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Ella Bella is 5 jaar oud en haar broer Otto is 10. 
Ella Bella is dol op reizen en gaat graag met 
Otto, Mamma en Pappa op avontuur. Op al haar 
reizen heeft Ella Bella haar rugzakje bij zich. 
Daar doet zij dingen in die haar aan de vakantie 
doen denken. Otto is superslim en heeft ook een 
geweldig goed geheugen. Dus hij heeft geen 
voorwerpen nodig om te onthouden waar hij is 
geweest.

Pappa is daarentegen een beetje vergeetachtig 
aan het worden. Ella Bella weet bijna zeker dat hij 
daarom zoveel foto’s maakt als ze op reis zijn. Hij 
heeft een soort extra geheugen nodig, en foto’s 
zijn dat op een bepaalde manier. En Mamma zegt 
dat zij zich het beste in vorm voelt als ze in de 
loop van de dag heel veel koffie drinkt...
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De vader van Ella Bella heeft (in overleg met 
Mamma) een nieuwe auto gekocht, omdat de 
oude auto krakkemikkig en aan vervanging 
toe was. Daarnaast vinden Pappa en Mamma 
het belangrijk dat Ella Bella en Otto meer over 
de Deense cultuur en geschiedenis te weten 
komen. Met een nieuwe auto kan het hele gezin 
in Denemarken rondrijden en de steden, natuur, 
musea en nog veel meer verkennen.

Ze hebben samen besloten om het gebied rond de 
Waddenzee & Ribe te verkennen. De natuur rond 
de Waddenzee is uniek en heeft veel te bieden. 
En Ribe is de oudste stad van Denemarken met 
in het centrum meer dan 100 monumenten. De 
geschiedenis van Ribe is terug te voeren naar de 
Vikingtijd. Dus als de stad met een grote taart 
zijn verjaardag zou vieren, dan zouden daar 1300 
kaarsjes op gezet moeten worden...

Het gezin gaat de toren van de Domkerk van 
Ribe bekijken, Vikingen voor één dag spelen, 
fantastische natuurverschijnselen zoals de 
Zwarte Zon bekijken, zandkastelen op de mooiste 
zandstranden van Noord-Europa bouwen, op 
Gram Kasteel spoken achternazitten, leuke 
glijbanen in een waterpark uitproberen, de 
zeehonden van dichtbij bekijken, met paard-en-
wagen op Mandø rondrijden, water in hun laarzen 
krijgen en nog veel en veel meer. Want rond 
de Waddenzee & Ribe zijn er veel verschillende 
dingen te beleven.
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Als Mamma en Pappa Ella Bella en Otto op 
avontuur meenemen, vinden ze het prettig om 
zich eerst een beeld van de nieuwe bestemming 
te vormen, bijvoorbeeld door die bestemming van 
bovenaf te bekijken. Dus als ze in Ribe aankomen, 
gaan ze eerst de toren van de domkerk van de 
stad beklimmen.

Terwijl ze de toren beklimmen, telt Ella Bella de 
traptreden. Als ze tot 96 heeft geteld, hoopt Ella 
Bella dat ze er gauw zullen zijn, want ze kan maar 
tot 100 tellen... Maar Pappa zegt dat het nog wel 
even kan duren. Ze zijn pas op de plek waar je 
van de eerste toren, de Mariatårn (Mariatoren), 
naar de Borgertårn (Burgertoren) kunt lopen. 
Vanaf die laatste toren heb je een schitterend 
uitzicht over Ribe en over een groot gedeelte van 
de Waddenzee.

Ella Bella vindt het vreemd dat er zoveel torens 
op de kerk zitten. En ze zijn allemaal verschillend. 
Mamma vertelt dat dat komt doordat Ribe 
Domkerk meerdere malen is omgebouwd en 
uitgebouwd. De kerk die er nu staat is tussen 
1110-1134 gebouwd. Maar dat was zonder de 
grote, rode Borgertårn (Burgertoren) die pas in 
1333 gebouwd is – dus ongeveer 200 jaar later.

Oorspronkelijk was de Borgertårn (Burgertoren) 
65 meter hoog en had hij een mooie spits, maar 
die stortte in 1534 in. En toen men 61 jaar later 
de toren wilde repareren, was er niet genoeg geld 
om de spits weer op te bouwen. Daarom is de 
toren nu wat lager – en heeft hij een plat dak.
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Nu is het hele gezin eindelijk op de top aanbeland 
– Otto, die het tellen heeft overgenomen, weet nu 
dat ze 248 treden hebben beklommen. Ella Bella 
loopt snel naar de kijkers die boven op de toren 
staan. En al wil Pappa niet al te dicht bij de rand 
komen, omdat hij last heeft van hoogtevrees, 
wil hij Ella Bella best met de kijker helpen. Dan 
heeft hij gelijk ook iets waar hij zich aan vast kan 
houden... 

Terwijl Ella Bella door de kijker kijkt, Pappa 
de kijker vasthoudt en Otto de dikte van de 
vlaggenstok controleert, wijst Mamma een aantal 
dingen aan die ze tijdens hun tocht rond de 
Waddenzee en in Ribe gaan bekijken. En Ella Bella 
bedenkt stiekem dat het misschien best slim is 
dat er lang geleden geen geld was om de spits 
weer op de Borgertårn (Burgertoren) te zetten. 
Want anders kon je nu niet van het prachtige 
uitzicht over de stad genieten...
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Nadat ze zich vanaf de Borgertårn (Burgertoren) 
van de Domkerk van Ribe een beeld van Ribe 
gevormd hebben, zijn Ella Bella, Otto, Mamma en 
Pappa klaar om de stad te gaan verkennen. 

Daarom stelt Pappa voor dat ze diezelfde avond 
met één van de Nachtwachten van Ribe de smalle 
straatjes met kinderkopjes doorkruisen. Otto 
vertelt dat een nachtwacht een soort wachter is 
die er vroeger voor zorgde dat er ’s nachts orde 
en rust in de stad was. Ella Bella vindt dat wel 
spannend klinken.

De rondleiding met één van de nachtwachten van 
Ribe begint bij Weis Stue, een gezellig restaurant 
dat niet ver van de domkerk vandaan ligt. En 
samen met een grote groep andere toeristen 
staan Ella Bella en de rest van het gezin klaar als 
de nachtwacht begint te lopen en te zingen.

Pappa vertelt Ella Bella en Otto dat de nachtwacht 
vroeger een aantal verschillende taken had. Dat 
wil zeggen: naast het handhaven van de orde en 
rust. Eén ervan was om elk uur een couplet uit 
het wachterslied te zingen. Op die manier wisten 
de Ripensen, de inwoners van Ribe, hoe laat het 
was. Maar de nachtwachten moesten zich ook de 
hele nacht wakker houden. Daarom had het lied 
dat ze zongen 10 coupletten. Eén voor elk uur van 
8 uur ’s avonds tot 5 uur ’s ochtends.
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Terwijl de groep de nachtwacht door de stad 
volgt, vertelt hij een heleboel spannende 
verhalen. Over de gebouwen waar ze langs lopen, 
de beroemde mensen die in de stad gewoond 
hebben en natuurlijk over hoe het was om 
vroeger nachtwacht te zijn. In Ribe begonnen 
gedurende de veertiende eeuw de eerste 
nachtwachten op straat orde te houden. En met 
hun effectieve wapen, de morgenster, die aan een 
lange schaft vastzat, zorgden ze ervoor dat de 
inwoners van Ribe zich in hun stad veilig konden 
voelen.

Ella Bella en Otto zijn naast de nachtwacht 
gaan lopen. Van dichtbij is hij niet zo gevaarlijk 
als Ella Bella gedacht had. Hij is eigenlijk best 
vriendelijk... En terwijl ze meelopen, vertelt hij 
Ella Bella en Otto dat een andere taak van de 
nachtwacht het waarschuwen van de mensen 
in geval van brand was. Want zoals Ella Bella 
en Otto al gezien hebben, staan de huizen in 
Ribe heel dicht op elkaar. Dus als er in één huis 
brand uitbrak, konden de vlammen zich snel 
naar de omliggende huizen verspreiden. En in 
een tijd waar er geen computers of telefoons 
waren, was het belangrijk dat de mensen zo snel 
mogelijk gewekt werden. Daarom waarschuwde 
de nachtwacht de mensen als er brand was door 
hard te schreeuwen.

Ella Bella en Otto vinden dat de nachtwachten 
een erg belangrijke taak hadden. Maar ze zijn 
blij dat zij tweeën niet de hele nacht hoeven te 
zingen en te kijken of er ergens brand is...
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De Domkerk van Ribe heeft meer te bieden 
dan alleen het fantastische uitzicht vanaf de 
Borgertårn (Burgertoren). Zowel binnen in de kerk 
als erbuiten zijn er veel interessante dingen te 
zien en te beleven.

Als Ella Bella en de rest van het gezin voor 
de kerk staan, haalt Pappa snel zijn camera 
tevoorschijn. Want hij heeft een beeld van Hans 
Adolph Brorson gezien. Ella Bella en Otto hebben 
geen idee wie deze Hans is – maar Ella Bella 
denkt dat hij erg oud moet zijn. Het beeld is 
namelijk helemaal groen. Ella Bella weet dat als 
een bronzen beeld erg oud wordt, dan slaat het 
groen uit. Dat leerde ze, toen ze samen met haar 
ouders en broer de stad Berlijn bezocht. Daar 
zagen zij de godin van de overwinning, Viktoria, 
die boven op de grote poort van de stad, de 
Brandenburger Tor, staat. Net als het beeld van 
Brorson was het beeld van Viktoria helemaal 
groen.

Terwijl Pappa foto’s maakt, vertelt Mamma dat 
het beeld van Hans Adolph Brorson daar staat 
omdat hij 23 jaar lang de bisschop van Ribe was. 
Dat was van 1741 tot aan zijn dood in 1764. Otto 
fluistert  Ella Bella in het oor dat een bisschop 
iemand is die over de kerken in een bepaald 
gebied beslist. Dit gebied heet in kerktaal een 
bisdom.

Mamma zegt ook dat Brorson niet alleen maar 
bisschop was. Hij was ook één van de grootste 
psalmschrijvers van Denemarken. Van de 800 
psalmen die in het psalmboek van de Deense kerk 
staan, zijn er wel 120 door Brorson geschreven. 
Ella Bella vindt dat ze veels te veel getallen en 
nieuwe woorden tegelijk hoort en ze raakt een 
beetje de kluts kwijt.
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Mamma vertelt dat Brorson de vader van 16 
kinderen was – en daar wil Ella Bella wel iets 
meer over horen. Moet je je voorstellen dat je 15 
broers en zussen hebt! Om Ella Bella’s interesse 
vast te houden stelt Mamma voor dat ze naar het 
vroegere huis van Brorson gaan. Het huis heet 
Tårnborg (Torenburcht) en Ella Bella begrijpt 
waarom het zo heet. Want dat is precies waar 
het huis op lijkt, een kleine burcht met een toren 
erop...

