
 

Det digitale Trap Danmark 
– en ny indsamling og formidling af steder og lokaliteter på digitale kort 

 

 

 

 

 

 

Peder Dam, digital redaktør 



Dette oplæg 

 

 

• Hvad er det digitale Trap Danmark? 

• Hvordan når vi i mål? 

 

- Her med fokus på indhold, ikke på applikationerne (Mobile First) 



Trap Danmark gennem 160 år 

• 1856 til 1860: Statistisk-topographisk 

Beskrivelse af  Kongeriget Danmark                

af  Kabinetssekretær J.P. Trap 
 

 

• 1. udgave 1856-60 i 3 (+1) bind  

• 2. udgave 1871-79 i 6 bind  

• 3. udgave 1898-1906 i 5 bind  

• 4. udgave 1929-1932 i 10 bind 

• 5. udgave 1959-72 i 31 (+1) bind 



Fra Trap 5 til Trap 6 

Ca. 14.000 sider 9.000 sider 
(ca. halv tekst af Trap5) 



Funktionaliteter 
kendt fra de 

bedste 
geografiske 

platforme – og 
gerne bedre 

Funktionaliteter 
kendt fra de 

bedste 
geografiske 

platforme – og 
gerne bedre 

”en beskrivelse af hvert 
hjørne af landet” 

 

”al væsentlig viden” 
 

”verdens mest omfattende 
beskrivelse af en nation” 

 

”foretrukne platform at 
formidle stedbestemte 

informationer” 

”en beskrivelse af hvert 
hjørne af landet” 

 

”al væsentlig viden” 
 

”verdens mest omfattende 
beskrivelse af en nation” 

 

”foretrukne platform at 
formidle stedbestemte 

informationer” 



Liste over ønskede lokalitetstyper 

Prioriteret og definerede lokalitetstyper: 
• Byer (over 200 indbyggere) 

• Kirker 

• Skove 

• Fortidsminder 

• Mindesmærker 

• Søer 

• Virksomheder 

• Landsbyer 

• Osv. osv. (pt 113) 



Liste over ønskede lokalitetstyper 

Krav: 
• Skal placeres på kort (typisk punkt, linje eller mindre 

polygon) 

• Definerbar (fx efter faglige kriterier eller kilde) 

• Skabelon for hver lokalitetstype 

• Fuldstændighed (jævnfør overstående) 



Liste over ønskede lokalitetstyper 

Knappe til at skrue på ambitionsniveauet: 
• Antallet af lokalitetstyper 

• Valget/fravalget af de mest udfordrende lokalitetstyper 

• Dybden af beskrivelserne: 

• Længde, formidlingsform, niveau 

• Samarbejdspartnere 

• Ressourcer 



Beskrivelser i Trap Danmark Digital 

Bogværket 

Databaser fra samarbejdspartnere 
• SLKS, KB, RA, NM – og flere i fremtiden 

 

 
 
Ekstra Trap-beskrivelser til det digitale 



Trap Danmark pt og det næste halve år 

• Trap Danmark Topografisk Atlas – er udkommet 

• Digitaliseret og søgbar udgave af Trap5 – er tilgængelig 

mod abonnement og enkeltkøb 

• Trap Danmark første tekstbind – udkommer 11. 

november 

• Trap Danmark Digital – beta-version fra 11. november: 

bogen og udvalgte lokalitetstyper fra Hjørring 

Kommune 

 


