Brukens dagar
2022
3 - 11
september

Surahammars bruk, Mc-museet Gyllene Hjulet,
Surahammars hembygdsförening, Stenhuset, Bruksmuséet,
Ramnäs Virsbo hembygdsförening, Surahammars bibliotek,
Galleri Wission, Surahammars teaterförening,
Region Västmanland, Surahammars Folkets Hus

Bruksområdets dag har i år utökats till flera dagar för att
fira att Surahammars Bruk fyller 400 år.
Under dessa dagar har du bland annat möjligheten att
gå guidade turer på Surahammars Bruk, se filmen om
teaterföreställningen Pionjärerna samt upptäcka
Surahammars kommun kultur, historia och konst med
mobilappen Hubbla.
Brukens dagar är ett samarbete mellan
Surahammars bruk, Mc-museet Gyllene Hjulet,
Surahammars hembygdsförening, Stenhuset,
Bruksmuséet, Ramnäs Virsbo hembygdsförening,
Surahammars bibliotek, Galleri Wission, Surahammars
teaterförening, Region Västmanland, Surahammars
Folkets Hus
Välkomna!

Surahammars bruk
400 år 2022

Lördag 3 september kl. 10.00 - 14.00
Ingång vid Räddningstjänsten, godsgrinden,
Surahammars bruk
Guidade turer på Bruket. Alla är välkomna av att se bruket som
har elektroplåt som sin huvudprodukt.
Under dagen uppmärksammas det att den första bilen byggdes i Surahammar. Dessa bilar kommer att visas upp under
400 års firandet
•
VABIS 1897, Tekniska museet i Stockholm
•
VABIS 1903, Mc-museet Gyllene Hjulet, Surahammar
•
Elbilen Porsche Taycan, en ny bil fylld med teknik, ny
formgivning och nya lösningar
Det blir musikunderhållning och utrikeshandelsministern Anna
Hallberg besöker 400 års firandet.

Stenhuset

Lördag 3 september kl. 13.00 - 17.00
Söndag 4 september kl. 13.00 - 17.00
Lördag 10 september kl. 13.00 - 17.00
Söndag 11 september kl. 13.00 - 17.00
Vernissage lördagen den 3 september på Utställningen Djur &
odjur - ett kollektivt broderi skapat av 600 personer under
coronapandemin 2020 med deltagare från hela Sverige. Alla
fick en tygbit hemskickad med uppmaningen att skapa på temat
djur och odjur. Broderierna växte fram via träffar på sociala
medier.
Alla broderier sattes samman av textilkonstnären Erik Torstensson
till ett stort kollektivt verk. Djur & odjur är producerad av
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland och alla de broderande
personerna.
Samtidigt visas utställningen #slöjdasomdukänner där
utställarna fritt gestaltat sina tankar under pandemin i valfritt
material och i valfri teknik.
Det är även Hemslöjdens dag den 3 september och Stenhuset
visar olika hantverk.

Bruksmuséet

Lördag 3 september kl. 10.00 - 14.00
Guidningar på Surahammars bruksmuseum, följ med på en
resa genom historien. Surahammars bruksmuseum invigdes
i slutet av 1920-talet och under 1950-talet genomgick museet
en grundlig renovering. Ägaren av bruket Stockholmsguldsmeden Erik Adolf Zethelius uppförde en för sin tid ansenlig verkstadsbyggnad år 1845 till år 1847. Verkstadslokalen var bland
annat utrustad med vedpuddelugn, vällugn, mumblingshammare, knipphammare och valsverk för stångjärn med två träner. En del av utrustningen står kvar på ursprunglig plats. Här
kan man följa hela produktionskedjan från tackjärn till färdiga
järnvägshjul.
I Bruksmuseet finns även loket Vaulunder som gick mellan
Surahammar och Lisjö på Hofgårdens järnväg, i folkmun kal�lad Lisjöbanan. Loket inköptes från Kristinehamns Mekaniska
Verkstad och järnvägen invigdes år 1876. Anställda fick resa
med i en personvagn ”på egen risk”

Mc-muséet Gyllene Hjulet

Lördag 3 september --- Söndag 11 september
kl. 10.00 - 17.00
På Mc-museet finns det 120 motorcyklar och mopeder som
ägs av medlemmarna.
Byggnaden som inrymmer museet byggdes 1949 som personalmäss för anställda vid Surahammars Bruk. Disponent Einar
Améen och överingenjör Yngve Törneman såg till att det byggdes en mycket fin och påkostad byggnad. Kyrkomålare Nils
Aron Berge och konstnären Jerk Werkmäster fick uppgiften att
utföra vägg och takmålningar.
En kopia på Sveriges första bil eller rättare sagt åkvagn, en
ombyggd hästvagn och VABIS 1903, tillverkad av Surahammars Bruks AB:s dotterbolag Vagns AktieBolaget i Södertälje
(VABIS) finns på MC-museet Gyllene Hjulet. VABIS 1903 är
återställd i original skick av Aros Motorveteraner. Under
september finns ”original bilen” VABIS 1897 på Mc-museet
Gyllene Hjulet.

Galleri Wission

Lördag 3 september kl. 13.00 - 17.00
Söndag 4 september kl. 13.00 - 17.00
En konstutställning med Bia Ullenius Hellström och
Eva Carlsson, de är bosatta och verksamma i Västerås.
Ljuset, färgerna och enkelheten är det centrala i Bia Ullenius
Hellströms måleri. Hon är självlärd och målar akryl på duk och
hennes signum är plana ytor och mjuka linjer.
Eva Carlsson målar figurativa verk, hennes sinnesstämning,
årstiderna, naturens skiftningar påverkar hennes konst. Bilden
växer fram efter hon målar.

