
TUR TIL MORGANFABRIK 
 
 
 
Hej jeg hedder Kristian. Til min 10 års fødselsdagsgave fik jeg en tur til Morganfabrikken i Malvern.  

Det var en spændende tur. Jeg var med min far. Vi boede 
på kroen der hedder ”The Swan Inn” i byen Hanley Swan. 
Fredag kørte vi op til Morganfabrikken det tog 10 
minutter. Først gik vi rundt på museet i en time. Vi så 
mange biler. De var flotte - blandt andet den første 
Morgan der blev styret med en ”rorpind ”. Så skulle vi på 
rundtur. Først så vi en film. Peter der var vores guide og 
vi, var de eneste på rundturen, der havde en Morgan. Så 
gik turen videre til fabrikken. I de 2 oprindelige 
fabrikslokaler var der museum, den ene fyldt med racer 
biler. Så gik turen videre. 

 

Der var meget håndværk på fabrikken. På hver en post var der 2 håndværkere der hjalp hinanden. På 
fabrikken var der ingen robotter eller noget transportbånd. Bilerne bliver skubbet rundt på gamle hjul fra 
station til station på fabrikken. Det tager 37 mandetimer at producere indtrækket ien Morgan. Træfiner 
bliver sat sammen af 3 stykker Asketræ fra England. De limes og lægges i pres i de 50 år gamle træforme. 
Der bruges også forme til de nye sportsvogne F.EKS. Aero. Her tages to stykker aluminium som limes og 
lægges i pres ved 500 graders varme til at presse aluminiumen i rette form. Det er samme måde man laver 
flyskrog på. Det bliver let og stærkt.  

 

Den næste hal var en maler hal. 
Her kunne de male i alverdens 
farver. Derefter skulle der laves 
og monteres kabine og sæder. Til 
en Morgan bliver der brugt huder 
fra 7 dyr. Man kan også få lige 
den farve til læderet man ønsker. 
Det eneste sted der var piger i 
produktionen var der hvor de 
syede læder til sæder og kabinen.  

De fleste biler vi så i den sidste 
hal var 50 års jubilæums 

modellen for Plus 8 alle nummereret. 
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Det var en god tur den kan godt anbefales som en fødselsdagsgave. ☺ VH Kristian 

 

Note: Rundturene kan bookes via fabrikkens hjemmeside: https://www.morgan-motor.co.uk/factorytours/ 

 

https://www.morgan-motor.co.uk/factorytours/





