STSF:s Höstmöte 2011 på PYTHAGORAS Industrimuseum.

Söndagen den 2 Oktober hängde regnmolnen hotande över staden Norrtälje, Roslagens pärla och
huvudstad. Vi som var där var 14 till antalet (vi borde ha varit många fler) och vi togs emot av
museets caféansvarige som väntade med stora goda smörgåsar och kaffe/the i den f.d. smedjan.
Därefter väntade vår guide Lasse Carlsson att få beskriva ”Pythagoras” industrimuseum
(nu tillåter jag mig att citera litet ur Pythagoras egen utmärkta välkomstbrochyr):
“Här tillverkades under tidigt 1900 tal tändkulemotorer som användes i båtar, sågverk, mm. mm
Säkert minns ni alla det karakteristiska ljud som dunket från gamla fiskebåtar…….detta ljud
exporterades över hela världen från lilla Norrtälje!
Att kliva in genom dörren på Pythagoras är
som att färdas bakåt i tiden. Doften av gammal
maskinolja och gjutjärn kändes helt enkelt
härlig, inte minst för oss som har dessa minnen
kvar från ”riktiga mekaniska verkstäder”.
Lägg därtill smattret/ljudet av remtransmissionen i taket. Ett flertal motorer
rem/tändkule drivna drogs igång och beundrades”.
Guiden Lasse Carlsson som förövrigt liksom jag
har sin yrkesbakgrund från SR/SVT är också
mycket praktisk aktiv i Pythagoras med att
använda alla maskiner i verkstaden.
Bl.a. har dom nytillverkat en komplett fungerande tändkulemotor ur gamla gjutämnen. Lasse
berättade för mig att han ”var uppväxt” i sin fars verkstad i gamla stan i Stockholm så intresset
”ligger i blodet”.
I fabrikens gamla och vackra provkörnings och
packhall kan barnen på ett lekfullt sätt lära sig
om uppfinningar, mekaniska principer, kraftöver
föringar mm., klart att rekommendera för dig själv
eller tillsammans med barn! Efter denna mycket
givande guidning återgick vi till Café Smedjan för
kaffe och kaka och STSF:s höstauktion.
Ett riktigt långbord med massor av godsaker som
genomgående gick under klubban för mycket bra/
låga priser. Med Tommys noggranna upplägg/
förberedelse i datorn och Henriks vana med
klubban förflöt det hela snabbt och bra.
Som brukligt avslutades dagen med den traditionsenliga ”baklucke-loppisen” allt utan minsta
regndroppe. För er som missade detta fantastiska industriminne rekommenderas den trevliga
boken: ”AB Pythagoras, En verkstadsindustri och kulturmiljö i Norrtälje” av Dag Avango. 111s.
Art nr p 014, ISBN 91-630-6934-2 . Den kostar 120 kr och innehåller många fotografier .
Hela fabrikens räddning och den stora renoveringsinsatsen är ett gott exempel på att teknik
också tillhör landets kulturarv! Hemsida: www.pythagorasmuseum.se
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