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TOPOGRAFI: For 43 
år siden udkom det 
seneste kapitel i for-

tællingen om Trap 
Danmark. Om få 
år vil kongeriget 

igen være vendt og 
drejet, målt og vejet. 

Denne gang i 132 
bøger og i et digitalt 

opslagsværk. 
Læs om en kultur- 

historisk 2020-plan

TRAP DANMARK 
VERSION 6.0
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Af Julian Drud Sørensen
julian.sorensen@nordjyske.dk

T
orsdag 8. august 2013. Niels Elers 
Koch sidder i flyet på vej hjem fra et 
møde med Gates Foundation i Beijing. 
På det lille klapbord foran ham ligger 

Trap Danmarks prøvekapitel om Læsø.
Han sluger det råt. Husker tilbage på, 

hvordan han som ung spejder vandrede øen 
tynd, overnattede i plantagerne og undrede 
sig over tanghusene.

Kapitlet sætter noget i gang hos den den-
gang 62-årige skov- og landskabsforsker. I 
to magiske timer er han tilbage på Kattega-
tøen. Og bliver endda klogere imens.

Tænk, at 16 sider kan gøre så stor en for-
skel, funderer han. Tænk, hvis hele landets 
befolkning kunne få lignende oplevelser. Og 
tænk, hvis han kunne være med til at løfte 
den opgave.

Han havde egentlig takket nej til stillingen 
som adm. direktør og chefredaktør for Trap 
Danmark. Flere gange. Ikke på grund af 
manglende lyst, men på grund af manglen-
de tid. Han havde beklaget og endda fore-
slået to-tre andre kandidater.

Men prøvekapitlet fik ham på andre tan-
ker.

Niels Elers Koch havde dengang, hvad han 
selv kalder ”verdens bedste job”: Han var di-
rektør for Det Nationale Center for Skov, 
Landskab og Planlægning og leder af Insti-
tut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
ved Københavns Universitet. Blandt andet. 
For han var også formand for Skovrådet og 
præsident for verdensorganisationen Inter-
national Union of Forest Research Organi-
zations (IUFRO).

Men det var dengang.
For et par uger efter skriver han en e-mail 

til Joachim Malling, der i første omgang 
havde tilbudt ham jobbet. Han skriver, at 
han vil genoverveje tilbuddet, men at han 
først kan starte 1. januar 2015.

Samme aften svarer Malling:
- Vi må mødes.
Niels Elers Kochs betingelse holder ikke. 

For projektet skal i gang hurtigst muligt. 
Han bliver ansat som Trap Danmarks adm. 
direktør og chefredaktør per 1. september 
2014. Og må opsige både sin stilling ved Kø-
benhavns Universitet, som formand for 
Skovrådet og hos IUFRO. 

- Min hustru mente, at jeg var blevet van-
vittig, siger han.

- Og måske havde hun ret. Jeg vidste jo ik-
ke helt, hvad jeg gik ind til. Men jeg kunne 
ikke sige nej. Projektet var simpelthen for 
spændende. Der findes jo ikke noget tilsva-

rende andre steder i verden. I hvert fald ikke 
noget, jeg kender til.

På opdagelse i Danmark
Hvad var det så, Niels Elers Koch sagde ja 
til?

Det kommende værk bliver det sjette i 
rækken af Trap Danmark-udgivelser. Et op-
slagsværk, der udkommer løbende i perio-
den 2016-2020 - både analogt og digitalt. 
Og som samler al væsentlig viden om vores 
43.000 kvadratkilometer store land ét sted.

Om rådhuset i Ribe, Viborgs historie og 
Hjørrings erhvervsstruktur. Om Fosdal 
Plantage, Thys dyreliv og lollandske dialek-
ter. Fortsæt selv.

Ambitionen er klar:
- Jeg tror, at Trap Danmark vil udvikle sig 

til et dagligdagsfænomen i løbet af seks-ti 
år. Læseren vil ikke nødvendigvis kende 
Traps historie og de tidligere udgaver. Men 
han vil vide, hvad Trap dækker over. Og at 
det er Trap, han skal slå op i, hvis han vil vi-
de noget om Danmark, siger Joachim Mal-
ling, 65, bestyrelsesformand for det udgi-
vende selskab, Trap Danmark A/S.

Læseren kan også være ganske sikker på, 
at han bliver klogere. Som det hedder i en 
anmeldelse af Traps 3. udgave fra starten af 
1900-tallet:

”Vil man gøre en lille Rejse rundt i Dan-
mark, faar man mest Glæde deraf, naar man 
ved Besked om, hvad man ser. Men intet Sted 
faar man en saa fornuftig Besked som i Traps 
Danmark. Vi har Rejsehaandbøger og poeti-
ske Beskrivelser i Mængde, men de tilfredsstil-
ler ikke. De fortæller i Reglen kun, hvad vi ved 
eller selv kan se. Men Trap! Ser vi en gammel 
Herregaard, maa vi høre Trap fortælle om 
den. Færdes vi på en Egn, faar vi svar på vore 
mange Spørgsmaal hos Trap.”

Selvom teksten er over 100 år gammel, er 
Trap Danmarks ambition den samme i 
2015: At vække og stille menneskers nysger-

righed. At give dem mulighed for at opdage 
Danmark.

Og ikke mindst: At informationerne skal 
være korrekte. Al indhold bliver kvalitetssik-
ret og dobbelttjekket. Ad flere omgange.

- Når man arbejder med et topografisk 
værk som Trap, er der en tradition for, at der 
ikke må være fejl. Fejl kan ikke undgås, men 
der må ikke være for mange af dem, siger 
den 68-årige sprogprofessor Jørn Lund, der 
fra 1991-2001 var chefredaktør for Den Sto-
re Danske Encyklopædi.

