
TEGN ABONNEMENT PÅ TRAP DANMARKS 34 BINDS-BOGVÆRK 
GENNEM DIN LOKALE BOGHANDLER

Trap Danmark er en uundværlig samling af viden for dig, der gerne vil have et indgående 
kendskab til den natur, historie og kultur, som danner baggrund for den videre udvikling 
af Danmark. Hvad enten du ønsker oplysninger om rådhuset i Ebeltoft, Tøndermarskens 
dyreliv, Nørrebros historie, Middelfarts erhvervsstruktur, Bornholms vandfald, Læsøs 
tanghuse eller lollandske dialekter, finder du svaret her.

Trap Danmark bygger på en lang og helt enestående tradition, som startede i 1856.
Værket er udkommet 5 gange, men det er omkring et halvt århundrede siden sidst.
Derfor kommer nu den 6. udgave – en fuldstændig nytænkt og nyskrevet version. 
Sidste bind forventes at udkomme ultimo 2020. 

Ca. 10.000 sider fordelt på 34 bind med den væsentligste viden om Danmarks geolo-
gi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og er-
hvervsliv. Præsenteret én kommune ad gangen. Et læseværdigt, sammenhængende og 
rigt illustreret værk om landets kommuner og landet som helhed. Indholdet er skrevet 
af et stort hold af landets førende forskere og eksperter, redigeret af fagredaktører og 
valideret af eksterne fagkonsulenter. Desuden har Trap Danmarks Faglige Råd fastlagt de 
overordnede redaktionelle principper og kriterier. Trap Danmark udvikler sammen med 
række partnere desuden et digitalt univers, som bliver frit tilgængeligt for alle - og som 
ikke er en kopi af bogværket.

BETAL 299 KR. PR. MÅNED I 48 MÅNEDER OG FÅ:

• Hele bogværket - 34 bind - udleveret hos din boghandler, så
         snart de udkommer (2016-2020)
• Månedligt nyhedsbrev Nyt for abonnenter fra Trap Danmark
• Invitationer til receptioner og andre begivenheder
• Adgang til Trap 5 online (bogværket fra 1953 til 1972 digitaliseret)
         Uden abonnement koster adgangen 1.275 kr. frem til 2020
• 20% rabat på ekstra bind og kommunebøger fra Trap Danmark

UDFYLD KONTRAKTEN HOS DIN BOGHANDLER


