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Disposition
1) Min baggrund og motivation

2) Kildekritik 
■ Ophavsbestemmelse og funktion
■ Værkets opbygning 
■ Kritik: Indhold og brugbarhed Opsummering

3) Eksempler på benyttelse

4) Kort konklusion



Min baggrund og motivation
Projekter:
■ Mit ph.d.-projekt om de nye byer i Danmark
■ Det digitale Atlas over Kulturmiljøer i Danmark

Artikler:
■ Per Boje: ”Trap gennem tiderne” i Bol og By, 1997
■ Niels Nielsen: ”Trap Danmark” i Danske Opslagsværker, 1972-1974

■ Egne erfaringer
■ Kildestudier af redaktionens arkiv



Ophavsbestemmelse og funktion
Initiativtageren J. P. Trap (1810-1885)

De fem udgaver: Redaktører:
1. udg. 1858-1860 J. P. Trap 
2. udg. 1872-1879 J. P. Trap
3. udg. 1898-1906 Harald Weitemeyer (Gunnar Knudsen) 
4. udg. 1920-1932 Gunnar Knudsen (Weitemeyer † 1921,  

Peter Skautrup)
5. udg. 1953-1972 Peter Skautrup (Gunnar Knudsen † 1952, Niels 

Nielsen, Povl Engelstoft † 1961, Therkel
Matthiessen † 1967). 

(Færøerne og Grønland: Jóannes Rasmussen, Christian Vibe)

”Generationer”





Disposition
■ Almindelig del: Landet som helhed
■ Speciel del: De enkelte lokaliteter
Topografisk disponeret
(amt, købstad, herred, sogn)

Købstadssogne og landsogne beskrevet separat og forskelligt

Rækkefølge: Sjælland => Fyn => Jylland

Grundstrukturen bibeholdt i alle fem udgaver 
(stadig mere omfangsrig og detaljeret)



Spørgsmål til værket og dets benyttelse
Styrker:
■ Hele landet
■ Fem nedslag
■ Samme opbygning
■ Kan give et godt overblik
Svaghed:
■ Ikke en totalregistrering 

Spørgsmål:
■ Indsamlingsmetode? 
■ Fokus og prioritering?
■ Relationen mellem de enkelte udgaver og bind?
■ Funktionernes lokalisering (funktion og stednavn)?



Redaktionens indberetninger
Om arkivet: 
Privatarkiv (under J.P. Trap)
Afleveret af redaktionen 1961-63

Antal pakker: 75
1.-4. udgave: 44 pakker (primært 3.-4. udgave)
5. udgave: 31 pakker 
Ikke ordnet 

Bevaringsgrad: 
Langt fra komplet
Sporadisk bevaring af især de tidligste udgaver



Indtryk af arkivstudierne
De tidligste udgaver

1. udgave: 
■ Sporadisk bevaret

2. udgave:
■ Sporadisk bevaret
■ Undersøgelse af korrespondance mellem redaktionen og lokale 
meddelere (primært præster)
■ Specifikke oplysninger
■ Ikke muligt at gennemskue en bestemt systematik

Om J.P. Trap



3. udgave. Fortrykt henvendelse

Kilde: RA 10091, pakke 43



3. udgave
■ Fremsendelse af en kopi af forrige udgaves beskrivelse

■ Annoncering i lokale aviser:
”Trap. Da jeg i denne Tid forbereder den nye Tekst til Ringkøbing og Ribe 
Amter til Udgivelse, beder jeg alle, som have Rettelser til den nye Udgave 
eller nye Oplysninger, om godhedsfuldt snarest at indsende disse under 
nedenstaaende Adresse. H. Weitemeyer. Erik Menveds Vej 2, København 
V.” (Ribe Stiftstidende, 1902)
=> Mange henvendelser

■ Fremgangsmåde: Mere systematisk

■ Korrespondance med forlaget

■ Kritik og rettelser



4. udgave. Forside til skema (landsogn) 

Kilde: Udsnit af forside til skema, RA 10091, pakke 6



4. udgave, Frederiksborg amt (1918)
■ ”Ændringer i kommunale Forhold.
■ Ændringer ved Kirker eller Skoler. 
■ Ved de nyopførte Kirker bedes anført Opførelsesaaret, af hvilke Dele Kirken 
bestaar, Inventar af særlig Interesse, Arkitektens Navn.
■ Forsamlings- og Missionshuse (Opførelsesaar m.m).
■ Hospitaler, Fattiggaarde, Stiftelser (Opførelsesaar m.m., Antal Pladser).
■ Mejerier.
■ Større Fabriksanlæg.
■ Gaarde over 12. Td. Hartk. (deres Hartkorn, Ejendomsskyld, Areal, deraf Ager, 
Eng, Skov etc.)
■ Der ønskes Oplysninger om naturskønne Steder, om Steder, hvor Folk søger hen 
paa Skovture, til Badning osv., om Gæstgiverier og Traktørsteder paa saadanne
Steder, der i turistmæssig Henseende har Betydning”

(fra skema til Trap Danmark, 4. udgave, Frederiksborg amt, RA 10091, pakke 6)



4. udgave, Vejle amt (1925)
I indledningen:
”I hvert enkelt Tilfælde ønskes nøjagtig Oplysning om, i hvilken By det ligger.”