Han er desuden formand for Traps Faglige 
Råd - et rådgivende organ, der blandt andet 
skal hjælpe Traps redaktion med den faglige 
konsolidering og med at finde de bedste for-
fattere.

- I Rådet har vi repræsentanter for de over-
ordnede fagområder, som redaktionen kan 
trække på. Vi skal ikke blande os i redaktio-
nens daglige gøremål. Men vi skal stå til rå-
dighed - både enkeltvis og som gruppe - og 
løbende vurdere, hvordan arbejdet skrider 
frem, forklarer Jørn Lund.

Ifølge bestyrelsesformand Joachim Mal-
ling er målet om fejlfrihed helt afgørende.

- Vi kan ikke overlade beskrivelsen af kon-
geriget Danmark til tilfældige søgemaskiner 
med hver sin opfattelse af sandheden. Vi har 
behov for ét samlet og troværdigt sted, hvor 
vi kan henvende os, når vi søger ny viden. 
Det bliver Trap, siger han og uddyber:

- Her ved du, at det er kompetente forske-
re og eksperter, der står bag. Hele vejen 
rundt. Du ved, hvor informationerne kom-
mer fra, og du får svært ved at stille spørgs-
målstegn ved oplysningerne.

Kend dit land
Jørn Lund er enig. Trap Danmark kan be-
tragtes som et opgør med et globaliseret in-
formationsunivers, der flyder over med me-
re eller mindre sandfærdige oplysninger.

Og netop derfor bliver behovet for korrekt 

og gyldig viden kun større og større, mener 
sprogprofessoren.

- Man kan let føle sig fremmed i en verden, 
der bruser til højre og venstre. Hvor skal 
man efterhånden gå hen for at finde svar på 
spørgsmål som: Hvad har egentlig formet 
min tilværelse? Hvordan levede man på det 
og det tidspunkt? Hvordan boede man? 
Hvorledes påvirkede man topografien, og 
hvordan blev man påvirket af den?

Han påpeger desuden, at mennesket har 
et generelt erkendelsesbehov. Vi vil gerne 
vide, og vi vil gerne vide meget. Vi vil gerne 
forstå.

- Man kunne spørge: Hvorfor bruger jeg 
en time om dagen på at læse aviser? Jeg kan 
ikke redde verden. Jeg sidder jo bare her ved 
Bagsværd Sø. Hvorfor skal jeg så følge med 
i, hvad der sker i Mellemøsten? Fordi jeg ik-
ke kan lade være, forklarer formanden for 
Traps Faglige Råd.  

Det gælder også lokalkendskabet.
- Vi har aldrig talt så meget om danskerne, 

som vi gør nu. Og vi kan mærke, at interes-
sen for lokalstof er betydelig, siger Jørn 
Lund og henviser til to lokalhistoriske bøger 
om henholdsvis Herning og Tisvilde Hegn.

Førstnævnte, ”Herning 100 år som køb-
stad”, lå helt usædvanligt på bestsellerlisten 
for faglitteratur i flere uger, mens sidst-
nævnte, ”Tisvilde Hegn 1 og 2”, også blev 
solgt i flere tusinde eksemplarer.

Forarbejdet til 6. udgave af Trap Danmark 
begyndte i 2008. På ny. For allerede i 
1990’erne forsøgte Joachim Malling, der 
også er direktør i G.E.C. Gads Fond og besty-
relsesformand for Gads Forlag, at etablere 
fundamentet til en ny version af Trap. Men 
projektet kuldsejlede.

I slutningen af 00’erne lykkedes det Mal-
ling at få Gads Fond til at give en særlig bevil-
ling. Penge, der skulle bruges til at undersø-
ge, om projektet overhovedet kunne løftes. 
Og hvordan værket i givet fald skulle se ud.

Med styr på startkapitalen var vejen ba-
net. Malling drøftede sine planer med Jørn 
Lund og Ulrik Hvilshøj, adm. direktør i Gads 
Forlag, og sammen tegnede de den grove 
skitse for Trap Danmark 6.0. 

De blev blandt andet enige om, at det var 
nødvendigt at udarbejde et par prøvekapit-
ler, som de kunne bruge i deres ansøgninger 
om støtte til projektet. Først et om Middel-
fart og siden det om Læsø, som fik Niels 
Elers Koch til at ombestemme sig.

Senere kom flere støtter til - blandt andet 
A.P. Møller Fonden - og den samlede bevil-
ling løb op i 130 millioner kroner. Efter seks 
års hårdt arbejde.

Land og rige rundt 
 - hele vejen 

De centrale roller 
bag 6. udgave

 � Født i 1951.

 � Dansk skov- og landskabsforsker, professor, dr.agro. 1985.

 � Chefredaktør og adm. direktør for Trap Danmark.

 � 1987-1991: Skovrider i Skov- og Naturstyrelsen.

 � 1991-2003: Direktør for Forskningscentret for Skov & Landskab.

 �  1992: Adjungeret professor ved Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole (nu en del af Københavns Universitet).

 �  2004-14: Direktør for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning 
(Skov & Landskab) ved Københavns Universitet samt formand for Skovrådet. 

 � 2010-14: Præsident for International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).

Niels Elers Koch

 � Født i 1946.

 � Sprogforsker.

 � Formand for Traps Faglige Råd.

 �  1968: Ansat på Københavns Universitet 
(som lektor fra 1975).

 �  1972: Cand.mag. i dansk og sprog-
 psykologi.