Als ze voor het huis staan zegt Otto, die bijna 
overal goed in is, dus ook in wiskunde, dat hij 
vindt dat de Tårnborg (Torenburcht) er een beetje 
scheef uitziet. Mamma zegt dat hij gelijk heeft. 
Want naar verluidt is er in het huis geen enkele 
normale hoek van 90 graden, wat vreemd is.
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Ella Bella, Otto, Mamma en Pappa zijn al 
meegeweest op een rondleiding met één van de 
Nachtwachten van Ribe. Daar hebben ze leuke 
verhalen en grapjes gehoord van een man in het 
zwart met een morgenster en een lantaarn. Otto, 
die gek is op verhalen van vroeger, krijgt daar 
nooit genoeg van. Dus als hij aan het einde van 
de rondleiding hoort dat er nog een andere soort 
rondleiding in Ribe is, haalt hij de anderen over om 
mee te gaan.

Eerst is Ella Bella een beetje onzeker of ze wel mee 
durft op deze rondleiding. Want Otto heeft gezegd 
dat dit een Ghost Walk is. En voor zover zij weet 
betekent ghost ook spook in het Engels. Ella Bella 
begrijpt niet helemaal wie vrijwillig mee wil om naar 
spoken te kijken?

Maar dan zegt Mamma dat ze zelf geen spoken 
zulllen zien, ze gaan alleen een aantal plekken 
bezoeken waar ooit griezelige dingen zijn gebeurd. 
En waar daarom de kans bestaat om deze 
doorzichtige personen tegen te komen. Dan voelt 
Ella Bella zich wat meer op haar gemak, maar voor 
de zekerheid moet Mamma beloven dat ze tijdens 
de hele rondleiding naast Ella Bella zal lopen.

Tijdens de spannende tocht door de smalle steegjes 
van Ribe vertelt de man met de zwarte cape over 
De waterelf bij de brug en Maren Splid die als heks 
veroordeeld werd en haar leven op de brandstapel 
eindigde. En over de zieke zoon van Bisschop 
Brorson die op Tårnborg (Torenburcht) spookt, over 
de Witte Dame, onthoofde piraten en nog veel meer.

Ella Bella wordt zo meegesleept door deze 
spannende verhalen dat ze helemaal vergeet om 
de hand van Mamma vast te houden...
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Op de reis van Ella Bella en de rest van het gezin 
in het gebied rond de Waddenzee & Ribe, zijn ze 
meerdere keren langs een aantal grote grasheuvels 
gereden. Pappa vertelt dat dit dijken zijn. Mamma 
vertelt dat de dijken door mensen gebouwd zijn en dat 
het doel ervan is om overstromingen tegen te gaan. 
Elke keer dat er een overstroming komt, bestaat het 
gevaar dat het Waddenzeegebied verwoest wordt. 
Dus die dijken zijn gebouwd om het water terug te 
dringen.

De dijken hebben er niet altijd gelegen en het 
Waddenzeegebied is herhaaldelijk door grote en 
verwoestende overstromingen getroffen. Vooral twee 
daarvan hebben enorme rampen langs de Westkust 
aangericht. Deze overstromingen heten De Grote 
Verdrinking en De 2e Grote Verdrinking. Tijdens beide 
overstromingen zijn er duizenden mensen omgekomen 
en de materiële schade was enorm.

Op de Skibbroen (Scheepsbrug) in Ribe staat een 
mooie eikenhouten pijler met een vergulde top. Dat is 
de Overstromingspijler die daar in 1920 is neergezet. 
Hier geeft een reeks bronzen ringen de ernstigste 
overstromingen aan die Ribe sinds De 2e Grote 
Verdrinking in 1634 geteisterd hebben. De bovenste 
ring is wel 6 meter boven de normale waterstand!

Zelfs in de Domkerk van Ribe stond het water hoog. 
En op de pijler achter de preekstoel is de waterstand 
van de overstroming van 1634 aangegeven, ongeveer 
170 cm boven de vloer. Mamma zegt dat dat net zo 
hoog is als zij lang is. Maar dan zonder hoge hakken...

Gelukkig zijn er sinds 1911 geen overstromingen meer 
aangegeven. Mamma zegt dat dat te danken is aan de 
hoge dijken die in 1912 gebouwd zijn. Dus die grote 
grasheuvels die het gezin herhaaldelijk gezien heeft – 
die hadden en hebben echt een functie!
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Veel van de avonturen die Ella Bella samen met de 
rest van het gezin in en rond de Waddenzee & Ribe 
heeft meegemaakt, hebben zich buiten afgespeeld. 
Maar vandaag regent het en Mamma stelt voor dat 
ze naar een museum gaan.

Ribe heeft namelijk een mooi en gezellig 
kunstmuseum dat midden in de stad ligt. Het 
museum bevindt zich in een erg mooi gebouw 
dat oorspronkelijk de woning van een rijke 
katoenfabrikant was. Het bevat een unieke 
verzameling met schilderijen uit de Deense Gouden 
Eeuw en vooral één van die schilderijen wil Mamma 
aan Ella Bella en haar broer Otto laten zien (en aan 
Pappa, natuurlijk...).

Terwijl Mamma de entreekaartjes koopt, bekijken de 
anderen de ansichtkaarten en boeken in het kleine 
museumwinkeltje. Ella Bella kan horen dat Mamma 
de mevrouw achter de toonbank iets vraagt, ze kan 
echter niet horen wat Mamma vraagt. De mevrouw 
wijst en Mamma glimlacht en bedankt haar.

Mamma voert Ella Bella, Otto en Pappa de eerste 
tentoonstellingsruimte in. In plaats dat ze stopt en 
het eerste schilderij bekijkt, zoals ze normaal bij 
een museumbezoek doet, loopt ze snel door naar de 
volgende ruimte. Ella Bella denkt even dat Mamma 
niet helemaal goed bij haar hoofd is. Maar dan ziet 
ze waarom Mamma zo snel is doorgelopen. 

Want op de grote muur in deze prachtige ruimte 
hangt een schilderij dat Mamma graag aan de rest 
van het gezin wil laten zien. Het schilderij heeft 
een enorme gouden lijst en Ella Bella denkt dat die 
lijst vast heel veel geld waard is. Is dat misschien 
waarom Mamma wil dat zij dit schilderij bekijken?
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Mamma lacht en zegt dat het schilderij niet door 
de lijst de moeite waard is. Het komt doordat dit 
één van de bekendste werken van de beroemde 
Skagenschilder Michael Ancher is. Het schilderij 
heet Kinderdoop in de kerk van Skagen en stelt 
de doop van Helga voor, de dochter van Michael 
Ancher. Ella Bella heeft nog nooit over deze 
beroemde schilder gehoord, maar ze kan wel 
zien dat hij erg goed kon schilderen. De stof van 
de jurken ziet er helemaal echt en lekker zacht 
uit. Ella Bella strekt haar hand uit om de stof te 
voelen, maar Pappa houdt haar tegen. Want als 
die schilderijen nog jarenlang mee moeten gaan, 
is het belangrijk dat je er niet met vette vingers 
aan zit!

Otto vindt het een beetje vreemd dat het 
museum een schilderij tentoonstelt van iemand 
die uit Skagen komt. Het is ontzettend ver van 
de kop van Denemarken naar Ribe. Dan zegt 
Mamma, die net over het schilderij staat te lezen 
in de vitrine die bij het schilderij hoort, dat Ribe 
Kunstmuseum sinds 1898 de eigenaar van het 
schilderij is, 10 jaar nadat het werk geschilderd is. 

Nadat ze de rest van de tentoonstelling in het 
museum hebben bekeken, hebben ze zin in een  
drankje. Daarom gaan ze naar het café in de 
kelder. Onder de trap staat een schattige zeehond 
van steen. Net als de stof op het schilderij ziet 
de zeehond er lekker zacht uit. Maar Ella Bella 
herinnert zich, dat je niet aan de tentoongestelde 
voorwerpen mag komen. Dan zegt Mamma, dat 
de mevrouw die de entreekaartjes verkocht, heeft 
gezegd dat je de zeehond wel aan mag raken. En 
dat veel kinderen (en soms volwassenen) dat in 
de loop van de tijd ook gedaan hebben. Daardoor 
is de zeehond nog gladder en zachter geworden – 
al is hij van steen.
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Mamma voegt toe dat om de beste uitvalsbasis 
voor de ruige Vikingtochten te hebben, Ribe 
onstond als handelsplaats aan het water. Eigenlijk 
komt de naam van de stad hiervandaan. Want de 
naam Ribe is terug te leiden naar het oud-Deense 
woord ripa, wat strepen of stroken betekent. De 
handelsplaats bestond oorspronkelijk uit een 
heleboel smalle kavels grond. Een beetje zoals 
een heleboel strookjes grond.

Ella Bella vindt dat de Vikingtochten een beetje 
griezelig klinken. Maar als ze de kans krijgt om 
in een Vikingschip te gaan zitten, grijpt ze die 
toch meteen. Misschien ligt er op de bodem van 
het schip nog wel een souvenir dat de Vikingen 
vergeten zijn... Otto schudt zijn hoofd, terwijl 
hij glimlacht en zwaait naar Pappa die met zijn 
camera in de aanslag staat.

Zoals Ella Bella en Otto meerdere malen gehoord 
hebben, begint de geschiedenis van Ribe in de 
periode die de Vikingtijd wordt genoemd. En op 
het Museum Ribe’s Vikingen valt er juist over deze 
periode veel te zien en te leren.

De collectie van het museum bevat duizenden 
vondsten die in de omgeving zijn opgegraven. Otto 
vertelt Ella Bella dat de vele vondsten meer over 
het leven van de Vikingen in Ribe vertellen. Maar 
tegelijkertijd laten die zien welke band zij met de 
rest van Europa hadden. Al waren er toen geen 
vliegtuigen of treinen, toch waren de Vikingen vaak 
“op reis”. Of misschien zou je moeten zeggen: 
op plundertocht. Tijdens zulke tochten zeilden de 
ruige, harde Vikingen naar vreemde landen om 
daar te stelen en te plunderen. En ze zorgden er 
altijd voor dat ze veel “souvenirs” van hun tochten 
mee terug naar Denemarken namen...
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Iets waar Ella Bella en Otto zich erg op hebben 
verheugd tijdens hun avontuur in het gebied langs 
de Waddenzee & Ribe is de excursie naar het Ribe 
Vikingcentrum. Niet in de laatste plaats om de 
rasechte Vikingmarkt eens mee te maken.

