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Gränsröset mellan Håbo och 
Upplands-Bro före 1970-talet
- Strax bortom silobyggnaderna



Ett av de första regionala ångbåtsbolagen i mitten av 1800-talet hade Kalmarsand 
som bas. Båten - tillika bolaget - började snart trafikera Gripsholm / Mariefred

Det gav upphov till det ännu fungerande Gripsholms Ångfartygs Aktiebolag
Skapare av ångbåtbolaget Kalmarsand var dåvarande ägaren till Toresta i Låssa



Här seglade vikingarna och deras föregångare fram. 
Draget började vid stranden nedför industriområdet
På andra sidan Lillsjön – en kilometer från Mälaren



Camping- och badplatsen var en av 
Stockholmstraktens största. Toresta och 
Kalmarsands hållplatser servade badgästerna. 
Fina baddagar levererade Bro bageri 1000 
bakelser. Många kom på cykel från Stockholms 
förorter



1600-talsvägen går här på hala berghällar
Järnvägsbanken går tvärs över vägen



JJäärnvrnväägsbanken gick tvgsbanken gick tväärs rs ööverver
16001600--talsvtalsväägengen







Här slog vågorna mot berget innan vägbanken byggdes
I mitten av 1800-talet



Motortidningen ”Riksettan” kallar platsen 
Dödens korsning – det gällde att klara kurvan i 
högsta möjliga fart – kappkörning med tåget var en sport
Reporten kunde ta kurvan i 90. Men det gjorde inte alla.





1700-talsvägen mot Rövargrottan 
700 m längre bort



Kultplats vid Stora Ullevi –
Skålgrop i berget med 1700-talsmynt



Karl XII:s nödmynt hittades i skålgropen på 1960-talet - unikt fynd



Milstolpen av sten visar avståndet till Stockholm
Med järnmilstolparna kunde man kontrollera kostnaden för häst och skjutsbonde

Man mäter avståndet i antalet fjärdingsväg:  1/4,  1/2  och 1 mil 
Räknas i bägge riktningarna. Avgångstid och ankomsttid antecknas vid gästgivar-
gården. Man fick böta om man körde hästen för fort



Tätorps småskola – vid gångbron över järnvägen

Tä = väg för kreatur mellan olika betesplatser



Landsvägen mellan Stockholm och Bergslagen gick just här
Runstenen står på ursprunglig plats – mycket ovanligt







Landsvägstrafiken upphörde 1876 när järnvägen byggdes 
De följande bilderna visar vägens utseende idag
Jursta gård till höger



Jursta gård







Den höga smala byggnaden är en gammaldags transformatorstation
Där ligger nu Kvistabron över nya järnvägsspåren





Det är inte denna stenvalvbro 
Som gett bygden namnet Bro 



Råby gård  - man byggde inte sina hus på odlingsmark
Rå = gräns



Hela blå byggnaden brann ner till grunden  sommaren 1992



Brandmännen till höger lyckas hindra elden att  hoppa över till Broskolan





Huskropparna har flera takhöjder – medeltida modell !



På berget bakom kiosken står 
värmeverkets skorsten

På nästa flygbild syns kiosken
längst upp till vänster



< Mejeriet med den stora isstacken

Bensinmacken
och
kiosken

1930-talet


