






Lokomotiv H 40 
 

Dette er Danmarks ældste bevarede damplokomotiv. 
Maskinen blev bygget i 1868 på Robert Stephensons fabrik i New Castle for De jysk-fynske Statsbaner sammen med 5 
andre af samme type. 
 

H-maskinerne blev først sat ind foran lette tog på strækningen Fredericia-Vamdrup og snart kom de også i tjeneste 
ved færgehavnen i Fredericia og enkelte andre steder i Jylland. 
 

To af de fire maskiner, som endnu var i drift i 1914 blev solgt til Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane. Her kørte den ene 
af dem med mellemrum frem til 1946, hvor den solgtes til DDPA, der anvendte den som stationær dampkedel. 
 

Allerede på dette tidspunkt var lokomotivet et klenodie; det fortælles således, at jernbanesobotørerne under besæt-
telsen havde forbud mod at udføre aktioner, der kunne skade Jakob, H 40's kælenavn. 
 

Ikke desto mindre var lokomotivet i 1947 nær ved at blive ophugget. Kun takket være en særlig indsats af nogle loko-
motiventusiaster blev den reddet og istandsat af DDPA. Samme år foræredes den til DSB i anledning af Statsbaner-
nes 100-års jubilæum. 
 

Efter at have være udlånt i en længere periode kom Jakob d. 9. april 1997 "hjem" til Jernbanemuseet. 



 

Fra midten af 1800-tallet voksede Københavns befolkningstal med stor fart. Byens vækst var betinget af et stadig 
bedre fungerende offentligt trafiksystem, der til hverdag kunne bringe folk til og fra arbejde og om søndagen til natu-
ren og den friske luft nord for København. 
 

Tilstrømningen af rejsende på Klampenborgbanen blev så stor, at Det sjællandske Jernbaneselskab måtte klare trafik-
presset ved at indsætte vogne med to etager. 
 

De snævre pladsforhold i kupeerne og på 1. sal - betinget af jernbanens konstruktionsprofil - gjorde dem temmelig upo-
pulære blandt de rejsende, og den tyske rigskansler, Bismarch, måtte lægge navn til dem. 
 

Vognene løste et problem, og DSB fortsatte derfor med at anskaffe dem frem til 1901 i et samlet antal på over 60. I 
de sidste år benyttedes de i togene for københavnske feriebørn, og de forsvandt først helt, da S-togene begyndte at 
køre i midten af 1930'erne. 

Nærtrafik til Dyrehaven 
 
 
 

De to etagers "Bismarch"-vogne var umagelige, men 
praktiske når det halve København om søndagen søg-
te mod skov og strand. 







Den orange traktor og Olsen-banden 
 

Den orange traktor blev danmarksberømt, da den i 1975 var med i Olsen-banden på sporet, der er nummer 
syv i rækken af de folkekære film om de tre bandemedlemmer Egon, Benny og Kjeld og deres jagt på de 
mange millioner. 
 

Den orange traktor er egentlig en DSB-ranger-traktor med litra Nr. 57. Her blot benævnt traktor 57. 
Traktor 57 er en sjælden rangertraktor, som DSB kun har haft to af. Rangertraktorer har typisk deres 
virke på de store og mellemstore stationers godsterræner. 
 

Olsen-banden på sporet er oprindelig tænkt som en underholdende komedie, men filmen fortæller også hi-
storie om jernbanen og de store godsområder i hovedstaden i midten ag 1970'erne. De jernbanemiljøer, der 
vises i filmen, er i dag jernbanehistorie. 



Traktorens historie 
 

Traktor 57 blev bygget på Pedershåb Maskinfabrik i Brønderslev i 1953. Oprindelig var traktoren grøn, men i slutningen 
af 1960'erne fik den en orange bemaling. Det var den farve, traktoren havde, da den i 1975 blev danmarksberømt i Ol-
sen-banden på sporet. Til hverdag levede traktoren en mere tilbagetrukket tilværelse som rangertraktor på baneter-
rænet forskellige steder i Danmark. 
 

I 1986 fik traktoren sort/rød bemaling, men efter overdragelsen til Danmarks Jernbanemuseum fik den igen en orange 
bemaling. Fra 1993 har traktoren været en del af museets faste udstilling - dog med en afstikker i 2001 til museets 
værksted i Randers, hvor den blev restaureret. 

Jernbanemiljøer i Olsen-banden på sporet 
 
I Olsen-banden på sporet indgår jernbanemiljøer som en naturlig del af filmen, når bandemedlemmerne er ved at gen-
nemføre deres plan. Skinner, signaler, firmaspor, signalposter og baneterræn indgår i filmen, og tilsammen fortæller de 
en historie om jernbanemiljøer i Københavnsområdet anno 1975. 


