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Da kabinetssekretær Jens Peter
Trap (1810-85) gav sig i kast med
udgivelsen af Statistisk-topogra-
phisk Beskrivelse af Kongeriget
Danmark i 1856, havde han to
forgængere at se tilbage på. Første
forsøg blev, for egen regning, gjort
af professor Peder Hansen Resen
(1625-88), der i 1666 henvendte sig
til landets præster og bad dem ind-
sende oplysninger om deres sogne
med henblik på at udgive værket
Atlas Danicus.

Ved Resens død lå manuskriptet
klar til publicering i 7 bind; men
udgifterne oversteg boets formåen,

beskåret til 3 bind, der heller ikke
så dagens lys i trykt form. Det
meste af det værdifulde materiale
gik tabt ved Københavns brand
1728, idet kun 4 af de oprindelige
39 manuskriptbind samt de forkor-
tede udgaver blev reddet.

I 1729 udgav biskop Erik Pontoppi-
dan (1698-1764) Memoria Hafniæ
for på den måde at give en beskriv-
else af den netop nedbrændte hoved-
stad. Med henblik på at etablere den
første store Danmarksbeskrivelse
tog også han kontakt til landets
præster og øvrige embedsmænd og

værdifuld viden som grundlag for
Den danske Atlas, hvis første bind
udkom i 1763 og afsluttedes i 1781
med et bind om hertugdømmet
Slesvig.

Værket beskrev enevældens Dan-
mark, hvor kongens residensstad
var omdrejningspunktet for hele
samfundet. De umiddelbart efter-
følgende landboreformer ændrede
helt det danske landskabs karakter,
og efter enevældens ophør var Pon-
toppidans Danmark kraftigt foran-
dret.

Trap 1.-5. udgave
Der var således hårdt brug for en
ny beskrivelse af Danmark, og med
de store skolereformer fra århun-
dredets begyndelse og det generelle
uddannelsesløft, som dette med-
førte, indså kabinetssekretær Jens
Peter Trap de udgivelsesmæssige
og kommercielle muligheder.

-
ninger for at tage fat på opgaven.
Dels havde hans rejser med skif-
tende konger (han nåede at tjene

Dels havde han redaktionel erfaring
fra udgivelse af Hof- og Statskalen-

deren, der var overdraget ham som
privilegium i 1841. Det var oprin-
deligt en fortegnelse over rigets
embedsværk; men Trap supplerede
den med statistiske oplysninger, der
gjorde den til et særdeles brugbart
opslagsværk for alle, der ønskede
oplysninger om Danmark, idet den
samtidig beskrev og redegjorde for
rigets samlede ressourcer.

Af hans erindringer (”Fra Fire
Kongers Tid”) fremgår det, at han
påbegyndte forberedelserne til vær-
ket i 1854 bl.a. på grund af en mang-
lende forfremmelse, der gjorde, at
han fandt det nødvendigt at sikre sit
udkomme på anden vis. Hans uvilje
mod at optage lensgrevinde Louise
Danner i Hof- og Statskalenderen
havde bragt ham på kant med Kong
Frederik VII, hvilket ikke just var
karrierefremmende. Men til trods
herfor forblev han i kabinetsse-
kretariatet i 40 år, inden han tog sin
afsked i 1884.

Som forretningsmand så Trap per-
spektiverne i bogbranchen og købte
sammen med en fremtrædende kar-

Emilius Bærentzen & Co. Under
iværksætteren Traps ledelse skred
arbejdet nu raskt frem, og i 1856

Trap Danmark 6. udgave
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udsendtes første bind af værket, som
blev solgt i ikke mindre end 4.000
eksemplarer. Succesen har bidraget
til glæden ved arbejdet, som han i
sine erindringer kalder ”en kjær
Beskæftigelse”. Selv opgør han sin
fortjeneste ved de tilsammen 4.800
solgte eksemplarer af 1. udgave til
10-12.000 rigsdaler.

Den 1. udgave udkom i fem bind
1856-60 (19 hylde-cm). Herefter
udkom 2. udgave i seks bind 1872-
79 (21 hylde-cm), 3. udgave i fem
bind 1898-1906 (35 hylde-cm), 4.
udgave i ti bind 1920-32 (46 hylde-
cm), og 5. udgave i 31 bind 1953-72
(100 hylde-cm).

