Pressemeddelelse
Djurslands herligheder afsløres i ny bog
Lena Bendt og Peter Vestergaard har haft stor succes med deres
to år gamle guidebog om Aarhus (4. oplag 2021). Men i stedet for
at hvile på laurbærerne har de brugt tiden på at skrive endnu en
bog, denne gang om deres nuværende hjemegn: Djursland.

»

Det har været en fornøjelse at få lov til at udfordre den region, hvor vi selv bor. Djursland
har så meget at byde på med betagende naturoplevelser, spændende attraktioner og museer,
gallerier, butikker og gastronomi,« fortæller Peter Vestergaard og fortsætter:

»

Vi håber, at bogen bliver lige så godt modtaget som Aarhus-bogen, for Djursland er virkelig
en af Jyllands perler. Her er oplevelser i hver landsby og købstad.«
Djurslands fascinerende landskab er skabt af istidens gletsjere, og fortiden er alle steder
nærværende i bakker og klinter her på ’Jyllands næse’. Ved oldtidens gravhøje mærker man
historiens vingesus. Kirker og herregårde fortæller om tidligere tiders rigdom og frodighed,
og moderne kunstnere, iværksættere og ildsjæle gør, at Djursland stadig lever og tilbyder et
væld af spændende oplevelser for både lokale og besøgende.
111 steder på Djursland som du skal se fortæller om de ukendte, usædvanlige og helt
unikke sider af Djursland. Besøg 50-kroner-dyssen, Tyskertårnet, Knalv Knold og Storkesøen.
Tag på fisketur, badetur og kunsttur. Lad ganen nyde de lokale lækkerier lige fra frisk fisk og
gode bøffer over økologisk vin og nybrygget øl til sprøjtefrie æbler og eksklusive småkager.
Djursland har det hele!
Lena Bendt er uddannet cand.arch. fra Arkitektskolen Aarhus i 1986 og skulptør fra Århus
Kunstakademi i 2010. Peter Vestergaard er uddannet journalist i 1986. Han har blandt andet været
chefredaktør på Århus Stiftstidende og pressechef i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Han er
i dag formand for Syddjurs Egnsteater.Forfatterparret har siden 2016 boet på Mols, og sammen har de
gennem mange år haft sommerhus på Djursland.
Bogens fotograf Henrik Bjerregrav er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1987 og arbejder som
selvstændig fotograf med både stillfotos og video.
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