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CURT BORGENSTAM: 
AB Thulinverkens 
bilfabrikation

Det första världskrigets slut medförde en genomgripande industriell omställning, 
främst i de krigförande länderna, men även i vårt land. Bland de firmor, som 
specialiserat sig på flygplan och flygmotorer, vändes därvid blickarna ofta mot 
bilområdet i sökandet efter nya lämpliga tillverkningsobjekt. Detta val föll 
sig av flera skäl naturligt. Genom flygteknikens krav på omsorg och precision 
hade en skicklig och pålitlig arbetarestam byggts upp. Maskinparken och verk
tygsutrustningen var i de flesta fall väl lämpade för de måttliga serier, som 
närmast var aktuella. Flygtekniken hade under kriget burits upp av personer, 
för att ej säga personligheter, med stark dragning åt det tekniska äventyr och 
sportmoment som på den tiden var förknippat med höga farter, effekter och 
belastningar. Samma anda rådde även inom den nya biltekniken. Man kunde 
också förvänta en stark expansion av bilismen, och av de ekonomiska kriser, 
som skulle följa i krigets spår anade man ännu föga.

Sådan var den jordmån, som framfödde 20-talets nya bilkonstruktioner hos 
t.ex. Hispano-Suiza, Voisin, Bentley, Isotta, Fraschini, Packard m.fl. De flesta 
visade mer eller mindre släktskap med motsvarande flygmotorkonstruktioner.

Ffos AB Thulinverken i Landskrona skedde ett liknande förlopp. Under led
ning av Dr Enoch Thulin hade firman under kriget fyllt huvudparten av krigs
maktens behov av flygpiotorer genom produktion av roterande stjärnmotorer 
med den franska Gnome-Rhone som förebild. Sammanlagt lär ca 700 motorer 
av fem olika typer ha levererats. (Några exemplar har bevarats, bl.a. på Tek
niska Museet i Stockholm.) Då det stod klart att några fortsatta flygmotor
beställningar ej var att påräkna, planerades en successiv omställning till bil
tillverkning.

Redan år 1918 upptogs förhandlingar med AB Gasaccumulators (AGA) tyska 
dotterföretag om en licenstillverkning av en relativt liten, men modern bil, som 
AGA börjat tillverka. Denna konstruktion hade framtagits efter mönster av 
den belgiska FN-bilen. FN (Fabrique National) har eljest gjort sig mest känd 
för sina handvapen och motorcyklar.

Att valet föll på denna AGA—FN-konstruktion hade sina naturliga orsaker. 
Initiativet till förhandlingarna togs av Gustaf Dalen hos moderföretaget, som 
hade finansiella intressen i Thulinverken. Den lätta, smidiga vagnen ansåg man 
också med rätta vara väl lämpad för de svenska vägförhållandena.

Trots sitt utländska ursprung blev Thulin-bilen en svensk produkt i fråga 
om alla detaljer, där inhemsk tillverkning över huvud taget var praktiskt och 
ekonomiskt möjlig. Endast vissa utrustningsdetaljer måste importeras, nämligen 
förgasare (Zenith), instrument, däck och elektrisk utrustning (Bosch).

Motorn var fyrcylindrig med cylinderdimensionerna 64X110 mm och ca 
20 hk effekt. Vevaxeln var lagrad i tre trycksmorda vitmetallager. Motor och 
växellåda var sammanbyggda till en enhet, ett för dåtida begrepp mycket mo
dernt byggnadssätt. En annan nyhet var, att ventilmekanismen var helt in
kapslad.

Kopplingen var av läderkontyp.248
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Även kardanknutarna var helt inkapslade. Bakaxlarna var helt avlastade 
med hjulen lagrade på axeltrumpeterna av koniska stålrör.

Fotbromsen verkade på en trumma på växellådans utgående axel, handbrom
sen på bakhjulens bromstrummor.

Vagnen var försedd med ekerhjul av pressat stål, hopsvetsade av två halvor, 
och med högtrycksdäck av dimensionerna 760X90 mm.

Hela vagnen vägde endast 825 kg komplett med vatten, olja och bensin samt 
med två reservhjul. Det nakna chassiet utan karosseri vägde 525 kg.

Vagnens största längd var 3 620 mm, hjulbasen 2 570 mm och spårvidden 
1150 mm.

Det öppna karosseriet tillverkades helt av trä med den typiskt tyska utform
ningen med suffletten i nedfällt läge helt dold i en utbyggnad bakom baksätet. 
Detta utförande var kanske estetiskt tilltalande, men frångicks likväl efter 
några år av praktiska skäl, eftersom en nedfälld våt sufflett hade tendens att 
mögla, då den var helt inbyggd.

Vagnens max.fart var ca 60 km/tim, och bensinförbrukningen ca 0,9 lit/mil 
vid 35 km/tim.

