Bilfabriken ddr sigspinen yr
Brittiska Morgan iir en unik sportbil. Karossen kan inte rosta, men
vdl ruttna om den vanskots.
4/4 (fyra hjul och fyra
cylindrar) har byggts enligt samma koncept
allt sedan introduktionen 1936 di den kompletterade den trehjuliga motorcykelbilen
Sportbilen Morgan

3 Wheeler. Karosseristommen byggs fortfarande av asktr5. Och det finns ingen orsak
att tro att fabriken skulle siga ett fungerande koncept.
Morgan Motor Company, som inledde
produktionen 1910, dr vdrldens dldsta bilfabrik som igts av samma familj iinda frin
starten. Fabriken finns i Malvetn, Worcestershire, kiint frir sin Worcestershire Sauce.
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Olovi Tupomiikis Morgon: British rocing
green, ekerfiilgor, instrumentponel och
rott ov trd samt inredning i liider.

HANTVERK OCH HI-TEC

Morganfabriken andas bide konservativt
hantverk och hogteknologi. Hiit samsas
modellen 4/4 med sex andra modeller, alla
med klassiskt sportbilsstuk. I fem av dem
dr asktrlet en gemensam ndmnare. Supersportbilarna Aero 8 och Aeromax iir byggda enligt den nyaste teknologin. 3 Wheeler
byggs sedan nigra ir i en retroversion, men
har inte trd i konstruktionerna.
Fabriken sysselsdtter ca 200 personer. I
Iagerhyllorna ligger omsorgsfullt radat askvirke. PA snickeriet sAgar, hyvlar och slipar
bilbyggarna triibitar som fogas samman till
karossramar. De bekliis med handknackad aluminiumplat till liickerbitar fcir sportvagnsfrdlsta vdrlden civer.
I sadelmakeriet skapar personalen inredningar av liider i rinskad kultir.
Olavi Tupamiiki i Grankulla ir en av ca
20 Morganiigare i Finland. Han bestdllde sin
Morgan + 8 ar 1990 och himtade den pi fabriken sju Ar senare. I dag liir ktin inte vara
Iingre dn tre 6r.
- Fabriken var gammalmodig, men stdmningen avsiappnad. Tepausen varade en

halv timme och under den spelade personalen kort, berdttar han.
Sorgkist, men ett litet bekymmer lider fabriken av. England drabbades fcir nAgra

ir

sedan av askpest. Diirfcir importeras askvirket nu frin Tyskland.

Enligt Olavi Tirpamiiki dr en av ftirdelarna med tra att det, speciellt i kombination

med aluminium, gcir bilen klart liittare iin
om den byggts av enbart stil.
- Nackdelen ar att traet kan ruttna, men

inget material ar evigt, pipekar han.

i allmiinhet rimt
rcita iir liten.
fcir
sin cigonsten, sA risken
Dessutom behandlar fabriken trdkonstrukEn Morgandgare virdar

tionerna mot bdde rcita och mcigel.
Betrdffande sikerhet och hAllbarhet konstaterar Olavi Tupasalo att ocksi Morganbilarna genomgitt de krocktester som krdvs
frir att en bil ska godkiinnas fcir trafik.

Om olyckan dr framme kan ocksi nya
trddelar bestiillas bAde av fabriken och andra tillverkare. Olavi Tupamaki berattar om
en Morganentusiast som tillverkade alla triidelar sjdlv dd han renoverade en bil.

Morganfobriken hor ett eget snickeri.
POTENT RACER

Motorn i en Morgan dr minsann inte traig.
Olavi Tupamiikis dr bestyckad med en potent fyraliters V8 i aluminium frin Rover.
Den ger, efter trimning, 240 hdstar och en
topphastighet pi 240 kilometer i timmen.
FrAn stillastiende till 100 kilometer i timmen gAr pA ca 5 sekunder.
lin priset di? Fabrikens prislista iir ndrmast riktgivande eftersom varje bil byggs
enligt kundens rinskemil. I Finland finns
ingen importcir. Pi den svenska generalagenten Morgan Centre Swedens webbplats
dr en tvA ir gammal Morgan4/4 prissatt till

340 000 kronor (ca 37 000 euro). En 23 ir
iildre bjuds ut fcir 240 000 luonor (ca 26 000
euro). Till priset ska den, som importerar en
bil, ldgga den finliindska bilskatten.
PA

fabriken sdger man att virdet

pi

en

Morgan bestir. Men skicket kan inte fcirbises. Dessutom kan penningvdrdet frirdndras.

Eftersom bilarna Ar fA dr ocksA utbudet
av begagnade litet, speciellt som traditionen

bjuder att bilarna gAr i arv frin far till son. .
TEXT: PETER NORDLING

Skogsbruket 91201.4 29

