
ÄLVÄNGEN. Stommen 
är byggd av ask och 
chassit av aluminium.

Resultatet är en 
sportig brittisk gentle-
man.

Han heter Morgan 
och drivs av tredje 
generationen med 
samma namn.

Vi bestämde tidigt att vi 
skulle ha med en pärla i mo-
torbilagan. I Älvängen ser vi 
ofta Lars-Helge Folkelind 
glida i sin Morgan 4/4 från 
1985, vars originalmodell är 
från 1965. Det är en klassiker 
på fyra hjul – en riktig pärla.

– Tja, vi tar väl en sväng. 
Här är inte så roligt att foto-
grafera, säger Lars-Helge när 
tidningen hälsar på.

Svårt att säga nej.
Det blir en tur till fagra 

Prästalund. Ett par veckor 
till och miljön hade varit den 
mest exemplariska för foto-
grafering av en legend som 
Morgan.

Lars-Helges första 
Morgan var ett original från 
1954, men den blev till sist för 
avancerad för att äga.

Kör 300 mil
– Det krävdes stort tekniskt 
kunnande för att hålla den vid 
liv. Istället hittade jag en säk-
rare trotjänare i Kungsbacka. 
Jag köpte den för fem år sedan 
och den har varit fantastisk. 
Jag kör cirka 300 mil om året 
och behöver inte göra sär-
skilt mycket med den. Man 
får vårda den ömt bara, säger 
Lars-Helge och visar samti-
digt att det är en äkta sportbil.

– Då ska du kunna sitta 
i bilen och ändå nå marken 
med handen.

Det finns en Morganklubb 

i Sverige och drygt 500 bilar.
– Jag blev övertalad av min 

svåger. Han hade ett ännu 
mer brinnande intresse för 
gamla fordon än jag, men nu 
är det bara jag som har något 
kvar, berättar Lars-Helge och 
ler.

Hans variant från 1985 
kallas den siste genuine Mor-
ganbilen.

Genuin
– Efter den här gick man över 
till en bredare modell, säger 
Lars-Helge.

Morgan tillverkas i Mal-
vern Link i England. Det är 
fortfarande ett familjeföre-
tag som nu är inne på tredje 
generationen. Trots att verk-
samheten har passerat 100 år 
finns inga spår av fordons-
kris, nedläggning eller kon-
kurshot. Det anrika företa-
get styrs från en renoverad la-
dugård av Charles Morgan 
som är barnbarn till grunda-
ren Henry Frederick Stan-
ley Morgan. Till skillnad 
från sin far är han inte utbil-
dad ingenjör. Många menar 
att det bara har varit bra och 
att han på så vis har lyckats 
ta det konservativa företaget 
in i framtiden. Morgan finns 
i en mängd olika varianter. 
En tvåsitsig Morgan Aero 8 
kostar runt 975 000 kronor, 
men då har den allt du kan 
önska. 367 hk och gör 0-100 
km/h på 4,2 sekunder.

Fordmotor
– Gemensamt för nästan alla 
Morgans är att de har en 
Fordmotor. I min sitter det en 
liten 1,6 lit bensinare. Den är 
perfekt, menar Lars-Helge.

Med bilen följer alltid två 
klassiska Morganmössor som 
skydd för jässan när man 

väljer att utnyttja cabriolet-
modellen på rätt sätt.

Vi blev kvar i Prästalund en 
stund för att reda ut historien 
runt den klassiska gentleman-
nen. När hemfärden väl skulle 
ta sin början blev vi påminda 
om veteranens baksida. Han 
är nämligen känd för att vara 
lite opålitlig. Lars-Helge fick 
inte igång sin Morgan. Han 
var stendöd.

En äkta tur
– Nu blev det en äkta tur. Sånt 
här får man räkna med som 
Morganägare, men jag ska er-
känna att jag har varit försko-

nad från det sedan jag köpte 
den här. Däremot är det ett 
klassiskt Morgandilemma att 
den ibland inte vill starta, be-
rättar Lars-Helge lugnt.

Vi drar bak bilen och un-
dertecknad får skjuta fart och 
till sist, något tjurskalligt, 
hostar Morgan igång igen.

Även en gentleman har 
sina dagar...
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Morgan är namnet

Lars-Helge Folkelind bjöd på en tur i sin Morgan från 1985, vars ursprungsmodell är från 1965.

Stommen i Morgan består fortfarande av askträ. Tillverkningen sker i Malvern Link i England. En stor del av produktionen är att jämställa med ett rent 
hantverk.

I en äkta sportbil ska du från förarplatsen nå marken. Det 
gör du i en Morgan 4/4.

TACK FÖR TUREN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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