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Få omfattende viden om Rødovre Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 150 forskere
og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog med viden om det væsentligste fra IrmaByen til

Damhuskroen og fra Islev til Hendriksholm. Læs om Kagsmose og Vestvoldens klokkemorkler. Få historien
om kommunens eneste bevarede gravhøj, Valhøj, Irmas kafferisteri og kollektivbebyggelsen Carlsro. Få viden
om Rødovre Mighty Bulls, Henry Heerup, Danmarks første butikscenter og meget mere. Trap Danmark har
det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle. Bogen er baseret på indholdet om
Rødovre 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 Rødovre Kommune, i

målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Erik Nielsen. Opdag Danmark – med Trap.

Gerlev er beliggende i Gerlev Sogn med Gerlev Kirke i bebyggelsen. Trap Danmark har det væsentligste med.

Irma Taastrup

Fra det mest almindelige til det mest specielle. Trap Danmarks 6. Trap Kongeriget Danmark 3. Af synlige
fredede fortidsminder fra oldtiden er kun Valhøj der tidligere indgik i højgruppen Valhøjene bevaret i dag.
Desuden har Trap Danmarks Faglige Råd fastlagt de overordnede . Bogen er baseret på indholdet om
Rødovre Kommune i Trap Danmark 6. Dette skyldes formodentlig at området tidligt blev opslugt af

Københavns udbygning. Næste år er Trap Danmarks bogserie om alle 98 kommuner færdig. Der er registreret
forholdsvis få fortidsminder i Rødovre Kommune. Få omfattende viden om Rødovre Kommunes natur

historie kultur og samfundsforhold. Trap Danmark har det væsentligste med. Her får du hverdagen til. end
10.000 sider fordelt på 34 bind hvoraf de 31 bind kommune for kommune . Kommunebøger Trap Danmark 6.

Trap Danmark giver en omfattende og rigt illustreret stedsspecifik viden om Vestegnen. N Elers Koch.
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