
Nyt værk beskriver geologi, 
landskab, historie, kunst, 
samfundsliv og meget andet 
i hver kommune i landet. 

Der laves både trykte og 
digitale udgaver.

I år starter et stort og ambitiøst 
projekt om at beskrive alle hjørner 
af landet. Trap Danmark samler al 
væsentlig viden om geologi, geo-
grafi, biologi, arkæologi, historie, 
kultur, kunst, arkitektur, samfunds- 
og erhvervsliv for hver kommune i 
landet og for landet som helhed.

Ifølge udgiveren bliver Trap 
Danmark verdens mest omfattende 
beskrivelse af en nation. 

Trap Danmark vil fortælle om 
træerne i Rold Skov, rådhuset i 
Ebeltoft, Tøndermarskens dyreliv, 
Nørrebros historie, Bornholms 
vandfald, Læsøs tanghuse og lol-
landske dialekter.

Historien bag
Navnet Trap stammer fra den 
første udgave som var forfattet af 
kabinetssekretær Jens Peter Trap 
(1810-1885). I perioden 1856 til 1860 
udkom ”Statistisk-topographisk 
Beskrivelse af Kongeriget Danmark”, 
siden bedre kendt som Trap : Dan-
mark i kommission hos boghandler 
G.E.C. Gad. 

Trap : Danmark har lige siden væ-
ret hovedværket i dansk topografisk 
beskrivelse. Værket er revideret fem 
gange, og den 5. udgave, der udkom 
fra 1953 til 1972, rummer den hidtil 
mest komplette og præcise beskri-
velse af landets tilblivelse, landskab, 
kirker, landsbyer, herregårde, skove, 
oldtidsminder, monumenter, mar-
kante personer og meget andet. Et 

LITTERATUR

530 SKOVEN 12 2015

Trap Danmark 
- en beskrivelse af hvert hjørne af landet

Trap Danmark Topografisk Atlas
Trap Danmark Topografisk Atlas er det første af Trap Danmarks 34 bind. 
Atlasset udkom den 6. november. 

Det er det første atlas over Danmark trykt med skyggeeffekter som 
giver et tredimensionalt indtryk af landskabets former. Det er udformet 
som om landskabet ”belyses” fra nordvest, således at en sydøstvendt 
skråning fremtræder tydeligt. Kortenes informationer om lokaliteterne 
bygger på netop udarbejdede kortdata fra Geodatastyrelsen.

Man kan således sammenligne det meget kuperede terræn i Søhøj-
landet med de helt flade hedeplantager nogle få kilometer væk. Eller se 
hvordan den flade, tørlagte Lammefjord omkranses af et kuperet istids-
landskab.

Skalaen i Traps atlas er 1:75.000, dvs. 1 cm er 750 m. Det er udformet 
på en noget anden måde end det Topografisk Atlas som mange sikkert 
kender i 1:100.000, dvs. 1 cm er 1 km. 

Traps atlas er dobbelt så stort i areal. Traps atlas har 122 dobbeltsidede 
opslag mod 79 i 1 cm kortet. Traps atlas har højdekurver med 10 m af-
stand mod 5 m i 1 cm kortet, og Trap har som nævnt skyggevirkninger. 

Traps atlas har færre stednavne, 11.000, mod 22.000 i 1 cm kortet. 
Traps atlas har flere skovveje og veje ude på landet, huse er markeret 
med en mere nøjagtig signatur, og vandløb træder tydeligere frem.

Eksempel på kort fra Trap Topografisk Atlas. Her ses Tolne skov i det kupe-
rede landskab i Jyske Ås mod syd og klitplantagerne omkring den inddæm-
mede Gårdbo sø mod nord.



imponerende kæmpeværk, der stort 
set ikke indeholder fejl.

Tre værker
Det er mere end 40 år siden den 
seneste udgave, så nu er det tid for 
en ny. Trap Danmark, 6. udgave, vil 
består af tre dele:

1. Et rigt illustreret bogværk på 
mere end 9.000 sider i 34 bind, 
fordelt med 31 bind opdelt i kom-
muner, 2 bind som beskriver hele 
landet og 1 bind med et topografisk 
atlas (se boksen).

Hvert af de 31 bind rummer 1-6 
kommuner. Disse bind vil være 
grundlag for at udgive en bog for 
hver enkelt kommune, idet omfang 
og udformning vil afhænge af en 
markedsmæssig vurdering. 

For hver kommune i landet findes 
syv kapitler: Kommunen, Natur og 
landskab, Historie, Samfund, Kultur, 
Byerne, Udfordringer og muligheder. 
Alle disse bind sælges enkeltvis, så 
man kan købe et bind der dækker 
ens lokalområde.

I den trykte udgave er det ikke 
praktisk muligt at beskrive alt. Ek-
sempelvis vil man omtale 300 herre-
gårde ud af 900. Og blandt skovene 
bliver det måske muligt at omtale 
omkring 250. I den digitale udgave 
er der videre rammer, og her kan de 
resterende 600 herregårde omtales, 
og der bliver plads til mange flere 
skove.

