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Gudhjem, Bokul, Karamel Kompagniet,
Oluf Høst Museet, Landbrugsmuseet Melstedgård,
Bornholms Adventure Minigolf, Høl strand, Highpark
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Mød Ella Bella og hendes familie
RØNNE
Havnen + Skt. Nicolai Kirke, den gamle bydel, Bornholms
Forsvarsmuseum, Kasteltårnet,
Bornholms Museum, Hjorths Keramikfabrik,
Erichsens Gård, Bornholms Teater
VESTBORNHOLM
Bornholms Rovfugleshow, Hasle Røgeri, Havnebadet i
Hasle, Jons Kapel, Vang Granitbrud, Bornholms Tekniske
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Hammerhavn, Hammerhavnens Bådfart, Opalsøen,
Hammersøen, Shelter Hammersøen, Hammerfyr
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NORD- & ØSTBORNHOLM
Ella´s Restaurant & Konditori, Sandvig IS KALAS, Sandvig
Minigolf, Gæstgiveren, Nordbornholms Røgeri, Moseløkken
Stenbrudsmuseum, Hammersholm helleristninger,
Troldeskoven, Døndalen, Bornholms Kunstmuseum,
Helligdomsklipperne

SYDBORNHOLM
Sødt & Salt i Svaneke, Pernille Bülow Glas,
Pernille Bülow Glas By You, Hullehavn (Syd-Øst
for Paradis), JOBOLAND (Brændesgårdshaven),
Fru Petersens Café, Bornholms Sommerfuglepark,
Dueodde strand, Tyske bunkere, Rispebjerg,
NaturBornholm, Lilli´s Glasdesign
ALMINDINGEN
Hestevognstur, Rokkestenen, Rytterknægten
(Kongemindet), Ekkodalen, Hareløkkerne
Naturlegeplads, Musestien, Bolsterbjerg,
Gulhave Labyrinterne
CHRISTIANSØ (ERTHOLMENE)
BornholmExpress, Store Tårn, Kongebroen,
Lille Tårn
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Bornholms Rovfugleshow
Hasle Røgeri
Jons Kapel
Bornholms Tekniske Samling
Hammershus
Hammerhavn
Gæstgiveren
Døndalen
Bornholms Kunstmuseum
Helligdomsklipperne
Highpark Bornholm
Bornholms Middelaldercenter
Østerlars Rundkirke
Hullehavn (Syd-Øst for Paradis)
JOBOLAND
Rispebjerg
NaturBorholm
Rytterknægten
Ekkodalen

Ella Bella er 5 år gammel, og hendes storebror,
Otto, er 10 år. Ella Bella elsker at rejse på nye
eventyr sammen med Otto og Mor og Far. Med sig
rundt har Ella Bella næsten altid sin lille rygsæk,
så hun kan gemme ting og sager, som minder
hende om familiens mange oplevelser. Otto er
super klog og har en super hukommelse. Så han
har ikke brug for ting til at huske, hvad han har
lavet.
Far derimod er begyndt at blive lidt glemsom.
Ella Bella er sikker på, at det er derfor, han
fotograferer så meget, når de er på tur. For han
har nok brug for en slags ekstra hukommelse,
som billederne jo på en måde er. Og Mor, hun
siger, at hun fungerer bedst, hvis bare hun får
rigeligt med kaffe i løbet af dagen...
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Mød Ella
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Inden deres rejse til Bornholm synes Otto, at Ella
Bella skal lære lidt om øen, som også bliver kaldt
for klippeøen eller solskinsøen. Derfor har han
fundet et kort over Danmark, så Ella Bella kan se,
hvor Bornholm er placeret.

Otto, der er god til matematik, siger, at formen
på Bornholm minder om det, man kalder et
paralellogram. Altså en firkant der ligesom er
skubbet skæv. Imens Ella Bella prøver at forstå,
hvad Otto mener, måler han øens sider: nord- og
sydkysten er cirka 40 kilometer lang, og øst- og
vestkysten er cirka 30 kilometer lang. Det giver
en omkreds på cirka 140 kilometer. Og med hjælp
fra lommeregneren kommer Otto frem til, at
Bornholm fylder cirka 588 kvadratkilometer.
Ella Bella vil gerne høre mere om det der med, at
Bornholm også bliver kaldt for solskinsøen. Det
lyder lige som noget for hende! Så fortæller Otto,
at øen har flere solskinstimer, det regner mindre
og sommeren varer længere. Med andre ord er
klimaet anderledes end i resten af Danmark,
hvilket blandt andet skyldes øens beliggenhed i
den lune Østersø.
Ella Bella skynder sig at finde både badetøj og
solcreme frem til det bornholmske eventyr.
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Da Ella Bella ser det store kort, hvor Otto peger
øen i det store hav Østersøen ud, kan hun ikke
lade være med at undre sig over, at Bornholm
overhovedet er dansk. For den ligger jo helt
omme på den anden side af Sverige! Otto
forsikrer Ella Bella om, at hun nok skal lære mere
om øens placering og historie på deres tur. F.eks.
når de skal besøge Bornholms Forsvarsmuseum,
der ligger i Rønne.
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Som Otto har vist Ella Bella på et kort, inden
de rejste afsted på eventyr, ligger Bornholm et
godt stykke væk fra resten af Danmark. Så langt
væk, at den hurtigste måde at komme over til
solskinsøen, faktisk er via Sverige. Hvis man da
ikke vælger at flyve...

