
FROSTVIKEN OCH  GRUVINDUSTRIELL VERKSAMHET 
Ur följande hembygdslitteratur har dessa  intressanta uppgifter hittats: 
Frostvikenboken 2000 och 2001. Årskrönikan för Frostvikens hembygdsförening 2001, Frostviken 
200 år, Från Nasafjäll till Olden samt tidningsurklipp ur Frostviken Material 1.  
(Lilian Jakobsson) 
Kvarnstenar 
Redan på 1600-talet högg bybor från Strömsund och Hammerdal sina kvarnstenar vid sjön 
Kvarnbergsvattnet. Denna sjö finns med på den karta över Jämtland som upprättades efter freden i 
Brömsebro 1645. På Christoffer Stenklyfts karta 1683 vittnar namnet Quarnberget att man måste ha 
brutit sten där före detta årtal. Man gissar att det var Strömsundsbor som allra först bröt kvarnsten där, 
men sjön hette först Frostviksvandet, namngiven av norrmän, som var de första bosättarna i 
Frostviken.  Men Strömsundsborna hade i tidigt skede fiskerätten i många sjöar kring Frostviken. De 
måste ha hittat glimmerskiffern och exploaterade fyndigheten. Sedan  kallade de sjön för 
Kvarnbergsvattnet. Stenklyft har noterat att det var bybor från Hammerdal och Strömsund, som tog 
sina kvarnstenar där. Man bröt stenen på båda sidor om sjön, men började på den södra sidan. Stenarna 
var efterfrågade eftersom dom var alldeles speciella. De innehöll enligt den tidens föreställning 
diamanter av stor hårdhet, som gjorde att stenarna  slipade sig själva. I senare litteratur har 
kvarnstenarna beskrivits som gjorda av glimmerskiffer med granater. Den vanliga metoden vid 
kvarnstenstillverkning att mejsla ut räfflor behövdes inte, eftersom stenen slipade sig själv, granaterna 
var ytterst motståndskraftiga. 
Kvarnstenarna drogs till sjön för vidare båttransport. Varje bonde med självaktning och tillgång till 
rinnande vatten hade på den tiden sin egen kvarn. Mellan 1740- 1742 vet man att det bröts 135 par 
kvarnstenar, 86 par från Kvarnberget och 49 par från södra sidan om sjön. 
Stenar som skulle vidare söderut togs med båt till en plats vid Gäddedeforsens början. Därifrån 
rullades de ned till viken vid Hetögeln. Men för en del stenar blev tydligen farten för hög och de 
fortsatte ned i vattnet. Två medlemmar ur Frostvikens hembygdsförening har en gång, när det var 
lågvatten, lyckats bärga två stenar vid Hetögeln nära Forsbron i Gäddede. Sedan forslades stenarna 
med stor försiktighet till Frostvikens hembygdsgård, där de nu används som bord vid uteserveringen. 
 
I årskrönikan för 2001 kan man läsa ytterligare en intressant uppgift. När kornet under ofärdsår inte  
hann mogna och få den rätta hårdheten, kom man på att det gick att bastutorka kornet. Då gick det att 
mala och det blev väldigt gott mjöl. Så gott att man använde metoden även när det inte var ofärdsår. 
Om man besöker Kyrkolandets skvaltkvarn vid Sandnäsbäcken på sommaren, då Kvarnbergsvattnets 
byaförening har sin temadag vid skvaltkvarnen kan man köpa sådant mjöl. 
 
Idag kan man på södra sidan av Kvarnbergsvattnet på väg mot Björkvattnet finna en skylt som visar 
ned mot sjön. En uppröjd stig går dit ca 200 meter. Skylt vid vägen. 
 
Mineralletaren och senare gruvfogden Karl August Gustavsson Kapp. 
August Kapp föddes 1883. Namnet Kapp var faderns soldatnamn. Han dog när August var 9 år. 
August fick bara  gå i skola under  kortare perioder, men han lärde sig läsa, räkna och skriva. Han var 
dock synnerligen vetgirig och läste allt, mest geologi. Han beskrivs som bergtagen och gick i fjällen 
alla år i ur och skur, storm och snöglopp. Han levde större delen av sitt liv ”i ryggsäck” och först på 
äldre dar köpte han ett hus i Gäddede, där han dog 1955. Han gifte sig 1942 med Anna Margareta 
Näslund från Gillhov. August fick inga egna barn men adopterade hustruns dotter Dagny Emilia 
Kristina.  
 
Som självlärd geolog fick han följa med malmletare och blev t ex 1908 hantlangare åt en sjökapten, 
som letade guld i Frostvikenområdet.  August letade också själv guld och koppar. 1918  hittade han 
zink-och kopparmalm i Jormlien och kromit på Lejarklumpen. Han fick karteringsuppdrag av 
SGU(Sveriges geologiska Undersökning) och uppdrag åt Axel A:son Johnsson. På Riksmuseet 
(Naturhistoriska Riksmuseet) finns ett stort antal provsamlingar av mineral, som han skickat in. 
  
1937 upptäckte August en glimmerförekomst på Görtelstjakk och det blev  upptakt till ett stabilare liv 
för honom.  Redan 1910 fanns uppgifter om uppgifter om glimmer i Frostvikens fjäll och försök till 



glimmerbrytning gjordes  under första världskriget. Några hästlass bröts, men det blev aldrig sålt. Om 
det var det fyndet som låg på Görtesaltjakk vet man inte (men det var i vilket fall bortglömt och 
okänt). Men efter Augusts upptäckt 1937 kom det igång brytning på flera fjäll. Fyra brott låg på 
Avardofjället, två på Görtelstjakk, tre på Norra Väktarklumpen och ett vid Tangen. Och August blev 
gruvfogde för glimmerbrytningen.  
Vid Görtelstjakk beskrivs glimret ligga  i dagen bland kvarts och mitt i en brun, smulig 
bergart(förmodligen peridotit) och ett par meter från glimmergången låg kromjärn i dagen. Uppe på 
fjället fanns ett blockhus som glimmerverkstad. Ned till gården vid Väktarmon var det 4 kilometer och 
där hade gruvarbetarna sin förläggning. 
  
