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En del av alla böcker som vi fått från G.Nyhlund. 
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Göran sorterar användbara instrument till vår 35 simulator. 

Flera kassar med böcker från Gustav Nyhlund Örebro 

Ilastning av dioramat på RB68 som Hans Fernström 

skapat. F10 Ängelholm lånar detta till sin utställning. 

Dioramat på plats i bilen. 
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F10 Ängelholms 35 simulator. 

          Aktiviteter på Robotmuseet sid 2 av 8 

 

Datakanoner sitter monterade ungefär som hos oss. 

STWC-3 lastas 

på släpkärra vid 

Bro för 

transport till 

oss. 
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En del gamla propellrar i förrådet vid 

Bro. 

På följande sidor kan ni läsa 

om hur det gick till att få 

fram dessa motorer under 

andra världskriget. Sverige 

hade beställt från USA ett 

antal som skulle monteras i 

bl.a. J22 men kriget gjorde 

att vi fick bara några stycken 

levererade till oss. Vi fick 

plocka isär motorerna och 

mäta upp och själva tillverka 

motorer. Inga ritningar fanns 

och en del material saknade 

vi. Läs den spännande 

berättelsen om detta 

fantastiska äventyr. Bilder 

och material är hämtade 

från boken Volvo 1930-

2005. 
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STWC-3 är nu på plats. Uppskuren så att det lätt går att se hur den komplicerade 

konstruktionen är uppbyggd.      (Utlånad av Tekniska museet) 

STWC-3 ställs på plats i Robotmuseet. 
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Bilder och dokument är hämtade från boken Volvo 

1930-2005. Det som är medtaget på dessa sidor finns 

det ännu mer beskrivet i boken.  I nästa nummer av Robotbladet ska vi visa bilder 

och dokumentation från den tid när STWC-3 fick 

sitt underhåll här på CVA i Arboga. 


