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Hvordan blev togene kørt i Norge fra 1854 og 

frem til i dag? Denne bog giver svaret på det. 

Her fortælles historierne om hvordan togtra-

fikken på de forskellige baner blev startet op, 

udviklet og eventuelt nedlagt. Derudover har 

bogen indgående oplysninger om, hvilken slags 

lokomotiver, motor- og personvogne, der blev 

brugt i de forskellige tog. Bogen er gennemil-

lustreret med historiske og nyere billeder, samt 

detaljeret tabeller over køreplaner og materiel-

planer.
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NOHAB AS AUTOMOTORAS EM PORTUGAL

Forfatter:  João Cunha

Oversætter: Andrew Donnelly

292 sider med mange farve og sort/hvide 

billeder og tegninger

Format: 300 x 250 x 28 mm i hårdt omslag

sprog: portugisisk og engelsk

Forlaget: APAC udgivet i 2018

 
Bestillingsnummer:  1520

Pris:  450,-

Nohab railcars in Portugal

1947-49 leverede Nohab 21 bred-
sporede og tre smalsporede die-
selmotorvogne til Portugal, hvor 
de gjorde tjeneste i 58 år. Den rigt 
illustrerede bog er en hyldest til 
de svenskbyggede motorvogne, og 
overskuddet fra bogen går til renove-
ringen af nr 111.
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Velkommen 

til nyhedsbrevet!

Velkommen til Jernbanebøgers elektroniske ny-
hedsbrev! Når du abonnerer på nyhedsbrevet, får 
du hurtigt besked, når der udkommer nye bøger. 
Hvis du vil afmelde nyhedsbrevet, kan det gøres 
på Jernbanebøgers side på www.jernbaneklub.dk. 
Nyhedsbrevet redigeres af Gunnar W. Christensen. 
God fornøjelse!

Folge 90: NOHAB Rundnasen
Spilletid: 73 minutter med kapitelinddeling
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Forlag: Rio-Grande-Video
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De robuste NOHAB diesellokomotiver, opkaldt efter den 

svenske fabrik i Trollhättan, blev bygget fra 1954 til 1969 

og blev leveret til Norge, Danmark og Ungarn, andre blev 

bygget i Belgien til Belgien og Luxembourg. Hjertet i ma-

skinerne var det samme, nemlig den berømte 567 motor 

fra General Motors i USA. Det sydligste sted, de blev sat i 

drift, var Ungarn og først efter årtusindskiftet kom NOHAb 

lokomotiverne til et land 500 km længere sydpå, Kosovo i 

det tidligere Jugoslavien. Vores filmhold var flere gange på 

Balkan for at fange den for mange tyskere meget afholdt lo-

komotivtype i uvante omgivelser. Resultatet er enestående 

optagelser, hvor man også kommer bag kulisserne. 


