
 

Bokade visningar för grupper 

- välkommen in i en svunnen tid 

på Pythagoras industrimuseum 
 

På väg upp för Södra Berget i Norrtälje ligger Motorfabriken Pythagoras. Här tillverkades under  

tidigt 1900-tal tändkulemotorer som såldes till världens alla hörn. Att idag kliva in genom fabrikens 

dörrar är som att kliva in i ett törnrosaslott där tiden stått still. Hela verkstaden med maskiner och 

motorer står kvar i orört skick. Här möter vi det tidiga industrisamhällets människor. En kvarglömd 

hatt, någons skyddsglasögon på en krok, en veckotidning från länge sedan… 
 

Idag är fabriken ett levande museum. Här berättas om mäns och kvinnors vardag och villkor, om 

kampen för drägliga arbetsvillkor, om entreprenörer och ingenjörer med en osviklig tro på framti-

den, om teknik och konst i skön förening, barnens lekar och trädgårdsväxter från förr. Under en 

guidad visning får besökarna hälsa på i en arbetarbostad med trädgård från 1940-talet, vara med om 

att guiden startar tändkulemotorer och remdrivna maskiner, besöka tjänstemännens och direktörer-

nas värld i det gamla affärskontoret. 
 

Grupper kan boka guidad visning e ök året runt. Räkna med att turen tar drygt en timme. Vi kan 

förstås anpassa tidsåtgången efter gruppens önskemål. Berätta gärna vid bokningen om gruppen är 

specialintresserad av något särskilt: vi kan lägga fokus på exempelvis teknik, arbetar– eller kvinno-

historia, arkivet, trädgårdshistoria och mycket annat… Boka gärna fika, smörgåsar eller sopplunch i  

museets charmiga Kafé Smedjan i samband med besöket. 

 

Hjärtligt välkomna! 
 

 

Priser guidade visningar 2019 
110 kr/person, med minsta avgift: 

Vardagar före kl 16: 1 650 kr 

Vardagar efter kl 16: 2 200 kr 

Lör-,sön och helgdag: 2 750 kr 

 

Bokningen är bindande.  

Vid avbokning debiteras halva beloppet.  

Vid om– eller avbokning som meddelas 

mindre än 5 arbetsdagar före besöket  

debiteras hela beloppet. 

Uppgifter inför bokningen: 

Antal deltagare 

Datum och klockslag 

Kontaktperson med adress och telefonnr 

Vad bokas: guidad visning och/eller förtäring 

Betalningssätt: kontant, kort eller faktura 

Vid fakturering: adress och ev andra uppgifter 

Vid bokning av fika: ange livsmedelsallergier eller 

andra önskemål om specialkost. 

 

När bokningen är klar skickar vi en bekräftelse. 

Verkstadsgatan 6, 761 43 Norrtälje - 0176-100 50 - info@pythagorasmuseum.se - www.pythagorasmuseum.se 