Otto, die over bijna alles iets weet, vertelt Ella Bella 
dat de Vikingen krijgers waren die uit Denemarken, 
Noorwegen en Zweden kwamen. De Vikingen 
zeilden langs de kusten van Europa en stalen van 
alles en nog wat. En het was een bloedige tijd! Ella 
Bella vindt dat het een beetje gewelddadig klinkt. 
Ze weet niet helemaal zeker of ze de Vikingmarkt 
durft te bezoeken...

Pappa stelt haar gerust en zegt dat het heel lang 
geleden is dat er echte Vikingen waren. In feite 
honderden jaren geleden. Het was namelijk in de 
periode tussen 700-1066. Een tijd die voor het 
gemak de Vikingtijd genoemd wordt. De Vikingen 
die Ella Bella en de rest van het gezin op de markt 
zullen zien, zijn gewone mensen die zich verkleed 
hebben als Vikingen. En ze zijn vast heel vriendelijk!

Terwijl Pappa praat heeft Otto een man ontdekt 
die een helm voor zich op tafel heeft liggen, die op 
een rasechte Vikinghelm lijkt. Otto staat binnen 
twee tellen naast hem. De helm is precies een 
kopie van het soort helm dat tijdens de gevechten 
in de Vikingtijd gebruikt werd. Ella Bella is achter 
Otto aangelopen, al is ze niet zo dol op die 
oorlogsspelletjes. Maar ze ziet dat de man met iets 
staat te priegelen. Hij ziet er erg geconcentreerd 
uit. Wat zou hij aan het doen zijn...?
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Eerst begrijpen Ella Bella en Otto niet waarmee de 
man zo geconcentreerd bezig is. Het ziet eruit alsof 
hij een aantal kleine ringetjes open- en dichtdoet, 
die hij kris kras aan elkaar zet. Ella Bella begrijpt 
waarom hij zo geconcentreerd is, want het ziet er 
een beetje rommelig uit. Ze durft bijna geen adem 
te halen, want ze is bang om hem bij zijn werk te 
storen.

Als hij eindelijk een pauze neemt en de ringetjes 
in de lucht houdt, begrijpt alleen Otto wat er van 
al die kleine ringetjes gemaakt wordt. Het wordt 
een maliënkolder. Samen met de helm gebruikten 
de Vikingen de maliënkolder om zichzelf tijdens een 
gevecht te beschermen. De maliënkolder was een 
bewegelijk soort schild dat de Vikingen over hun 
kleding droegen.

De man vertelt dat het twee jaar duurt om een 
maliënkolder te maken en dat de maliënkolder, als hij 
klaar is, ongeveer 18 kilo weegt. Ella Bella vindt het 
grappig dat dat precies zoveel is als zij weegt. 
Als de man verder vertelt dat 1 kilo ringetjes uit 
1000 ringetjes bestaat, rekent Otto razendsnel 
uit dat een maliënkolder uit wel 18.000 ringetjes 
bestaat. Dat is zo’n groot getal, dat Ella Bella er een 
beetje duizelig van wordt. Maar ze vindt het wel leuk 
om te bedenken dat haar lichaam van zoveel duizend 
ringetjes gemaakt zou zijn.

Ella Bella en Otto mogen een heleboel dingen 
uitproberen op de grote markt. Ze mogen hun 
eigen brood bakken, met een pijl-en-boog schieten, 
met houten zwaarden vechten, hun eigen munten 
slaan en nog veel meer. En als ze een echte 
Vikinguitrusting mogen proberen die door de 
Vikingen tijdens hun gevechten gebruikt werd – dan 
zijn Ella Bella en broer Otto niet meer stuk te krijgen.
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2Mamma heeft in een brochure over Ribe gelezen 
dat er op de laatste vrijdag in juli de Ribe 
Dierenshow wordt gehouden. Ella Bella heeft nog 
nooit over een dierenshow gehoord. Otto vertelt 
dat een dierenshow een plek is waar mensen 
elkaar ontmoeten om naar dieren te kijken.

Ella Bella vindt dat een beetje gek klinken. 
Waarom vinden mensen het leuk om elkaar op 
die manier te ontmoeten? Dan zegt Pappa dat 
dat onder meer is omdat er prijzen uitgedeeld 
worden. De mooiste koe, het beste paard 
enzovoorts krijgt een medaille. En je beste dieren 
meebrengen is iets dat de inwoners van Ribe al 
jarenlang doen. Dus er komen vast mensen die 
iemand ontmoeten die ze de vorige keer op de 
dierenshow hebben gezien. Op die manier is het 
ook een groot stadsfeest. Voor mens en dier.

Nu begrijpt Ella Bella het een beetje beter. Maar 
ze weet nog steeds niet zeker of het eigenlijk 
wel leuk is voor mensen die niet uit de omgeving 
komen om deel te nemen aan zo’n dierenshow. 
Als alleen de dieren medailles kunnen krijgen en 
je niemand van voorgaande jaren kent? Mamma 
zegt dat er ook een heleboel leuke dingen te doen 
zijn voor alle toeristen die op bezoek zijn. Je kunt 
een Varkensrace en het Wereldkampioenschap 
Laarzengooien meemaken en verschillende 
attracties op de kinderkermis uitproberen. Dus 
het wordt vast een leuke dag voor het hele gezin. Ri
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Om zich een beeld te vormen van de interessante 
geschiedenis van het gebied rond de Waddenzee 
& Ribe, vindt Pappa dat ze het Behang van Ribe 
moeten bezoeken. Ella Bella en Otto hebben nog 
nooit over dit behang gehoord, maar vinden dat 
het een tikje saai klinkt. Want is een behang niet 
van dat gebloemde papier dat op de muur zit?

Pappa verzekert ze dat het Behang van Ribe 
beslist niet saai is (of gebloemd...). Het is 
daarentegen een soort stripverhaal dat 12 meter 
lang is en waarop de geschiedenis van de stad 
Ribe vanaf het jaar 700 tot nu toe te zien is. Beide 
kinderen zijn nu meteen geïnteresseerd!

Het indrukwekkende kunstwerk is gemaakt door 
de kunstenaar Bernd Hobohm en wordt in de 
open lucht onder een afdak tentoongesteld, bij 
het vakantiepark Ribe Stadsvakantie Resort dat 
in de stad ligt. Het werk bestaat in totaal uit 
zes historische afbeeldingen die over de jaren 
700-1000, 1000-1300, 1300-1600, 1600-1700, 
1800 en de moderne tijd gaan. Dus perioden als 
de Vikingtijd, de middeleeuwen, de reformatie, 
de industrialisatie en nog veel meer heeft de 
kunstenaar afgebeeld.

Het behang bevat veel verschillende elementen en 
vooral Otto is onder de indruk dat de kunstenaar 
zoveel van de geschiedenis erin heeft kunnen 
verwerken. En Ella Bella – zij heeft het druk met 
al die lieve hondjes te vinden, waarvan ze ontdekt 
heeft, dat ze op elke afbeelding te zien zijn. 
Mamma vertelt dat dit zogenaamde Ribehonden 
zijn. Ella Bella is verrast dat ze er zo verschillend 
uit kunnen zien. De geschiedenis heeft blijkbaar 
een effect op alles!
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Meerdere malen tijdens hun rit in het gebied rond 
Ribe hebben Ella Bella en Otto vanaf de achterbank 
van de auto bruine bordjes waargenomen. De 
bordjes lijken op de bordjes die je ziet als je een 
stad in- en uitrijdt. Maar de bordjes die Ella Bella en 
Otto gezien hebben, staan vaak in niemandsland. 
En de Deense stadsborden zijn normaal ook niet 
bruin, denkt Ella Bella. Tot nu tot heeft Otto niet 
kunnen lezen wat er op de bordjes staat. Dus als hij 
er ongeveer 100 meter verderop eentje ziet, vraagt 
hij Mamma om dichtbij in de berm te parkeren.

“Nationaal Park De Waddenzee” leest Otto hardop. 
Dat klinkt mooi! Ella Bella heeft meer aandacht voor 
de mooie koningskroon die naast de tekst getekend 
staat. Is dat misschien omdat er koningen en 
koninginnen in een nationaal park wonen? Mamma 
begint te lachen en geeft Ella Bella, die dol op 
prinsessen is, een grote knuffel. Daarna vertelt ze 
dat de koningskroon een logo is. Dat wil zeggen: 
een soort tekening waarvan alle nationale parken in 
heel Denemarken gebruik maken. Tot nu toe zijn er 
in Denemarken drie nationale parken: Mols Bjerge 
(Mols Bergen) op Djursland, Thy in Noord-Jutland 
en dus de Waddenzee die in 2010 tot het grootste 
nationaal park van Denemarken is uitgeroepen. 
Om de Deense natuur te symboliseren wordt de 
koningskroon soms met een groene bovenkant en 
een blauwe onderkant getekend. Ella Bella vindt dat 
dat wel slim bedacht is.

Nadat Pappa een paar foto’s van Ella Bella en Otto 
naast het “koninklijke bordje” genomen heeft, 
rijden ze verder. Otto zegt dat hij nog meer over 
de Waddenzee te weten wil komen – want het moet 
een bijzondere plek zijn, als het tot nationaal park is 
uitgeroepen. Met koningskroon en alles. De rest van 
het gezin vindt dat een goed idee. En Pappa weet 
precies waar ze naartoe moeten om er nog meer 
over te weten te komen...
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... namelijk naar een plek die het Waddenzeecentrum 
heet. Dat is een soort interactief museum dat bij het 
nationaal park ligt. Ella Bella heeft eerder op school 
geleerd dat het woord interactief betekent dat je in een 
museum overal aan mag zitten – en dat is net iets voor 
haar.

Als Mamma de entree betaald heeft, vertelt de mevrouw 
achter de toonbank dat het Waddenzeecentrum een 
wereldrecord tentoonstelt. Namelijk de grootste 
oester ter wereld. Die is wel 35,5 cm lang en 10,7 cm 
breed – dat is ongeveer de afmeting van een laars 
met schoenmaat 44! De grote oester heeft een mooie 
diploma van de Guinness World of Records ontvangen, 
de organisatie die alle wereldrecords bijhoudt. Mamma 
verheugt zich erop om dit aan Ella Bella en Otto te 
vertellen!

Terwijl Mamma de kaartjes koopt, is Pappa druk aan de 
gang met het bestuderen van een kaart van het Deense 
Waddenzeegebied. De kaart toont de verschillende 
hoogtes in het gebied – van het land en het water. Ella 
Bella en Otto hebben een grote stalen bak met nat 
zand en water erin gevonden. En zoals het gezin later 
zal ontdekken is water van groot belang voor bijna alles 
wat er in het Waddenzeegebied gebeurt. Er wordt in 
het gebied bijvoorbeeld dagelijks 1 miljard m3 water 
verplaatst. Dat gebeurt twee keer per dag door iets dat 
het getij heet.

