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Förord
Det har saknats en allmän översikt över Röttles långa historia och
betydelse som förindustriell ort. Denna skrift är ämnad att fylla denna
lucka. Förutom att beskriva Röttles historia alltifrån 1200-talet till 1900talets början är dess syfte även att beskriva de verksamheter som
bedrevs i de kvarnar och stampverk som låg utmed Röttleån. Genom att
beskriva denna förindustriella verksamhet vill jag även visa hur
betydelsefullt det rinnande vattnet har varit för de generationer som
levde innan elektrifieringen.
Detta är inte den slutgiltiga och kompletta historieskrivningen över
Röttle. Förhoppningsvis kan denna skrift inspirera även andra till att
intressera sig för Röttles historia. Den viktigaste källan jag har använt
mig av är kartor och de kommentarer som finns nedskrivna till dessa
kartor. För att beskriva den verksamhet som har pågått vid de olika
kvarnarna och stamparna har jag förlitat mig på många olika källor, ofta
från andra mer väldokumenterade platser. Jag har även åtskilligt att
tacka de som tidigare har forskat i Röttles historia. Jag tänker främst på
Sven Almqvist och hans arbeten om pappersstampen. Ett stort tack för
hjälp med gamla foton går till personal vid Grenna museum och Rolf
von Otter. Ett stort tack till Lennart Ulming för hjälp med beskrivning
hur ett oljeslageri fungerar och för bilder på Årebergs oljeslageri. Ett
stort tack skall också riktas till hjälpsam personal vid Jernkontoret,
Tekniska museet, Armémuseum, Livrustkammaren, Kungl. Tekniska
högskolan, Riksarkivet samt kulturreservatet ”Kvarna” i Dala-Floda.
Röttle by, maj 2008
Klemens Karlsson

Inledning
Röttle kvarnby är en gammal by som ligger cirka tre kilometer söder om
Gränna där Röttleån rinner ut i Vättern. Namnet Röttle kommer från
”den rytande forsen” och har förekommit i ett otal varianter, såsom
Rythlw, Rytlofors, Rytlö, Rytlo, Röttlo, Röthle, Rötle, etc., i äldre
dokument. Röttles betydelse kommer av vattenkraften som användes för
att driva olika kvarnar och stampar. Från sjön Bunn ner till Vättern har
Röttleån en fallhöjd på över 100 meter. De fyra sista kilometrarna fram
till Vättern är fallhöjden 74 meter. För att utnyttja vattnets kraft anlade
man här tidigt kvarnar med vattenhjul. Dessa vattenhjul användes för att
driva kvarnstenar som malde säd till mjöl, olika stampar som tillverkade
papper eller tyg och sågklingor som omvandlade träd till bräder.
Denna sammanställning av Röttles historia börjar i mitten av 1200-talet
och sträcker sig fram till elkraftens införande i början av 1900-talet.
Röttles mest betydande tid var under Grevskapet Visingsborg på 1600talet då industrierna i byn var mycket viktiga. En viktig tid i Röttles
historia är också 1800-talet då flera nya industrier uppfördes längs ån. I
och med elektrifieringen som tog fart under tidigt 1900-tal förlorade
Röttle sin betydelse. Röttle av idag ses av många enbart som en pittoresk
by och ett omtyckt utflyktsmål i Grännas närhet och det är åtskilliga
konstnärer som från mitten av 1800-talet fram till idag som har avbildat
Röttles kvarnar och vattenfall. I nära anslutning till Röttle ligger också
Västanå naturreservat med Rasterna som består av bokskog och gamla
betesmarker som en gång i tiden användes av bönderna på Visingsö när
betet tog slut på ön.
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Vattenkvarnens tidiga historia
Att mala säd har man gjort alltsedan människan började odla spannmål.
Från början var det främst enkla mortlar där man krossar sädeskornen
med en sten. Så småningom utvecklades enkla handkvarnar där en övre
cirkelrund sten vreds runt mot en fast liggande sten. Kvarnen är en av
mänsklighetens viktigaste uppfinningar. Det har beräknats att en
vattendriven hjulkvarn kunde uträtta samma arbete som 40 människor
med handkvarnar. Exakt när de första vattendrivna kvarnarna började
byggas är omöjligt att säga, men ett vattenhjul nämns i en skrift författad
av Filon av Bysans redan ca 260 f.Kr. Från och med andra århundradet
e.Kr. början finns det flera belägg för vattenkvarnar i Europa. Även i
Kina finns tidiga skriftliga källor som bekräftar att man använde
vattenkraft. På 300-talet e.Kr. byggde romarna i Barbegal i södra
Frankrike en imponerande anläggning med 16 kvarnar på en bergsluttning. Kvarnarna låg i två parallella rader och vattnet strömmade från
det ena kvarnhjulet till det andra.
I det medeltida samhället utvecklades kvarnarnas teknik och fick en allt
viktigare betydelse för samhället. Genom att förse vattenhjulet med en
kam på drivaxeln kom kvarnen att kunna användas till en rad olika
verksamheter. Kvarnarna kunde på så vis användas till malmkrossar,
smideshamrar, blåsbälgar, stampar vid papperstillverkning och valkning
av ylletyg och mycket mera.

Skvaltkvarnar och hjulkvarnar
Man kan skilja på två olika typer av vattenhjul: den enkla skvaltkvarnen
och den mer komplicerade hjulkvarnen med ett vertikalt stående hjul.
Den senare kan indelas i tre olika typer: överfallshjul, underfallshjul och
bröstfallshjul. En översikt över hur dessa hjul fungerar inleder denna
beskrivning av Röttles industrihistoria.
Skvaltkvarnar, även kallade fotkvarnar, var de enklaste och måste ha
funnits länge i Sverige. De omnämns i landskapslagar från 1200-talet,
men fanns troligtvis tidigare. Skvaltkvarnarna användes framför allt som
mjölkvarnar. En skvaltkvarn består av ett horisontellt liggande vattenhjul med snedställda skovlar. I mitten av hjulet sitter en vertikal axel
som går upp genom golvet till kvarnstenarna och igenom den undre fasta
stenen. Den övre stenen är fäst vid axeln och drivs runt av denna.
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Hur fint eller grovt mjölet skall malas regleras genom löparens tryck
mot den fasta stenen. En enkel mekanisk anordning kan höja och sänka
löparen.
Skvaltkvarnarna var böndernas kvarnar. Dessa var enkla att konstruera
och kunde anläggas även i små vattendrag. De användes när det fanns
mycket vatten, som till exempel vid vårfloder. Många gånger ägde
bönderna i en och samma by en gemensam skvaltkvarn. Nackdelen med
skvaltkvarnar är att de utnyttjar vattenkraften ineffektivt.

Till vänster en skvaltkvarn. Till höger en handkvarn som står i Rasmus kvarn.

Hjulkvarnar är kvarnar där vattenhjulen är resta vertikalt. I hjulets mitt
är en axel fäst som leder kraften från vattenhjulet. En mellanliggande
utväxlingsanordning var nödvändig om det var horisontella kvarnstenar
som skulle dras (se bild på sidan 6). Hjulkvarnar har man använt för
många skilda verksamheter, förutom att mala mjöl även att stampa lump
för papperstillverkning, driva malmkrossar, såga timmer, och driva olika
slags hammare, etc. Alla gamla mjölkvarnar har ett eller flera stenpar
som maler mjölet. Den undre stenen kallas liggaren och är fast. Den
övre stenen kallas löparen och roterar med hjälp av vattenkraften. På
undersidan av löparen är skåror inhuggna så att det malda mjölet
”rinner” utmed skårorna till stenens ytterkant och ner till en säck eller
något annat förvaringskärl.
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Hjulkvarn. Bilden är från boken Väderkvarnar och vattenmöllor av Sven B. Ek. Stockholm, 1962.

Överfallshjul är vertikala vattenhjul där vattnet leds in mot hjulet
ovanifrån (se bild nedan). Vattnet får verka genom sin tyngd och en
överfallskvarn blir därför mycket effektiv. Överfallskvarnar kan bara
byggas där fallhöjden är stor, men det behövs däremot inte så stor
mängd vatten. Rasmus kvarn har överfallshjul.

Överfallshjul från Rasmus kvarn.

Underfallshjul är vattenhjul som är resta vertikalt i en strömmande
vattenfåra med skovlar fästade runt hjulet. Vattnet träffar hjulet nertill
och detta får hjulet att snurra. Ett problem med underfallshjul är dess
begränsade användbarhet vid skiftande vattennivåer. För att lösa detta
fick man konstruera hjul som var höj- och sänkbara. Bröstfallshjul är
vertikala hjul där vattnet leds in i höjd med hjulaxeln.
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Hjulkvarnens axel och utväxlingsanordning som driver kvarnstenarna
som finns i våningen ovanför. Till höger är röret där det malda mjölet
rinner ner. Bilden är från Rasmus kvarn.

