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Trap Danmark¤Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord Hent PDF Forlaget skriver: Er du interesseret i
den historie, natur og kultur, der er omkring dig?

Trap Danmarks bind 6 giver dig en omfattende stedsspecifik viden om Morsø, Vesthimmerland, Rebild og
Mariagerfjord kommuner. Over 100 forskere og eksperter har bidraget med viden til den flot illustrerede bog

om det væsentligste fra Løgstør til Hobro og fra Nykøbing Mors til Hadsund. 

Bliv klogere på moler, Feggeklit og de himmerlandske heder, som viser, hvordan meget af Himmerland så ud
før opdyrkningen. Få viden om alt fra orkideen fruesko, der kun vokser i Rebild Kommune, til det tidligere
birgitinerkloster – nu Mariager Kirke, der er en af landets højeste kirker. Læs om økologiske Livø, de såkaldt
falske bakker i Rebild og om risikoen for iltsvind i Danmarks længste fjord – Mariagerfjord. Du får også fakta
om udvinding af stensalt fra Perm-tiden, om jernstøberiet, muslingefestivalen og kulturmødet på Mors. Kom
med i dybden inde i Rold Skov og læs om bunkeren Regan Vest. 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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