 � 1980: Medlem af Dansk Sprognævn (som formand fra 2013).

 �  1980-1991: Professor i dansk sprog ved Danmarks 
Lærerhøjskole.

 � 1989: Medlem af Det Danske Akademi.

 � 1989-1999: Formand for Dansk-Norsk Fond.

 � 1991-2001: Chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi.

 � 1995-2002: Medlem af Gyldendals direktion.

 � 1999-2005: Formand for Danmarks Evalueringsinstitut.

 �  2002-2011: Direktør for Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab.

 �  2005-2006: Formand for Kulturministeriets 
udvalg til udarbejdelse af Kulturkanon.

 �  2005-2011: Medlem af bestyrelsen for 
Københavns Universitet.

Jørn Lund

 � Født i 1949.

 � Forlægger og direktør.

 �  Bestyrelsesformand for Trap Danmark A/S.

 �  1968: Ansat på forlaget Rhodos.

 � 1972: Ansat på forlaget Fremad.

 �  1975: Medstifter af Mallings Forlag, der i 1997 
blev solgt til Carlsen.

 � 1984: Adm. direktør i Hans Reitzels Forlag.

 � 1987: Adm. direktør i Munksgaard.

 �  1999-2006: Adm. direktør i Det Berlingske Officin.

 �  2008: Adm. direktør G.E.C. Gad A/S og direktør i G.E.C. Gads Fond 
samt bestyrelsesformand i Gads Forlag.

 �  Har desuden beklædt en række tillidsposter. Blandt andet i 
Den Danske Forlæggerforening.

Joachim Malling

Man kan ikke overlade beskrivelsen af kongeriget Danmark til en tilfældig sammensætning af Kraks vejviser, 
Google og Wikipedia. Det er motivationen bag 6. udgave af Trap Danmark, der udkommer både 
analogt og digitalt frem til 2020. Et værk, der samler ubegribelige mængder af kvalitetssikret 
viden om vores land. Og som tager sin begyndelse i Nordjylland

De mørkerøde bind, der er brugt som illustrationer 
på denne og de følgende sider, er fra 5. udgave 

af Trap Danmark. Den udkom i 31 bind 
i perioden 1953-1972. 

Foto: Lars Pauli

 � Det kommende værk bliver den 6. udgave af det topografiske værk Trap Danmark og 
udkommer i perioden 2016-2020.

 � En topografi er en detaljeret beskrivelse i tekst, billeder, kort og statistik af en geografisk 
lokalitet eller et område. Beskrivelsen lægger oftest vægt på landskabsformer, arealanvendelse, 
bebyggelse og infrastruktur. Bag den klassiske topografi lå et ønske om registrering af lokale 
resurser og deres udnyttelse såvel som militære behov for terrænkendskab. Senere tilføjedes 
kulturelle og historiske forhold.

 � Der findes en række mindre topografiske udgivelser i Danmark. Det danske topografiske 
hovedværk er dog ubestridt Trap Danmark.

 � Denne 6. udgave udkommer både som bogværk og digitalt opslagsværk.

Trap Danmark

 fortsættes side 10 ...
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 � Joachim Malling 
(formand), adm. direktør 
for G.E.C. Gads Fond. 

 � Lasse Bolander, 
formand for Coop 
Danmark mfl. 

 � Mette Davidsen-Nielsen, 
adm. direktør for 
Dagbladet Information. 

 � Ulrik Hvilshøj, 
adm. direktør for 
Gads Forlag. 

 � Annemarie Kirk, 
selvstændig it-konsulent. 

 � Jørn Lund, 
professor, formand for 
Dansk Sprognævn, 
formand for Traps 
Faglige Råd.

Bestyrelsen
 � Trap Danmarks redaktion kommer til at bestå af cirka 40 med-

arbejdere.

 � Redaktionsledelsen består af:

 � Chefredaktør og adm. direktør: Niels Elers Koch, professor, der 
kommer fra en stilling som direktør for Center for Skov & Land-
skab og leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Københavns Universitet.

 � Redaktionschef og produktionsleder: Christian Bækgaard, 
der gennem mange år har været medredaktør på Illustreret 
Videnskab.

 � Udviklingschef med særligt ansvar for Traps digitale produk-
ter: Erik Henz Kjeldsen, der har en bred udviklingserfaring fra 
DR, senest som redaktør for dr.dk, digital radio og musik.

 � Sekretariatsleder: Dorthe Gartmann Christiansen, der kommer 
fra en stilling som direktionssekretær på Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 � Redaktionen holder til i Forskerparken i udkanten af Hørsholm. 
Lejekontrakten og de individuelle ansættelseskontrakter ud-
løber i 2020, når projektet slutter. Man regner dog med, at 
der derefter kan skabes indtægter til at fastholde cirka fem 
personer, der løbende skal opdatere den digitale udgave af 
Trap Danmark.

Redaktionen 
 � Trap Danmarks rådgivende organ. Rådets vigtigste 

opgave er at bistå redaktionen. Blandt andet med 
at finde frem til fagkonsulenter og fageksperter samt 
med at kvalitetssikre indholdet. 

 � Rådet består af:

 � Jørn Lund (formand), professor, tidligere chefredaktør 
for Den Store Danske Encyklopædi.

 � Per Boje, professor, SDU.

 � Birte Christensen-Dalsgaard, vicedirektør, Det 
Kongelige Bibliotek.

 � Jens Morten Hansen, statsgeolog, GEUS.

 � Thomas Hansen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

 � Asbjørn Hellum, rigsarkivar, Statens Arkiver.

 � Petter Henriksen, Kunnskapsforlaget, Oslo.

 � Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, Kommunernes 
Landsforening.

 � Niels Lunde, chefredaktør, Dagbladet Børsen.

 � Erland Kolding Nielsen, direktør, Det Kongelige Bibliotek.

 � Bente Scavenius, kunsthistoriker, mag.art.

Traps Faglige Råd

 � Omkring 1000 nationale og 
lokalt forankrede fageksperter 
skal tilknyttes Trap Danmark 
som forfattere.

 � Derudover vil cirka 100 fag-
konsulenter fra hele landet 
bistå redaktionen med at iden-
tificere disse fageksperter og 
sikre kvaliteten af de dækkede 
fagområder.

 � Arbejdet med at etablere 
det omfattende forfatter- og 
konsulentnetværk begynder i 
starten af 2015.

Forfattere og 
fagkonsulenter

 � Redaktionen består blandt andet af 
12 fagredaktører. De har ansvaret for 
følgende 10 fagområder - delt i fire 
overordnede kategorier:

 � Natur og landskab: biologi, geologi, 
geografi.

 � Historie: historie, arkæologi.

 � Samfund: statskundskab og politik, 
økonomi og erhverv.

 � Kultur: kunst, arkitektur, etnologi.

 � To af fagredaktørerne fungerer også 
som tekstredaktører.

 � Man arbejder desuden på at ansæt-
te en billedredaktør og en produk-
 tionsplanlægger.

Fagredaktioner og 
fagredaktører

 � Trap Danmark A/S har indgået samarbejdstaler med følgende statslige 
institutioner: Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver 
og Nationalmuseet. Det giver redaktionen adgang til mange af de 
nationale datasamlinger og sikrer opdatering og langtidsopbevaring af 
informationerne. Man har desuden et tæt samarbejde med Geoda-
tastyrelsen og vil i nær fremtid involvere flere andre statsinstitutioner i 
projektet.

 � Derudover vil man etablere kontakt til de enkelte kommuner og finde 
en kommunekonsulent for hver kommune, der skal bistå redaktionen. 
Blandt andet med at prioritere indholdet i kommunebeskrivelsen og 
finde frem til lokale fageksperter/forfattere.

 � Endelig vil Trap Danmark A/S søge partnerskaber med private virksom-
heder, interesseorganisationer og foreninger.

 � Bag etableringen af det udgivende selskab, Trap Danmark A/S, står 
G.E.C. Gads Forlag med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

 � Samlet bevilling: 130 millioner kroner.

Samarbejdspartnere 
og donatorer

 � I alt 132 bogbind udgives. De fordeles på følgende måde:

 � 30 hovedbind, der overordnet beskriver to-fire kommuner per bind.

 � 98 specialbind, der beskriver hver enkelt kommune mere detaljeret.

 � Fire oversigtsbind for henholdsvis hele Danmark, Jylland, Sjælland og Fyn, der beskriver emner 
og strømninger, som betragtes som generelle og nationalt gældende eller gældende for den 
pågældende landsdel. Det kunne for eksempel være andelsmejerierne eller husmandskolonierne.

 � Oversigtsbindene udkommer i 2020.

 � Redaktionen har i samarbejde med Traps Faglige Råd fastsat sidebegrænsninger for hver enkelt 
kommunebeskrivelse.

 � Den information, der ikke er plads til i bøgerne, kan der blive plads til i den digitale udgave.

 � Trap Danmark A/S kalkulerer med en bogomsætning på omkring 40 millioner kroner.

Det analoge format
 � Med denne 6. udgave udkommer Trap Danmark for første gang digitalt.

 � Alt indhold bliver præsenteret på en digital platform, der passer til både pc, tablet og 
smartphone. Alt indhold vil desuden være lokalitetsbestemt via gps-koordinater, så 
man altid kan finde informationer ved det sted, man befinder sig.

 � Den digitale udgave giver mulighed for løbende at opdatere information. 

 � Al information - tekst, billeder, video, lyd - bliver lagret på én stor server og kanaliseres 
derefter ud på de forskellige platforme.

 � Det anvendte it-system er et såkaldt Content Management System. Systemet benytter sig af 
en bestemt type software, der betyder, at man er uafhængig af specifikke it-leverandører.

 � Systemet er udbredt blandt både private brugere, virksomheder og 
i den offentlige sektor.

Det digitale format

Den første udgave af Statistisk-topographisk Beskri-
velse af Kongeriget Danmark, siden bedre kendt som 
Trap Danmark, var forfattet af kabinetssekretær Jens 
Peter Trap (1810-1885) og udkom i perioden 1856 
til 1860 i kommission hos boghandler G.E.C. Gad. 
Værket har lige siden været hovedværket i dansk to-
pografisk beskrivelse.

Den 5. udgave, der udkom fra 1953 til 1972, rum-
mer den hidtil mest komplette og præcise beskrivelse 
af Danmark og dets landskaber, byer, sogne, historie, 
natur, kultur og institutioner.

Jens Peter Trap blev født i Randers 19. september 
1810 som ældste søn af købmand Niels Trap og hu-
stru Karen Margrethe. Han blev student fra Randers i 
1828 og tog juridisk embedseksamen ved Køben-
havns Universitet i 1833, hvorefter han blev ansat 
som kancellist i Kabinetssekretariatet.

Her varetog han skiftende stillinger med stor dyg-
tighed og blev efter 22 år udnævnt til kabinetssekre-
tær. En stilling han beholdt, til han søgte sin afsked 
27 år senere i februar 1884.

