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Marsklandet er en guide, der giver både de besøgende turister og lokalbefolkningen et kompetent og
forunderligt indblik i et landskab, der strækker sig fra Ribe i nord til halvøen Eiderstedt med Husum og

Friedrichstadt i syd. Både naturmæssigt og kulturelt har marsklandet meget at byde på. Fra Eideren i syd til
Kongeåen i nord, fra vadehavsøerne i vest til Gestranden i øst. Dansk og tysk. Et grænseland med en historie
fyldt med stormfloder og krig. På hver side af den politiske grænse mødes mindretallene fortsat i egne skoler,

danske, tyske, frisiske.

Marsklandet er et af mest unikke naturområder, et tilholdssted for millioner af vadefugle. Sort sol mellem
land og hav.

Oplev Marsklandet er en praktisk natur- og kulturhistorisk guide, der giver masser af ideer til
udflugter.Bogens mange  fotos giver et fremragende forhåndindtryk af steder og seværdigheder. Selv de der

regelmæssigt besøger området, vil opdage nye sider i bogen, da den ikke kun beskriver de velkendte
attraktioner, men også de ukendte og oversete.

Bogens forfatter, Valdemar Kappel er en erfaren natur- og rejsebogsforfatter.
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