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Genom Landeryds socken flyter sedan cirka 4 500 f. Kr. vattendraget Stångån, som i nordsydlig 
riktning delar socknen på mitten. Mellan två höga backar passerar den samhället Hjulsbro, beläget 
väster om ån. Förr i tiden fanns en liten fors i Hjulsbro och där fanns även ett viktigt vadställe för 
att sammanbinda de båda sidorna av socknen. När framkomligheten i svenska bygderna 
förbättrades med hjälp av broar blev ofta personen som beordrat arbetet mäkta uppskattad.  



Det fornnordiska mansnamnet Giurdh (Gjurdh, Gjord) är säkerligen namnet på den välsituerade 
man, som lät bygga en pålad bro vid traktens gamla vadställe, varefter folk kom att kalla den 
Giurdhs bro. Ända in på 1660-talet stavades  gården liksom trakten Jursbro, år 1705 stavat 
Diursbroo och Liursbro. Nutida stavning tillkom på 1860-talet och den enklaste tydningen av 
Hjulsbro vore ju kvarnhjul och bro, men tack vare Giurdh och hans bro kommer vi nog sanningen 
närmast.  
     Ett annat bevis på, att bygden varit befolkad  sedan länge är den så kallade Hjulsbrostenen, en 
runsten, som sedan 400 år är spårlöst försvunnen. Hur kan vi då veta att den stått där? Jo, bland 
annat tack vare en man vid namn Johan Hadorph, född på Haddorp i Slaka 1630. Han var 
fornforskare och riksantikvarie och samlade energiskt in material till ett stort verk om de svenska 
runinskrifterna. Hans medhjälpare var Petrus Törnewall från Törnevalla, som i tio år följde honom 
på forskningsresorna. I Landeryd avbildade Hadorph Hjulsbrostenen på ett träsnitt och i sin 
bläckanteckning skrev han: Widh Hiulsbroo i Landeryd sochn och runinskriften tydde han till: Olöv 
reste denna sten efter Hove(?), sin gode make.  
 När lektor Petrus Millberg besökte platsen åren 1726 och 1728 ritade även han av runstenen. 
På baksidan av teckningen skrev han: Står upprätt något lutande fram åth wid Diursbrus bro. De 
uppgifterna och runstenen avbildad är bevisen för att den stått i Hjulsbro.  
 År 1862 när P.A. Säve på sin antikvariska forskningsresa besökte platsen var stenen spårlöst 
försvunnen. Säve skrev: Runstenen vid Hjulsbro Qvarn fanns ej. Nuvarande mjölnaren hade aldrig 
sett den, ej heller hört sin fader tala om den.  
 Även C.F. Nordenskjöld sökte förgäves och skrev i Östergötlands minnesmärken: Bland de 
minnesmärken, som kläda höjderna på ömse sidor om Hjulsbro, har den runsten, som uppgives 
hafva stått på backen vester om Hjulsbro nära vägen ej kunnat återfinnas; ingen i trakten säger sig 
hafva sett den, ej heller har den vid rifning och reparation af den bro, som här går öfver Stångån, 
blivit synlig. Det vi vet är alltså, att stenen stod vid vägen, nära bron väster om ån och försvann 
någon gång mellan 1728 och 1862. 
 Många förslag har givits angående stenens försvinnande. Några har föreslagit, att den skulle 
kunna finnas i den gamla stenbron, men det är bevisligen fel, eftersom bron byggdes långt senare 
än stenen försvann. Entusiaster ur hembygdsföreningen reste 1993 en liggande sten uppe på 
backen öster om ån, Stampen kallad, men det visade sig vara en vanlig flat sten utan runor. 
Dessutom var det ju väster om bron den stod en gång, men roligt hade de. 
 Runstenen kan ha blivit utfyllnad i vägen eller skulle kunna ligga nerbäddad i ån. Ingen vet, 
men nog skulle det vara av intresse att hitta detta tunga visitkort från forna tider. Korset på 
runstenen vittnar om, att Olöv och Hove var kristnade. Landeryds första kyrka stod färdig senare 
delen av 1100-talet 
 Vägen mellan Vårdsberg och Blästad har idag ungefär samma sträckning, som den alltid haft. 
Vid Hjulsbro gård, söder om de förut nämnda backarna, svängde vägen förr ned mot forsen, över 
broarna och upp på andra sidan ån. När Kinda kanal byggdes ut mot Linköping i slutet av 1860-
talet anlades en sluss på östra sidan vid Hjulsbro fors, på Landeryds prästgårds mark. Över 
slussen gick vägen över en svängbro, som manuellt öppnades, när fartygen skulle passera. Det 
medförde att de vägfarande fick vänta en stund, som i den här historien: 
Pråmskeppare Augustsson, hemmahörande i Rimforsabygden, kommer seglandes längs Kinda 
kanal. Då han ligger i Hjulsbro sluss, anropas han av odalmannen Karlsson från Landeryd, som 
håller med sin häst vid kanalbron: 
- Gudda, Agustsson. Va har du mä dej ida? 
- Ve å fasa.  
Karlssons uppsyn är absolut oförstående, och Augustsson förklarar: 
- Jo, ja har pråmmen lasten mä ve, å så har ja käringa i kajuta! 
 Brodelen närmast Hjulsbrosidan byggdes av sten, troligtvis år 1895. Pengar samlades in från 
ett antal gårdar längs vägen. På holmen utanför slussen låg även en skinnstamp, som beredde 
hudar. När kraftstationen i Hackefors byggdes 1935 minskades nivåskillnaden vid forsen, vilket är 
förklaringen till varför den har försvunnit.  
 Åren 1951-52 byggdes den nya, pampiga vägbron i Hjulsbro, rakt över ån och på betydligt 
högre höjd, och därmed försvann den besvärliga passagen över slussbron. 
Källa: Linköpings Historia, del I. 



