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Morgan
- urheiluautoien brittiktassikko
Pekka

ikii on setlainen brittitiiinen
automerkki, joka on ottut
o[emassa yhttijaksoisesti 111
vuotta, vietipi saman perheen omistuksessa ja

niiyttdi nykyiiiin-

kin samantaisetta kuin ensimmiinen
matti? No, sehiin on tietysti Morgan.
Morgan valmisti ensimmiisen ku[kupetinsii vuonna 1909. Se oti kotmipyOriiinen, ns. cyctecar siksi, ettei siita

ja Riitta Kastemaa, kuvat Jani Nikuta

(JN)

ja

wart<t<u JunniLa (Mi)

tarvinnut maksaa autoveroa. Myynti

tiihti tupaavasti kayntiin ja vuonna 1913
perustettiin Matvernin pikkukaupunkiin Engtannin Worcestershireen tehdas. Useita eri matteja kokeittiin, viitittii
kolmas pyOrii oti edessi, viitittii takana. Mainetta ja pokaateja tuti monesta
autokitpaitusta. vuonna 936 piiiitettiin
alkaa vaImistamaan myOs netipyOriiistii mattia, jonka mattinimeksi taitettiin
1
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Morgan 4/4. Vuosien varretta rakenteita
hieman parannel.tiin ja eritaisia mootto-

reita kokeittiin. Nykyisin tuotannossa on
3 Wheeter ja tisiiksi
netipyOriiiset Ptus Four ja Ptus Six.
Nykyisin tehdasta johtaa Charles
Morgan. Hiin on tehtaan perustajan F.5.
Morganin pojanpoika. Kaikkiatta, missi
Morganeita niikee, ne heriittiiviit huomiota. Auton profiiti on aina o[[ut sama.

yhii kotmipy6riiinen
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Ajo-ominaisuudet ovat kauan otteet niin
hyviit, ettei nykytiikenteessa tuota minkiiintaisia onge[mia pysyii mukana, ainakaan Plus Four ja Six -matteitta. Niissii
on nykyisin BMW-moottorit.
Kuvien Morgan-auton omistaja on pietarsaaretainen Markku Junnila. Hinen
tatlissaan on kaksikin Morgania, vihreii
4/ 4 ja sint-hopeinen Ptus Eight.
Junnita oti kesiittii 2004 moottoripyririitomatta Tanskassa ja niiki autolautatta Morganin. "Meitte pitiiii saada
tuommoinen", hiin sanoi vaimo[[een.
Vuonna 2006 seltainen t6ytyikin Ruotsista, vuosimaltia 1979. Se tuotiin ajamatta
vaimon kanssa kotiin. Matkatla Turun
jiltkeen atkoi sataa ja pakokaasut kiertyivdt sisiiiin. 0hjaamo ei sittoin o[[ut erityisen tiivis.

''.)1x,i.';i.

-

Junnilan kertoman mukaan Morganei-

ta on kuitenkin hetppo huottaa. Erikoistyokatuja ei juuri tarvita. 0tjynvaihto
5 000 km vdtein ja rasvaus useammin.
Auton sihkOjiirjestetma on Lucaksen
vaImistetta, kuten niin monessa muussakin brittimerkiss6.
Vuonna 2008 iunnita osti toisen Mor
ganin Englannista. Se oti Morgan Plus 8
vuodetta 1982. Auto o[i melkoinen romutijii, sittii se oti seissyt kosteassa kivitadossa vuosia. Mm. vdri muistutti enemmdnkin ruosteen viiriii, vaikka oti alun
perin punainen. Lattia ja korikehikko, jotka otivat saarnia, otivat siitd huo[imatta
ttipimidit ja ne piti vaihtaa. Auto piti
purkaa atkutekij(iihinsa ja rakentaa uudestaan. Junnita on tehnyt entisciinnin
itse, jopa maatauksen. Siihen on kulunut
tuhansia tydtunteja, mutta nyt se on parempl kuin uutena, arvioi Junnila.
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Morganin vanhat matlit ovat edelleen
tuotannossa, mutta 2000-tuvutta tehtiin
vdhdn uudenaikaisempi versio, Morgan
Aero 8. Vuoden 2019 atussa Morgan Motor Companyssa tapahtui omistuksen
muutoksia: ltaIialainen investointiyhtid
lnvestindustriaI osti suurimman osan
yhti0n osakekannasta. Morganin perheen omistukseen jiii vdhemmistijosuus
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yhti0stii.
Suomessa on rekisterissii noin 25-30
Morgania ja niitte oma merkkikerho, jonka entinen puheenjohtaja Markku Junnila on. Kerhotta on muutamia kertoja

vuodessa tapaamisia, mutta tiinii vuonna ne on koronan takia peruttu. Aiempien vuosien tapaamisista tOytyy kuvia
Morgan Ctub of Fintandin nettisivuilta:
h

/

p // m o rgan ctubfi n ta n d. co m
Morgan tehtaiden nettisivu: https: //
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www.morgan-motor.com/
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Tapahtumat jtiiestetEiiin jos yleisollaisuuksien pito on mahdollista.
Tiedustelut, Kuopio:017 282 0550, Kollonvirta: 045 27'17 001, sa-hk.savonkerho@dnainternet.net
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