Otto vertelt Ella Bella dat door het getij de 
waterstand in de zee stijgt en daalt. Dat komt door 
de aantrekkingskracht van de maan en de zon. En dat 
de aarde tegelijkertijd ronddraait. Ella Bella vindt dat 
ingewikkeld klinken en ze wil liever zandkastelen van 
het natte zand bouwen. Maar Otto wil Ella Bella graag 
meer leren over het interessante natuurverschijnsel en 
neemt haar daarom mee naar de tentoonstelling. Hij 
weet namelijk zeker dat er meer verteld en getoond 
wordt over het getij, de Waddenzee en nog veel meer. H
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Al bij de eerste plaat stoppen Otto en Ella Bella. 
Want hier zie je op foto’s van een man die op 
dezelfde plek staat duidelijk wat er gebeurt als er 
laag- of hoogwater is – dat wordt ook eb en vloed 
genoemd.

Andere keren komt er zoveel water, dat er 
sprake is van een overstroming. Ella Bella kan 
zich best voorstellen dat dat een beetje een 
gekkenhuis is. Dus als Otto enthousiast vertelt 
dat hij net gelezen heeft dat een gedeelte van 
de tentoonstelling van het Waddenzeecentrum 
in een multimediaruimte is, waar je films over 
overstromingen kunt zien – dan moet Pappa Ella 
Bella beloven om tijdens de film haar hand vast te 
houden. Natuurlijk alleen als het te griezelig voor 
haar wordt.

Voordat ze de multimediaruimte ingaan, ziet Ella 
Bella veel mooie vogels aan het plafond hangen. 
Ze vindt het vreemd dat die daar hangen. Wat 
hebben die nou met de Waddenzee te maken?

Otto zegt dat elke keer dat er laagwater is, 70% 
van de zeebodem wordt drooggelegd. En dat 
zorgt voor een enorme voorraadkamer voor 
diverse trekvogels. In feite komen er elk jaar 
ongeveer 12 miljoen vogels langs de Wadden, 
zoals men de blootgelegde zeebodem noemt. Dat 
zijn zoveel vogels, dat de Waddenzee één van de 
10 belangrijkste watergebieden ter wereld is. En 
dat is precies de reden waarom dit gebied in 2010 
tot nationaal park uitgeroepen is.
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De zomer is het beste seizoen om dicht bij de 
mooie gespikkelde zeehonden te komen. Iets waar 
vooral Ella Bella naar uitkijkt. Tot nu toe heeft ze 
deze schattige dieren namelijk alleen maar op tv 
gezien, en ze zien er erg knuffelbaar uit. Als Otto 
haar vertelt dat volwassen zeehonden wel 100 kilo 
kunnen wegen en 2 meter lang kunnen worden en 
dat de dieren daarnaast de grootste roofdieren van 
Denemarken zijn, is Ella Bella helemaal verrast. 
100 kilo! Dat is meer dan wat Pappa weegt, en hij 
is best zwaar, vindt Ella Bella. En dat het roofdieren 
zijn klinkt ook niet zo gezellig. Dus Ella Bella twijfelt 
enigzins of het een goed idee is om de zeehonden 
te bezoeken.

Mamma verzekert haar dat het niet gevaarlijk is 
om naar de zeehonden te gaan. Want ondanks 
het feit dat zeehonden roofdieren zijn, zijn ze 
schuw en bang voor mensen. Als je dichtbij ze 
komt, dan glijden ze razendsnel het water in. Dat 
vindt Ella Bella wel geruststellend. Al betekent het 
waarschijnlijk dat ze de lieve (roof)dieren niet zal 
kunnen knuffelen...

Er zijn meerdere plekken aan de Waddenzeekust 
waar je zeehonden in hun element kunt meemaken. 
Bijvoorbeeld in het gebied dat Knudedyb heet. 
Dat is een zogenaamde zandbank die aan het 
eilandje Mandø vastzit. Pappa vertelt dat Mandø 
een hele bijzondere plek midden in de Waddenzee 
is. Door het getij, waar Ella Bella en Otto net in het 
Waddenzeecentrum iets over geleerd hebben, heeft 
Mandø tijdens hoogwater geen verkeersverbinding 
met de rest van Denemarken.

Ella Bella vindt dat dat ongelofelijk klinkt. En ze 
begrijpt niet dat het niet gevaarlijk is om op het 
eiland te wonen. Dan vertelt Pappa dat het eiland, 
met de ongeveer 35 bewoners erop, beschermd 
wordt door een zeedijk die het hoogwater Ze
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buitenhoudt. Soms stijgt het water tot boven de 
dijken en dan kan het gevaarlijk zijn op het kleine 
eiland. Otto herinnert zich dat als dat gebeurt, er 
sprake is van een overstroming. Mama zegt dat ze 
na de zeehondentocht eraan moeten denken om 
de Overstromingspijler van Mandø op het strand 
te bezoeken. Op de pijler staat aangegeven hoe 
hoog de waterstand in de loop van de tijd bij de 
verschillende overstromingen is geweest.

Om op Mandø te komen neemt het gezin de 
Mandøbus. Dat is een wagen die door een 
tractor getrokken wordt en die vanaf het 
Waddenzeecentrum vertrekt. Daarna kiezen Ella 
Bella en de rest van het gezin ervoor om met 
paard-en-wagen naar de zeehonden te gaan. Na 
een leuke hobbeltocht over de Wadden komen ze 
eindelijk bij de zeehonden, die liggen te rusten. Ella 
Bella en Otto springen snel uit de paard-en-wagen 
en lopen langzaam op de groep zeehonden toe. Ella 
Bella is erg enthousiast en wil graag nog dichter bij 
de zeehonden komen. Maar dan beginnen de eerste 
zeehonden het water in te glijden. Otto houdt Ella 
Bella tegen en herinnert haar eraan wat Mamma 
hen heeft verteld. Namelijk dat je de zeehonden 
niet moet laten schrikken. Dus samen staan de 
twee kinderen de grote dieren te bekijken – op 
een afstand die geschikt is voor mens en dier.

Op weg terug naar het stadje Mandø zegt Benny, de 
koetsier van de paard-en-wagen, dat als Ella Bella 
dichter bij de zeehonden wil komen, ze haar ouders 
over moet halen om een tocht naar het Visserij- en 
Zeevaartmuseum in Esbjerg te maken. Daar hebben 
ze namelijk een sealarium. Dat is een plek waar 
mensen dichtbij de anders zo schuwe dieren kunnen 
komen. Zonder dat je ze daardoor het water injaagt. 
Ella Bella vindt dat fantastisch klinken!
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Tot nu toe zijn de avonturen van Ella Bella, Otto 
en hun ouders vooral gegaan over dingen die 
zich boven het zeeoppervlak afspelen. Zoals 
de zeehondentocht op Mandø en begrippen 
als overstroming en getij in het informatieve 
Waddenzeecentrum.

Vandaag gaan ze iets leren over het rijke 
dierenleven dat zich onder het oppervlak van de 
Waddenzee bevindt. Mamma en Pappa weten 
niet zoveel over vissen, krabben en mossels. En 
zelfs Otto moet toegeven dat hij niet weet wat 
het verschil tussen een alikruik (slak) en een 
wadslakje is. En Ella Bella – zij kent alleen het 
verschil tussen een kwab en een kwal... Dus als 
Mamma leest dat je met een natuurgids van het 
Waddenzeecentrum op een Sea Explorer-tocht 
kunt gaan, dan heeft het hele gezin daar wel zin 
in. Dan kunnen ze vast weer iets nieuws leren!

Als ze bij het centrum aankomen, staat daar 
een groep mensen samen met de gids. Zij heet 
Karen en Ella Bella vindt al gauw dat het lijkt 
alsof Karen ALLES weet. In elk geval als het gaat 
over krabben, zeepieren en andere zeewezens. 
Zelfs Otto is onder de indruk! Ella Bella blijft in de 
buurt van Karen, dan weet ze in elk geval zeker 
dat ze iets leert – en Pappa blijft ook in de buurt 
van Karen, dan weet hij zeker dat hij mooie foto’s 
van hun vondsten kan maken.

Op de Sea Explorer-tocht gaat het erom om de 
diertjes te vinden die onder het oppervlak van de 
Waddenzee leven. En het liefst zoveel mogelijk 
verschillende soorten. Om te controleren welke 
diertjes er gevangen zijn, krijgt iedereen in de 
groep een controlelijst. Hierop staan de namen 
en goed gelijkende tekeningen van de diertjes. Er 
zijn in totaal 16 stuks waarvan Karen zegt dat het 
de diertjes zijn die
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je hoogst waarschijnlijk in het gebied zult 
aantreffen. Hierna deelt ze visnetten, plastic 
bakjes, jampotjes en andere nuttige dingen voor 
de jacht op de diertjes uit.

Eerst denkt Ella Bella dat het vreemd is dat je 
vissen en krabben met bakjes moet vangen. 
Dat lijkt haar een beetje lastig. Maar dan zegt 
Karen dat ze de bakjes alleen gebruiken zodat 
er later naar de gevangen diertjes gekeken kan 
worden. En ze worden tegelijk op een veilige 
plek bewaard totdat de groep terug is in het 
Waddenzeecentrum. Daar gaan ze namelijk hun 
vangst nader bekijken, zodat ze er nog meer over 
kunnen leren.

Iedereen in de groep is goed in het vinden van 
de diertjes op de controlelijst, en na een uurtje 
vindt Karen dat ze maar terug naar het centrum 
moeten gaan. Hier staat een groot scherm klaar 
en eerst denkt Ella Bella dat ze een film gaan 
zien. Maar dan wijst Otto naar een loep die op het 
scherm aangesloten is. En als Karen het eerste 
slakje onder de loep legt, begrijpen ze waarom. 
Via de loep worden de diertjes vele malen 
vergroot op het scherm. Op die manier kunnen 
ze de diertjes die anders heel klein zijn veel beter 
bestuderen.

Ella Bella, Otto, Mamma en Pappa vinden allemaal 
dat ze een interessante en leerzame dag hebben 
gehad. En nu weet Otto wat het verschil is tussen 
een alikruik (slak) en een wadslakje. En Ella Bella 
heeft geleerd dat een zeepier geen grijze spiraal 
is die overal boven op het zand ligt, maar dat dat 
de uitwerpselen van die pier zijn... Se
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Toen Ella Bella, Otto, Mamma en Pappa op de Sea 
Explorer-tocht meewaren met een natuurgids van 
het Waddenzeecentrum, hadden ze geen geluk met 
de krabben die ze vingen. Want het was net alsof de 
krabben die in hun groene net belandden ofwel een 
schaar mistten, een hele poot, of ze hadden een 
lege schaal...