Gammal kvarnsten där man ser de karakteristiska skårorna. Stenen
finns utanför Rasmus kvarn.
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Vattenkvarnar i Sverige
De första vattenkvarnarna i Sverige härrör från Skåne och Halland och
byggdes under 1000- eller början av 1100-talet. Detta vet vi från
arkeologiska undersökningar. I övriga Sverige nämns kvarnar i brev från
första hälften av 1200-talet. Det var med största sannolikhet munkar
tillhörande cisterciensorden som förde tekniken med sig från
kontinenten när de byggde de första klostren i Norden. För cisterciensmunkarna var självförsörjning och kroppsarbete en viktig del av det
andliga livet. De anlade därför klostren i nära anslutning till strömmande
vatten, både för att lösa sanitära behov och för att utnyttja vattenkraften.
Klostren i det medeltida Sverige blev viktiga centra för spridning av ny
teknik inom både jordbruk och den tidiga industrin. Det har dock på
senare tid ifrågasatts hur stor betydelse de tidiga klostren verkligen hade,
i synnerhet i fråga om de tekniska innovationerna. Några säkra källor
angående munkarnas roll för kvarnteknikens införande har vi inte.
Möjligtvis kan redan nordbornas vikingafärder ha fört med sig idéer och
kunskap hur man kunde utnyttja vattnet.
Det råder delade meningar om huruvida det är skvaltkvarnen eller
hjulkvarnen som är den äldsta kvarntypen i Sverige. Det är lätt att tänka
sig att utvecklingen alltid går från det enkla till det mer komplicerade.
Först uppfinner man den enkla skvaltkvarnen, sedan den mer
komplicerade hjulkvarnen. Detta behöver emellertid inte vara fallet när
det gäller utvecklingen av kvarntekniken i Norden. Det är möjligt att
tekniken att bygga komplicerade hjulkvarnar kom med cisterciensmunkarna och att dessa var de första som byggdes på nordisk mark.
Dessa placerades i strida strömmar med hög fallhöjd. Skvaltkvarnen var
enklare och billigare och passade böndernas förutsättningar bättre.
Eventuellt kan de mer komplicerade hjulkvarnarna ha inspirerat till
tekniken att bygga skvaltkvarnar. Genom att bygga enkla skvaltkvarnar
slapp bönderna mala för hand eller att betala för att mala vid de stora
hjulkvarnarna. I Norrland och i skogslandskapen är skvaltkvarnen den
helt dominerande. För en mer utförlig diskussion om kvarnarnas ursprung och tidiga historia, se Väderkvarnar och vattenmöllor av Sven B.
Ek.
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Vattenkvarn med underfallshjul samt två väderkvarnar. Olaus Magnus historia om
de nordiska folken (1555).

”De kvarnar som nordborna nyttjar ... är av mångahanda slag och inrättning. Somliga drivs av vindarnas växlande kraft, andra av vattenfall,
andra genom av hästar dragna hjul, andra av människokraft, nämligen
hand- och trampkvarnar, andra av hjulverk med tyngder och reglerad
gång likt ett jätteur...”

(Olaus Magnus historia om de nordiska folken, 1555)

Brödkulturens förändring
Vattenkvarnarnas införande under tidig medeltid innebar att det
konstanta malandet dag för dag ersattes med att stora mängder mjöl
maldes på en gång. Genom detta utvecklades en brödkultur som var
anpassad för storbak och förrådsbrödet fick en större betydelse, främst i
form av ojäst tunnbröd av korn. Detta bröd torkades och kunde förvaras
länge. Under medeltiden introducerades också råg, som till skillnad från
korn och havre kan jäsas till limpor. I Skåne kom råg att bli ett lika
viktigt sädesslag som korn redan på 1000- till 1200-talet, men det dröjde
längre innan rågen blev populär längre norrut. Övergången till jäst bröd
skedde först bland överhet och personer med utländsk härkomst. Under
senare delen av medeltiden blev råg en viktig gröda speciellt i de östra
delarna av Sverige. Detta kan förklaras med att rågen är relativt okänslig
för försommartorka som är vanligt på de östsvenska jordarna. I
Västsverige var däremot havre en viktigare gröda, bland annat på grund
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av det fuktigare klimatet där. Även vete odlades under tidig medeltid,
men var säkert inte något som allmogen åt. Veteodlingen var troligtvis
större under medeltid än senare på 1500-talet då klimatet försämrades.
Av detta kan vi sluta oss till att merparten av säden som maldes i
kvarnarna i Röttle under tidig medeltid var korn. Senare maldes även
mycket råg och under 1500- och 1600-talen var även vetet en viktig
gröda för invånarna på Visingsborg och Västanå.

Kvarnarna och lagstiftningen
Kvarnnäringen var redan under tidig medeltid av stor ekonomisk vikt.
Detta visar den mängd av förvärv av kvarnar och kvarnställen som
nämns i medeltida brev. En förutsättning för vattenkvarnar, och speciellt
stora hjulkvarnar, är kontinuerlig tillgång till strömmande vatten. För att
tillförsäkra sig detta byggdes ofta dammar ovanför kvarnarna. Från
dammarna kunde man sedan släppa på så mycket vatten man behövde
för att driva kvarnarna. Dammarna påverkade ofta den omgivande
marken och strömmande vatten och dammar var en betydelsefull
ekonomisk tillgång som reglerades av vattendomar. De svenska
landskapslagarna förutsatte att jordägaren hade fri rätt att uppföra kvarn
på egen grund. De inskränkningar som dessa medeltida lagar innehöll
avsåg att skydda andra mot skador som kunde uppkomma. Ny kvarn
fick inte ”byggas gammal till skada”. Detta betydde bland annat att man
inte fick anlägga en kvarndamm så att någon annans mark lades under
vatten. I vissa tider kunde detta tolkas som att en ny kvarn skadade en
gammal om den konkurrerade med den gamla kvarnen. Att rätten till
kvarnströmmarna kunde förvärvas oberoende av jorden visar ett antal
medeltida brev som reglerar överlåtelser. Många förvärv tyder också på
att dessa gjordes i konkurrensskyddande syfte.
Hjulkvarnarna var mer komplicerade att bygga och ägdes vanligtvis av
kyrkan, klostren, adelsmän eller staten. Dessa drevs av ägarna eller
arrenderades ut till mjölnare. Hjulkvarnarna var till för hela den
omgivande befolkningen som odlade spannmål. För att få mala sin säd
måste man betala en så kallad tull, därav namnet tullkvarnar. Bönderna
ville av naturliga skäl hellre använda sina små skvaltkvarnar än att
behöva betala för malningen i tullkvarnarna. Enskilda bönder eller
bönder i olika sammanslutningar byggde skvaltkvarnar för husbehov.
Det kunde ligga flera skvaltkvarnar i rad utmed en liten ström. När
vattnet var tillräckligt kunde bönderna öppna vattenfåran till kvarnarna
och mala i samtliga kvarnar samtidigt. De som hade tullkvarnar försökte
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under vissa tider stoppa och förbjuda böndernas skvaltkvarnar och
tvinga dessa att använda en tullkvarn. På kontinenten var det vanligt
med så kallad kvarntvång, vilket innebar att bönderna var tvungna att
mala sin säd på jordägarens kvarn. I Sverige var bönderna och allmogen
starkare och kunde ofta hävda sin rätt att själv mala sin säd. Byggandet
av enskilda eller kooperativa kvarnar till husbehovsbruk motverkades
dock under 1400-talet. Växjö stadga från 1414 tolkar den gamla
lagtexten ”att nya kvarnar ej fick vara gamla till skada” som att inga nya
skvaltkvarnar fick anläggas. De bönder som bodde på adelns jord
övervakades noga så att de inte uppförde egna skvaltkvarnar. Vid slutet
av 1400-talet utfärdades flera påbud om att skvaltkvarnar som var till
skada för de gamla tullkvarnarna skulle rivas. I vilken utsträckning
förbuden mot husbehovskvarnarna kunde omsättas i praktiken är
däremot inte helt klart. Under 1500-talet stärkte kronan sin makt
gentemot adeln och kyrkan och flera kvarnar kom att övergå till kronan.
I en kunglig förordning från 1580 förbjöds alla skatteskyldiga undersåtar
att mala i annan kvarn än kronans. Kronans fogdar uppmanades också
att anlägga tullkvarnar.
År 1625 beslöt riksdagen om införandet av en så kallad kvarntull att
erläggas med varierande avgift efter sädesslag. Det bestämdes vidare att
där tullkvarnar kunde nås ”medh godh beqwemligheet” fick inga
husbehovskvarnar finnas och ett totalförbud mot hästkvarnar utfärdades.
Böter utdömdes för olovlig malning. En kvarnkommission kom till stånd
1695 och syftade främst att komma åt adelns kvarnar. De kvarnar som
låg utmed allmänningsvatten skulle beskattas. Endast de kvarnar som
kunde försvaras som enskild äganderätt genom urminnes hävd fick
befrias från skatt. Tillämpningen av kvarnkommissionens instruktioner
kom dock att variera.
I Norrland och i skogsbygderna, där den ekonomiska och politiska
makten inte var stark, byggdes många små skvaltkvarnar. På slätterna i
söder däremot uppfördes istället ofta tullkvarnar. Att tvinga bönderna att
mala mjölet i tullkvarnar var också en kontroll på hur mycket bönderna
hade skördat under året så de inte undanhöll något som skulle beskattas.
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Röttle under medeltiden
Röttle by är belägen vid Vätterns strand i Vista härad strax söder om
Gränna stad. Trakten blev tidigt mycket betydelsefull och speciellt
Visingsö som ligger mitt i Vättern har flera fornlämningar som vittnar
om bygdens tidiga betydelse. På Visingsö låg Näs slott, som räknas som
Sveriges äldsta kungaborg. Det uppfördes i mitten av 1100-talet och var
ett betydelsefullt fäste, mitt emellan den erikska ätten i Västergötland
och den sverkerska ätten i Östergötland, tills det brändes ner 1318. På
Visingsö uppfördes redan under 1100-talet de två kyrkorna Ströja och
Kumlaby och på fastlandet både Gränna och Ölmstads kyrkor vid
ungefär samma tid. Norr om Vista härad ligger Östergötlands
slättlandskap med en stor mängd kyrkor uppförda på 1100-talet. Vista
härad tillhörde på denna tid Östgöta lagsaga. I mitten av 1100-talet
uppfördes domkyrkan i Linköping och vidare också tidigt viktiga
kloster, bland annat cisterciensklostret i Alvastra år 1143. Både
cisterciensorden och Linköpings stift har varit betydelsefulla för Röttles
tidiga historia.
Det äldsta kända dokumentet som omnämner Röttle och Gränna är
skrivet av Birger Jarl i mitten av 1200-talet, där han till munkarna i
Nydala kloster beklagar sig över att en person vid namn ”Sigge”, kallad
”Räven”, hade orsakat stor skada på en kvarn i Röttle. Det ursprungliga
brevet är förlorat, men texten finns avskriven i Nydala klosters kopiebok
som sammanställdes i början av 1500-talet och måste därför anses
trovärdigt. Brevet måste vara skrivet mellan 1248 och 1266 eftersom
Birger benämns som jarl första gången 1248 och levde fram till 1266.
Texten är skriven på latin och lyder i svensk översättning:
Birger, med Guds nåd svenskarnas jarl, sänder nådefull hälsning till alla
som bor i Gränna och som kommer att se föreliggande brev. Av vissa
personers uppgifter har vi förstått att munkarna i Nydala kloster vad gäller
den kvarn som de äger i Röttle [Rythlw] förorsakas stor skada av Sigge
Rävs brytar och tjänare. Vi skall emellertid göra till vår uppgift att
hädanefter genom lämpliga motårgärder försvara nämnda bröder mot detta
slags inkräktare. Ja var och en som i framtiden dristar sig att försöka
åstadkomma någon skada eller förlust för ovannämnda kvarn, skall veta
att han utan tvivel kommer att lida skada till all sin egendom; och han
skall inte oförtjänt drabbas av det kungliga majestätets vrede som en
ytterligare olycka för egen del.
(Översättning Claes Gejrot 1994)
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Vem denna Sigge Räv var har vi inga uppgifter om. Troligtvis var han
en storbonde med en huvudgård och kanske flera mindre gårdar. Detta
kan vi sluta oss till eftersom han hade både ”brytar och tjänare”. En
”bryte” (latin villicis) var en fri eller ofri gårdsförvaltare vilket bör
betyda att Sigge Räv inte var vilken bonde som helst utan ägare till en
storgård. Tvisten hade troligtvis något med vattenrätten att göra. Det
framgår att Sigge Räv har försökt skada och förstöra en kvarn i Röttle.
Genom detta brev vet vi därför att det fanns minst en kvarn i Röttle
redan på mitten av 1200-talet och att den ägdes av cisterciensklostret i
Nydala. Det framgår dock inte vilken kvarn som åsyftas och var den låg
längs ån.