Allerede i 1840’erne ledsagede han Christian 8. og 
dronning Caroline Amalie på deres rejser rundt i lan-
det, hvilket lagde grunden til J.P. Traps topografiske 
forfatterskab. Rejserne intensiveredes under Frede-
rik 7., som han også ledsagede under dennes arkæo-
logiske ekspeditioner.

Hovedværket var Statistisk-topographisk Beskri-
velse af Kongeriget Danmark, der i systematisk form 
beskrev Danmarks geografi og administrative opde-
ling efter overgangen fra enevælde til demokrati og 
efter de store landboreformer havde ændret landets 

Historien bag  Trap
udseende og struktur. Værket er hidtil udkommet i 
fem udgaver, senest fra 1953-1972.

I sit arbejde med værket fulgte Jens Peter Trap i hæ-
lene på to forgængere. Først kom professor Peder 
Hansen Resen (1625-1688), der med Atlas Danicus 
ville skabe den første egentlige Danmarksbeskrivel-
se. Værket blev aldrig afsluttet som tænkt, og det me-
ste af materialet gik til under Københavns brand i 
1728.

Omkring 100 år senere forsøgte biskop Erik Pon-
toppidan at gøre ham kunsten efter, da han i 1763 
udsendte det første bind af Den Danske Atlas. Gan-
ske kort efter sidste bind var udkommet, indledte 
man imidlertid landboreformerne, der i løbet af nog-
le få generationer ændrede landets udseende og ad-
ministrative opdeling, hvorfor værket nu var tæt på 
ubrugeligt.

Overgangen fra enevælde til demokrati og alle de 
mange ændringer, det medførte i landets administra-
tion og styring, skabte et stort behov for en beskrivel-
se af alle nationens institutioner og embeder.

Trap så, at der nu, igen næsten 100 år efter Den 
Danske Atlas, var behov og marked for en helt ny be-
skrivelse af Danmark, og besluttede at iværksætte 
udgivelsen af Statistisk-topographisk Beskrivelse af 
Kongeriget Danmark, bedre kendt som førsteudga-
ven af Trap Danmark.

Undervejs i de særdeles grundige forberedelser til 
udgivelsen måtte kabinetssekretær C. Liebenberg på 
grund af interne stridigheder træde tilbage, og Trap 
blev til sin store tilfredshed i 1856 konstitueret som 
kabinetssekretær og året efter endelig definitivt ud-

nævnt efter 22 år i sekretariatet under syv forskellige 
chefer. Til gengæld beholdt han stillingen, til han 
søgte sin afsked 27 år senere – efter næsten 50 års 
tjeneste under fire konger.

Men på trods af udnævnelsen fortsatte J.P. 
Trap ufortrødent sit ambitiøse projekt. 
Trap lå aldrig på den lade side – heller 
ikke når tingene ikke flaskede sig, som 
han ønskede det. Han var velforbe-
redt, havde gennemtænkt forløbet 
og ville ikke opgive projektet.

Værkets struktur lå et sted mel-
lem en håndbog og et leksikon, 
men levnede også plads til en 
række andre oplysninger, hvilket 
nok kunne give anledning til gen-
tagelser, men samtidig befriede 
værket for en lind strøm af henvis-
ninger.

Oprindeligt var det ikke tanken, 
at værket skulle illustreres, men un-
dervejs udvirkede kabinetssekretær 
J.P. Trap, at der i 1858-60 blev afsat 
midler (4.000 rdl.) på finansloven til 
opmåling af alle landets købstæder. Det-
te kortmateriale, der tilhørte Indenrigsmi-
nisteriet, fik Trap tilladelse til at reproducere 
i sit værk. Det fordyrede værket, og subskriben-
terne måtte betale ekstra for at få adgang til denne 
betydelige forbedring og udvidelse.

Jens Peter Trap døde 21. januar 1885 og ligger be-
gravet på Holmens Kirkegård i København.

Forfatter og kabinetssekretær 
Jens Peter Trap (1810-1885).

Trap Danmark udkom for første gang i perioden 1856-1860. Det sorte bind er fra 1859 
og dermed en del af 1. udgave. Det brune bind er fra 1875 og en del af 2. udgave, 
der udkom i perioden 1872-1879.



Læsø opstår 
Det ældste Læsø ligger i dag som et trekantet felt midt i 

klitplantagen. Stedet for øens opståen er markeret af en 
fødselssten med inskriptionen ”Her fødtes Læsø af ha-
vet”. Sand og grus fra de borteroderede bakkeøer er 
gennem de sidste 5.000 år flyttet rundt af havstrømme 
og bølgeslag. Stranddannelsen ses særlig tydeligt i de 
udyrkede områder som lange strandvoldsrygge, rem-

me, og lavninger mellem ryggene, siger. De ældste 
strandlinjer i klitplantagen ligger 10-11 m over havet og 
er dannet for højst 5.000 år siden, men har senere været 
overskyllet af havet. Alle Læsøs yngre strandlinjer ligger 
lavere end de ældste, hvilket afspejler, at Læsøs under-
grund frem mod nutiden har hævet sig hurtigere end 
det globale havniveau. Læsø har landets hurtigste land-

hævning efter istiden, i nutiden gennemsnitligt 2,3 mm 
om året. De mange strandvolde, fed, barriereøer og hævet 
havbund blev efterhånden til det nuværende Læsø. Her-
om vidner bl.a. de yngste stranddannelser som strand-
voldssletten Holtemmen langs nordkysten, feddet Bløden 
Hale på østspidsen og barriereøen Stokken sydvest for 
øen. Der er 4.000 km hævede strandlinjer på Læsø. Det 

gør øen til det sted i Europa, hvor man finder flest upløje-
de, stadig synlige strandlinjer, der afspejler samspillet 
mellem havets globale højdeændringer og undergrun-
dens hævning efter istidens bortsmeltede gletsjere. 
 