Formulering af spørgsmål (ikke bare punkter)
Først som tidl. om landskabet, kirken og kommunale forhold – herefter:
■ ”Er der kommet nye Skoler; er de gl. ombyggede, el. nedlagte? (Opførelsesaar og 
Arkitekt). Er der private Skoler, Realskoler, Højskoler o. lign.?
■ Er der Forsamlings-, Menigheds- og Missionshuse? (Opførelsesaar, Arkitekt).
■ Er der Hospitaler, Stiftelser, Sygehuse, Fattiggaarde, Alderdomshjem? Er de 
tidligere ændrede el. nedlagte (Opførelsesaar, Artikekt og Antal Pladser ønskes 
oplyst).
■ Er der Elektricitets-, Vand- og Gasværker, kommunale el. private? (Anlægsaar)
■ Er der Mejerier? (Andels- el. Fællesmejerier, Opførelsesaar).
■ Er der Brugsforeninger, Købmandshandler, Møller, Hoteller, Kroer?
■ Er der Fabriksanlæg (ved de større ønskes Oplysninger om Arbejderantal og 
Produktion)…”
Herefter som tidl. spørgsmål om større gårde
(fra skema til Trap Danmark, 4. udgave, Vejle amt, RA 10091, pakke 28)



Skema til 4. udgave (købstadssogn)

Kilde: Udsnit af forside til skema, RA 10091, pakke 28



Kilde: Skema, RA 10091, pakke 48





Flere skemaer dukkede op…
Fem forskellige spørgeskemaer er fundet:
■ 1952 (Frederiksborg amt)
■ 1955 (Odense amt)
■ 1958 (Hjørring amt)
■ 1960 (Ålborg amt)
■ 1962 (Randers amt)

Særligt skema til købstadssogne 
(supplement til skemaet over landsogne)

Skemaernes opbygning:
■ Præcisering af spørgsmål
■ Men også andre ændringer…



5. udgave
Sammenligning af udvalgt spørgsmål:
■ ”Nye mejerier? (Andels- eller fællesmejerier), slagterier, andelsvaskerier, 

andelskølehuse el. lign. tekniske anlæg? (Opførelsesår)” 
(Frederiksborg amt, 1952)

■ ”Hvilke (nye) mejerier (andels- eller fællesmejerier), slagterier, andelsvaskerier, 
andelskølehuse, gas- og vandværker el. lign. tekniske anlæg? (Opførelsesår) 
Hvilke nedlæggelser af tekniske anlæg (mejeri, elektricitetsværk el. lign.)” 
(Odense amt, 1955)

■ ”Hvilke (nye) mejerier (andels- eller fællesmejerier), slagterier, eller tekniske 
anlæg? (Opførelsesår) Hvilke nedlæggelser af tekniske anlæg (mejeri o. lign.)” 
(Randers amt, 1962)

⇒ Jf. Det digitale Atlas over Kulturmiljøer i Danmark

Nye typer kom til, andre udgik

Skemaernes benyttelse: 
■ Udfyldt omhyggeligt
■ Flere meddelere pr. sogn



Kilde: Skema, RA 10091, pakke 48



Resultater af arkivstudierne
■ Værkets fokusområder
■ Kontinuitet mellem de forskellige udgaver (redaktører, inspiration fra 
forrige udgave)
■ Intern og ekstern kontrol af oplysningerne
■ Indsigt i arbejdsrutiner og indsamlingspraksis
■ Tendens: Stadig mere systematisk
■ 5. udgave (og måske 4. udgave) skiller sig ud 
■ Forskelle på de enkelte bind (4. og 5. udgave)
■ Fokus på geografisk beliggenhed (stednavne)
⇒Opmærksomhed på disse forhold ved benyttelse





Min benyttelse af Trap Danmark

XXXTematiske kort

XXXGrovtypologisering efter funktion

XXDen ”typiske” by

XXHovedgrupper (1-11) – kun Trap 5

XDendrogram (kvantitativ, udvikling)

XTrap 1: Kvantitativ og kvalitativ

XTrap 2: Kvantitativ og kvalitativ

XTrap 3: Kvantitativ og kvalitativ

XXTrap 4: Kvantitativ og kvalitativ 

Beskrivelse af fordelingen ved hjælp af fempunktsopsummering 
(fraktiler), middelværdi og standardafvigelse samt dendrogram.
Beskrivelse af samvariation med befolkningstal
Tematiske kort

XXXTrap 5: Kvantitativ og kvalitativTrap 1.-5. udgave 
analyseret i 
Access, Excel og 
GIS

MetodePrioritetUdtrykMateriale og 
værktøjer

■ Værket kan belyse de nye byers opståen, udvikling og særlige 
karakteristika
■ Kvalitativt og kvalitativt
■ Værket må benyttes sammen med andre kilder – især kort, som kan 
forbedre dets brugbarhed (muligt at placere funktionerne)





Antal ”elementer”
Elementer i Trap Danmark 1.-5. udgave (antal)
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”Elementernes” fordeling (tæthed)
Elementer i Trap Danmark 1.-5. udgave (antal pr km2) 
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”Elementer” afsat på kort
Elementer i Trap Danmark  1.-5.-udgave fundet på kort (procent)
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Elementer afsat på kort (alle områder)
Afsat på kort (alle områder)
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Konklusion 
Resultater af den kildekritiske gennemgang og de praktiske 
erfaringer med værket:

■ Trap Danmark kan give et enestående overblik over 
udviklingen i Danmark i godt og vel et århundrede fordelt på 
fem nedslag, men værket må benyttes kritisk og kombineres 
med andre kilder, og især topografiske kort er et helt 
uundværligt supplement.



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


