
Damplokomotivet ble oppfunnet på 1700-tallet av en rekke ulike oppfinnere og ingeniører. En av de første og 
mest kjente oppfinnere av damplokomotivet var George Stephenson i England. Han bygde sitt første lokomotiv, 
kalt "Blücher" i 1814. Dette lokomotivet ble brukt til å trekke et tog med vogner fullt av kull fra en gruve til en 
annen. Stephenson fortsatte å forbedre lokomotivet sitt, og i 1825 kjørte hans lokomotiv "Rocket" det første 
jernbanetoget i verden med passasjerer.
Det var mange andre oppfinnere som bidro til utviklingen av damplokomotivet, inkludert James Watt, William 
Murdoch og Timothy Hackworth. Deres arbeid ledet til utviklingen av mer effektive og pålitelige 
damplokomotiver, noe som gjorde jernbanetransporten mulig og revolusjonerte transportindustrien.

Hogwarts ekspressen er det magiske toget som brukes av elevene ved Hogwarts/Galtvort skole for hekseri og 
trolldom for å komme seg til og fra skolen. Toget går fra Hogsmeade stasjon og tilbake til London King's Cross 
stasjon.
Elevene går gjennom en hemmelig plattform, nummer 9 ¾, for å komme om bord på toget. Toget er drevet av en 
damplokomotiv, og har flotte vogner med komfortable seter og et kjøkken som serverer mat og drikke.

I Harry Potter-bøkene og filmene, er Hogwarts ekspressen en viktig del av handlingen. Elevene bruker toget til å 
komme seg til og fra skolen hvert år, og det er også flere scener som utspiller seg om bord på toget, som når 
Harry, Ron og Hermine finner ut om Det Glemte Kammeret og når Harry og Draco Malfang kommer i konflikt.
Hogwarts ekspressen er også kjent for å være et sted hvor karakterene kan ha private samtaler og diskutere 
viktige hendelser.

Hogwarts ekspressen i Harry Potter serien er inspirert av et ekte lokomotiv, nemlig "Hogwarts Express" som er en 
kombinasjon av to forskjellige lokomotiver, Mallard og Flying Scotsman. Mallard er verdens raskeste dampdrevne 
lokomotiv og Flying Scotsman er et av de mest kjente og ikoniske lokomotivene i historien. Begge disse 
lokomotivene er engelske og de var i tjeneste på 1920-tallet og 30-tallet.
Det sies at J.K Rowling, forfatteren av Harry Potter bøkene, har vært inspirert av å ta toget fra London til 
Skottland, hvor hun skrev en del av serien. Det er derfor ikke overraskende at Hogwarts ekspressen er inspirert av 
to av de mest kjente engelske lokomotivene.

Lokomotivet i Harry Potter filmene, kjent som Hogwarts Express, er basert på et lokomotiv som går i Skottland. 
Toget heter Jacobite-damptoget og går fra byen Inverness i Skottland. Toget kjører forbi den kjente Loch Ness på 
turen sin. Du vil også få oppleve den fantastiske Glenfinnan-viadukten på veien. Den er også med i flere av Harry 
Potter filmene. Turen er blitt svært poulær for Harry Potter-fans å ta om sommeren. 