 Forfatter: Statsgeolog Jens Morten Hansen, GEUS

Uddrag af prøvekapitel om Læsø fra den kommende 6. udgave af Trap Danmark. 

Foto: Eigil Holm
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Nu var vejen fri. Malling kunne langt om 
længe øjne sin drøm blive til virkelighed.

- Jeg har altid været forelsket i det værk, 
fortæller den 65-årige direktør og forlægger. 
Uden omsvøb.

Det skyldes især én bestemt person fra 
Mallings gymnasietid på Sorø Akademiet.

- Geografilærer Truelsen var en meget 
speciel herre. Meget firkantet. Både i sin 
måde at undervise på og i sin måde at opfø-
re sig på, fortæller han.

Det var næsten ligegyldigt, hvad eleverne 
spurgte om. Hver gang var svaret det sam-
me: Slå det op i Trap. 

Så unge Malling tog jævnligt turen fra 
klasseværelset til lærerværelset, hvor femte-
udgaven stod som en hellig gral i bogreolen. 
I hvert fald alle de bind, der var udkommet 
på det tidspunkt.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte: Hvem får 
den vanvittige idé at beskrive et helt land så 
minutiøst? Jeg var dybt fascineret. Sådan 
kom jeg ind i Traps verden. Så jeg har meget 
at takke lektor Truelsen for.

Dengang kunne gymnasieeleven Joachim 
Malling blandt andet læse, at der i 1954 var 
211 personbiler og 48 motorcykler på Sorøs 
gader og stræder, at kirkens meget høje og 
slanke altertavle var fra 1654, og at Hotel 
Postgaardens lofter var af stuk. 

Det kan man ikke i bogværket af den kom-
mende version. Sjetteudgaven vil i højere 
grad fokusere på ”at formidle relevant, op-
lysende og inspirerende information om 
Danmark”, og den sproglige fremstilling bli-
ver mere læsevenlig og knap så opremsende 
som i 5. udgave.

- Og al den information, der ikke bliver 
plads til i bøgerne, kan der blive plads til i 
den digitale udgave. Herunder en digitalise-
ret version af 5. udgave, forklarer chefre-
daktør Niels Elers Koch.

Trap Digital
Med denne 6. version udkommer Trap Dan-
mark nemlig for første gang digitalt. 

Al information bliver gemt på én server, 
hvorfra det kanaliseres ud på de forskellige 
platforme. Og alt indhold vil være lokations-
bestemt via gps-koordinater, så man altid 
kan finde informationer ved det sted, man 
befinder sig. 

Chefredaktøren giver et eksempel:
- Forestil dig, at du står foran Krøyers hus i 

Skagen og holder din mobile enhed op foran 
huset. Apparatet fortæller dig, at Krøyer bo-
ede her fra det år til det år, og at han malede 
de og de malerier. Og så videre.

- Du kan også installere forskellige filtre, 
som afgrænser informationerne og henvi-
ser dig til andre interessante områder i nær-
heden. Meningen er, at du skal kunne få de 
informationer, du ønsker, når du er på ste-
det. Om det så er den lille eller den store hi-
storie.

Både Niels Elers Koch og Joachim Malling 
understreger, at det nye Trap Danmark først 
og fremmest er et digitalt projekt, der også 
udkommer på papir. 

For det første fordi teknologien - og øko-
nomien - nu er til det.

- Vi ved, at det kan lade sig gøre at formid-
le viden via lokationsbestemte gps-koordi-
nater. Endda ret effektivt. Og der er megen 
viden, som i løbet af de sidste to-tre år er 
blevet offentligt tilgængelig. Eksempelvis 
hos Geodatastyrelsen, hvor man før skulle 

købe sig adgang til informationer, siger Ni-
els Elers Koch.

For det andet fordi Trap Digital giver mu-
lighed for at nå ud til mange forskellige bru-
gere.

Og for det tredje fordi det ganske enkelt 
holder projektet kørende, forklarer Joachim 
Malling.

- Det kan være med til at etablere en lang-
tidsholdbar beskrivelse af landet, som vi al-
tid kan føre ajour. Når den nye Femern-for-
bindelse åbner om nogle år, kan vi lynhur-
tigt opdatere værket. Eller når der kommer 
en ny motorvej i Jylland. På den måde kan vi 
hele tiden genoplive Trap, siger bestyrelses-
formanden.

Den digitale adgang til opslagsværket bli-
ver gratis. Spørgsmålet er så: Hvordan skaf-
fer man indtægter, når man kun regner med 
at sælge ganske få sæt af hele bogværket- 
nemlig 200-300 - og når den digitale udgave 
ikke skal koste en krone?

Svaret findes lige for øjnene af os. I inte-
ressen for lokalstoffet. I interessen for det, 
der er helt tæt på, og som beskriver og berø-
rer dig og mig.

Af netop den grund udkommer også 98 
specialbind med nøjagtige beskrivelser af 
hver enkelt kommune. Ved siden af de 30 
hovedbind, der fortæller overordnet om fle-
re kommuner per bind.

- Vi tror på det lokale aspekt. Og vi kan jo 
se, at der er et marked, konstaterer chefre-
daktøren for det nye Trap Danmark, der kal-
kulerer med en bogomsætning på omkring 
40 millioner kroner. 

Endelig udkommer fire oversigtsbind, der 
beskriver større retninger og strømninger. 
Emner, som går igen mange steder i landet 
eller i den enkelte landsdel.