Det første tekstbind er planlagt 
til udgivelse i efteråret 2016. De 
resterende 32 bind udgives herefter 
fortløbende med en kadence på 
ca. 5 uger. Sidste bind ventes at 
udkomme i slutningen af 2020. De 
trykte bind er planlagt at blive på 
9250 sider i alt.

Denne 6. trykte udgave af Trap 
Danmark er en komplet nyskrivning. 
Den udarbejdes af et stort hold af 
landets førende forskere og eksperter, 
lokalt forankrede forfattere fra hele 
landet samt en central redaktion. 

2. www.Trap.dk: En omfattende 
hjemmeside med væsentligt flere 
oplysninger end i den trykte ud-
gave. De stammer fra en lang række 
samarbejdspartnere som f.eks. Kul-
turstyrelsen, Det Kongelige Biblio-
tek, Statens Arkiver, Nationalmuseet 
og Geodatastyrelsen. Lanceres un-
dervejs i projektets forløb. 

Her vil man også kunne finde en 
digitaliseret og søgbar version af 
Trap Danmark 5. udgave.

3. Trap på stedet: En app, der gør 
det muligt at stå et hvilket som 
helst sted i Danmark og få relevante 
informationer om netop dette sted, 
baseret på GPS koordinater. Den 
lanceres efter planen for udvalgte 
kommuner i 2017.

På www.trap.dk kan man se liste 
over alle de personer der arbejder 
med projektet. Som fagkonsulent på 
skovbrug er tilknyttet forstkandidat 
Peter Friis Møller fra GEUS.

Projektet har fået økonomisk 
støtte fra fem fonde: Dronning 
Margrethes og Prins Henriks Fond, 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal, Augustinus Fonden, Aage 
og Johanne Louis-Hansens Fond 
samt G.E.C. Gads Fond med en sam-
let bevilling på 130 mio. kr. Desuden 
forventes indtægter på omkring 42 
mio. kr. fra salg af bøger. Anvendelse 
af den digitale udgave er gratis for 
brugerne.

Alle informationer samles på én 
database og danner grundlag for 
anvendelse i de trykte og digitale 
udgivelser. 

Det daglige arbejde ledes af adm. 
direktør og chefredaktør Niels Elers 
Koch, som er professor, dr. agro. 
Han er 64 år og var i mange år leder 
af skovbrugsforskningen som direk-
tør for Skov & Landskab, nu Institut 
for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning på Københavns Universitet.

Fortsat udvikling
Dette projekt er planlagt at slutte 
med udgangen af 2020, men der er 
muligheder for flere produkter:

- Når vi har indsamlet så mange 
oplysninger er det oplagt at lave 
materiale til undervisning i sko-

lerne, siger Niels Elers Koch. Det 
kan være materiale fra lokalområ-
det, eller det kan være tværgående 
oplysninger om udvalgte emner, fx 
en bestemt bygningsstil, en bestemt 
forfatter, en bestemt landskabstype. 
Et sådant projekt vil koste flere mio. 
kr, og det er ikke finansieret i dag.

- Det vil også være spændende at 
give mulighed for at søge historiske 
oplysninger. Vi har digitaliseret 5. 
udgave af Trap, så man kan få op-
lysninger fra både 5. og 6. udgave 
på én gang. Men det kunne være 
interessant også at få de fire første 
udgaver med i søgbare udgaver, så 
man kan følge udviklingen i et lokal-
område fra 1860 til i dag.

- Nu hvor vi er i gang kunne det 
være godt at få hele Rigsfællesska-
bet med. Vi burde også beskrive 
Færøerne og Grønland, som er med 
i 5. udgave. For slet ikke at tale om 
de tidligere danske besiddelser i 
Slesvig-Holsten, Island, Skåne osv. 

- Alt dette er visioner. Nu skal vi 
først blive færdige med det, vi har 
lovet fondene, nemlig at beskrive 
Danmark i 34 bind, en bog for hver 
af landets 98 kommuner og i de 
planlagte digitale udgaver.

- Den digitale udgave bør løbende 
opdateres. Fire kulturinstitutioner 
(Kulturstyrelsen, Det Kongelige Bib-
liotek, Nationalmuseet og Statens Ar-
kiver) har i en samarbejdsaftale lovet 
at hjælpe Trap: Danmark med det. 

- Hvis alt materialet skal opdateres 
vil det givetvis kræve ekstra res-
sourcer, som jeg håber kan komme 
fra indtægter fra salg af særlige 
digitale produkter til undervisning, 
turist-sektoren m.v. eller særlige 
bogudgivelser.

sf

Fotos: Tao Lytzen / Trap Danmark.
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Man kan få oplysninger på sin mobil 
om det sted i landet man står – be-
stemt ud fra GPS koordinater. (Her 
Marmorkirken i København).
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