Författaren Björn Björk skriver i sin bok Från Nasafjäll till Olden att glimmerbrytningen i Frostvikens 
handlade om en enskild människas mångåriga vedermödor och drömmar, det handlar om 
avspärrningar och högkonjunktur för glimmer, det handlar om Flygförvaltningens agerande för att få 
fram glimmer och hur brytningen plötsligt upphör, när konjunkturerna ändras och man kan börja 
importera igen. 
Den enskilda människan var August Knapp. 1937 bröts det glimmer på andra håll i Sverige och även 
import ägde rum. Men andra världskriget förde med sig avspärrningar och importproblem, som gjorde 
situationen kritisk i de företag som använde glimmer. Efterfrågan pressade upp priserna och en 
omfattande projektering ägde rum i Frostviken och August Kapp gjorde ju upptäckten. Han själv 
lyckades intressera firman Hj Andrén & söner i Göteborg för brytning. De bröt redan glimmer på 
Orust. Ytterligare ett företag bröt glimmer i Avardo och Tangen och det var AB Isola Gruvindustrier. 
1941-1942 tog Flygvapnet med Flygförvaltningen över ledning och administration av 
glimmerbrytningen. Man hade nämligen köpt in det italienska flygplanet Caproni 210. Italienarna 
krävde 3 ton glimmer som kompensation för de 32 000 tändstift som följde med flygplanen till 
Sverige. Fick de inget glimmer, blev det ingen affär. Flygvapnet slöt avtal med Göteborgsfirman och 
övertalade dem att börja brytning på Kapps fyndighet på Görtelstjakk. Men glimmerkvalitén var inte 
så bra så man krävde 6 ton i stället. Brytningen måste intensifieras, Flygvapnet tog själva över 
brytningen.  
Efter krigsslutet 1945 upphörde all brytning, man tog ned byggnader och utrustning, som flyttades till 
andra ställen. 
  
Björn Björk ställer sig några frågor: vad kostade egentligen glimmerbrytningen svenska staten? Hur 
mycket glimmer förbrukades i Sverige och hur mycket exporterades? Vad gjorde tyska 
industrirepresentanter uppe vid glimmerbrytningen Görtelstjakk samtidigt som flygvapnet tog över 
brytningen mitt under brinnande krig? 
 
Inte bara glimmer finns det i Frostviken.  
Det kan man läsa av gamla tidningsklipp från 1945 – 1951 från LT och JT.  
1945 skriver ÖP:s utsände Erik Berg, att det går på tok med Frostviken, om man inte får igång större 
arbeten snart. Han har intervjuat Per Jonsson i Björkvattnet, som berättar att för 25-30 år sedan 
upptäcktes malmfält intill byn och alla förväntade sig gyllene tider. Men ”tysta Johansson”, professorn 
från SGU, drog slutsatsen efter en dags rundvandring, att fynden inte ingav några större förhoppningar 
utan befolkningen borde fortsätta jobba med skogen och jorden.  1932 gjordes nya skärpningar och 
undersökningar och efter ett par år gjorde fyra arbetare i Björkvattnet en inmutning, eftersom det  hade 
konstaterats av prover att guldhalten var 8 gram per ton, silverhalten upp till 52 gram per ton och 
kopparhalten 11,3 procent maximum. Det bestämdes att man skulle börja med gruvdrift, men det blev 
nej. De, som hade kapital, trodde inte på Frostviken och inte heller experterna. ”Men”, avslutar Per 
intervjun med Erik Berg, ”nu ligger kopparmalmen obruten, men tänk så många fyndigheter av 
metaller, som gjorts i Frostviken sedan dess. Fyndigheter som hjälpte stora industrier att hålla igång 
sin tillverkning under krigsåren.” 
 
I samma tidningsurklipp intervjuas gruvfogden August Kapp, som  säger att det är de dåliga 
kommunikationerna, som stoppat upp driften. Hans glimmerfyndighet på Görtelstjakk har upphört och 
täljstensbrytningen i Murhatten har lagts ned. På Görtelstjakk var 100 man sysselsatta, det omsattes 
miljoner kronor, som kom bygden till godo. Men Kapp tror att det inte ska vara stillestånd i 



verksamheten så länge till, glimmer behövs fastän det är fred, men vi vill inte sälja till det pris som 
bjuds, vi vet dess värde säger Kapp. Men han fick sig en läxa vid glimmerförsäljningen. Ingen av 
SGU:s experter kunde ge honom svar på glimmers värde utan han uppmanades bara att göra ett 
förmånligt avtal, men hur skulle han veta vad som var förmånligt, när han inte hade en aning om några 
priser? 
Kapp är också involverad i en kopparfyndighet, han har vid intervjutillfället just fått brev från 
spekulanter som ska komma och titta på kopparfyndigheten (måste menas den i Björkvattnet?). Kapp 
menar att all mineral i Frostviken är brytvärd. Vad som behövs är bättre kommunikationer och att det 
skapas tillräckligt med elkraft. Han hoppas, att de som bestämmer ska förstå vilken betydelse detta har 
för samhällets vidare utveckling. Kapp låg också i förhandlingar om att sälja magnesit, och han 
försökte intressera kapitalstarka personer för den fina kalkstenen runt grottområdet i Bjurälven och 
öster om Väktarsjön. 
 


