
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motala Motormuseum 25 år! 

 
Jubileumserbjudande Buss special 

Museum entré + Wallenbergare, skirat smör, potatispuré, gröna ärtor 
alternativt dagens fisk Pris: 195:- 
Kaffe med liten kaka:  25:- 
 
Motala Motormuseums historia tog sin början 1995 och har under åren vuxit till en komplett 

besöksanläggning som, förutom muséet, även har restaurang, café. Vi har två hotell med 
tillsammans 77 rum och fantastiska möteslokaler med utsikt över Vättern. 

Vi kan därför ge dig en upplevelse utöver det vanliga i en fantastisk miljö! 
På vår utställningsyta på närmare 2400 kvm visas runt 350 fordon, samtliga av dom körbara. 

Vi har bilar och motorcyklar från alla tidsepoker, flera av dom är unika och som kronan på 
verket har vi även Europas snabbaste bil innanför våra väggar! 

Men Motala Motormuseum har så mycket mera att beskåda än bilar, motorcyklar och andra 
fordon. Vi har t ex. ett fotomuseum som visar kamerans utveckling. Och förutom flera 

tidsenligt uppbyggda verkstadsmiljöer, har vi en stor samling av radioapparater från olika 
tidsepoker, bandspelare och skivspelare, 

varav flera av dem är tillverkade på Motalafabriken Luxor. 
Telefoner finns, i alla möjliga och märkliga modeller. Vi har t ex. en hel vägg 

klädd med olika mobiler! 
 Självklart har vi även tänkt på dom minsta besökarna. Vi har arrangerat en lekhörna fylld med 
små leksaksbilar som kan bli till glädje för barnen om dom tröttnar på att se de stora bilarna 

och motorcyklarna. 
Det som är unikt för Motala Motormuseum, är att utställningen hela tiden förändras. Nya 
objekt kommer och gamla försvinner. Det innebär att muséet kan besökas år från år och 

besökarna får alltid se något nytt. Vi är ett museum som hela tiden är i förvandling! 
Anläggningen är givetvis öppen hela året och är Skandinaviens mest besökta motormuseum 

med över 160 000 tusen besökare per år. 
Välkommen till Motala Motormuseum - så mycket mera! 