Nydala kloster. Kopparstick av Erik Dahlbergh, 1708.

Anledningen till att Sigge Räv försökte förstöra kvarnen vet vi heller
inte, men vi kan förutsätta att det hade med malningsrättigheter att göra.
Kontroversen kanske berodde på att Sigge Räv var en kvarnägare själv
och därför konkurrent till kvarnen i Röttle. Det kan också vara så att det
fanns någon bestämmelse att alla måste använda munkarnas kvarn och
att husbehovskvarnar inte fick användas. Kanske ville han förstöra
munkarnas kvarn och åter börja använda sin egen kvarn. Även om vi
inte vet exakt vad som hände är det lätt att konstatera att det existerade
någon konflikt som hade med rättigheter till kvarnarna att göra och att
överheten i form av Birger Jarl ställde sig på munkarnas sida. Händelsen
i Röttle är inte unik. Det förekom åtskilliga liknande kontroverser
rörande kvarnar i Nydala klosters närhet där cisterciensmunkar var
inblandade i dispyter med lokala bönder. Vattenkraften var inkomstbringande och därför viktig att slå vakt om.
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Nästa dokument som omnämner Röttle berättar att kvarnen eller
kvarnarna i Röttle ägdes av Nydala kloster fram till 1279. Nydala kloster
ligger cirka åtta mil söder om Röttle. Rättigheterna till Röttleån blev
donerade till, eller möjligtvis köptes av, Nydala kloster någon gång
under första halvan av 1200-talet och där byggde de en eller flera
kvarnar. Det är dock inte säkert att de hade dessa malningsrättigheter
under hela denna tid. Kanske var det enbart under en kort tid. Klostren
fick en mängd egendomar, fiskevatten, skogar, betesmarker, kvarnar och
kvarnplatser donerade till sig av den anledningen att mäktiga personer
ville skaffa sig en gravplats i klostrens kyrkor eller på deras
kyrkogårdar. I brev kan man till exempel läsa hur arvingarna har skänkt
kvarnar eller annat till ”sin avlidne fars själs frälsning”. Vid klostren
pågick böneverksamhet dagligen, vilket ansågs som en viktig
förutsättning för livet efter detta. Malningsrättigheterna i Röttle kan
därför ha donerats till Nydala kloster av någon mäktig person inför sitt
nära frånfälle.
Donationen som nämns i detta andra dokument gäller i ”evig tid”. Detta
dokument är ett juridiskt brev där Nydala kloster byter bort malningsrättigheterna i Rytlofors mot biskopstionden med biskop Henrik i
Linköping. Brevet är daterat den 19 juni 1279 och finns bevarat i
Riksarkivet och lyder i svensk översättning:
(DS679)
... efter vårt gemensamma och enstämmiga beslut med vördnadsvärda män
herr abboten och munkkonventet i Nydala kloster av cisterciensorden gjort
följande byte: de biskopstionden i Vrigstads socken som hör till
biskopsbordet [dvs biskopen i Linköping] har vi givit till dem att motta för
evig tid i utbyte mot de kvarnar som de ägde på en plats kallad Röttle fors
[Rytlofors], så att dessa kvarnar och den plats på vilken de är uppförda och
deras intäkter skall alltid höra till nämnda biskopsbord som kompensation
och ersättning för ovannämnda tionden.
(Översättning Claes Gejrot 1994)

Dessa brev berättar att kvarnarna i ån ägdes av Nydala kloster fram till
1279. Malningsrättigheterna byttes bort till Linköpings domkyrka och
stannade därmed inom den religiösa sfären. Kontakterna mellan
biskopen i Linköping och cistercienserna hade varit mycket nära ända
sedan klostren grundades. Biskop Gisle av Linköping var grundaren av
Nydala kloster. Han hade 1139 varit i Lund på kyrkomöte och troligtvis
där kommit i kontakt med cistercienserna.
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Det berättas senare att Marsk Torgils Knutsson ägde ”Rytlu invid
Grenna” vilket borde betyda att han på något vis lyckats överta Röttle
från biskopen i Linköping. Torgils Knutsson var förmyndare till Birger
Magnusson och hade stor makt från 1290 till 1298, då den senare blev
myndig. Han genomförde en reduktion på 1290-talet genom vilken mark
som kommit i kyrkans händer återfördes till staten. Han krävde stora
pålagor av kyrkan och hans popularitet vacklade. Under denna tid var
kyrkan och påvestaten mycket starka och kanske mäktigare än den
världsliga staten. Torgils Knutsson kungör i ett brev 1303 att han med
kung Birger av Sverige gjort ett jordabyte, varvid han givit kungen
bland annat kvarnarna i Röttle vid Gränna. I utbyte hade kungen
överlåtit hela sin del av allmänningarna, det vill säga kungslotten
(kungstredingen), i Linköpings och Växjös stift. Efter detta ägdes
kvarnarna i Röttle av konungen fram till 1332 då de ånyo kom i
Linköpings stifts ägo enligt ett brev nedtecknat 14 oktober.
(DS 2947)
Kung Magnus bortbyter till biskop Karl i Linköping sina gods på
Visingsö [wisingsøø] jämte kvarnar i Röttle [cum molendinis in rytlo]
och fisket i Suttern mot hans gård och gods i Skällvik, med förbindelse
att ersätta biskopen vad hans gods kan av utsedda ombud anses mera
värda än kungens.
(Översättning Claes Gejrot 1994)

