
	

	

	
Puddelugn och mumblinghammare på Nyby Bruk  
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
Betr. utflykten den 28 maj 2022  
Vi samlas vid bruksmuseet i Surahammar kl. 10:00 
Lunchen intas på Å-cafét i Skultuna bruks vackra lokaler! 
 
Vi åker i egna bilar.  
 
Vill du samåka?  
- ring Jan-Erik 070–5655641	
	

	 		 	
Programkommittén för gillets 
INDUSTRIHISTORISKA UMGÄNGE* 
inbjuder våren 2022 till ett föredrag om fam. Zethelius där vi 
inleder med fadern Pehrs och sonen Adolfs fina arbeten i guld- 
och silversmide och fortsätter med hur Adolf tillsammans med 
parhästen Samuel Owen byggde en kopia av Nybys Puddelugn 
& Mumblingshammare och ett nytt grovplåtverk i Surahammar, 
senare specialiserat till Sveriges tillverkare av järnvägshjul och 
idag transformatorplåt.  
 
Plats  Biblioteket/Kvarnen 
Tid söndagen den 15 maj kl. 15:00 
Mingel Drycker och tilltugg till självkostnadspris  
 

 
 
	
	
	
	
	

	
Anmäl dig senast den xx april alt. maj till: 
Jan-Erik Kling tel. 070-5655641  e-post: janerikkling@gmail.com 
Benny Flodin  tel. 070-6565454  e-post: bennyflodin@telia.com 
*/ Vår inriktning är arrangemang av Föredrag & Utflykter med 
socialt mingel i Torshällabygdens industrihistoria 

			 	
Adolf Zethelius     Samuel Owens 

	Torshälla	hembygdsförening	

	
	
	
	
	
	

Anföranden av Rolf, Benny & Jan-
Erik om fam. Zethelius guld- & sil-
versmide samt hur Adolf Zethelius 
1845 köpte Surahammars Bruk på 
auktion där sonen Herman utsågs 
till brukschef men tragiskt omkom 
under uppbyggnaden ett år senare.  
            

Karl IV Johans krönings-   Surahammars museum        Skultuna grundades  
krona tillverkad av             Bruket ”grundades” av           år 1607av Karl XI   
Adolf Zethelius                  Axel Oxenstierna 1637          (med trolig hjälp av      
                     Axel Oxenstierna) 

Uppföljning av söndagens industrihistoriska umgänge är tänkt som 
en utflykt till Surahammar med besök i bruksmuseet för besiktning 
av bl. a. den g:a mumblingshammaren och som avslutas med lunch 
och shopping i Skultuna bruks vackra lokaler, där vi berör hur Axel 
Oxenstierna kan kopplas till de tre orterna Torshälla, Surahammar 
och Skultuna. Utflykten är prel. planerad till lördagen 28 maj 2022  