Vooral Ella Bella vindt het jammer dat ze niet 
helemaal zelf een springlevende krab gevangen 
heeft. Dus als Mamma leest dat je nog een tocht op 
de grote Waddenzee kunt maken, onder meer om 
krabben te vangen, dan is het gezin klaar voor een 
nieuw avontuur.

Deze keer begint de tocht op een eiland dat Rømø 
heet. En terwijl ze er in de auto naartoe rijden, 
vertelt Otto Ella Bella dat er maar ongeveer 650 
mensen op het eiland wonen. Maar tijdens de zomer 
als het toeristisch hoogseizoen is, zijn er heel erg 
veel mensen op Rømø. Ella Bella hoopt niet dat er 
al te veel mensen meegaan op de tocht, waarvan 
Mamma heeft vertelt dat hij Junior Ranger heet. 
Want ze wil dit keer echt een krab vangen. En graag 
eentje die levend is. Pappa lacht en zegt dat er vast 
wel genoeg krabben voor iedereen zijn. Zelfs als alle 
650 vaste inwoners van het eiland tegelijkertijd mee 
zouden gaan op krabbenjacht.

Dan is het gezin aangekomen op de 
ontmoetingsplaats van de expeditie. Hier staat de 
gids die Iver heet en wacht op hen, samen met de 
rest van de groep. Iver heeft een trekkar klaargezet 
met alle dingen die ze op hun tocht nodig hebben. 
Voordat hij het deksel van de kar dichtdoet, ziet 
Ella Bella dat er kleine hengeltjes op de bodem van 
de wagen liggen. Waar zouden ze die voor gaan 
gebruiken? Iver lacht en zegt dat ze nog even moet 
wachten en dan gaan ze naar de haven. Ju
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In de haven heeft een vissersboot net aan de kade 
afgemeerd. Iver vertelt dat de boot garnalen aan 
het vissen is geweest. Voordat ze verdergaan raapt 
hij de garnalen die op de grond gevallen zijn op. 
Hij zegt dat zij deze zo meteen moeten gebruiken, 
als ze krabben gaan vangen. Want naast salami 
(waarbij het zijn ervaring is dat de krabben de 
versie uit Zuid-Jutland het lekkerst vinden) houden 
krabben erg van garnalen. Als Ella Bella dit hoort, 
haast ze zich om Iver te helpen de garnalen van de 
grond op te rapen.

De steiger waarvandaan ze de beruchte krabben 
gaan vangen, ligt net naast hen. En als Ella Bella 
alle garnalen van haar vingers heeft afgehaald, 
mogen zij en Otto de kleine hengeltjes uitdelen. Nu 
ontdekt ze waarom die zo handig zijn om krabben 
mee te vangen, want waar normaal een haakje 
zit, zit nu een klem. In die klem kun je een stukje 
salami (uit Zuid-Jutland) of een garnaaltje doen. 
Tsjonge, wat is dat slim, denkt Ella Bella.

Iedereen vangt al gauw iets. En als er genoeg 
krabben gevangen zijn, vertelt Iver iets meer 
over deze grappige diertjes. Onder meer hoe je 
het verschil tussen een mannetjeskrab en een 
vrouwtjeskrab kunt zien. Ella Bella en Otto proberen 
allebei om een krab vast te houden. Een levende 
krab dit keer...

Na een geslaagde krabbenvangst neemt Iver de 
groep mee naar het strand. Hier wil hij proberen 
om nog meer dieren uit de Waddenzee te vinden. 
Ella Bella, die al lang tevreden is met de vangst 
van vandaag, pakt Mamma bij de hand. En terwijl 
de anderen naar zeepieren graven, gaan zij tweeën 
een eindje in het natte zand lopen. Ella Bella kan 
niet nalaten om te denken dat het fantastisch is 
om lekker in de modder rond te soppen - zonder 
daarvoor uitgescholden te worden!
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Waar Pappa vooral naar heeft uitgekeken tijdens 
de avonturen van het gezin rond de Waddenzee 
& Ribe is het natuurverschijnsel de Zwarte Zon. 
Ella Bella begrijpt niet waarom Pappa daar zo 
enthousiast over is. Want Zwarte Zon klinkt niet 
echt als iets aangenaams... Dan lacht Pappa en 
zegt dat het niets met de zon te maken heeft of 
dat het ineens donker wordt. Otto voegt daaraan 
toe dat het iets heel anders is als het zeldzame 
astronomische verschijnsel dat zonsverduistering 
heet. Daar zal hij Ella Bella een andere keer wel 
iets meer over vertellen!

Ella Bella voelt dat ze er nu nog minder van 
begrijpt. Dan vertelt Otto dat de naam verwijst 
naar de duizenden spreeuwen die zich twee 
keer per jaar in de grote gebieden Tønder 
marsgrond en Ribe marsgrond verzamelen. 
Dat gebeurt als ze als trekvogels onderweg 
zijn van de landen in Scandinavië naar plaatsen 
in Nederland en Groot-Brittannië. Omdat het 
te lang is om deze afstand in één keer te 
vliegen houden de spreeuwen onderweg een 
pauze. Elke avond net voor zonsondergang 
verzamelen de spreeuwen zich in grote 
zwermen en vormen de duizenden vogels een 
fascinerend patroon aan de hemel. En dat 
noem je dus de Zwarte Zon.

Wordt vervolgd op de volgende bladzijde... 
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hier dichtbij staat, dan kunnen ze nu weer van 
slaapplaats veranderd zijn. Ella Bella vindt dat het 
vervelend moet zijn dat je constant van woning 
moet verwisselen. Maar dan zegt Otto dat de 
vogels geen poppen, kleren en eten hoeven te 
pakken, elke keer dat ze verhuizen...

Het ziet ernaar uit dat Ella Bella niet voor niets 
gehoopt heeft. Want plotseling komen er van 
alle kanten vogels aanvliegen in grote en kleine 
zwermen. Wat is dat een mooi gezicht!

Ella Bella kan zich levendig voorstellen dat het 
een lawaai van jewelste moet zijn in het riet. 
Want helemaal waar zij staan, kunnen ze het 
piepen van de vogels horen, al zijn ze ver weg. 
Dus als de natuurgids zegt dat het geluid nog 
een aantal keer versterkt wordt als je je handen 
achter je oren doet, dan hoort ze de geluiden 
nog veel duidelijker. Wauw – het lijkt wel alsof je 
midden in een dierenwinkel staat!

Ella Bella, broer Otto, Mamma en niet in de 
laatste plaats Pappa hebben een fantastische 
natuurbelevenis. Naast de vogels zien ze ook 
een heleboel andere dieren. Als de spreeuwen 
namelijk in hun 
gigantische 
zwerm opvliegen, 
vormen ze de 
meest fantastische 
formaties. Diverse 
daarvan lijken 
bijvoorbeeld op 
een hond, een 
slang, of een lief 
zeehondje, weet 
Ella Bella gauw aan 
te wijzen.

’s Avonds ontmoeten ze de natuurgids die hen meer 
over dit fantastische natuurverschijnsel gaat vertellen. 
Eenmaal op de plaats van bestemming is Ella Bella 
verrast dat er zoveel mensen zijn. Ze is bang dat ze 
de spreeuwen misschien helemaal niet aan de hemel 
zal kunnen zien. Dan zegt de natuurgids dat als er iets 
gebeurt, zal ze het zeker kunnen zien! De spreeuwen 
zijn namelijk zo ver weg dat iedereen ze makkelijk kan 
zien. Als de spreeuwen natuurlijk tevoorschijn komen...

Ella Bella vindt het een beetje raar dat die natuurgids 
niet zeker weet of de vogels wel komen. Is het niet 
zijn taak om dat te weten, omdat hij in de natuur 
werkt? Mamma zegt dat aangezien het een belevenis 
is waarbij de vogels het middelpunt zijn, het niet 
iets is dat mensen kunnen controleren of waar zij 
over kunnen beslissen. Ook niet als zij als natuurgids 
werken. Dus het beste wat Ella Bella kan doen is hopen 
dat er een heleboel spreeuwen zijn die bedacht hebben 
dat ze hier vannacht willen overnachten.

Terwijl ze staan te wachten op de grote zwerm 
spreeuwen vertelt de natuurgids dat de vogels het 
Waddenzeegebied als pauzegebied op hun tocht naar 
het zuidwesten hebben gekozen, omdat er vochtige 
weilanden en riet zijn. Overdag zoeken ze naar voedsel 
in de weilanden, vooral naar verschillende larven. 
Als het avond wordt, vliegen ze weer terug naar 
het riet waar ze beschutting voor de nacht zoeken, 
niet in het minst voor de vele roofvogels. Zoals de 
spreeuwen op larven leven, zijn er grotere vogels die 
graag spreeuwen eten. En om het voor die roofvogels 
zo moeilijk mogelijk te maken om te weten waar de 
spreeuwen ’s nachts slapen, veranderen ze vaak van 
plek.

Dat is één van de redenen waarom de natuurgids niet 
kan garanderen dat ze vanavond spreeuwen zullen 
zien. Al sliepen de vogels gisteren in het riet dat 
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Otto is dol op vliegeren en Pappa ook. Samen 
hebben ze diverse vliegers gebouwd. Mamma 
heeft tot nu toe alleen maar haar hoofd geschud 
over hun interesse om met stokjes, lijm, stof en 
papier te zitten knutselen. Die paar keer dat Ella 
Bella met ze meedeed, verloor ze al gauw haar 
interesse, vooral nadat ze voor de derde keer de 
vlieger aan haar trui vast had gelijmd...

Dus als Pappa voorstelt dat ze naar het 
Vliegerfestival op Fanø gaan, zijn Ella Bella en 
Mamma bedenkelijk. Maar dat zijn ze alleen totdat 
Otto ze de vlieger laat zien waar hij en Pappa 
de hele winter aan hebben gewerkt. Wat is die 
ongelofelijk mooi! En als Pappa vertelt dat de 
meeste mensen die aan het festival meedoen, 
nog langer aan hun vliegers hebben gesleuteld, 
dan willen Ella Bella en Mamma ook wel mee naar 
het vliegerfestival.