- Afsnittet om skagensmalerne kunne for 
eksempel stå i et af oversigtsbindene. Netop 
fordi de har haft så stor betydning for hele 
det kunstneriske Danmark. Andelsmejerier-
ne og husmandskolonierne kunne være an-
dre eksempler, fortæller Niels Elers Koch. 

Den faglige infrastruktur
Redaktionen har så småt fundet sig til rette i 
Forskerparken i udkanten af Hørsholm. Her 
flyttede en håndfuld medarbejdere ind 1. 
oktober med et par havesæt og en kaffema-
skine som eneste ejendele. Bare til en start.

For i løbet af foråret vil staben tælle cirka 
40 fastansatte medarbejdere. Deriblandt 12 
fagredaktører med ansvar for hvert deres 
fagområde. Redaktionens vigtigste opgave 
bliver at indhente og redigere stof fra en 
lang række eksperter og forskere med lokal-
kendskab. 

Man forventer, at omkring 1000 forfattere 
fra hele landet skal bidrage med tekst til det 
kommende værk. Og et par hundrede har al-
lerede meldt sig.

- Det kan være en gymnasielærer, der har 
specialiseret sig i bunkerne i Hanstholm. El-
ler en forsker, der har lavet en afhandling 
om saltsydning på Læsø. Der findes ufatteli-
ge mængder viden om det danske land, så 
udfordringen bliver at få fat i den bedst eg-
nede forfatter hver gang, forklarer chefre-
daktøren.

Han understreger samtidig, at der ikke 
kræves nogen officiel titel eller stillingsbe-
tegnelse for at blive en del af Trap Danmarks 
forfatterkorps.

- Man kan ikke kategorisere viden på den 

måde. Viden er et mere nuanceret begreb. 
Der er den viden, man kan forske og læse sig 
til og få papir på. Og så er der den viden, der 
stammer fra, at man har levet hele sit liv det 
pågældende sted - og derved opsamlet en 
særlig viden om stedet. 

Ud over forfatterne vil cirka 100 fagkon-
sulenter og en konsulent for hver kommune 
være tilknyttet projektet. De skal blandt an-
det hjælpe med at finde frem til de bedste 
forfattere. Og ikke mindst med at kvalitets-
sikre det indhold, som forfatterne leverer. 

Som Joachim Malling siger:
- Det, der står i Trap, skal være rigtigt.
I toppen af maskineriet - med det store 

overblik - finder man Traps Faglige Råd, der 
med formand Jørn Lunds egne ord ”skal sør-
ge for, at den rigtige faglige infrastruktur 
bliver gennemført”. 

- Og som skal drøfte, hvordan man beskri-
ver kongeriget Danmark på den mest hen-
sigtsmæssige måde. Helt grundlæggende, 
siger formanden.

Kontrolleret utålmodighed
For hvordan gør man egentlig det? Hvor går 
grænsen for, hvad der er vigtigt, og hvad der 
ikke er vigtigt? 

Jørn Lund forklarer:
- Man bliver enig om at lægge en bagatel-

grænse et sted. Vi kan ikke dyrke detaljerne 
på samme måde som i den 5. udgave. Men 
en del af oplysningerne kan vi heldigvis gen-
bruge - og bringe i netversionen, hvis der ik-
ke er plads i bøgerne.

Så er der projektets enorme omfang. Og 
en tidshorisont på fem år plus det løse. 
Hvordan undgår man at miste modet under-
vejs?

Med 10 års erfaring som chefredaktør for 
Den Store Danske Encyklopædi op gennem 
1990’erne ved Jørn Lund, hvad det vil sige 
at være tålmodig. Og utålmodig.  

- Det handler om tålmodighed. Og dog. 
Man skal have is i maven, men man skal og-
så være en smule utålmodig. Jeg plejer at 
kalde det kontrolleret utålmodighed. Evnen 
til at skære igennem og sige: Nu skal vi sgu 
være færdige. Den er vigtig. Der er en dead-
line, og den må man indrette sin arbejdsryt-
me efter, siger Jørn Lund. 

Redaktionen har i samarbejde med Rådet 
fastsat nogle rammer, der skal gøre både 
skrive- og redigeringsprocessen nemmere at 
overskue. Man har blandt andet udarbejdet 
en skabelon med nogle faste punkter, som 
gælder for hver kommunebeskrivelse. Og 
som fagredaktørerne og forfatterne kan 
bruge som en slags rød tråd i deres arbejde. 

- Hvis man skal disponere stoffet ordent-
ligt, er det simpelthen nødvendigt med nog-
le holdepunkter. Og så har vi jo et budget, vi 
må forholde os til. Det er også en retnings-
linje. Hver linje koster penge, forklarer chef-
redaktøren, holder en kunstpause og fort-
sætter: 

- Men samtidig vil det være en vurderings-
sag i det enkelte tilfælde. For hver kommune 
har jo særlige kendetegn. Særlige historier. 
Hvor meget skal det og det afsnit fylde? Skal 
vi skrotte den eller den del? Eller skal der stå 
mere eller mindre om det eller det? De over-
vejelser vil vi helt sikkert løbe ind i, og sådan 
skal det også være. Men vi har jo heldigvis 
den digitale udgave i baghånden.

Chefredaktøren regner med, at det vil ta-
ge omkring 10 måneder at beskrive hver 

kommune. Men der er ikke tid til at afvente 
hver beskrivelse, før man går i gang med en 
ny. Produktions- og redigeringsfasen over-
lapper konstant hinanden.

- Vi bygger flyvemaskinen, mens vi flyver, 
siger Niels Elers Koch.