Från 1200-talet fram till 1600-talet användes vattenkraften i Röttleån
troligtvis enbart till att mala säd. Tiden från 1200-talets början fram till
digerdödens härjningar, vid mitten av 1300-talet, var en relativt sett
välmående period. På grund av digerdöden ökade troligtvis betes- och
ängsmarken på åkermarkens bekostnad eftersom det fattades arbetskraft.
Detta innebar att kvarnarna troligtvis hade mindre säd att mala och
inkomsterna för kvarnägarna minskade också. Så länge det inte har
gjorts några arkeologiska utgrävningar i området vet vi inte mycket om
Röttle under denna tid. Troligtvis fanns här minst två kvarnar under
1400- och 1500-talen: Israels kvarn som låg längst ner mot Vättern och
Jerusalems kvarn som fortfarande idag ligger vid det stora fallet. Det
finns flera gamla lämningar från dammkonstruktioner längs Röttleån
som eventuellt härstammar från medeltiden.
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Röttle under 1600- och 1700-talen
Under 1600-talet förändrades Röttle kvarnby drastiskt. Europa upplevde
under århundradet en stark vetenskaplig utveckling med många nya
upptäckter och uppfinningar. Det var en tid där vattenkraften var en
viktig förutsättning för många av de nya industrierna. Uppfinningar och
upptäckter spreds över Europa. Hur man kunde använda vattenkraften
var en viktig uppfinning som kom att ha stor betydelse för Röttle. Från
mitten av 1600-talet blev Röttlefallet inlemmat i grevskapet Visingsborg
genom förvärv av Västanå. Anledningen till detta var förutom att ha
tillgång till mjölkvarnar, också att använda vattenkraften till olika
stampar vid anläggningar såsom pappersbruk och vantmakeri, men även
för hammare, blåsbälgar, borrar och sågar.

Kopparstick föreställande Visingsborgs slott av Eric Dahlberg från Suecia
Antiqua et Hodierna 3:82. Troligtvis är bilden förskönande och inte helt
tillförlitlig.

Röttles betydelse under 1600-talet hör nära samman med Grevskapet
Visingsborg och dess historia. Per Brahe d.ä. fick 1562 hela Visingsö,
förutom två kungagårdar, till grevligt underhållsland. Sju år senare kom
även Habo socken i Västergötland och Gränna socken att ingå i
grevskapet. Per Brahe d.y. övertog grevskapet 1633 efter Magnus Brahe
som efterträtt Per Brahe d.ä. Sin största utökning fick grevskapet genom
drottning Kristinas donationer till Per Brahe d.y. vid mitten av 1640talet. Förutom donationer förvärvade han och bytte till sig egendomar så
att grevskapet kom att omfatta tio socknar öster och nio socknar väster
om Vättern. Bakgrunden till Per Brahes grevskap kan sökas i de många
och långa krigen, främst trettioåriga kriget. För att betala för insatser i
krigen avsöndrades statlig jord till adeln.
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Mellan tidigt 1610-tal och mitten av 1650-talet fördubblades adelns
jordinnehav i rikets svenskspråkiga delar. 63 procent av all odlad mark i
Sverige och Finland kom nu att tillhöra adeln. På det viset blev många
bönder skattepliktiga till en adelsman istället för till staten. Per Brahe
d.y. var förespråkare för införande av en feodalstat, vilket skulle gjort de
självägande bönderna till livegna. Dessa idéer fick han på sina resor på
kontinenten och han ville se sig själv som den gode och bildade
feodalherren. Bönderna fick det inte alltid sämre under adeln, men
missnöjet var ändå stort mot adelns nya jordinnehav. 1649 var ett år med
den sämsta skörden på femtio år. Vintern och våren 1650 var hungern
svår och det fanns säkert inte mycket att mala i kvarnarna. Under
sommaren 1650 samlades riksdagen och de tre övriga stånden gick till
gemensam attack mot adeln.

Per Brahe d.y.

Grevskapets mittpunkt och förvaltningens centrum var Visingsborgs
slott på Visingsö. Grunden till slottet lades på 1560-talet. Under Per
Brahe d.ä.:s tid uppfördes den västra längan. Sonen Magnus Brahe
uppförde slottets ståtligaste del, den södra längan, samt den östra längan
som innehöll köks- och ekonomiutrymmen. Under Per Brahe d.y.
uppfördes slottets norra länga som var avsedd för betjäningen. Det var
därmed först på mitten av 1600-talet som Visingsborg byggdes ut till
fyra huslängor runt en borggård. Sex torn med förgyllda spiror höjde sig
över tak och trappgavlar. Bland inventarierna fanns ett imponerande
bibliotek och en rustkammare. Till slottet hörde också trädgårdar med ett
stort antal fruktträd.
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Västanå slott som Eric Dahlberg såg det på 1600-talet. Suecia Antiqua et
Hodierna.3:82.

Västanå slott. Bilden till vänster visar hur det såg ut mellan 1760-talet och 1927
då den översta våningen togs bort. Bilden till höger visar hur slottet ser ut idag.

Visingsborg var den första hörnstenen i den braheska slottstriangeln. Per
Brahe d.y. uppförde också Brahehus strax norr om Gränna. Detta slott
var tänkt som änkesäte för hans hustru Christina Catharina Stenbock,
men hon hann dö innan det stod klart. År 1641 förvärvade han också
Västanå slott och säteri på berget söder om Gränna inte långt från
Röttleåns utlopp i Vättern. Västanå slott uppfördes troligen under 1590talet. En viktig anledning till detta förvärv var tillgången till Röttleåns
vattenkraft.
Vid Karl XI:s stora reduktion på 1680-talet kom ungefär hälften av
adelns jordinnehav att återgå till staten och Visingsborgs grevskap
återgick till staten kort efter att Per Brahe dött 1680. Visingsborgs slott
brann ner i december 1718 och står idag som en ruin. Efter grevskapets
slut kom marken fram till Röttleån på den norra sidan att tillhöra Gränna
stad. Marken söder om Röttleån kom att tillhöra Västanå säteri.
17

Röttle kvarnar och stampar
När Per Brahe d.y. 1641 förvärvade Västanå säteri fick han tillgång till
Röttleån och de kvarnar som då fanns. Under hans tid byggdes Röttle
kvarnby ut till en blomstrande industrianläggning med bland annat en
papperstamp, ett vantmakeri, ett borrbruk för musköttillverkning samt
flera mjölkvarnar. Kartan på nästa sida är från år 1701 och ritad av
lantmätaren Anders Ekebom. Enligt denna karta, som är ritad 21 år efter
reduktionen, låg Rasmus kvarn, Staffans kvarn, en sämskmakarstamp,
en kvarn utan namn och Israels kvarn på norra sidan ån och hade återgått
till kronan. På södra sidan ån låg en papperstamp, Per Rassmussons
kvarn, Jerusalems kvarn och en såg vilka alla tillhörde Västanå. Nästa
sida visar en detalj av denna karta över Röttleån från Rasmus kvarn i
öster ner till Vättern. Kartan finns i Grenna museums ägo. Förklaringar
till kartan är hämtade från en kopia skriven av A.M. Hagman 1734.
Texten nedan är moderniserad och egna kommentarer är skrivna med
kursiv stil.
Förklaringar till kartan:
13. Rasmus kronokvarn med underfallhjul och tre par kvarnstenar.
14. En frälse pappersstamp.
15. Pehr Rassmussons frälsekvarn med underfallshjul och fyra par
kvarnstenar. Detta är den kvarn som senare kallades Wickboms
kvarn, eller en tidigare kvarn där Wickboms kvarn senare byggdes.
16. Olof Wickboms frälsekvarn med underfallshjul och fyra par
kvarnstenar. Detta är den kvarn som idag kallas Jerusalems kvarn.
17. Staffans kronokvarn med underfallshjul och tre par kvarnstenar.
Härtill en åker av mulljord. Staffans kvarn låg rakt nedanför
Krogen. Den åker som omtalas är gräsmattan som ligger strax
nedanför Krogen där flaggstången idag står.
18. En frälsesåg under Västanå säteri.
19. En sämskmakarstamp som brukas under Gränna stad.
20. En kronokvarn med två par kvarnstenar.
21. Israels kronokvarn med underfallshjul och tre par kvarnstenar.
21A. Intill brukas några åkrar med mulljord.
21B. En hårdvallsäng med enbuskar.
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Rasmus borrbruk (13)
Rasmus kvarn kallas på kartan från 1701 för Rassmussa kronoquarn.
Kvarnen kallas ibland också för Östra kvarnen eftersom den ligger
längst upp i ån mot öster. Den byggdes 1662 som borrbruk för musköttillverkning och man använde vattenkraft för att driva hammare, borrar,
blåsbälgar och slipstenar. Kvarnen bör därför redan på denna tid ha varit
en hjulkvarn. Musköterna tillverkades för grevens egen armé, eller
snarare livvakt, som var stationerad på Visingsö och bestod av två
kompanier som tillsammans innehöll cirka 200 man. Rustkammaren på
Visingsborg innehöll en stor mängd vapen.