Terwijl het gezin de veerboot oprijdt die van 
Esbjerg naar Fanø vaart, vertelt Otto dat 
het festival zo groot is, dat het het grootste 
vliegerfestival ter wereld is. Wel 5000 vliegerfans 
uit de hele wereld komen midden juni vier dagen 
naar Fanø. Ze hebben de meest fantasievolle 
vliegers die je maar kunt bedenken. Ella Bella 
vindt het een beetje vreemd dat zoveel mensen 
naar zo’n klein eilandje als Fanø willen komen. Op 
weg ernaartoe in de auto heeft Pappa verteld dat 
het eiland maar 16 km lang en 5 km breed is. En 
volgens Ella Bella is dat niet zo veel. Vl
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Pappa zegt dat het allemaal in 1985 begon. Dus 
lang voordat Ella Bella en Otto geboren zijn. Toen 
kwam een man uit Duitsland naar Fanø om er 
samen met wat vrienden te gaan vliegeren. En 
dat was zo leuk, dat ze besloten het jaar daarop 
weer terug te komen met nog meer vrienden. En 
dat deden ze jaar in, jaar uit.

Wat een prachtig gezicht krijgt het gezin te zien 
als ze op Rindby Strand aankomen, dat aan 
de westkant van Fanø ligt! Duizenden vliegers 
zien ze, in de meest aparte vormen, kleuren en 
afmetingen. Er zijn hele kleine vliegers die als 
lieveheersbeestjes over de grond kruipen, grote 
roze varkens die over het strand heenspringen 
en...tja... vliegers in vormen waar Ella Bella 
niet eens woorden voor heeft! En moet je je 
voorstellen dat al die draden niet eens in elkaar 
verwikkeld raken.

Het hele gezin heeft een fantastische dag op 
Fanø. En als Ella Bella een aantal mensen hoort 
praten over een vliegerfestival voor kinderen in 
augustus, is ze helemaal klaar om mee te doen 
als Otto en Pappa volgende keer een vlieger gaan 
bouwen. Misschien is Mamma ook wel van mening 
veranderd...
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Er zijn nog meer eilanden in de Waddenzee. Eén 
daarvan is het eiland Rømø. Dat is op veel manieren 
een bijzonder eiland. 90% van het eiland bestaat 
bijvoorbeeld uit natuur. En er zijn maar twee 
stadjes op Rømø: Havneby en Lakolk. Eigenlijk 
is alleen Havneby een echt stadje met winkels, 
cafés en dergelijke. Lakolk is meer een winkel- en 
activiteitengebied voor toeristen.

Iets anders wat Rømø bijzonder maakt en waardoor 
toeristen van heinde en ver ernaartoe komen, is het 
strand aan de westkant van het eiland. Naast het feit 
dat dit door het lage water het veiligste badstrand van 
de Deense westkust is, is het een ongelofelijk breed 
strand. Het krijtwitte zand is wel 2-3 kilometer breed 
en reikt helemaal tot aan de Noordzee. Ella Bella, 
die geen verstand van getallen heeft, vindt dat 2-3 
kilometer niet zo breed klinkt. Dat zijn toch vrij kleine 
getallen!

Als ze even later op het strand rondrijden kan Ella 
Bella wel zien dat deze getallen een grote afstand zijn. 
Dus als Mamma zegt dat je op een stuk van het strand 
met de auto mag rijden zodat je niet helemaal naar de 
waterkant hoeft te lopen, is het hele gezin blij.

Voordat ze helemaal bij het water zijn, ziet Otto 
een paar grappige wagens met drie wielen waarop 
een groot windsurfzeil bevestigd is. De kleurrijke 
voertuigen racen razendsnel heen en weer over het 
strand. Wauw, dat ziet er leuk uit! Otto zegt tegen 
Pappa dat hij meteen even moet stoppen.

Als ze dichterbij komen leest Otto dat de grappige 
wagens Blokarts heten. En gelukkig kun je er zelf ook 
een ritje mee maken. Broer Otto is groot genoeg om 
er alleen in te rijden en Ella Bella haalt Pappa over 
om samen met haar een ritje te maken. Kort daarna 
crossen ze alle drie in hoog tempo over het strand. Rø
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De Waddenzee & Ribe liggen in Jutland, en wel 
in Zuidwest-Jutland. Daar ligt ook Esbjerg, de op 
vier na grootste stad van Denemarken. Mamma 
vindt het tijd dat het hele gezin weer eens een 
grote stad bezoekt. Want tot nu tot hebben ze 
vooral veel dingen in de natuur gedaan. En als ze 
de anderen verzekert dat ze niet (alleen maar) wil 
winkelen of naar een café wil, zijn Ella Bella, Otto 
en Pappa er ook klaar voor. 

Terwijl ze ernaartoe rijden, vertelt Mamma dat 
Esbjerg, doordat het aan de kust ligt, visserij als 
een belangrijke bron van inkomsten had en dat de 
stad de grootste vissershaven van Denemarken 
was. Nu zijn er bijna geen vissersboten meer en 
op dit moment zorgt het boren naar olie en de 
export van windmolens voor drukte in de haven. 
Mamma vertelt verder dat veel mensen Esbjerg 
met grote kunst verbinden. 

Eerst begrijpen Ella Bella en Otto niet waar 
Mamma het over heeft. Maar als ze later op de 
onverharde parkeerplaats aan het water de auto 
uitstappen, begrijpen ze het meteen beter. Vlakbij 
staat het 9 meter hoge betonnen beeld De Mens 
aan Zee. Wat een prachtig gezicht is dat.
 
Terwijl Pappa foto’s neemt, vertelt Mamma dat 
het beeld gemaakt is door een kunstenaar, die 
Svend Wiig Hansen heet. De 4 mannen die over 
de Noordzee uitkijken staan al sinds 1995 aan 
de kust. Hier stonden ze onder meer om het 
100-jarig jubileum van Esbjerg als zelfstandige 
gemeente te vieren.
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Ella Bella is dol op zeehonden! Vooral die schattige 
kleine zeehondjes, die wil ze het liefste mee naar 
huis nemen. Als het niet was dat ze zo enorm groot 
werden en dat ze als volwassen zeehond meer dan 
Pappa wegen...

Dat heeft Otto Ella Bella geleerd toen ze aan het 
begin van de zomer op het eilandje Mandø waren. 
Ella Bella leerde toen ook dat je niet te dicht bij 
deze mooie dieren mag komen. Want dan schrikken 
ze en zullen ze vanaf hun rustplaats op het strand 
snel in het water verdwijnen. De tocht naar Mandø 
legden ze per paard-en-wagen af. En Ella Bella 
herinnert zich duidelijk de tip die de man die de 
wagen bestuurde haar gaf. Namelijk dat ze een 
tochtje naar het Visserij- en Zeevaartmuseum in 
Esbjerg moest maken, als ze dichter bij de mooie 
zeehonden wilde komen. Daar is namelijk een mooi 
sealarium.

Zoals gewoonlijk zijn Mamma en Pappa niet moeilijk 
over te halen als het erom gaat om iets nieuws te 
zien en te leren. En Otto is altijd klaar om leuke 
dingen mee te maken. Dus het hele gezin doet 
hun autogordel om en zet koers naar Esbjerg.
Onderweg in de auto vertelt Otto aan Ella Bella dat 
een sealarium een plek is waar je heel dicht bij de 
zeehonden kunt komen. Ella Bella kan zich moeilijk 
voorstellen hoe dat eigenlijk kan. Ze heeft zelf 
gezien hoe schuw de zeehonden zijn. Dus hoe kan 
je dan dichterbij ze komen zonder dat ze het water 
induiken?

Dan zegt Otto dat dat komt doordat een sealarium 
een soort gigantisch aquarium is. De zeehonden 
zwemmen er in een enorme tank gevuld met 
zeewater rond. Op die manier kun je de zeehonden 
van boven en vanaf de zijkanten bekijken – zonder 
dat je ze daardoor wegjaagt.
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Ella Bella vindt dat wel slim. Maar ze denkt ook 
dat dat een enorm groot aquarium moet zijn, als 
er volwassen zeehonden in rond kunnen zwemmen.

Terwijl Mamma de auto parkeert en Pappa de 
entreekaartjes koopt, leest Otto op een bordje 
dat het voeren van de zeehonden over ongeveer 
een uur gebeurt. Dat komt perfect uit als ze nog 
iets van de andere dingen in het Visserij- en 
Zeevaartmuseum willen zien. Onder meer de 
tentoonstelling: Waddenzee en Wereldzee. Hier 
wordt verteld over de zeevaart op de Deense 
Waddenzee vanaf de Vikingtijd tot nu toe. Terwijl 
Otto de spannende geschiedenis in zich opneemt, 
is Ella Bella het meest geïnteresseerd in een koe 
die aan het plafond hangt...

Dan is het eindelijk voedertijd en het hele gezin 
haast zich naar de bovenste verdieping van het 
sealarium. Hiervandaan kun je de zeehonden 
beneden in het water zien. En hier staat de 
dierenoppasser klaar met een emmer met vis en 
een heleboel verhalen over de mooie dieren.

Er zijn in totaal vier zeehonden in het sealarium en 
die heten Rasmine, Magnus, Else en Leo. Ella Bella 
vindt dat leuke, maar een beetje gekke namen. 
Moet je je voorstellen dat je een zeehond bent en 
Else heet! Ella Bella vindt het meer een naam voor 
een lief, oud dametje. Dus Else is misschien wel een 
lieve, oude zeehond.

Als de emmer met vis van de dierenoppasser leeg 
is en de zeehonden hun buikjes vol hebben gegeten, 
gaat het gezin weer naar beneden. Net als in een 
echt aquarium kun je de dieren namelijk ook van de 
zijkant bekijken. En nu vindt Ella Bella echt dat ze 
dicht bij de mooie zeehonden is gekomen, die in een 
hoog tempo in het water voorbijscheren, vlak langs 
haar neus. Wat een prachtig gezicht!
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Als het geen strandweer is, vinden Ella Bella 
en de rest van het gezin het leuk om naar een 
waterpark te gaan. En nog beter is het als dit 
een subtropisch waterpark is waar iets voor 
kinderen en volwassenen te doen is. Mamma is 
bijvoorbeeld dol op bubbelbaden!

Het gezin heeft geluk op hun tocht in Esbjerg. 
Want in deze stad ligt het Zwemstadion 
Denemarken. Dat is een overdekt zwembad met 
precies al die dingen die het gezin nodig heeft 
om weer warm te worden. Naast een poedelbadje 
is er namelijk een bubbelbad, een sauna en een 
warmwaterbad met laag water. En bovendien is 
er ook een laaange glijbaan die op 6 meter hoog 
begint en wel 54 meter lang is!

Ten slotte heeft het zwembad ook een 
golfslagbad. Vooral Otto verheugt zich erop om 
dat te proberen. En als hij Ella Bella vertelt dat 
het de perfecte plek is om zeehondje te spelen, 
dan is Ella Bella er ook klaar voor!
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Net als zoveel andere meisjes van 5 houdt Ella 
Bella ervan om zich als prinses te verkleden. Dus 
als Otto vertelt dat er heel dicht bij Ribe een echt 
kasteel ligt, haalt Ella Bella Mamma en Pappa over 
om nog een tochtje te maken.