Historisk vandring

Tisdag 6 september kl. 13.00
Onsdag 7 september kl. 11.00
Per Andersson guidar den historiska vandringen i området
som är det äldsta delen av Surahammar. Promenaden
passerar Surahammars Bruks första område och dess
utveckling beskrivs från tidigt 1600-tal fram till 1900-talet.
Vidare går promenaden förbi Hofgårds sluss där flera skyltar
finns och där det även är en vacker vy mot Sura kyrka.
Promenaden startar vid platsen som var Surahammars första
centrum, ”Torget”, vid affischtornet på Stenhusets parkering

Filmen Pionjärerna

Tisdag 6 september kl. 18.00, Folkets Hus,
Surahammar
Teaterföreställningen Pionjärerna spelades in av Lars-Erik
Lärnemark.
Det var ett stort arbetarspel som uppmärksammade hur det
gick till när den första fackföreningen bildades i bruksorten.
För att fira hundraårsminnet av bildandet ville fackföreningen
dramatisera historien till sin hjälp hade de Karl Elworths avhandling om bruksarbetarnas historia i Surahammar under
perioden 1873 – 1918.
Pionjärerna kretsar kring hur svårt det är för arbetarna att bilda
sin fackföreningsklubb, därför att bruket äger allt, de har inte
möjlighet att hålla möten någonstans och blir förstår
motarbetade av Majoren.

Onsdag 7 september kl. 15.00
Fredag 9 september kl. 15.00
Kartan över oss är ett interaktivt ljudverk producerat av Riksteatern. Ljudverket äger rum på en mängd olika orter i Sverige, men nu kommer den till Surahammar. Publiken upplever
verket genom appen Kartan över oss i sin mobil och med
hörlurar. Mobilen måste ha tillgång till Internet och GPS.
Kartan över oss är en ljudpromenad genom det inre landskapet
som uppstår när vi tänker på framtiden. Genom att besöka
olika platser i Surahammar växer kartan och berättelsen. Du
väljer själv vilken väg du vill gå.
Samling i Folkets Hus, Surahammar. Anmäl gärna att du
kommer till biblioteket@surahammar.se. Surahammars
teaterförening bjuder på cider och bulle.

Bildspel - fotografier av
Sven-Erik Eilert med Anders
Johansson

Torsdag 8 september kl. 18.00, Folket Hus,
Surahammar
Följ med på en historisk resa med bilder från 50-talet och
framåt tagna av Surahammars fotografen Sven-Erik Eilert.
Sven-Erik Eilert tog över Surahammars fotoatljé på 1940-talet och var aktiv till 1970-talet. Anders Johansson köpte hans
fotosamling för att förvalta bildarkivet bland annat genom att
digitalisera bildarkivet. Arkivet omfattas av ungefär 35 000 bilder och några av dessa visas i bildspelet.

Mobilappen Hubbla

Lördagen den 10 september kl. 10.00 - 14.00
Surahammars Bruksmuseum
Nu kommer du att kunna uppleva Surahammars kommuns
kultur, historia och konst med en mobilapp. I Hubbla kommer
du att kunna se en film som förklarar varför järnbruk ligger vid
vattendrag, se bilder hur Surahammar såg ut förr och uppleva nya
digitala konstverk gjorda i AR (=augmented reality). I Seglingsberg
kan du också höra historien om den traditionsenliga midsommarstången och vi har även fler saker på gång.
Mellan kl 10 och 14 finns det möjlighet att bli visad Hubbla och
få hjälp med att ladda ner appen. Du som vill har också möjlighet
att själv få skapa innehåll till appen. Kom så berättar vi hur!
Hubbla är under utveckling och kommer så småningom att
finnas i alla kommuner i Västmanland, men först ut är
Surahammar.

Surahammars hembygdsgård

Lördagen den 10 september kl. 10.00 - 16.00

Öppet hus, hembygdsgården visar sina samlingar och den
mekaniska hand- och armprotesen som gossen August Harald
Ramström använde efter olyckan på Surahammars Bruk 1868
då han halkade så illa och fick armarna i valsverket att höger
arm i delar och vänstra armen slets av vid axeln. Hans pappa
konstruerad en mekanisk arm till August Harald.
Bildspel om Surahammar förr i tiden.
Kaffe och fika finns att köpa.

Söderhammar
Ramnäs hembygdsgård

Lördagen den 10 september kl. 15.00

Berättarstund på Söderhammar, Ramnäs hembygdsgård.
Kom och berätta om hur det var när dina föräldrar eller farföräldrar var små. Eller när du var liten, hur var det då. Kanske
en skröna eller berättelse som du har hört av någon äldre om
hur det var förr i tiden. Du kan bara komma och lyssna om du
vill.
Visning av skolsalen, smedbostaden och föremålssamlingen.
Fika finns att köpa.

Västmanland runt

Lördagen den 10 september första start kl 10.00

Västmanland runt, veteranenduro av OT-typ för motorcyklar
från förr.
Start vid Mc-museet Gyllene Hjulet. Längs banan körs ett
regularitesmoment och 6 prov av tillförlitlighetstyp. Förarna
erhåller diplom och för varje klass finns ett vandringspris.

VABIS 1897

