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S:t Olofs Gilles Programkommitté*  
INDUSTRIHISTORISKT UMGÄNGE 
Inbjuder till ett prel. VÅRPROGRAM år 2020 som vi hoppas   
Coronaviruset tillåter oss genomföra under HÖSTEN 2021 
 
 
1)  Adolf Zethelius & Samuel Owen 
     Nyby & Surahammar smider och valsar på 1800-talet 
     Plats: Kvarnen -Torshälla bibliotek, Tid kl. 15:00 
Zethelius köper Surahammars bruk 1845 och bygger en kopia 
av Nyby Bruk som han grundade tillsammans med sin svärfar  
Eric Nordewall 1829, med hjälp av skotten Samuel Owen   
 
 
 
2)  Utflykt till Surahammar (besök i bruksmuseet med bl.a.  
     den Ga. mumblingshammaren)  och till Skultuna  
     Messingsbruk grundat av Karl IX 1607      
Vi samlas vid Surahammars museum kl. 10:00 och följer upp  
mingelmötet i kvarnen om Zethelius köp och utbyggnad av  
Surahammar och berör Axel Oxenstiernas industrihistoria i  
Surahammar, Skultuna och Torshälla. 
Lunchen intas på Å-cafét i Skultuna bruks vackraste lokaler! 
Vi åker i egna bilar. Vill du samåka - ring Jan-Erik 070–5655641 
   
 
 
3)  Under hösten besöker vi Stålbåga f.d. järnbruk  
     och Björndammens masugn alt. Skottvångs Grufva 
Efter besöket på Stålbåga där vi kl. 10:00 tas emot i av ägaren  
Nils Juto, som renoverat den Ga. herrgården och byggt Stålbåga  
Paviljong, åker vi till Björndammen alt. Skottvång och tittar på  
Masugnen eller gruvan. 
Lunch intas på Café Björndammen alt. på Skottvångs värdshus 
Vi åker i egna bilar. Vill du samåka ring - Jan-Erik 070–5655641 
 
 
 

 
Maj 2021 
PROGRAMKOMMITTÉN  
Jan-Erik, Rolf & Benny förstärkt med Anders Kropp 

 
*Vår inriktning är arrangemang av Föredrag & Utflykter med socialt mingel i  

Torshällabygdens industrihistoria 

	Torshälla	hembygdsförening	

	

	 			 	
Adolf Zethelius      Samuel Owen 

   
Surahammars museum      Skultuna 1607 

		
Stålbåga herrgård 

 Björndammens masugn 

 
Skottvångs värdshus 

Utförligt program, ev. i annan turordning, kommer senast tre veckor innan evenemanget, 
men redan nu har vi prel. bestämt att starta med nr 3) lördagen den 25 september! 

 


