden. Vi kommer att
stanna till på olika platser för att få höra om olika händelser vid olika tidpunkter. Men det är
inte bara människor som sprungit omkring här. Vid Öneberget har man till och med hittat
resterna av en Mammut! Häftigt va?
Här nedanför kan du läsa mer om vilka händelser som du kommer att få veta mer om un der
vandringen. De finns även inritade på tidslinjen och kartan.

1. Ångbåtar
Innan det fanns lastbilar och bussar använde man sig av ångbåtar när man fraktade
saker runt Storsjön. På 1800-talet fanns det på Frösön över 13 olika ”båthållplatser”.
2. Storsjöodjuret
Folk har sett och skrivet ner om storsjöodjuret i över 300 år. Faktiskt kommer det in
rapporter varje år om att folk ser Storsjöodjuret än idag.
3. Marknadsplats
I Mjälle hölls marknader redan på 1100-talet. Den lockade handelsfolk från både
Norge och Sverige.
4. Kartan
På kartan från 1600-talet ser man ett helt annat Mjälle än vad vi ser idag. Jämför
kartan med hur det ser ut nu...!
5. Riddare Nils
På 1300-talet fanns det en man som hette Riddare Nils som ägde mycket mark i
Jämtland, ja han ägde även mark i Mjälle. Men vid ett bråk dödade Nils en man som
hette Tove…!
6. Gravar
I Mjälle finns flera gravkullar som är mer än 1000 år gamla. Efter ett par hundra år
blev många gravar plundrade, men kullarna finns kvar än idag.
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7. Isle of Man
En familj från Mjälle hade en vapensköld med en särskild och ovanlig bild. Samma
bild hamnade på ön Isle of Man i Storbritannien på 800 - talet. Hur gick det till?
8. Kvarnarna i Mjällebäcken
Mjällebäcken har haft kvarnar i nästan 1000 år. Där malde man säd till mjöl att baka
bröd med.
9. Fornborgen
Under järnåldern på 500-talet och framåt fanns det en borg uppe på Öneberget där
Frösöns bönder kunde skydda sig och försvara sig om fienden kom. Platsen ligger
högt upp och man ser långt ut över Storsjöns vatten.
9b. Avrättningsplatsen
Flera hundra år senare, på 1600-talet, använde man platsen på toppen av Öneberget
till att avrätta brottslingar. Det var bra tyckte man då, för då kunde andra se vad som
hände om man gjorde något brottsligt.

Frågor att fundera över under kulturvandringen:
- Vilken plats och händelse tycker du är mest intressant och spännande
under vandringen?
- Varför tycker du det?
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