Het kasteel heet Gram Kasteel en ligt in het stadje 
Gram. Terwijl ze in de auto op de achterbank 
zitten, vertelt Otto die (natuurlijk) voordat ze zijn 
vertrokken meer over het kasteel gelezen heeft, 
dat de geschiedenis ervan vele honderden jaren 
teruggaat. In feite werd Gram kasteel al in 1231 
voor het eerst genoemd. Dat is bijna 800 jaar 
geleden! Otto vertelt verder dat het kasteel zelf 
pas rond 1470 werd gebouwd en dat het oudste 
gebouw op dit moment uit de 16e eeuw dateert. 
Ella Bella heeft geen grip op zulke grote getallen. 
En ze kan niet nalaten om te denken dat het vast 
een beetje raar ruikt op het kasteel, als het zo 
oud is...

Nadat ze de auto geparkeerd hebben bij de 
stallen die in de nabijheid liggen, loopt het 
gezin naar het kasteel. Eerst is Ella Bella een 
beetje teleurgesteld. Er zitten namelijk helemaal 
geen torens met spitsen op het kasteel. En 
het is ook niet fonkelend wit, zoals in al haar 
prinsessenboeken. Dan zegt Mamma, dat kastelen 
er alleen in sprookjes zo uitzien. In het echt zien 
ze er vaak anders uit.

Ella Bella is een beetje verdrietig terwijl ze de 
trap oploopt en de grote feestzaal binnengaat, 
waar ze met de andere bezoekers moet wachten. 
Maar dat is alleen totdat de gids hun vertelt 
dat er een echt spook op het kasteel is, precies 
zoals in de sprookjes. Ella Bella is meteen weer 
geïnteresseerd en ze pakt Mamma’s hand vast. 
Voor de zekerheid, voor het geval het nu toch een 
beetje griezelig gaat worden. G
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Terwijl de groep samen naar de bovenverdieping 
loopt, vertelt de gids over de lange en interessante 
geschiedenis van het kasteel. In de loop van de 
jaren hebben er rond het kasteel onder meer een 
aantal verwoestende oorlogen plaatsgevonden. 
En in de vele mooie kamers hebben diverse 
koninklijke en adelijke personen gewoond die 
allemaal hun stempel op de geschiedenis van het 
kasteel hebben gedrukt. Eén van de beroemdste 
hiervan is Anna Sophie Schack die rond het jaar 
1700 op Gram Kasteel woonde. En het is de geest 
van Anna Sophie die nu op het kasteel rondwaart. 
Ella Bella knijpt even wat harder in de hand van 
Mamma, want ze voelt dat het nu vrij griezelig 
gaat worden!

Doordat Anna Sophie Schack zo’n driftkop was, 
noemden velen haar de Gekke Gravin. In feite 
was ze zo driftig, dat ze mensen vaak een klap 
gaf en uitschold. Ella Bella en Otto huiveren bij 
de gedachte en pappa voelt automatisch aan zijn 
wang. Terwijl de gids de deur van een van de 
vele slaapkamers van het slot opendoet, vertelt 
hij verder. Want precies in deze slaapkamer 
werd de gravin op een dag zo kwaad dat ze een 
dienstmeisje een duw gaf, waardoor het kind viel 
en met haar hoofd tegen de kachel aankwam – zo 
hard dat het dienstmeisje hieraan overleed.

Al gebeurde dit ongeluk honderden jaren geleden, 
toch kun je zelfs nu nog een bloedvlek onder de 
kachel zien liggen. Die is namelijk nooit meer 
weggegaan. Ongeacht hoe hard men probeerde 
om deze weg te boenen en poetsen. En naar 
verluidt komt het door de tragische dood van het 
dienstmeisje dat de gravin na haar eigen dood 
nooit vrede heeft gevonden. Daarom loopt ze 
rusteloos rond in de vele kamers van het slot. 
Nacht in, nacht uit.
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Iets anders leuks wat je in het stadje Gram kunt 
doen is een bezoekje brengen aan Gram Kleiput. 
Ella Bella is eerst een beetje aarzelend. Want 
een kleiput bezoeken, dat klinkt saai en helemaal 
niet als een plek waar kinderen iets aan hebben. 
Maar Otto verzekert Ella Bella dat het best leuk 
zal worden en vooral leerzaam. Dus het gezin zet 
koers naar de kleine kleiput.

Terwijl ze ernaartoe rijden vertelt Otto dat de 
klei in de kleiput een oude zeebodem is. Acht 
miljoen jaar geleden dekte de zee namelijk grote 
gedeeltes van Jutland. Dat is ongelofelijk om te 
bedenken, vindt Ella Bella. Dat de weg waarop 
ze nu rijden helemaal onder water heeft gelegen. 
Kon je toen ook autorijden of moest je overal per 
schip naartoe? Otto schudt zijn hoofd en zegt dat 
er niet zoveel mensen op de aarde waren, zoveel 
miljoen jaar geleden. Maar dat is een heel ander 
verhaal dat hij Ella Bella wel een andere keer zal 
vertellen.

Nu is het gezin bij de kleiput aangekomen die een 
paar kilometer buiten het stadje Gram ligt. Nadat 
ze voor de toegang betaald hebben in de kiosk 
die bij het museumpje ligt, doen ze allemaal hun 
kaplaarzen aan. Want zoals Ella Bella al bedacht 
heeft, is het redelijk vies in de kleiput. Dat is ook 
ooit een zeebodem geweest, dus het is er vrij 
modderig!

Op weg naar de kleiput zegt Otto dat als ze geluk 
hebben, ze één van de vele fossielen vinden die in 
het grote aantal lagen klei begraven liggen. G
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Ella Bella heeft dat merkwaardige woord nog 
nooit eerder gehoord: fossielen. Dat klinkt mooi, 
maar wat is het eigenlijk? Dan vertelt Pappa dat 
een fossiel de afdruk van een dier of plant in 
steen is, of in zeldzame gevallen in barnsteen. De 
meerderheid van de fossielen in de Gram Kleiput 
zijn afdrukken van zee-egels, krabben, slakken, 
mossels en haaientanden. Maar er is ook een 
bijna compleet walvisskelet gevonden. Dat kun je 
in het museum bekijken, samen met de talrijke 
stukjes skelet, schedels en dergelijke.

Ella Bella heeft ineens helemaal zin om in de 
grijze klei naar grote walvisskeletten te graven. 
En als ze er één vindt, kan Pappa misschien 
dat skelet daarna boven haar bed hangen. Otto 
lacht en zegt dat ze er niet op moet rekenen 
om in een middagje een hele walvis te vinden. 
Want het is een enorm gepriegel dat urenlang 
duurt. En als ze er al eentje vindt, dan mag ze 
het skelet niet mee naar huis nemen. Alleen de 
kleine en veelvoorkomende fossielen mag je 
namelijk houden. Grote en zeldzamere dingen zijn 
het eigendom van de staat en moeten daarom 
afgeleverd worden aan het Natuurhistorisch 
Museum. Mamma voegt hieraan toe dat zulke 
extra waardevolle vondsten paleontologische 
vondsten genoemd worden, en je ontvangt een 
kleine beloning als je zo’n vondst aflevert.

Als ze klaar zijn met graven, zijn ze allemaal moe 
en hebben ze behoefte aan een pauze. Mamma 
stelt voor dat ze naar het café van het museum 
gaan om koffie en ijs te kopen. Daarna is het 
tijd om de indrukwekkende collectie fossielen, 
skeletten, schedels en nog veel meer te bekijken. 
Moet je je voorstellen dat veel van de dingen 
die achter het glas liggen buiten in de klei zijn 
gevonden!
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Een van de must sees als je met kinderen in het 
gebied rond de Waddenzee & Ribe reist, is het grote 
pretpark LEGOLAND bij Billund. Iets waar vooral Ella 
Bella en Otto naar uitkijken!

Ella Bella is al twee keer eerder in LEGOLAND 
geweest. De eerste keer was ze zo klein, dat ze het 
zich niet echt kan herinneren. De tweede keer was 
een jaar geleden, toen Ella Bella vier was. Nu is Ella 
Bella een jaar ouder en een paar centimeter langer. 
En vooral je lengte is belangrijk! Want vorig jaar 
waren er verschillende attracties die Ella Bella graag 
wilde proberen, maar waar ze helaas nog een beetje 
te klein voor was.

Dus de afgelopen paar weken heeft Ella Bella 
ervoor gezorgd om extra veel te eten en heeft ze 
geprobeerd om zich elke ochtend extra laaaang te 
rekken door op haar tenen te gaan staan, met haar 
handen uitgestrekt naar het plafond. Alleen om 
er zeker van te zijn dat ze minimaal 115 cm lang 
is, omdat dit de minimum lengte bij veel van de 
attracties is. Otto heeft zijn hoofd geschud over zijn 
malle zusje, want hij weet best dat je je niet langer 
kunt maken op de manier die Ella Bella probeert. 
Maar hij vindt dat het er grappig uitziet, dus hij zegt 
niks tegen haar.

Ook Pappa verheugt zich op het jaarlijkse bezoek 
aan het park. Want nadat het gezin op avontuur 
is gegaan in het gebied in en rond Ribe, meent hij 
zich te herinneren dat de stad tentoongesteld is 
in LEGOLAND. Eerst begrijpt Ella Bella niet wat hij 
bedoelt met “tentoongesteld”. LEGOLAND is toch 
geen museum? Pappa lacht en zegt dat er een klein 
stukje van het pretpark is, dat Miniland heet. Hier 
kun je, alsof je een enorme reus bent, rondlopen 
tussen de stadjes en steden die in het echt bestaan 
– en in LEGOLAND in miniformaat. LE
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In Miniland kun je bijvoorbeeld Amalienborg, het 
kasteel van de Deense koningin zien, Amsterdam, 
de hoofdstad van Nederland van dichtbij bekijken en 
de Luchthaven van Billund die net naast LEGOLAND 
ligt. En dus ook een stukje van Ribe centrum, Pappa 
heeft het zich juist herinnerd.

Als Otto Ella Bella vertelt dat alles in Miniland met 
LEGO blokjes is gebouwd, denkt ze eerst dat hij 
haar voor de gek houdt. Want daar heb je jaren de 
tijd voor nodig en duizenden blokjes. Maar als het 
gezin dichter bij de kleine gebouwtjes komt, begrijpt 
Ella Bella dat Otto de waarheid heeft gesproken. 
Hetzelfde geldt als hij vertelt dat er alles bij elkaar 
20 miljoen LEGO blokjes zijn gebruikt om de vele 
stadjes en steden te bouwen.