Tillverkningen startade under goda premisser. Redan innan de första vagnar
na färdigställts, hade förhandskontrakt tecknats för 1 000 exemplar, beställda 
av återförsäljare mot bankgarantier.

Thulin automobil Typ A 1924. Karosseriet tillverkades i tre standardutföranden. 
Denna fyrsitsiga phaeton, här med uppfälld sufflett, hade en karakteristisk torped- 
liknande kaross med spetsig kylare samt likaledes spetsig, delad vindruta.
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Den planerade serietillverkningen hade emellertid knappt kommit i gång 
förrän den fick ett plötsligt och oväntat slut. Kostsamma investeringar hade 
gjorts i nya verktyg och maskiner, och när firman begärde ytterligare en miljon 
kronor för att finansiera materialanskaffningarna, ansåg sig bankerna ej kunna 
ge ytterligare krediter. På längre sikt hade det sannolikt visat sig lönande att 
satsa på Thulin-bilen, som borde kunnat bli en försäljningsframgång. Den eko
nomiska situationen i landet var emellertid hårt ansträngd och till följd härav 
vågade ingen binda sig för långsiktiga affärer. Endast 300 vagnar lämnade 
fabriken, innan produktionen måste stoppas. Det är intressant att notera, att 
några exemplar har bevarats, bl.a. i Tekniska Museet och hos fabriken i Lands
krona. En Thulin-bil var i drift så sent som i slutet av 1950-talet, kärleksfullt 
vårdad av sin ägare, en kyrkans man med sällsynt mekaniskt sinne, pastor Lud
vig Lunden i Notterbäck, Småland. Det är denna vagn som nu finns bevarad 
i sin födelsestad. (Pastor Lunden har eljest gjort sig känd för sina egenhändigt 
tillverkade och mycket komplicerade astronomiska urverk.)

Några år sedan AGA-modellen nedlagts, försökte fabriken ånyo komma i 
gång med en biltillverkning. Till firman hade knutits två konstruktivt lagda 
ingenjörer, bröderna Per och Hugo Weiertz, vilka tidigare byggt några lätta 
cykelbilar i egen regi och efter egna idéer, ehuru med fabriksbyggda luftkylda 
motorer.

Bröderna Weiertz’ Thulin-modell kallades typ B och var en i många avseen
den synnerligen avancerad konstruktion. Vagnen var påfallande låg och passa
gerareutrymmet var helt förlagt mellan hjulaxlarna, en princip som först långt 
senare allmänt slog igenom för att förbättra åkkomforten.

I samma syfte hade man strävat att nedbringa de ofjädrade vikterna hos 
hjul och axlar så långt som möjligt. Sålunda skedde bakhjulsbromsningen en
bart med en trumma på kardanaxeln, varigenom bakhjulen ej behövde förses 
med bromstrummor. Framhjulen hade däremot expanderande trumbromsar av 
helt inbyggd typ, påverkade av stållinor, helt inkapslade i oljefyllda metall
slangar. Framaxeln var rörformig för viktbesparingens skull.

Fjädringssystemet var originellt såtillvida, att de halvelliptiska fjädrarna 
lutats kraftigt bakåt, så att hjulen ej rörde sig enbart vertikalt utan även fick 
en viss rörelsefrihet i längdriktningen. Härtill bidrog att fjäderfästena i ramen 
utgjordes av gummiblock, vilka även var underhållsfria i motsats till de bruk
liga fjäderbultarna och -hänkena.

Hela vagnen hade endast 8 smörjställen (jfr t.ex. 22 på Volvo PV 544 och 
7 på Volvo Amazon!) och dessa var dessutom helt åtkomliga uppifrån utan att 
man behövde använda smörjkopp eller krypa under vagnen.

Styrsystemet var baserat på kuggsegment i stället för skruv och snäcka, vilket 
gav en utomordentligt direkt och god vägkontakt.

Som helhet ger konstruktionen intryck av att ha inspirerats av de bästa då
tida europeiska konstruktionerna, t.ex. Sizaire Fréres och Gregoire i Frankrike, 
Lancia Lambda i Italien, österrikiska Steyr och Ledwinkas tjeckiska Tatra.

Några provvagnar byggdes år 1927 och uppvisade mycket goda resultat. 
Pressens reaktion inför den nya svenska biltypen blev också synnerligen positiv.250
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Thulin automobil, typ B.

Trots sina odiskutabla tekniska företräden kom Thulins modell B aldrig i 
serietillverkning. Priskonkurrensen med speciellt de massproducerade, billiga 
amerikanska bilarna var synnerligen hård. Dessutom hade Volvos tillverkning 
just startat och de tilltänkta finansiärerna bedömde det utsiktslöst att inom lan
det få fram ytterligare en konkurrerande bilfabrikation. Det tekniskt sett så 
lovande projektet nedlades därför och AB Thulinverken kom i fortsättningen 
att ägna sig åt andra tillverkningsobjekt. 251


