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Trap Danmark¤Jammerbugt, Thisted, Brønderslev Hent PDF Forlaget skriver: Er du interesseret i den historie,
natur og kultur, der er omkring dig? 

Trap Danmarks bind 4 giver dig en omfattende stedsspecifik viden om Jammerbugt, Thisted og Brønderslev
kommuner. Over 100 forskere og eksperter har bidraget med viden til den flot illustrerede bog om det

væsentligste fra Blokhus til Agger og fra Hanstholm til Asaa. 

Bliv klogere på Sjørring Voldene, Vejlerne, Store Vildmose og Jyske Ås, der ikke er en ås, men en
randmoræne. Få viden om det 63 mio. år gamle Bulbjerg, der er presset op af undergrundens salt og i dag er
Danmarks eneste fuglefjeld uden for Bornholm. Læs om indremissionske Vorupør Fiskekompagni og den
farlige kyst, der har kostet mange menneskeliv. Bliv klog på Thorupstrand Fiskelaug, Cold Hawaii og den

tidlige turisme i Blokhus og find fakta om Thylejren, romanske kirker og Voergård Herregård. Trap Danmark
har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle. 

Opdag Danmark – med Trap. 

Trap Danmark er et samlet værk på i alt 34 bind, der beskriver alle 98 kommuner og afsluttes med to bind
(bind 1 og 2) om hele Danmark. Bøgerne udkommer frem til slutningen af 2020 og indeholder den

væsentligste viden om geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur, etnologi samt
samfunds- og erhvervsliv.
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