Rasmus kvarn

Vapentillverkningen i Sverige var annars strikt reglerad. Enligt ett
kungligt direktiv från år 1620 fick fem städer – Jönköping, Söderhamn,
Norrtälje, Örebro och Norrköping – privilegier att tillverka vapen. Det
var Krigskollegium som var direkt underställd konungen som hade
ansvar för att vapen tillverkades till den svenska armén. I
Jönköpingstrakten fanns tidigt olika borrverk i Dunkehallaån, Odensjö i
Tabergsån, Klerebo i Dummeån och i Huskvarnaån. Jönköpings
gevärsfaktori var en ledande vapentillverkare under tiden 1695-1720.
Här tillverkades mängder av vapen och tillverkningen i Röttle var inte
alls lika betydande som den industriella tillverkningen i Jönköping och
de andra fyra städerna.
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En musköt kan delas in i fyra beståndsdelar, pipan, låset, beslagen och
stocken. De tillverkas var för sig och sätts sedan ihop. Vi vet från
Jönköpings gevärsfaktori att särskilda grupper av arbetare specialiserade
sig i att tillverka de olika delarna. Tillverkningen av låsen, det vill säga
avfyringsmekanismen, var ett precisionsarbete som krävde stor
hantverksskicklighet. Det är inte alls säkert att låsen tillverkades i
Rasmus kvarn. Vi vet från andra ställen att tillverkningen utfördes i
verkstäder och smedjor hemma hos låssmederna. Det är möjligt att det
var likadant i Röttle. Stocken tillverkades av rak och kvistfri al och
gjordes troligtvis av särskilda snickare som levererade stockarna till
borrbruket. De efterbehandlades med linolja blandad med ett färgämne.

Borrning och räffling av pipor som
utförs i handdrivna bänkar.
Kopparstick Caspar Luyken, 1698
Bårrverk brukas ock vid Gevärsfactorier til de smidde pipornes
slätbårrning genom vattuverk, sålunda inrättadt, at stålbårren är
fästad uti axelen på en liten trälla med 6 a 7 hvalar, som omlöper
emot et stort stjernhjul med 54 a 60 kuggar, fästadt på
vattuhjulstocken. Pipan, som skall bårras, sitter på en rörlig klots,
Flote kallad, som uti bårrbänken ligger i horizontail ställning och
kan af bårraren föras uti dets spåntlister fram och tilbaka efter
behag. (Rinman, Sven, Bergwerks Lexicon, 1788)

Sven Rinman beskrev ett borrverk på detta vis i sitt stora Bergwerks
Lexicon från 1788. Tillverkningen av muskötpipor ändrades inte
nämnvärt från 1600-talet till mitten av 1800-talet. Att tillverka en pipa
omfattade flera arbetsmoment. Först gällde det att sammanfoga rörplåten
av järn till ett rör. Detta kallas vällning och gick till så att plåten
värmdes upp och kröktes över ett dorn. Sedan fördes sidorna ihop under
stark värme och hårda slag med en slägga eller hammare.
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Därefter vidtog borrningen som utfördes i en borrbänk där pipans sattes
fast. Borrarna drevs av vattenhjul eller för hand som på bilden på
föregående sida. Pipan spändes fast i en skjutbar skiva i bänken. Man
sköt denna skiva med pipan fram mot den roterande borren. Man
började med en fin borr som byttes ut mot allt grövre och grövre tills
man hade rätt diameter på loppet. Pipan slipades även utvändigt. Detta
gjordes med slipstenar som också dessa kunde drivas av vattenhjul. Ett
arbetsmoment innan pipan var klar var tågning. Detta innebar att pipans
lopp finslipades. Slutligen tillverkades svansskruven som gängades fast i
pipans bakersta del. Innan piporna var klara testades de genom
beskjutning med en dubbelt så stor krutladdning som de var tänkta att
användas med. Beslagen bestod av ett antal olika delar, till exempel
avtryckare och en varbygel som skyddade avtryckaren mot oavsiktlig
beröring. Likaså behövdes två ringar, rörkor, för fasthållande av
laddstocken på vapnets undersida.

Rasmus kvarn med vattenränna in till kvarnhjulen

Efter att alla delar tillverkats återstod sammansättningen och
provskjutningen. Sammansättningen gjordes troligen i Röttle för det
finns uppgifter om att det levererades musköter till rustkammaren på
Visingsborg från Röttle av muskötsmeden Erik Nilsson. Vapentillverkningen bedrevs fram till början av 1700-talet då kvarnen byggdes
om till mjölkvarn och drevs som sådan fram till 1920-talet. Kvarnen
restaurerades på 1970-talet och består av tre våningar och innehåller tre
överfallshjul och tre par kvarnstenar. Kvarnhjulen finns i en stenlagd
utbyggnad på åsidan.
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Krutstamp och polerkvarn
I Röttle fanns både en polerkvarn för tillverkning av blanka vapen och
en krutstamp. Ingenting av detta finns kvar idag. Troligtvis fanns dessa i
eller i direkt anslutning till Rasmus kvarn. För att tillverka krut använde
man salpeter som utvanns ur urinindränkt jord under gödselstackar.
Jorden lades i stora pannor eller grytor tillsammans med träkol och
blandades med vatten och fick sakta sjuda och urlakas. Vätskan fick
sedan ligga och avdunsta tills det blev en torr massa. Även svavel ingick
ofta i kruttillverkningen. Den massa som utvanns stampades sedan i en
krutstamp som drevs av ett vattenhjul. Blanka vapen såsom värjor och
svärd tillverkades i en smedja och polerades sedan i en polerkvarn eller
svärdsfejeri som det också kallades.

Hammarsmedja med knipphammare
Postmästare Bengt Linder erhöll 1739 rättigheter att sätta upp en
hammarsmedja med knipphammare i Röttle, men denna blev kortvarig.
Hammarsmedjor var utrustade med vattendrivna hammare som var olika
utformade beroende på användningsområde. En knipphammare är en
liten hammare med hastig gång, driven av vattenhjul, för uträckning av
finare dimensioner av järn och stål samt för tillverkning av ämnen för
diverse manufaktursmidesprodukter. Hammarsmedjorna låg ofta vid
samma vattenfall som sågar och kvarnar och anlitades av dessa för olika
slags underhållsarbeten.

Blåsbälg och hammare. Olaus Magnus historia om de nordiska folken (1555)
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Pappersstamp (14)
På södra sidan ån ovanför bron låg Röttle pappersbruk. Detta är nog den
mest betydelsefulla industrin i Röttles historia. Papperstampen bestod
från början på 1600-talet troligtvis bara av en byggnad. Byggnaden
bestod av ett vattenhjul och inne i byggnaden fanns då både en pappersstamp, en kyp, det vill säga det kar där pappersmassan formades, och en
press. Sedermera tillkom både lumpbod och torklada. Den byggnad som
fortfarande ligger bakom Brogården användes troligtvis som lumpbod
eller möjligen som torklada.

Lumpboden eller torkladan. Detta är den enda byggnaden som
finns kvar från pappersbruket.

Konsten att göra papper är gammal och började i Kina för över 2000 år
sedan. Huvudprinciperna för framställningen är fortfarande desamma
och går ut på att ett fibermaterial sönderdelas och slammas upp i vatten
för att sedan filtas ihop och formas till ett fiberskikt. Råvaran i Röttle
var textillump, gamla kläder och tyger av främst lin. Så har det varit
sedan papper började tillverkas i Sverige fram till andra hälften av 1800talet då detta ersattes med pappersmassa av trä. Redan på 1300-talet
hade papper börjat användas i Sverige och fick därför dyrt importeras.
Inte förrän 1612 startades den första papperstillverkningen i Sverige,
närmare bestämt i Uppsala på order av Gustaf II Adolf. Yrkesmän från
Tyskland och Holland kallades in av kungen, kyrkan eller av adelsmän.
Papperstillverkning tillhörde förädlingsindustrierna och brukar kallas
manufakturerna. Dessa var undantagna från skråväsendets regleringar,
men utbildningen skedde efter mönster från hantverksskråna och
benämningar som lärling, gesäll och mästare användes.
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Dessa benämningar var dock snarare befattningar än utbildningsbevis.
Pappersmakarutbildningen var förbehållen pojkar och män. Däremot var
sortering och rensning av lump ofta ett kvinnoarbete. I Röttle var
Pålslyckan den gård där pappersmästaren och hans familj bodde. Idag
återstår enbart en liten byggnad på plats. År 1919 flyttades gården till
Grännabergets friluftsmuseum.