 
 
Hjulsbro gård och qvarn 
 
Visst är det ganska otroligt hur snabbt vissa saker faller i glömska. Att Hjulsbro varit en gård så 
sent som några år in på 1900-talet är förmodligen främmande för många. Ursprungliga Jursbro, 
1/4 mantal gård med kvarn var sedan 1627 augment till Qvinneby. Gårdens kvarn i Hjulsbroforsen 
är den tidigast kända i området; hur länge kvarnar funnits dessförinnan är svårt att säga, men 
jämför man med Hackefors, som haft kvarnar sedan medeltiden, torde även Hjulsbro ha utnyttjat 
forsens krafter längre bak i tiden än 1627. 
 Själva gården låg på Stångåns västra sida, i backen ner mot ån, inom det område där 
Tråddragarevägen 1-17 är beläget idag. Gårdens mark gick mellan ån och dagens Hjulsbrovägen 
och från Vårdsbergsvägen i syd till Mosippevägen i norr. 
 År 1819 fanns fem byggnader och en kvarn vid Liursbro, som kartritaren då stavade namnet. 
Någon gång därefter revs de gamla husen och nya uppfördes. Liksom de flesta byggnader på den 
tiden var den nya mangårdsbyggningen rödmålad och låg placerad, där Tråddragarevägen 11-13 
ligger idag. Under Hjulsbro lydde backstugan Nybygget, som tillkom omkring sekelskiftet 1800.  
 Den äldsta kvarnen vi har bild på är tagen vid slussen i slutet av 1800-talet. Det var en röd 
träbyggnad med ett vattenhjul som drev kvarnstenen. Kvarnen låg strax nordväst om landsvägen, 
ungefär nedanför nuvarande Tråddragarevägen 17. Eftersom den tillhörde gården Hjulsbro bodde 
mjölnarna där.  
 Scenen kom emellertid att förändras, när egnahemföreningen köpte Ekholmens marker. 
Gården Hjulsbros boningshus och två uthus fanns fortfarande kvar i slänten ner mot kvarnen, när 
markerna började styckas. I tidningen Egna Hem annonserades år 1903 ut, att tre tomter var 
lediga, varav den ena var tomten Hjulsbro A, tomt med kvarn, boningshus och vattenfall, pris 
23.000 kr. 
 Ytterligare en kvarn hade omkring 1896 uppförts i forsen. Den låg på holmen mellan valvbron 
och slussen och utgjorde en stor vit träbyggnad, vars närvaro ifrågasattes enligt en artikel i 
tidningen Egna hem: Midt emot på andra sidan kanalen ligger ännu en kvarn på Landeryds 
kyrkoherdeboställes område. Två kvarnar så nära hvarandra i en trakt, där på endast en eller ett 
par kilometers afstånd såväl uppåt som nedåt Kinda kanal en hel mängd kvarnar äro belägna, 
vore säkerligen icke nyttigt för någondera kvarnen vid Hjulsbro. Den som öfvertagit föreningens 
kvarn med ett mindre jordområde ämnar också använda drifkraften för helt andra ändamål. 
"Lägenheten" är öfvertagen af fabrikör P. A. Hultgren från Motala för 23.000 kr och han ämnar å 
platsen anlägga en spikfabrik. En spikfabrik på ena sidan och en kvarn på den andra kunna aldrig 
komma i konkurrens med hvarandra, hvadan vi hoppas, att båda dessa grenar skola ha framtid för 
sig på platsen. Den 1:sta april 1904 skall fabrikör Hultgren tillträda sin lägenhet. Måtte hans 
framtidsförhoppningar icke gäckas. 
 Från år 1904 var enligt ovanstående text kvarnen ute i forsen den enda i drift. Det var mjölnare 
Bergstrand, som sedan 1896 drev den. Han uppförde en egen mjölnarbostad år 1905, ovanför 
backen öster om ån. Huset kallades Parkvillan och låg på kyrkoherdebostället Hagebys mark. 
Backen ner mot slussbron kom allmänt att kallas för Mjölnarbacken. De gamla byggnaderna på 
Hjulsbro gård och den gamla kvarnen revs troligtvis omkring 1906, när spikfabriken skulle 
uppföras. I och med detta var Hjulsbro gård ett minne blott. 
 Den vita kvarnen i forsen revs 1928 och en ny uppfördes i Hjulsbro samhälle, en hög vit 
träbyggnad med helt elektrifierad drift. Hjulsbros siste mjölnare var Eric Lövgren. Han upphörde 
med kvarnverksamheten omkring 1947/48 och satte därmed stopp på kvarnepoken i Hjulsbro. 
Byggnaden användes som förråd av Lövgrens måg, byggmästare S. Lundberg och revs så sent 
som 1984. 
 Det är ingen tvekan om att 1900-talet varit ett utvecklingens århundrade. Från att ha varit en 
liten gård med ett antal tunnland förvandlades Hjulsbro till en förort till Linköping och blev slutligen 
en stadsdel i den avlånga staden Linköping.  
 
