
ÄLVÄNGEN. Ett 70-tal 
Morgan-bilar ställde ut 
på träffen i Älvängen.

En av dem tilldrog sig 
extra uppmärksamhet.

Leif Barryds Morgan 
från 1976 finns bara i 
ett enda exemplar.

Morgan-träffen på Rep-
slagarmuseet i Älvängen 
blev ett stort ögonblick för 
motorvännerna i Ale. Mäng-
der av Morgan-bilar av olika 
årgångar och modeller fanns 
med. Den mest unika var 
Leif Barryds som byggdes 
till tävlingen i Le Mans 1976. 
Tanken var att Morganfa-
briken skulle bygga två lika-
dana bilar till tävlingen, men 
när första exemplaret var 
klart ändrades reglerna och 
den fick aldrig lov att starta. 
Således byggdes inte heller 
kopian. 1987 fick Leif Barryd 
från Lerum tips om att den 
fanns i England.

– Jag köpte den direkt i 
telefon, berättar Leif för tid-
ningens utsände.

Bilen är inte bara den 
enda i sitt slag, den är unik 
på fler sätt. Det 
är den bredaste 
Morgan-bil som 
har tillverkats, 
15 cm bredare 
än normalt. I 
bilen sitter en 
V8 Rover med 
350 hk och en 
toppfart på cirka 
280 km/h.

– 0-100 km/h 
går på fyra sek-
under. Du når 120 km/h på 
ettans växel, avslöjar Leif.

Normalt blir det ett par 
hundra mil om året och nyli-
gen besiktigades dyrgripen 
utan anmärkningar. 

Det fanns fler stolta 
Morgan-ägare bland utstäl-
larna. En av dem var Lars-
Helge Folkelind från 

Älvängen som var ciceron vid 
träffen.

– Det var väldigt trevligt 
och lyckat. Vi började med 
en utställning utanför Rep-

slagarmuseet i 
Älvängen, åkte 
vidare till Vad-
backa Gästgiveri 
i Skepplanda 
för lunch och 
uppstäl lning. 
Senare på efter-
middagen åkte 
paraden vidare 
till Lerum där 
Sveriges Morg-

anförening höll 
sitt årsmöte, berättar han.

Lars-Helge köpte sin första 
Morgan för 25 år sedan. Det 
var en röd av årsmodell 1954, 
numera har han en juvel från 
1985.

– Det är en speciell känsla. 
En del är ju riktiga värstingar, 
snabba som raketer, men det 
är inte min. Det är en stan-

dardvariant, påpekar Lars-
Helge.

Morgan är världens äldsta 
serietillverkade bil. Engels-
mannen fyller för övrigt 100 

år 2009 och då väntar ett stort 
jubileum, var så säkra.
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LÖDÖSE. Tingbergs-
skolan har fått ett nytt 
och numera permanent 
skolbibliotek.

Författaren Lena Lil-
leste från Göteborg för-
gyllde invigningsfesten, 
som ägde rum förra 
fredagen.

– Det här biblioteket 
ger er möjlighet att 
träda in i böckernas och 
fantasins värld, sade 
Lena när hon klippte det 
blågula bandet.

Solen strålade över skolgår-
den där låg- och mellansta-
dieelever samlats för att ta del 
av den högtidliga invignings-
ceremonin. Ballonger och 
girlanger smyckade entrén till 
det nya skolbiblioteket, som 
är efterlängtat av såväl barn 
som personal på skolan.

– Tidigare har vi haft ett 
skolbibliotek som har flyttat 
runt, nu blir det stationärt. 
Lokalen har försetts med nya 

möbler och utbudet av böcker 
har breddats, säger Ulrika 
Eres, lärare på Tingbergs-
skolan och tillika ansvarig för 
skolbiblioteket.

Dagen till ära hade två 
tävlingar utlysts. Eleverna 
hade uppmanats att klä ut sig 
till sagofigurer och för bästa 
utstyrsel prisades Melinda 
Jernström, klass 4a, vars 
mundering fick henne att 
likna Mästerkatten i stövlar.

Vidare hade det ordnats 
med en tipspromenad där 
Mikael Karlsson lyckades 
pricka in flest rätt.

Själva invigningen förrät-
tades av Lena Lilleste, som är 
mest känd för sina böcker om 
”Tommy och Flisen”. Hon 
gratulerade skolan till sitt nya 
och smakfullt inredda biblio-
tek.

Fredagsmorgonens cere-
moni avrundades med rund-
vandring i bibliotekslokalen 
och på skolgården delades det 
ut glass till alla elever.

JONAS ANDERSSON

Författarbesök när 
skolbibliotek invigdes
– Festligt firande på Tingbergsskolan

Gläds över sitt nya skolbiblioteket gör låg- och mellanstadiee-
leverna på Tingbergsskolan.

SKEPPLANDA. I tisdags 
morse bjöds det på en 
forntida minimusikal i 
Skepplanda bygdegård.

Elever från Garn-
vindeskolan stod på 
scenen och skildrade tre 
tidsepoker, stenåldern, 
bronsåldern och järnål-
dern.

Aktörerna fick långa 
och välförtjänta applå-
der av klasskamrater 
och föräldrar som fanns 
i publiken.

Elever i årskurs 2-3 på Slän-
dan samt tredjeklassare från 
Kardan och Vindan svarade 
för underhållningen i Skepp-
landa bygdegård. Många ur 
ensemblen visade sig ha goda 
skådespelartalanger och där-
utöver bjöds åskådarna även 

på flera fina sångnummer.
– Vi har arbetat med forn-

tiden som tema under hela 
vårterminen. Vi lärare bör-
jade med att spela upp en 
teater, för att på så sätt inspi-
rera barnen, säger Pernilla 
Månesköld.

Kulturarbetet har genom-
syrat arbetet i många olika 
ämnen. Inte nog med att 
repliker och sångtexter skulle 
präntas in, dessutom har 
eleverna fått tillverka kläder, 
jobba med scenografin och så 
vidare.

– Lärandet genom kultu-
ren är något som vi vill upp-
muntra, säger Pernilla Måne-
sköld.

Slutresultatet kunde ingen 
klaga på och snart väntar ett 
välförtjänt sommarlov för 
eleverna.

JONAS ANDERSSON

Forntida minimusikal i 
Skepplanda bygdegård

Berättelser från stenåldern utgjorde handlingen i den Berättelser från stenåldern utgjorde handlingen i den 
första akten.första akten.

Unik Morgan på besök

Leif Barryds Morgan finns bara i ett enda exemplar. Den ursprungliga nummerplåten med 
OTN4 var så eftertraktad att han sålde den dyrt, annars är allt original.

En klassisk Morgan-inredning.

Lars-Helge Folkelind var nöjd med dagen.

Nöje


