Trap Danmark og den danske topografiske tradition

I disse år udkommer 6. udgave af Trap Danmark i 34 bind samt en digital version med supplerende
information og en app, der kan give brugerne oplysninger om det sted, hvor de aktuelt befinder sig.
Det nye værk adskiller sig på mange punkter fra sine forgængere, men det er også muligt at pege på
nogle lange linjer i dansk topografisk tradition. Første del af seminaret vil derfor sætte fokus på en
række initiativer i 16-, 17- og 1800-tallet til indsamling af væsentlige informationer fra alle dele af
Danmark. I anden del præsenteres og diskuteres Trap Danmarks 6. udgave, herunder de
prioriteringer og valg, som må gøres for at realisere projektet inden for en kort årrække. Et af de
emner, der vil blive drøftet, er beskrivelsen af byernes historie.

Program
Kl. 10.00

Introduktion (Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv)

Kl. 10.20

Den ældste del af den topografiske tradition (Thomas W. Lassen, fhv.
museumsinspektør, Maribo)

Kl. 11.00

Erik Johan Jessen og Jens Peter Trap – en sammenlignende analyse af et umage par
(Jørgen Mikkelsen, seniorforsker, Rigsarkivet)

Kl. 11.40

Pause

Kl. 11.50

Stiftsrelationerne fra 1730’erne og formidlingen af dem (Søren Bitsch Christensen,
stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv)

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.15

Trap Danmarks 6. udgave – en oversigt bl.a. over nogle af de valg, vi har truffet (Niels
Elers Koch, administrerende direktør og chefredaktør, Trap Danmark A/S)

Kl. 14.00

At skrive til Trap – erfaringer og synspunkter fra tre bidragydere (Tina Knudsen
Jensen, arkivar, Randers Stadsarkiv; Flemming Nielsen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv;
Jørgen Mikkelsen, seniorforsker, Rigsarkivet)

Kl. 15.00

Kaffepause

Kl. 15.15

Diskussion på grundlag af eftermiddagens oplæg

Kl. 16.00

Afslutning

Tid og sted

12. november 2018. Aarhus Stadsarkiv, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Pris
Arrangementet (inkl. kaffe og let frokost) er gratis.
Tilmelding
Senest torsdag d. 8. november til stadsarkiv@aarhus.dk. Max. deltagerantal: 60.
Arrangører
Aarhus Stadsarkiv, Dansk Center for Byhistorie, Dansk Komité for Byhistorie, Dansk
Lokalhistorisk Forening, Organisationen af Danske Arkiver