 
  



Mjölnare 1761 - 1948    
 
1761 -  Eric Pehrsson, f.1746 i Djärsäter med hustru. Barnen Erik, Maja och Peter födda i 

Landeryd, varav två dog. 
1773 -1808 Olof Månsson med hustrun Lena Olofsdotter. 
1808 –1818 Mjölnare Nils Persson. 
1811 - Peter Olofsson med hustru Lena Emanuelsdotter. 3 barn. 
1811 -1816 Mjölnare och smed Isak Krän. Hustru Stina Andersdotter, 5 barn. 
1816 -1818 Lars Adolf Hörngren. Ogift. Flyttade till Slattefors 
1820 -1822 Mjölnare Carl Gustav Krän. Ogift 
1822 -1829 Petter Carlsson, hustru Maja Greta Persdotter. 7 barn 
1829 -1845 Lars Adolf Hörngren, hustru Maja Lisa Larsdotter. 4 barn. 
1845 -1849 Jonas Petter Jonsson, hustru Carolina M. Johansdotter. 2 barn. 
1849 -1854 Carl P. Pettersson med hustru Magdalena Olofsdotter. 3 barn. 
1854 -1857 Mjölnare Johannes Jönsson. 
1857 -1859 Mjölnare J. Johansson 
1859 -1862 Johannes Hulting med hustru Brita Cajsa Nilsdotter. 5 barn.  
1862 -1887 Axel Otto Sandqvist, f.1838 d.1886, hustrun Anna Charlotta Andersdotter, 2 barn. 

Axel Sandqvist 
  var son till mjölnare Johan Axel Sandqvist i Slattefors. 
1887 -  Byggmästare Conrad Emil Andersson Anell i den gamla kvarnen med hustru Emma 

Victoria f.Ericsson. 3 barn. 
1896 -1930 Gustaf Emil Bergstrand. Mjölnare i gamla kvarnen, jobbade även i nya kvarnen? 

Hustru Hilma Cecilia f. Petersson. 3 barn. 
1910? -1920 Anders Wiktor Svensson f.1861, d.1920, hustrun Emma Kristina f. Larsson. Bostad i 

Parkvillan. 
A. V. Hedlund, mjölnare i Hjulsbro i början av 1910-talet? 

1920 -1928? Johan Elis Svensson, son till tidigare mjölnaren A. W. Svensson. 
1928? -1942 Theodor Gärdeman, från Björkfors. Han var mjölnare när kvarnbytet skedde år 1930 

(-28?). Bodde i Strandhyddan. 
1942 – 1948? Mjölnare Eric Gabriel Lövgren. Fadern Erik ägare 1942 - 1946. 
 
 
 
 

 

 

 