Imens Ella Bella har det sjovt sammen med en
masse andre børn, henter Mor en kop kaffe. Far
er gået på jagt efter lækkerier i taxfree-butikken,
og Otto er smuttet en tur op på færgens dæk. For
han har læst, at Leonora Christina, som færgen
hedder, er en katamaran, der kan sejle hele 74
km/time. Og så høj en hastighed må da give lidt
vind i håret!
Kort før ankomsten begynder færgens højtaler
at spille kendingsmelodien Bornholm, Bornholm,
Bornholm..., som stammer fra filmen Far til fire
på Bornholm. Imens fortæller en mand, at færgen
ankommer til Rønne om et kort øjeblik.
Inden de gør sig klar til at gå i land, står hele
familien sammen på dækket og nyder den flotte
udsigt ind over solskinsøen. Turen skal nok blive
endnu et fantastisk eventyr, er de alle enige om!
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Sejlturen mellem den svenske by, Ystad, og den
bornholmske by, Rønne, tager omkring 1 time
og 20 minutter. Ella Bella har endnu ikke styr på
tiden, så Otto fortæller hende, at det sådan cirka
svarer til længden på en lang tegnefilm. Først
synes Ella Bella, at det virker som alt for lang
tid, for nu vil hun altså gerne snart ankomme til
Bornholm. Men Ella Bellas utålmodighed varer
kun indtil, hun ser færgens store legeområde.
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Rønne
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Så er det endelig blevet første dag på familiens
Bornholmer-eventyr. Ella Bella og Otto har
glædet sig meget, og de er helt klar til at opleve
de mange spændende ting, solskinsøen har at
byde på!
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Imens Far har taget billeder af de mange flotte
skibe, har den store, hvide kirke fanget Ella Bellas
interesse. Kirken ligger ligesom hævet over de
omkringliggende huse, og Ella Bella kan huske,
at hun så den allerede, da de kom sejlende ind
med færgen. Mor fortæller, at kirken hedder
Skt. Nikolai, og at den er bygget til ære for de
søfarendes helgen, som netop hed Skt. Nicolai.
Otto kan se på Ella Bella, at hun ikke helt ved,
hvad ordet helgen betyder. Så han forklarer
hende, at det i denne sammenhæng betyder
en slags beskytter.
Mor fortæller videre, at kirkens høje placering
ikke er helt tilfældig. For den gør nemlig, at
bygningen, ud over at fungere som kirke, også
kan bruges som pejlemærke for dem, der
kommer sejlende ind. Det er smart fundet på,
synes Ella Bella.

Havnen + Skt. Nicolai Kirke

Mor synes, at et godt sted at starte deres tur, er
i øens største by, Rønne. Og for at det skal gå
helt rigtigt til, foreslår Far, at de går en tur ned på
havnen. For havet og havnen har i mange, mange
år haft en vigtig betydning i Rønnes historie.
Faktisk tyder meget på, at der allerede blev fisket
fra en naturlig havn i den periode, der kaldes for
vikingetiden. Otto tilføjer, at perioden varede fra
slutningen af 700-tallet til omkring år 1066. Så
det er altså mere end 1000 år siden, at de første
fisk blev fanget i Rønne. Det, synes Ella Bella,
lyder helt vildt!
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Efter at have været inde i den store, hvide
Skt. Nicolai Kirke, går familien rundt i de små,
hyggelige gader, der som en labyrint snor sig
omkring kirken. Ella Bella synes, at her er
helt vildt hyggeligt, for de fleste af gaderne
er belagt med brosten, og flere af husene er
bindingsværkshuse fra 1700- og 1800-tallet. Og
da Mor udpeger Rønnes mindste hus, som ligger i
Vimmelskaftet 11 – så er Ella Bella klar til at flytte
hjemmefra!
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Otto forklarer Ella Bella, at man kan kende et
bindingsværkshus på, at det har et skelet af træ,
som bærer husets tag, og holder på væggene. Og
som Ella Bella kan se, er det ikke kun denne slags
huse, der ligger i den gamle bydel. Inde mellem
bindingsværkshusene ligger nogle andre huse,
der bliver kaldt bombehuse. Det er murstenshuse
i røde eller gule sten, der blev bygget som
erstatning for de mange huse, russerne ødelagde
i maj 1945 i forbindelse med 2. Verdenskrig.
For imens resten af Danmark fejrede befrielsen
den 5. maj 1945, var Bornholm stadig besat af
tyskerne.
Ella Bella og Otto skal lære mere om øens rolle
under den store verdenskrig, når de skal besøge
Bornholms Forsvarsmuseum. Otto glæder sig!