Trap 6. udgave
Takket være en bevilling fra G.E.C.
Gads Fond blev det på initiativ af
den nuværende bestyrelsesformand
for Trap Danmark A/S, Joachim
Malling, i 2008 muligt at igang-
sætte de indledende undersøgelser
vedrørende en 6. udgave af Trap
Danmark. Med professor Jørn Lund
som formand nedsattes et videnska-
beligt råd, der formulerede de ind-
holdsmæssige rammer for værket.
Medlemmerne af det nuværende råd
fremgår af www.trap.dk.

Dronning Margrethe og Prins Hen-
riks Fond, Augustinus Fonden, A.P.
Møller Fonden, Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond og G.E.C.
Gads Fond tilvejebragte i fælleskab
de nødvendige midler, og i et tæt
samarbejde med Kulturstyrelsen,
Det Kongelige Bibliotek, Statens
Arkiver og Nationalmuseet blev en
samarbejdsaftale om realiseringen
bragt i stand.

Idégrundlaget for den ny sjette ud-
gave af Trap Danmark er at styrke
og oplyse om vor kulturarv og na-
tionale identitet samt skabe en vigtig
forståelsesramme for vort fælles

og naturhistoriske udgangspunkt. I
en fortsat mere globaliseret verden
øges behovet for at være forankret i
sin egen kultur, hvis man skal kunne
møde andre kulturer med åbenhed
og uforskrækkethed.

Siden seneste udgave har det dan-
ske samfund ændret sig radikalt.
Kommunalreformer, nedlæggelsen
af amterne, medlemskab af EU, den
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svækkede bevidsthed om sognetil-
hørsforhold, befolkningstilskud
ude fra, infrastrukturudviklingen
osv. har formet og omskabt Dan-
mark endnu en gang.

Trap 6 har derfor kommunerne
som omdrejningspunkt. Trap 6 er
ikke en revision af 5. udgave, men
er nyskrevet og nytænkt i forhold
til de muligheder, vor tids digitale
medier giver. For første gang kan
et dansk storværk af denne karakter
planlægges og realiseres simultant i
trykt og elektronisk form.

Trap 6 er derfor primært digital og
ajourførbar, samtidig med at det
traditionsrige ambitionsniveau vi-
dereføres: En præcis, minutiøs og
autoritativ beskrivelse af alle dele
af landet, udformet i et samarbejde
mellem forskere og kendere af hvert
enkelt lokalsamfund. Og fremover
også frit tilgængelig digitalt og forsy-
net med alle de digitale illustrations-
muligheder, der står til rådighed:

fortællinger om, hvad der skete hvor
og hvornår, oplysninger om alt fra
kalkmalerier til udfordringerne og
mulighederne for den enkelte kom-
mune og landet som helhed, som vi
forstår dem i dag.

Trap 6 er et nyt og anderledes værk,
hvor der i langt højere grad end
tidligere er tænkt på formidlings-
perspektivet uden at give køb på

korrektheden. Hvad der står i Trap,
skal være så korrekt som muligt.
Men det skal være tilgængeligt for
alle, der betjener sig af det danske
sprog, på papir eller på nettet via
PC, tablet eller smartphone.

Hvad nu?
Vi gik for alvor i gang den 1. sep-
tember 2014, og vi skal være færdi-
ge inden den 31. august 2020. Så vi
har travlt med dels at producere ca.
9.000 sider til det trykte værks 34
bind, der som noget nyt også kan
købes enkeltvis, samt 98 bøger om
hver kommune i Danmark. Dels at
producere Trap Digital i forskellige
versioner, der sikrer, at alle inter-
esserede kan få tilfredsstillet deres
behov for viden om Danmark, når
de ønsker det, og hvor de end måtte

På Trap Danmarks redaktion glæder
vi os til at intensivere samarbejdet
med Sammenslutningen af Lokal-
arkiver og de enkelte arkiver, der
sammen med de ovenfor nævnte

-
gørende partnere i bestræbelserne
på at skabe et nyt samlingspunkt
for viden om vort land under mot-
toet Opdag Danmark!

Kilde: Landsarkivar, dr. phil. Ha-
rald Jörgensen: Resen – Pontop-
pidan – Trap. Grundlæggerne af

tidsskrift  för vetenskap, konst och
industri 1960, pp. 334-48.