Als Pappa na even zoeken de stad Ribe in Miniland 
gevonden heeft, leest hij op een bordje dat 553.000 
van de 20 miljoen LEGO blokjes gebruikt zijn om 
de domkerk, de haven en de gezellige huisjes te 
bouwen. Ella Bella kan best een aantal van de 
plekken in de stad herkennen, en ze vindt het leuk 
om te bedenken dat ze kort geleden op de kerktoren 
heeft gestaan die in Miniland met rode LEGO blokjes 
is gebouwd.

Nadat Pappa vanuit verschillende hoeken een 
aantal foto’s van LEGO-Ribe heeft gemaakt, gaan 
ze eindelijk de attracties van het park proberen. 
En Otto weet precies op welke plek ze moeten 
beginnen. Namelijk bij de Vikings River Splash. 
Mamma en Pappa vinden dat dat een goede plek is, 
het klinkt als iets dat met Vikingen te maken heeft, 
net als de plekken die ze in Ribe bezocht hebben. LE
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Het verheugt mij in deze tijd
waar er overal sneeuw ligt verspreid
dat de Kerst er weer aan zit te komen.

Mijn Vader gaat elke dag naar de stad
en als hij thuiskomt weet hij zeker dat
ik over zijn gevulde zakken ga dromen.

Zo begint het Deense verhaal over De Kerst 
van Peter dat voor velen gelijk staat aan een 
gezellige, Deense kerst. En zo is dat ook in Ribe.

Heel december is het centrum van de stad 
veranderd in “kerst zoals in de goede oude tijd”. 
En naast de gezellige kerstmarkten in kelders, 
op pleinen en binnenplaatsen, zijn er diverse 
activiteiten die De Kerst van Peter als thema 
hebben.

Otto heeft aan Ella Bella verteld dat het 
verhaal over De Kerst van Peter voor het eerst 
gepubliceerd werd in 1866. Dat wil zeggen 
ongeveer 150 jaar geleden! Dus als Mamma zegt 
dat je een rondleiding kunt maken met de vader 
van Peter, dan weet Ella Bella niet helemaal of ze 
wel mee wil. Als het boek zo oud is, hoe oud is de 
vader van Peter dan wel niet... Mamma lacht en 
zegt dat het een man is die doet alsof hij de vader 
van Peter is. Op die manier kan hij verhalen over 
die goede oude tijd vertellen, toen Peter een klein 
jongetje was.

Het eerste dat de vader van Peter op hun tocht 
door de stad vertelt, is dat het verhaal over De 
Kerst van Peter niet uit Ribe stamt. Maar dat Ribe 
tijdens de kerst in dezelfde tijd veel deed denken 
aan de Kerst van Peter. Zoveel dat men ervoor 
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koos om in Ribe te filmen, toen het boek in 
2006 verfilmd werd. Een aantal van de opnamen 
vond plaats op Quedens Gaard, een koopmanshuis 
dat kenmerkend is voor de periode. 

De vader van Peter stopt vaak onderweg op de 
tocht en hij heeft een heleboel leuke verhalen van 
de tijd rond het midden van de 19e eeuw. Hij vertelt 
onder meer dat er pas in de loop van de 19e eeuw 
straatverlichting in de kleine straatjes kwam. In 
1854 waren er in de hele stad 37 straatlantaarns. 
Dat wil zeggen dat er veel straten waren waar het 
’s nachts pikdonker was. En omdat men in dezelfde 
periode in grote gedeelten van de stad niet zulke 
goede toiletten had, zodat je je uitwerpselen op 
straat moest gooien, kon je in het donker een 
vervelende verrassing krijgen...

Ella Bella huivert bij de gedachte en denkt aan de 
nachtwacht met wie ze ’s zomers een rondleiding 
hebben gemaakt. Hij dacht er hopelijk aan om zijn 
laarzen uit te trekken, als hij thuis kwam na een 
nacht werken...

Na de wandeling door de stad heeft Mamma zin 
om één van de vele gezellige kerstmarkten te 
bezoeken. Om te kijken waar die zijn, stelt ze voor 
dat het gezin een tochtje met de paard-en-wagen 
maakt die Ella Bella ontdekt heeft. Naast het feit 
dat het praktisch en gezellig is, werd je in de tijd 
van De Kerst van Peter namelijk ook op die manier 
vervoerd.

De avonturen van Ella Bella, Otto, Mamma en Pappa 
in het gebied rond de Waddenzee & Ribe zijn bijna 
over. Voor deze keer. Want als het aan Ella Bella en 
Otto ligt, dan komen ze zeker terug! En Mamma en 
Pappa zijn niet zo moeilijk over te halen...

2
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Ten slotte bieden De Avonturen van Ella Bella 
kinderen en volwassenen de kans om na afloop 
van de vakantie samen de reis opnieuw te 
beleven en erover te praten. En misschien om 
weer te beginnen te dagdromen over nieuwe 
reisavonturen voor het hele gezin.

Welkom in de wereld van Ella Bella en haar 
belevenissen in het gebied rond de Waddenzee 
& Ribe.
 

Sara Helena Kangas

De boekenserie De Avonturen van Ella Bella 
bevat een aantal interessante reisbestemmingen 
die allemaal voor kinderen beschreven en 
geïllustreerd zijn. Het doel van de gidsen is om 
kinderen bij de reizen van het gezin te betrekken. 
Met De Avonturen van Ella Bella hebben de 
volwassenen materiaal dat ze samen met hun 
kinderen kunnen gebruiken. Zowel voor, tijdens 
als na een reis. 

De boeken over Ella Bella, haar broer Otto en hun 
ouders wekken bij kinderen interesse voor de 
landen en culturen die ze bezoeken. Met behulp 
van illustraties en begrijpelijke taal die geschikt is 
om voor te lezen of door de kinderen zelf te laten 
lezen, worden ze langs de meest interessante 
en kindvriendelijke bezienswaardigheden op de 
reisbestemming geloodst. Op die manier kunnen 
de kinderen meedoen aan de reisvoorbereidingen 
en zich verheugen op de reis die ze samen met de 
volwassenen gaan maken.

Tijdens de reis fungeert het boek als een 
kindvriendelijke, aantrekkelijke en leerzame 
aanvulling op de reisgidsen van de volwassenen. 
Het aantal bezienswaardigheden is in de 
kindergids beperkter, maar in elk hoofdstuk 
wordt een aantal goede en kindvriendelijke 
bezienswaardigheden gepresenteerd.

Meer over het boek (info voor volwassenen)
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Domkerk van Ribe
Torvet 19 
6760 Ribe
www.ribe-domkirke.dk

Rondleiding met een nachtwacht
www.visitribe.dk
(meer informatie onder het menupunt “Activities”)

Bisschop Brorson (Tårnborg)
www.taarnborg-ribe.dk (alleen in het Deens)

Ghost Walk
www.ribesvikinger.dk
(meer informatie onder het menupunt “Guided tours”)

Overstromingspijler
Skibbroen
6760 Ribe

Ribe Kunstmuseum
Sct Nicolaj Gade 10
6760 Ribe
www.ribekunstmuseum.dk

Museum Ribe’s Vikingen
Odins Plads 1
6760 Ribe
www.ribesvikinger.dk

Ribe Vikingcentrum
Lustrupvej 4
6760 Ribe
www.ribevikingecenter.dk

Ribe Dierenshow
Hovedengen
6760 Ribe
www.ribedyrskue.dk 
(alleen in het Deens)

Het behang van Ribe
Bij Vakantiepark 
Ribe Stadsvakantie Resort
Damvej 34
6760 Ribe
www.ribe-byferie.dk

“De Kerst van Peter” in Ribe
www.petersjuliribe.dk
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Het Waddenzeecentrum
Okholmvej 5
6760 Ribe
www.vadehavscentret.dk

Zeehondentocht op Mandø
www.visitmandoe.dk 
www.mandoebussen.dk
www.mandoevent.dk

Sea Explorer-tocht
www.vadehavscentret.dk
(meer informatie onder het menupunt “Tours 2014”)

Junior Ranger Expeditie
www.sortsafari.dk
(meer informatie onder het menupunt “Børnesafari” 
(alleen in het Deens))

Zwarte Zon (Spreeuwenzwerm)
www.sortsafari.dk
(meer informatie onder het menupunt “Sort Sol” 
(alleen in het Deens))
www.vadehavscentret.dk
(meer informatie onder het menupunt “Tours 2014”)

Vliegerfestival op Fanø
www.visitfanoe.dk
(meer informatie onder het menupunt Beach activities)

Rømø Strand
www.romo.dk
(meer informatie onder het menupunt “Rømø”)

De Mens aan Zee
Bij Sædding Strand 
(naast het Visserij- en zeevaartmuseum) 

Visserij- en zeevaartmuseum
Tarphagevej 2
6710 Esbjerg V
www.fimus.dk

Zwemstadion Denemarken
Gl. Vardevej 60
6700 Esbjerg
www.svdk.dk (alleen in het Deens)

Gram Kasteel
Slotsvej 54
6510 Gram
www.gramslot.dk

Gram Kleiput
Lergravsvej 2
6510 Gram 
www.museum-sonderjylland.dk
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LEGOLAND ®
Nordmarksvej 9
7190 Billund
www.legoland.dk
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Adressen

Behang van Ribe
Bisschop Brorson

Domkerk 
Domkerk van Ribe

Ghost Walk
Gram Kasteel
Gram Kleiput

Junior Ranger Expeditie

Kaart van De Waddenzee & Ribe
Kerst van Peter

LEGOLAND®

Museum Ribe’s Vikingen

Nachtwacht, rondleiding met een
Nationaal Park De Waddenzee

Antwoord op diverse praktische vragen krijg je door 
contact op te nemen met onderstaande toeristbureaus. 
Je vindt informatie over openingstijden en 
telefoonnummers op de website.

VisitRibe
Torvet 3
6760 Ribe
www.visitribe.dk

VisitEsbjerg
Skolegade 33
6700 Esbjerg
www.visitesbjerg.dk

Rømø-Tønder Toeristvereniging
Nr. Frankel 1 
Havneby
6792 Rømø
www.visittoender.dk
www.romo.dk

VisitFanø   Varde Toeristbureau
Skolevej 5-7    Otto Frellos Plads 1
Nordby   6800 Varde
6720 Fanø   www.visitwestdenmark.dk
www.visitfanoe.dk

Bezoek ook de website van het Nationaal Park 
De Waddenzee: www.nationalparkvadehavet.dk

Overstromingspijler

Praktische informatie

Ribe
Ribe Dierenshow
Ribe Kunstmuseum
Ribe’s Vikingen, museum
Ribe Vikingcentrum 
Rømø Strand

Sea Explorer-tocht

Visserij- en zeevaartmuseum
Vliegerfestival op Fanø
 
Waddenzeecentrum

Zwarte Zon          
   (Spreeuwenzwerm)
Zwemstadion Denemarken
Zeehondentocht op Mandø
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