Pålslyckan, eller Röttlegården som den nu kallas, där pappersmästaren bodde.
Den är idag flyttad upp på Grännaberget. Kortet är taget runt sekelskiftet 1900.

Det var Per Brahe d.y. som 1646 startade papperstillverkning i Röttle.
Röttle pappersstamp var den första i Småland och den sjunde i hela
Sverige. I över 200 år, fram till 1879, tillverkades papper här. Papperstillverkningen var avsedd för skrivpapper för grevskapets förvaltning
men också till tryckpapper för det boktryckeri som Per Brahe lät uppföra
på Visingsö. Han ville efterlikna samtidens kontinentala furstendömen
och lät därför grunda både en skola och ett boktryckeri på ön. Tryckeriet
byggdes väster om landsvägen mellan Kumlaby kyrka och tingshuset.
Som boktryckare lät han anställa Johann Kankel, som liksom många
andra tryckare i Sverige var av tysk härkomst. Den förste pappersmakaren vid Röttle var Peter Simonsson och till sin hjälp hade han två
drängar, Påvel Jonsson och Aron Hansson. Påvel Jonsson lärdes upp och
blev Röttles andre pappersmakare 1657 och han efterträddes sedermera
av sin son och sin sonson.
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Mästaren med sina två medhjälpare vid kypen. I bakgrunden
stampverket. Träsnitt av E A Endther, Nürnberg, 1698

Boktryckaren Johann Kankel framförde klagomål på Röttle pappersbruk
då han ansåg att leveranserna från stampen var alldeles för långsamma.
En av orsakerna till att pappersstampen inte hann med att leverera
tillräckligt med papper var att råvaran var svår att få tag på. Någon
lumpsamlare redovisas inte i handlingarna från Röttle. Till skillnad från
andra ställen i Sverige där lumpsamlare var anställda vid pappersbruken
var allmogen i grevskapet ålagda att leverera en viss mängd lump till
papperstillverkningen. Det framgår av brev som finns bevarade att det
var svårt att få in den mängd lump som behövdes. Av detta kan man se
att det hade sina nackdelar att leva som allmoge i ett grevskap som i det
närmast var ett feodalt samhälle. Här i Grevskapet Visingsborg var man
ålagd att utföra vissa sysslor utan betalning, något som inte var möjligt
att ålägga självägande bönder i övriga Sverige.
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Som råvara till papperet användes lump, företrädesvis av lin. Namnet
pappersstamp kommer av att vattenhjulet drev ett stampverk som
söndermosar lumpen. Enligt uppgift fanns 16 stampar vid Röttle år
1681. Stamparna fungerade genom att axeln som drevs med vattenhjulet
var försedd med dubbar. Parallellt med axeln låg en kraftig trästock med
ett antal stamphål där lumpen bearbetades. Axeln och dess dubbar
gjorde att stamparna söndermosade lumpen under ständigt utbyte av
vatten.
Efter att massan stampats klart vidtog formningen. Massan som kallades
heltyget spädes ut i kypen, ett kar, till en tunn välling och uppvärmdes.
Vid kypen arbetade två man, formaren och guskaren. Formaren var den
person som nu tog vid och doppade speciella formar i karet. För
pappersarkens formning användes en form bestående av en rektangulär
träram med längsgående tunna metalltrådar, 8 eller 15 stycken per
centimeter, så att det bildades en sil. Trådarna hölls kvar av grövre,
tvärgående liggande trådar. Till formen hörde en lös ram, den så kallade
däckeln, som bestämde pappersarkets storlek. Formen doppades i
pappersmassan och lyftes sedan under skakning så att massan spreds
jämt över formens yta. Den överflödiga massan rann av och samtidigt
rann det mesta vattnet genom silen. Formen fördes sedan över till
guskaren som tog emot formen och tryckte av det knappt sammanhängande arket mot en tunn yllefilt och lämnade därefter tillbaka formen
till formaren. Guskaren täckte sedan det avguskade arket med en annan
filt. När högen med omväxlande papper och filt nått lämplig höjd
placerades denna så kallade filtpost i en guskpress där vattnet pressades
ut. Efter pressning avlägsnas filten och pappersarken pressas på nytt, nu
direkt mot varandra. Sedan pressningen avslutats hängdes papperen upp
på tork.

Pehr Rassmusson frälsekvarn (15)
Närmast bron på södra sidan om ån låg en mjölkvarn som på kartan från
1701 har namn efter Pehr Rassmusson. Det är en frälsekvarn med fyra
underfallshjul. Kvarnen på denna plats kom att från mitten av 1800-talet
att kallas Wickboms kvarn.
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Jerusalems kvarn (16)
Namnet ”Jerusalems kvarn” är sentida och kommer från konstruktionen
där vattnet rusade mot en lem, ”Rusa-lem-kvarn”. På kartan från 1701
kallas den Oluf Wickboms frälsekvarn och har ett underfallshjul och
fyra par kvarnstenar. Kvarnen kallades även Skerlings kvarn innan den
fick sitt nuvarande namn. Detta är med säkerhet den äldsta kvarvarande
byggnaden i Röttle. Exakt hur gammal den är finns det inga uppgifter
om. Troligtvis är den byggd under 1300- eller 1400-talet. Den är byggd i
tre våningar, varav de två nedre är insprängda i berget. I början av 1700talet hade den underfallshjul och fyra stenpar. Från foton och målningar
från sent 1800-tal kan man se hur hjulen var inbyggda i en
träkonstruktion. Ett misslyckat försök att modernisera kvarnen gjordes
under 1900-talet då den elektrifierades.

Jerusalems kvarn

Staffans kvarn (17)
Staffans kvarn var en kronokvarn med underfallshjul och tre par
kvarnstenar. Den har även kallats Falkens kvarn och Krogkvarnen. Den
låg på norra sidan om ån mitt över sågen. Röttle byalags bystuga
”Krogen”, som ligger rakt ovanför det område där Staffans kvar låg, var
kvarnbostad till Staffans kvarn. På kartan från 1701 står det att det hörde
en åker av mulljord till kvarnen. Detta är med all säkerhet gräsplanen
nedanför Krogen. Kvarnen drevs som mjölkvarn fram till mitten av
1800-talet. Den sista tiden utnyttjades kvarnen som benstamp för
krossning av djurben till benmjöl, vilket användes till gödsel.
28

Längst ner till vänster i bilden syns Staffans kvarn
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Sågkvarnen (18)
Sågkvarnen som anges på kartan från 1701 låg på södra sidan om ån och
hörde till Västanå säteri. Sågen revs 1930. Den beskrivs 1748 vara en
underfalls enbladig såg som kördes höst och vår. Det finns belägg för
sågkvarnar i Norden från 1400-talet. Sågkvarnarna hade sin storhetstid
fram till mitten av 1800-talet då ångsågarna introducerades.

Grunden till sågkvarnen finns kvar idag

Vantmakeri, sämskmakarstamp (19)
På kartan från 1701 anges att det finns en sämskmakarstamp på norra
sidan ån strax nedanför sågkvarnen. En sämskmakarstamp bearbetar
läder till mjukt skinn som används till bland annat kläder, t.ex.
skinnbyxor. Det är inte en alltför djärv gissning att anta att denna stamp
var den samma som tidigare under grevskapet gjorde kläden till bland
annat Brahekyrkan och kallades då för vantmakeri. Funktionen är
densamma och den behövde kanske inte alls byggas om.
Det var vanligt att ett vantmakeri anlades i närheten av ett pappersbruk
eftersom de hade utbyte av varandra på flera sätt. Yllefiltarna som man
använde vid papperstillverkningen tillverkades vid vantmakerierna.
Likaså kunde papperstillverkningen ta tillvara på allt spill som uppkom
vid klädtillverkningen. Vid Röttle fanns ett vantmakeri som startades
1648, två år efter att pappersbruket startats. Det är viktigt att ett
vantmakeri måste ligga nedströms från ett pappersbruk. Ett pappersbruk
behöver nämligen rent vatten och vantmakeriet färgar tyger och släpper
ut färgat vatten. Det enda som finns bevarat från Röttles vantmakeri och
sämskmakarstamp är resterna av en dammkonstruktion.
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Vid vantmakeriet tillverkade man kläden av ylle, till exempel filtar,
vantar och olika klädesplagg. Enligt räkenskaper från hauptmannen
Julius Lantzenfelts tillverkades 2950 alnar kläde mellan åren 1648 och
1651. Det mesta av detta levererades till Visingsborg, men även till
Stockholm. Till begravningen av Per Brahes första fru Christina
Catharina Stenbock levererades 300 alnar svart kläde. Även altaret och
predikstolen i Brahekyrkan kläddes i svart kläde från Röttle vantmakeri.
Per Brahe d.y. hade en armé på 200 man och tygerna till soldaternas
kläder tillverkades med största sannolikhet vid vantmakeriet.

Vadmalsstamp från ”Kvarna” i Dala-Floda. Axel med tappar.

