Arkiv och lärande – med källor från Jämtland och Härjedalen

Efter kulturvandringen på Mjällestigen- Vad minns du?
Efter att du var med och fick höra om gamla saker som hade hänt längs Mjällestigen
minns du kanske mer kring vissa händelser än andra. Vissa saker minns man mer än
andra. Repetera genom att titta på kartan och tidslinjen igen och prata med dina
klasskompisar och din lärare om vad det var ni fick se och höra om.
När ni tillsammans repeterat kan du besvara frågorna som du fick före
kulturvandringen:

❖ Vilken plats och händelse tyckte du var mest
intressant och spännande?
❖ Varför tycker du det?
Skriv ned vad du fick lära dig om platsen och händelsen.
Rita gärna en bild som visar det du valt att skriva om.
Berätta för dina kompisar vad du valt och varför.

Minns du?
Får du tid kan du även försöka komma ihåg svaren på frågorna här nedanför. Vissa
kan vara svårare och mer exakta, andra frågor mer öppna:
//Stort lycka till och TACK för att du följde med oss i historiens spår!
Hälsar vi på Arkivet i Östersund

Vad minns du efter vandringen:
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 ”båthållpatser”.
Vilka ångbåtar kan du namnet på?
2. Storsjöodjuret
Folk har sett och skrivet ner om storsjöodjuret i över 300 år. Än idag, varje år, säger folk att
de sett Storsjöodjuret.
Hur gammal var kartan som ni fick räkna massa odjur på?
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3. Marknadsplatsen
En av Sveriges äldsta marknader är Gregoriusmarknaden som vi har i Östersund varje år i
mars månad. Marknaden hölls i Mjälle redan på 1000-talet och lockade handelsfolk runtom i
Norge och Sverige.
Vilket var jämtarnas största handelsvara?
4. Karta Mjälle
På kartan från 1600-talet ser man ett helt annat Mjälle än vad vi ser idag.
Vad var det otäcka uppe på Öneberget som fanns då, men som inte finns idag?
5. Riddare Nils och Kung Magnus
Riddare Nils ägde mycket mark i Jämtland, ja han ägde även mark i Mjälle. Vid ett bråk
dödade Nils man som hette Tove. Kung Magnus var då på Frösön och var med att straffa Nils
för brottet.
Vad fick Riddare Nils för straff?
6. Gravarna
I Mjälle finns flera gravkullar som är mer än 1000 år gamla. Efter ett par hundra år blev
många gravar plundrade.
Vad kunde man hitta i en järnåldersgrav för 1000 år sedan?
7. Isle of Man
En familj från Mjälle hade en vapensköld med en särskild bild.
Under 800-talet invaderade vikingar från Norge de engelska öarna och då var den här
familjen med och erövrade ön Isle of Man. Bilden från vapenskölden finns fortfarande kvar
på Isle of Mans flagga.
Hur såg bilden på skölden ut?
8. Kvarnarna
Mjällebäcken har haft kvarnar i nästan 1000 år. Man malde säd till mjöl att baka med.
Kommer ni ihåg hur många kvarnar det fanns efter bäcken under 1600-talet?
9. Fornborgen på Öneberget
På 5oo- talet efter Kristus, fanns en borg på Öneberget där Frösöns bönder kunde skydda och
försvara sig mot fiender.
Hur tror man att det gick till när borgen revs och övergavs?
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