De store samarbejdspartnere er på plads. 
Trap Danmark har allerede allieret sig med 
de fire statslige institutioner Kulturstyrel-
sen, Det Kongelige Bibliotek, Statens Arki-
ver og Nationalmuseet, som stiller deres da-
ta til rådighed.

Redaktionen arbejder desuden tæt sam-
men med Geodatastyrelsen, som er en nati-
onal myndighed for geografisk information.

Aftalerne bygger på et fælles mål om, ”at 
en 6. udgave af Trap og udviklingen af Trap 
Digital skal bidrage til at oplyse om Dan-
marks kulturarv og til at skabe en vigtig for-
ståelsesramme for vores fælles geografiske, 
historiske og kultur- og naturhistoriske ud-
gangspunkt”.

- Vi kommer meget langt med fri adgang 
til de nationale datasamlinger, forklarer Ni-
els Elers Koch.

Men ikke langt nok. Lokale organisationer 
og foreninger skal også involveres. Og der er 
flere indgange. Direktøren for Statens Arki-
ver har sat redaktionen i forbindelse med lo-
kalarkiverne rundtom i landet, og kommu-
nekonsulenterne kan skabe kontakt til man-
ge lokale institutioner. 

Men redaktionen skal endnu mere på ba-
nen. Og Niels Elers Koch har især ét arrange-
ment i kikkerten.

- Hvis det kan lade sig gøre, stiller jeg 
med glæde op til Friluftsrådets generalfor-
samling i april. Det er en oplagt mulighed 
for at nå ud til mange af friluftsorganisati-
onerne og -forbundene. De kan for eksem-
pel bidrage med informationer om cykel- 
og vandreruter, faciliteter for lystfiskere 
og så videre.

Begynder i Nordjylland
Arbejdet med at etablere det enorme net-
værk af konsulenter og forfattere begynder 
for alvor i de første måneder af 2015.

- Vi har efterhånden styr på, hvordan vi 
strukturerer og lagrer stoffet. Nu skal vi ha-
ve fat i forfatterne. Hvem ved noget om de 
gamle byplaner for Aalborg? Eller hvem ved 
noget om middelalderarkæologien i Frede-
rikshavn? Det bliver næste skridt, siger chef-
redaktøren.

I starten af marts lejer redaktionen en mi-
nibus og sætter kursen mod Aalborg og 
startskuddet til den tekstlige udarbejdelse 
af Trap Danmark 6.0.

Her skal den mødes med repræsentanter 
for følgende kommuner: Frederikshavn, 
Brønderslev, Hjørring, Læsø, Jammerbugt, 
Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Rebild, 
Aalborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs, 
Favrskov og Mariager Fjord. 

Formål: At lægge en plan for beskrivelsen 
af netop ovennævnte 15 kommuner, der står 
øverst på Trap Danmarks liste. Det hele be-
gynder i Nordjylland.

Bindet om Frederikshavn, Brønderslev, 
Hjørring og Læsø bliver det første af de 30 
hovedbind og udkommer i 2016.

Fire år efter - i løbet af 2020 - vil hele 
Danmark være beskrevet. Analogt og 
digitalt. I detaljen. Og med så få fejl som 
muligt. 

 � Født i 1947 på Læsø.

 � Statsgeolog ved GEUS (De Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark og Grønland).

 � 1975: Cand.scient. fra Institut for Geologi, 
Københavns Universitet.

 � 1982: Lic.scient. (ph.d.) fra samme sted. 

 � 2001: Adjungeret professor i naturfilosofi ved 
Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet. 

 � 1991-1998: Vicedirektør for GEUS.

 � 1998-2006: Direktør for Forskningsstyrelsen. 

 � Efter 2006 har Jens Morten Hansens viden-
 skabelige arbejde været koncentreret om 
klimaforskning. 

 � Har blandt andet skrevet en række viden-
 skabelige artikler om den videnskabelige 
geologis grundlægger, Niels Stensen 
(1638-1686), og om sin fødeø, Læsø.

Jens Morten Hansen

I opstarten besluttede Trap Danmark at udarbejde to prøvekapitler 
om henholdsvis Middelfart og Læsø, som de kunne bruge i deres 
ansøgninger om støtte til projektet. 

Forfatteren bag prøvekapitlet om Læsø, Jens Morten Hansen, 
fortæller til NORDJYSKE om sit arbejde:

”For det første er det en undtagelse, at kun én forfatter skriver 
hele kapitlet. Forklaringen er, at prøvekapitlet blot skulle fungere 
som en slags skitse, og at arbejdet skulle gå forholdsvis hurtigt. 
Det tog mig cirka en måned. 

Før udarbejdelsen diskuterede vi, hvordan kapitlet skulle byg-
ges op. Hvor meget skulle de enkelte afsnit fylde? Jeg skulle jo 
fortælle om det hele: geologien, geografien, historien, befolk-
ningen, erhvervslivet og så videre. Det var første skridt. 

Derefter gik jeg i gang med min research. De hårde facts 
måtte jeg ringe hjem. Jeg arbejdede blandt andet tæt sammen 
med en kommuneingeniør, som var til stor hjælp. Især i for-
bindelse med de emner, jeg i forvejen ikke var så sikker i. 

Heldigvis kommer jeg selv fra Læsø. Det giver en helt 
særlig forståelse, en helt særlig forhåndsviden og et stort 
personkendskab, jeg kunne trække på. Allerede der var 
jeg nået langt. Jeg lavede også en del interview. Blandt 
andet med tre tidligere borgmestre og den nuværende.”

Om arbejdet med prøvekapitletLand og rige ...  fortsat fra side 4