En stamp för tillverkning av yllekläder är rätt lika uppbyggd som en
pappersstamp. Båda har kypar, stampverk, pressar och torkanordningar.
För att ett vävt ylletyg skulle bli riktigt vindtätt och värmande behövdes
det stampas till vadmal. Stampningen gick till så att tyget veks ihop
(valkning) på ett speciellt sätt och placerades sedan i stamptråget.
Därefter slog man på hett vatten och stampningen började. Det finns
även uppgifter om att ylletyget bearbetades i en lösning av såpa eller
urin. Stampens funktion är enkel. Kvarnhjulet får den vertikala axeln att
snurra och tapparna som sitter i axeln lyfter växelvis upp de tunga
stampstockarna som sedan faller ner av sin egen tyngd. Stockens nedre
ända är trappstegsformad och motsvarande urtag finns i tråget. Detta
gjorde att tyget sakta roterade och allt tyg blev ordentligt genomstampat.
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Kronokvarn (20)
Strax nedanför sämskmakarstampen låg en kronokvarn med två par
stenar enligt uppgifter på kartan från 1701. Inga uppgifter finns vad det
är för slags kvarn. Det finns inga andra spår efter denna kvarn än rester
efter en dammkonstruktion. Det går dock inte att avgöra om denna
dammkonstruktion härstammar från denna kvarn eller stampen strax
ovanför. Enligt kartan skall här ha funnits två dammar, men man kan
enbart se resterna efter en damm.

Israels kvarn (21)
Israels kvarn var en mjölkvarn och låg längst mer mot Vättern på norra
sidan om ån. Därför kallades den även Wästra qwarn. Den har även gått
under namnet Kvarnenkans. Det är mycket möjligt att den existerade
redan under medeltiden. Israels kvarn var en kronokvarn och ägdes av
staten till skillnad från de övriga kvarnarna som var frälsekvarnar, det
vill säga att de ägdes av olika adelsmän. Kvarnen ändrades till skattekvarn 1766. Det var en skvaltkvarn under grevskapets tid. Det beskrivs
1732 i en skatteläggningshandling (se nästa uppslag) att kvarnen hade
tre par gamla enfota kvarnstenar. Detta betyder att kvarnen enligt denna
handling var en skvaltkvarn. Det framgår också att vattenrännan,
”renneloppet”, från dammen till kvarnen var ca 14 meter lång och att
fallhöjden var ca 2,5 meter. Fallet beskrivs vara så kraftigt att kvarnen
enligt författaren borde ha kunnat byggas om till över- eller
underfallskvarn. Det beskrivs också att mjölnaren hade svårigheter att
driva kvarnen vid höga vattenflöden och då vattnet fryser om vintern.

Resterna av dammkonstruktionen till Israels kvarn.
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Kartan från 1701 med förklaringar av A.M. Hagman från 1734 anger att
kvarnen har underfallshjul. Skatteläggningshandlingen från 1732 påstår
däremot att Israels kvarn är en skvaltkvarn. En förklaring kan vara att
det Hagman skrev rör förhållandet år 1734 och inte 1701. Kvarnen har
då byggts om på två år vilket inte är helt otroligt eftersom i skattehandläggningen beskrivs att kvarnen är i dåligt skick och behöver
byggas om. Kvarnen var igång till mitten av 1800-talet då den raserades
vid översvämningen 1855.

Skattehandläggning från 1732 av Röttle Kronokvarn, d.v.s. Israels kvarn. Detalj
av kartan visas på nästa uppslag.
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Skattehandläggning från 1732 beskriver också att mjölnaren hade en
liten åker med humlestörar. Vildväxlande humle kan hittas på flera
platser i Röttle, även i närheten av den plats där Israels kvarn låg.
Mjölnaren anlade också en kålgård (grönsaksland) mellan åsträngarna.
Kålgården beskrivs vara ca 100 kvadratmeter och tycks ha legat på den
lilla ö som fortfarande finns i årännan nedanför där kvarnen låg. Det
beskrivs att det var ett äventyr att odla där eftersom landet ligger nästan i
nivå med vattnet och översköljs vid kraftig vattenflod.
På kartan ser vi mjölnarens hus som ligger vid nummer två. Det beskrivs
att mjölnarens hus liksom kvarnen är gamla och behöver restaureras.
Detta beror på att kvarnen har legat öde. Kostnaderna för att reparera
kvarnen och husen beskrivs som höga då trä och byggnadsmaterial
måste hämtas sjövägen från Västergötland. Nedanför husen vid nummer
tre ligger platsen där några fruktträd ”av ringa värde” växer. Ovanför vid
nummer fyra ligger en åkerplats där humle planterats det året. Det går
fortfarande idag att tydligt se dessa terrasser mellan ån och vägen ner till
hamnen.
På kartan från 1732 ser vi åmynningen tydligt. Det framgår att det är ett
smalt inlopp till ett bassängliknande område där båtar kunde ligga i
skydd vid lossning och lastning. Det som tillverkades vid industrierna
såsom papper, tyger och musköter lastades här för att skeppas över till
Visingsborg. Förklaringarna till kartan på nästa sida är något förkortade
och texten moderniserad.
Förklaringar till kartan:
1. Visar Röttle kronokvarn, eller Israels kvarn kallad, med tre par
gamla stenar vilka alla drives med enfota hjul.
2. Utvisar den plats där möllnarens hus är byggd.
3. En liten plats vid husen där några bärande träd av ringa värde är
planterade.
4. Anvisar utmed husen en liten åkerplats där möllnaren i år låtit
anlägga några humlerötter.
5. Anvisar var möllnaren mellan åsträngarna anrättat en liten kålgård
genom fyllning av jord.
6. Utvisar två stycken åkerlyckor med mager sandmylla.
7. Utvisar medelmåttig hårdvallsäng något tuvig, mossblandad och
stenig.
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Röttlefallet på slutet av 1800-talet. Ovanför fallet skymtar oljeslageriet.
Överst på höger sida Wickboms kvarn, nedanför denna Jerusalems kvarn
och längst ner till höger sågen. Längst ner till vänster ses Staffans kvarn.
Foto Calla Sundbäck.
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Röttle under 1800-talet
Efter grevskapets slut fortsatte verksamhet under 1700-talet, men i en
mer blygsam omfattning. På 1800-talet blommade dock industribyn
Röttle åter upp i större omfattning. En anledning till detta var att
ångbåtar började trafikera Vättern och Röttle brygga regelbundet. Det
blev lättare att frakta sina varor till och från Jönköping och andra orter. I
Röttle fanns på denna tid förutom mjölkvarnar och pappersbruk också
bland annat gjuteri, tapettryckeri, laggkärlsfabrik, oljeslageri, bryggeri
och snusfabrik, samt en mängd olika hantverkare som kopparslagare,
skräddare och smed.

Röttleån ovanför bron. Till vänster syns oljeslageriet. Foto Calla Sundbäck

N.P. Ödman beskrev ett besök i Röttle kvarnby i Svenska
turistföreningens årsbok 1895. Tillsammans med borgmästaren i Gränna
reste han med vagn mot Västanå. De stannade på bron över Röttleån och
han beskriver vad han såg. Ovanför bron såg han det som finns på bilden
ovan. Han skriver:
Tänk er då, ...det präktigaste lilla vattenfall – och ej så litet ändå
– som i de gladaste språng och krumbugter kommer med dån
nedbrusande i flera afsatser utför en starkt sluttande klipphöjd,
hvilket är beväxt med lummiga björkar och alar, som hela vägen
utföre tränga sig i täta klungor kring den glada forsen i alla dess
krökar för att mottaga dess friska stänk och lyssna till dess
bedårande sång.
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Oljeslageri
Strax ovanför bron på norra sidan ån låg ett oljeslageri när Ödman
stannade till i Röttle. 1831 hade pappersmakaren Petter Ekwall fått
privilegium på att starta ett oljeslageri. Här framställdes både linolja och
rovolja. Vid sekelskiftet lades oljeslageriet ned och istället blev där en
mekanisk verkstad. Rovolja är snarlik det som idag kallas raps- eller
rybsolja och man använde det som bränsle till oljelampor, bland annat
till gatubelysningen i Gränna. Linolja använde man främst till
framställning av målarfärg.
Stenarna i ett oljeslageri fungerar inte alls som stenarna i en mjölkvarn. I
ett oljeslageri krossar man fröna med stenar resta på högkant. Man
använder också stampar för att få ut oljan. På en liggande rund fast sten
är två stenar resta på kant. Dessa stenar vrids runt genom att de sitter fast
vid en central lodrätt axel som drivs runt av vattenkraften. Genom att de
två tunga stenarna samtidigt snurrar som hjul och vrids runt mot den
underliggande stenen krossas fröna.

