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D
et begyndte i året 1856, da kongens

kabinetssekretær, Jens Peter Trap, gik
i gang med at indsamle viden, der
skulle beskrive Danmark og de dan-

ske sogne helt ned i den mindste detalje.
Værket, der blev den første udgave af Trap
Danmark, udkom i fem bind fra 1858 til
1860 i kommission hos boghandler G.E.C.
Gad og omfattede detaljerede beskrivelser
helt ned til opgørelser over kirkeinventar og
hønsehold.

Dengang i midten af 1800-tallet indsam-
lede J.P. Trap sin viden fra utallige tjeneste-
rejser ud i landet samt indberetninger fra
præster og lærere, og det store arbejde skulle
vise sig at være pionerarbejdet til traditio-
nen bag Trap Danmark. Den femte og sene-
ste udgave af det store leksikale værk udkom
over en periode på 19 år fra 1953 til 1972.

Trap Danmark kortlægger nu igen Dan-
mark – kommune for kommune – inden for
en række forskellige fagområder, så uanset
om man ønsker oplysninger om rådhuset i
Ebeltoft, Tøndermarskens dyreliv eller Nør-
rebros historie, skal det kunne findes i Trap
Danmark. 

Siden det seneste værk udkom i 1972, har
globaliseringen i den grad taget fart, Dan-
mark er blevet medlem af EU, og verden er
blevet digital. Derfor mente Joachim Mal-
ling, der er direktør i Gads Fond, GEC Gad
A/S og formand for Gads Forlags bestyrelse,
at det måtte være på sin plads med en ny og
sjette udgave af Trap Danmark. Han havde
tidligere forsøgt at sætte projektet i gang,

men uden større held. Derfor tog han i
2007 fat igen, og alt imens det lykke-
des ham at skaffe de økonomiske
midler, var det mere besværligt at
overtale professor Niels Elers Koch
til at tage føringen som chefredak-
tør. Han var direktør for Center for
Skov & Landskab og leder af Insti-
tut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning på Københavns Uni-
versitet, og først efter tre års
overtalelse kom aftalen i hus.
Udarbejdelsen af det største
danske bogprojekt i nyere tid
gik i gang i september 2014,
og frem mod 2020 udkom-
mer i alt 34 bind i det nye
Trap Danmark-værk. Som
noget nyt skal der også la-
ves et digitalt univers og
en app, der via gps kan
give informationer om
lige præcis det sted,
man befinder sig. Des-
uden kommer der lø-
bende 98 bøger om
hver af landets kom-
muner. Budgettet på
hele herligheden,
hvor op mod 1.000 bi-
dragsydere , ligesom J.P. Trap gjorde
det, drager på ”tjenesterejser” ud i landet for
at indsamle viden, er 172 mio. kr., hvoraf de
130 mio. kommer fra fem store fonde. De
sidste 42 mio. skal komme fra bogsalget. 

»Det er mange penge at sælge bøger for.
Men lad os nu se. Hvis det fortsætter lige så
godt som atlasset, er jeg fortrøstningsfuld,«

siger chefredaktør og projektleder Niels
Elers Koch.

Opdatering er ikke en del af budgettet
Det første af de 34 bind, ”Topografisk Atlas”,
udkom nemlig fredag i forbindelse med lan-
ceringen af det nye Trap Danmark på Bog-
Forum i København, og allerede inden
weekenden var 4.000 af 10.000 trykte ek-
semplarer afsat. Og papiret er indkøbt til at
trykke andet oplag på 5.000 styk inden jul.

»Og hvis vi ikke når de 42 mio. kr., har
Gads fond givet en underskudsgaranti, så 10
mio. bliver dækket ind den vej rundt,« siger
Niels Elers Koch.

Men han tror på projektet, selv om for-
ventningerne til salget af det samlede værk
på 34 bind er afmålte. 400 samlede værker
var håbet sidste år, og det er da også, med
pris i omegnen af 11.500 kr., for de rigtige
bognørder. 

»Men i dag tror jeg på, at det bliver mange
flere, og vi trykker også flere, men det ved vi
mere om efter BogForum,« siger han. 

Spørgsmålet er, om det overhovedet giver
mening at udgive et 34 bind stort opslags-
værk i en tid, hvor alverdens information
kun er en google-søgning væk. Det mener
Niels Elers Koch bestemt, for Traps informa-
tioner er kvalitetssikrede, og ambitionen er
at blive den foretrukne platform for topo-
grafisk information – stedbestemt informa-
tion.

»Indholdet er skrevet af de op mod 1.000
bedste forskere og eksperter. Det er redigeret
af vores fagredaktører, og det er kvalitetssik-
ret af fagkonsulenter og vores faglige råd, så
på den måde er det valideret viden, og så vil

Stort bogværk: Med et budget på 172 mio. kr.
udkommer den sjette udgave af Trap Danmark
over de næste fem år. Det samlede værk bliver
på 34 bind og kommer til at koste 11.500 kr.
Spørgsmålet er, om det giver mening at udgive
et stort bogværk i en tid, hvor viden kun er et par
klik væk på mobilen.
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»Jeg tror 
ligefrem, at
det kan blive
en succes«


