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Få omfattende viden om Ishøj Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt 

har 154 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog med viden om det 

væsentligste fra Solhøj til Ishøj Tange og fra Tranegilde Mose til Vejleåparken. 

  

Bliv klogere på Strandparkens tilblivelse, de fundne cirkusbægre og Ishøjfyrsten. Læs om 

Thorsbro Vandværk, udviklingen fra Ishøjplanen til Vejleåparken og Mevlana Moske, der 

er en af Danmarks første moskeer. Få viden om herregården Benzonsdal, ARKEN 

og meget mere. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det 

mest specielle. 

  

Bogen er baseret på indholdet om Ishøj Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 30: 

Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk og er suppleret med et 

kort over København og omegn, herunder Ishøj Kommune, i målforholdet 1:75.000 samt et 

forord af borgmester Ole Bjørstorp. 

  

Opdag Danmark - med Trap. 

   

Medlemstilbud gældende til 1. dec. 2019 
Trap Danmark tilbyder medlemmer af Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening 20% 

rabat af vejledende udsalgspris på ovenstående  titel. Bogen  leveres fragtfrit  med GLS til 

din hjemmeadresse (i Danmark). Prisen bliver således 160 kr. ind. moms og levering. 

   

Sådan bestiller du: 
Send en e-mail til info@trap.dk med emnet: "Thorslunde-Ishøj LF". 

I mailen skriver du dit navn, adresse, telefonnummer og din e-mail adresse samt 

antallet af bøger af titlen, du ønsker at købe af Trap Danmark: Ishøj Kommune til 160 kr. 

Måske er bogen også relevant som gave til en god ven. 

   

Betaling og levering 
Når vi har registreret din bestilling, modtager du en faktura på din e-mailadresse. 

Du kan betale beløbet med MobilePay til 25 84 33 27 eller 



via din webbank til bankkonto: 4183 00117 47744 

HUSK AT ANFØRE DIT NAVN VED BETALING 

Når vi har registreret din betaling, sender vi pakken med din bestilling via GLS. 

Med venlig hilsen Trap Danmark Agern Alle 13, 2970 Hørsholm www.trap.dk 

 

Trap Danmark udkommer i disse år for 6. gang med leksikale informationer, levende fortællinger 

og dybdegående beskrivelser om Danmark. Udgaven udkommer som et bogværk i 34 rigt 

illustrerede bind, som 98 kommunebøger  og som et omfattende digitalt univers. Ti/meld dig 

nyhedsbrevet på www.trap.dk, hvor du også kan læse om de aktuelle og kommende udgivelser, 

indholdet i værket, redaktionen, ambassadørerne, Traps Faglige Råd og hvilke fonde, der står 

bag udgivelsen. 

 

Senere fik maj også en anden betydelse, således skriver Mads Nielsen i sit digt "En lærke 

lettede" kort efter befrielsen 5. maj. 1945. 

 

   En lærke lettede og tusinde fulgte / og straks var luften et væld af sang. 

   De tusinde tårne tog til at tone, / så luften fyldtes af klokkers klang, 

   og byer blomstrede rødt og hvidt;  / og det var forår og Danmark frit.  

 