Oljeslageriet i Åreberg, Tibro. Foto Lennart Ulming.
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Oljeslageriet i Röttle. Foto Calla Sundbäck

Denna beskrivning hur ett oljeslageri fungerar kommer från Åreberg i
Tibro, som är ett av få bevarade oljeslagerier i landet. Där fanns även en
stamp som pressar frömassan ytterligare. En sådan stamp fungerade på
ett liknande vis som de stampar som fanns vid pappersbruket och
vantmakeriet. Ett vattenhjul driver en axel som är försedd med en
anordning som lyfter upp de tunga stampstockarna som sedan faller ner i
ett stamphål av sin egen tyngd. Ur stamphålet rinner sedan oljan ner i ett
kar. Oljeslageriet i Röttle var med största säkerhet även det försett med
en stamp.

En sten från oljeslageriet finns kvar vid sidan
av vägen strax ovanför krogen i Röttle.
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Wickboms kvarn
Efter att Ödman tittat ovanför bron tittar han till höger nedåt ån och ser
Wickboms kvarn:
Och tänk er slutligen midt framför er på andra sidan om forsen
en treflig gammal kvarn i full verksamhet vid kanten af fallet,
och naturligtvis omgifen af en hopgyttring af andra små hus,
röda och grå, småtrefligt förfallna och befinnande sig i den
gladaste oordning, som det skall vara i en sådan tafla – och jag
frågar er, tror ni inte att ”Röttle kvarn och vattenfall” är en
pittoresk företeelse af första ordningen? Var viss därom!
Hvarom inte, så upprepar jag igen: far dit och se!

Mjölnare utanför Wikboms kvarn. Foto Calla Sundbäck
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Vad Ödman såg var kanske de mjölnare som finns på bilden på
föregående sida. Den klassiska bilden från Röttle är den som visas på
sidan 36 där fallet avbildas nerifrån med Wickboms kvarn tronande
ovanför fallet. Wickboms kvarn stod på sin plats fram till slutet av 1940talet då den såldes, revs och förvandlades till träkol.

Snusfabrik, gurkeri och ölbryggeri
I backen strax ovanför Röttle krog, på höger sida om man kommer
uppifrån bron, låg en snusfabrik. Man kan fortfarande se resterna av
grunden. Kanske odlade man även tobak i Röttle. I Gränna odlades
mycket tobak redan under 1700-talet. 1724 påbjöds tobaksodling i
Sverige och Gränna är en av de städer som tidigt började med tobaksodling. På gräsplanen nedanför Röttle krog låg något som har kallats för
”gurkeri”. Vad som menas med gurkeri är inte klart, men kanske att där
producerades grönsaker inlagda i ättika för försäljning. Från mitten av
1800-talet fanns även ett ölbryggeri i Röttle. Det låg strax nedanför
Krogen där det idag är en djup sänka. Söder om ån under elledningen
finns det idag ett stort fält av vildväxande humle som eventuellt kan
härstamma från odlingar av humle som användes i bryggeriet.

Laggkärlsfabrik
Efter att Israels kvarn raserats av en översvämning år 1855 byggde Carl
Johansson vid mitten av 1870-talet här två fabriker: ett gjuteri och en
laggkärlsfabrik. En laggkärlsfabrik tillverkar tunnor. I en artikel som
kallas ”En ny vinning på industriens område” beskrivs 1875 i Svenska
Familj-Journalen den nya laggkärlsfabriken i Röttle som låg intill
gjuteriet i nedre delen av Röttleån där en gång Israels kvarn legat.
Vi omnämde uti en föregående artikel om Röttle å, dess
vattenfall och omgifningar, att vattenkraft från Röttle å tagits i
anspråk för drifvande af maskinerna i en fabrik för tillverkning
af laggkärl. Som denna fabrik är den första i sitt slag efter
amerikansk metod som anlagts i vårt land och tillika är en
ganska inventiös inrättning, så lemna vi här några närmare
notiser om densamma. [...] De större af dem [maskinerna] skola
drifvas med vattenkraft; några andra, som användas för att
pressa hål i jernband m.m. och ej fordra större kraft än att de
kunna handteras af gossar, sättas i rörelse med handkraft.
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Fabriken var vid slutet af förra året så nära färdig, att den
ansågs snart kunna begynna sin verksamhet. Det blir då ett
verkligt nöje att se huru stäfverna till ett kärl här föras från
maskin till maskin, under det de förvandlas från ämnen till
färdigt, finputsadt arbete. På en maskin afskäras de till sin
rätta längd, på en annan till sin rätta bredd; i en annan göras de
sneda på kanterna, för att passa till kärlets koniska form; af en
annan förses de med f åh eller spunt i sidokanterna (en
fullkomning i arbetet, som torde vara obekant för dem, som
hos oss tillverka laggkärl), o.s.v. I en maskin insättas alla till
ett kärl hörande stäfver och svarfvas på en gång invändigt; af
en likartad maskin svarfvas kärlet utvändigt. Emellertid
tillverkas bottnar och band på andra maskiner, och slutligen
samlas alla till ett kärl hörande delar och sammansättas på en
för detta ändamål inrättad maskin. Hela inrättningen är af den
beskaffenhet, att med dess tillhjelp och med tillgång på tjenligt
virke kunna skickliga arbetare åstadkomma ett utmärkt godt
fabrikat. Den prydlighet och, man kunde nästan vara frestad
att säga matematiska noggranhet, hvarigenom fabrikskärlen,
då en dylik inrättning omsorgsfullt handhafves, utmärka sig
framför vanligt tunnbindarearbete, gjordt för hand, är starkt i
ögonen fallande.

Gjuteri och elverk
Gjuteriet tillverkade bland annat köksspisar, fast denna verksamhet blev
inte långvarig. Idag finns inte många spisar från Röttle gjuteri bevarade.
Gjuteriet och laggkärlsfabriken var inte långlivade. När dessa var
nedlagda byggdes runt sekelskiftet 1900 ett elkraftverk på samma plats i
nedre delen av Röttleån. 1903 kunde Carl Johansson för första gången
tända elektriska lampor i Röttleåns dalgång. Han hade installerat 200
lampor i sågen och hade bjudit in ledamöter från Gränna
stadsfullmäktige. Nedanför krogen där Staffans kvarn legat byggdes
senare en provisorisk kraftstation. Till denna kraftstation byggdes den
övre hålldammen som idag ligger under motorvägen. 1922 invigdes den
nya kraftstationen i Gränna med vatten genom ett rör från sjöarna Ören,
Bunn samt Övre och Nedre Kvarnsjön. Efter att vattnet tagits till det nya
kraftverket i Gränna är Röttleån idag mycket stillsammare än tidigare.
Endast vid extrema höst- och vårfloder kan man ana hur Röttleån en
gång brusat. En utförlig beskrivning av elverken i Röttle finns att läsa i
Roland Segersons artiklar.
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Elkraftens införande är slutet på en lång historia hur vattenkraften
användes mekaniskt för att driva olika verksamheter och industrier.
Elkraften är också slutet på Röttles betydelse som industriort även om
det fanns elverk här under en kort tid. Röttle kvarnby med dess
lämningar finns dock kvar idag som en påminnelse om en tid innan
elkraften totalt förändrade människornas levnadsförhållanden.

Köksspis tillverkad vid Röttle gjuteri. Spisen finns i Frankska gården vid
Grenna museum. En spis finns också på övervåningen i Röttle krog.

Röttle hamn
Där Röttleån rinner ut i Vättern bildas en liten naturlig hamn där båtar
från Visingsö och andra platser kunde lägga till. Kartan från 1732 visar
att det inte fanns någon pir eller brygga. Istället fanns ett smalt utlopp
och innanför en större öppning. Där kunde båtar ta skydd när det blåste
hård vind på Vättern. I mitten av 1700-talet byggdes en pir eller brygga i
hamnen. Detta innebar att större båtar kunde lägga till. När Göta kanal
öppnades på 1820-talet fick Röttle förbindelse med både Östersjön och
Västerhavet. En längre brygga byggdes under slutet av 1800-talet då
ångbåtar började trafikera Vättern. Ångbåtar som trafikerade sträckan
Jönköping, Gränna och Visingsö stannade även till i Röttle.
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Måns ”Skeppare” Ericsson, bryggvakt i Röttle. Foto Calla Sundbäck

Bönderna på Visingsö rodde eller seglade till Röttle, eller till Rödön i
Västergötland, för att mala sin säd. Byarna på ön hade egna ”byabåtar”
av olika storlek. Det var praktiskt att planera resan så att flera bönder
åkte tillsammans till fastlandet för att mala. Den långa väntan på att
malningen skulle bli klar tillbringades i kvarnkammaren, där det fanns
en eldstad att värma sig vid. Det berättas att bönderna från Visingsö ofta
hade en kanna brännvin med sig som man delade på när man väntade.
Färden över krävde också en sup, mittsjösupen, som man tog vid halva
överfärden. Man förde också över sina kreatur till fastlandet när betet
inte räckte till på ön. Man gick då iland i Röttle eller vid Ölands brygga
som ligger några kilometer söder om Röttle. Kreaturen släppte man ut
på ”Rasterna”, den bokbevuxna platå som sträcker sig söderut från
Röttle. På ”Rasterna” fanns både betesmark och åkrar.
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