Selvtesti A-kommaer,FACIT
Der er nu meningren at du se-7.v skal afprpve
det du har lart.
Derfor
>>selvtest<<. Du skal bestA den med
kaldes
den fOlgende
test
en
mindst
90 % rigtige.
GOr du ikke det, har du ikke lert
det du burde,
og du md repetere
de foregAende
sider.
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Jernbanen
Kgbenhavn-Roskilde
150 ir
Der manglerikke historiskeperspektiverved markeringenaf 150-6retfor
denfgrstedanskejernbanesom blev indviet26.juni 1847mellem
Kobenhavnog Roskilde.Men et blik tilbagepfl de 1506r vil ogsevise at
jernbanenhar vreretunderstadigforandring,q og trods stadighflrdere
konkulrencefra andretransportmidlerhar denvist sin levedygtighed.
Oprindeligblev tankerneom anlregaf jernbanermgdtmed skepsis,€rog
der mfltteknmpes hflrdt for anlreggetaf K6benhavn-Roskilde-banen.
Det
blev da heller ikke den fgrsteinden for det davrerendemonarkisgrcnser. I
1844kunnejernbanenmellemAltona og Kiel tagesi brug,^ oE det var 19
jernbanetil offentlig trafik blev flbnetp6
flr efter at verdensf@rste
strckningenStockton-Darlington
i England.
Ner et tog k@rergennemdet danskelandskab,f4lgerdet som regelen rute
med sammelinieforing som dengangbanenblev anlagt.Men alt andeter
rndret: Materiellet,hastigheden
og komforten.Nye tider har ogs6satderes
prrg pi de byer togetpasserer,qmen mangeaf dem kan takkejernbanen
for at de overhovedeteksistererog at de fik del i denindustrielleudvikling.
8 punktummer i dette

afsnit.

Antal

rigtige:

Private initiativtagere
Initiativtagertil Kgbenhavn-Roskilde-banen
va.rIndustriforeningen.Den
opnfledekoncessiontil et selskab,Det sjrllandske Jernbaneselskab,
der
skullesti for driften.I 1841var anlrgget klar,a og indvielsenkunnefinde
stedden26. jluniaf Kong ChristianVII. Der blev 6bnetfor drift med tre tog
dagligti hver retningog mellemstationeri Valby, Glostrup,Kpgevejen
(Taastrup)og Hedehusene.
Selskabethavdei f6rsteomganganskaffetfem
lokomotiverog 18 personvogne,emen der blev ogs6benyttet6bne
godsvognemed brnke til personbefordring.
5 punktummer

i

dette

afsnit.

Antal

rigtige:
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Forn0j elsesattraktion
Karakteristiskfor den forstejernbanevar udflugtstrafikken,qog de fleste
jernbanensom et forngjelsesmiddel.Kun de frerrestehavdeblik
betragtede
for hvilken betydningjernbanensenereskulletfl for sflvelden enkelte,for
byudviklingensom for erhvervslivet.Statenvisteikke srerliginteressefor
nyanlreg,Q si Det sjrellandskeJernbaneselskab
stodogsflfor andreanlreg
pi Sjrelland,herunderforlrengelsen
fra Roskildetil Korsgr i 1856.
3 punktummer i dett,e afsnit..

Antal

rigtige:

Jysk uenighed
Pi den andensideaf Storebelt formedeudviklingensig lidt anderledes.Her
trak planlrgningeni langdragpfl grundaf uenighedom linjefgringen.
Nogle kredseforetraklrengdebaner
i Jyllandaf hensyntil forbindelsernetil
hertugdommerne,€r
men andregik ind for tvrerbanerpi grund af
med England.
samhandelen
Statenvar efterhflndenblevetmereinteresseqet
i jernbanedriftog pitog sig
( l86i), menset
finansieringen
af den fgrstejyske jernbane,Arhus-Randers
engelskingeniorfirmastodfor anleg og drift af bl.a. strrekningen
Nyborgjernbanedriften
(1865).
Middelfartpi Fyn
Statenovertog
vestfor Storebrelti
186l da det engelskeselskabkom i Okonomiskevanskeligheder.
F6rsti
jernbaner.
1880overtogstatende sjrllandske
6 punktummer i dette

af snit.

Antal

rigrtige:

Oprettelsenaf de DanskeStats-Baner
g af den statsligejernbanedriftkom fprst i 1885,q og dermed
En samordnin
opstodDSB som et landsdrekkende
foretagende.
Pfl det tidspunkthavdejernbanenettet
niet en lrngde pi over 1.500l<m,q
og isrer1860-80var pregetaf nyanlrg.
2 punktummer

i

dette

af snit.

Arr.tal rigtige:

Frerger som forbindelsesled
Det blev samtidigklart at jernbanernei de enkeltelandsdelemitte srettesi
forbindelsemed hinandenmed frergerder kunneoverfgrejernbanevognene.
De f4rstejernbanefrergerblev indsatpfl Lillebrlt (Fredericia-Strib)i
1872,^ oEi 1883fulgte Storebreltefter.
2 punktummer i dette

afsnit.

Antal

rigrtige:

A.facit,
tegn1 selvtest
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Broer og tunneler
Alleredei 1934blev frergerneved Lillebrelt aflOstaf en bro,q og mange
andrestederi landetblev fingetforbundetmed broer.Den 1.juni i er 0997)
indvieset af Danmarkshistoriens
stprstebyggerier.Det skern6r
jernbanedelen
af Storebreltsforbindelsen
tagesi brug mellem Sjalland og
det 0vrige Danmark.Konkurrencenmellem biler og tog fortsretternir
OstbroenmellemSprogBog Sjrellandi lgbetaf 19986bnesforperson-og
lastbiler.
4 punktummer

i

dette

afsnit.

Antal

rigtige:

Fremtid og fortid
Der er ingentvivl om at DSB forsBgerat rustesig til fremtiden.
Storebrltsforbindelsenbetyderen markantafkortningaf transporttiden
mellemVest- og Ostdanmark.Den fasteforbindelseover Oresund(omkring
Fr 2.000)kan ogs6ffl storbetydningfor jernbanensren&ssance.
3 punktummer

i

dette
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