Den gamle bydel

For tænk at bo i det lille, lyserøde, dukkeagtige
hus med den blå dør og den lille trappe foran!
Mor smiler og siger, at huset nu vist ikke er til
salg. Og desuden er de 25 kvadratmeter, som er
husets størrelse, vist heller ikke nok til at rumme
alle Ella Bellas ting. Så Mor foreslår, at Ella Bella
i første omgang nøjes med at få taget et billede
foran huset sammen med hende og Otto – og så
se, om hun stadig har lyst til at bo i det mikrolille
hus, når hun bliver lidt ældre.
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Inden de rejste til Bornholm, kiggede Otto og Ella
Bella på et kort over hele Danmark. Her kunne
de se, at Bornholm ligger meget langt fra resten
af landet. Og den store fysiske afstand har gjort,
at Bornholms historie igennem tiden har været
meget forskellig fra resten af Danmarks historie.
Ikke mindst når det gælder krig.
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På Bornholms Forsvarsmuseum, der har til huse i
de gamle, gulkalkede militære magasinbygninger,
kan man blive meget klogere på Bornholms
krigshistorie. Og da museets samling dækker
forsvarets historie fra jernalderen og helt frem til
idag – så er der nok at gå igang med!

To dage efter Danmarks befrielse blev de to
byer, Rønne og Nexø uden varsel bombarderet
af russiske fly. Og det gentog sig den 8. maj. Det
var i den forbindelse, at mange huse blev totalt
ødelagt og efterfølgende erstattet af de røde og
gule murstenshuse.
Efter de havde bombet øen, besatte russerne
Bornholm. Og først et helt år efter - den 5. april
1946, blev øen endelig befriet. Så Bornholms
krigshistorie er i sandhed en ganske anden end
resten af Danmarks!

Forsvarsmuseet

Især Otto vil gerne lære mere om øens rolle
under 2. Verdenskrig. For som familien så, da de
gik rundt i gaderne i den gamle bydel, er der flere
steder bygget de såkaldte bombehuse. De er et
resultat af, at Bornholm fortsat var under tysk
kontrol, da resten af Danmark fejrede befrielsen
fra tyskernes besættelse den 5. maj 1945. Det
var smart for tyskerne at bibeholde kontrollen
over Bornholm, fordi de, på grund af Bornholms
placering midt i Østersøen, kunne bruge øen som
en af de sidste sikre ruter tilbage til Tyskland.
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Som en del af Forsvarsmuseets udstilling kan
man besøge det fine, hvide kasteltårn. Ella Bella
fik allerede fået øje på tårnet, da de ankom til
Bornholm med færgen. Og hun glæder sig til at
komme ind i den lillle, buttede bygning.
Imens de går over græsplænen, fortæller Otto,
at kasteltårnet var tænkt som en del af et større
fæstningsværk. Det ord kender Ella Bella ikke,
så Otto forklarer hende, at det tit også kaldes
for et forsvarsværk – altså noget, der er bygget
til at forsvare. Og for at gøre forvirringen total,
så bliver et sådan centralt militært område også
kaldt for et kastel. Og det er altså derfor, at det
runde tårn hedder et kasteltårn.

På grund af manglende penge stoppede byggeriet
af det store fæstningsværk i Rønne før tid. Og i
dag er det heldigvis ikke nødvendigt at forsvare
byen mod fjender, så nu kan kasteltårnet i stedet
bruges som en del af museet. Det, synes Ella
Bella, er rart at tænke på!

Kasteltårnet

Oprindelig blev tårnet med de 4 meter tykke
mure bygget som et kanontårn med plads til i alt
10 kanoner, der skulle sikre havnen og området
syd for byen. Det skete i 1689, efter kong
Christian 5. havde besøgt øen. Forinden havde
han fået opført et fæstningsværk på Christiansø
– noget, Ella Bella og Otto skal se og lære mere
om, når de skal besøge den lille ø senere på
deres tur.
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Som Ella Bella og Otto lærte på Bornholms
Forsvarsmuseum, har den store fysiske afstand
til resten af Danmark gjort, at Bornholms
krigshistorie igennem tiden har været meget
forskellig fra resten af landets. Men det er ikke
kun, når det gælder krig, at øen adskiller sig
fra resten af Danmark. Det skal familien lære
noget om på et andet af byens museer – nemlig
Bornholms Museum.
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Så fortæller Mor, at én af måderne, man kan blive
klogere på fortiden på, er ved hjælp af arkæologi.
Det vil sige ved at studere tidligere tiders
menneskelige aktivitet. Det er f.eks. på den
måde, man har fundet ud af, at de første tegn på
mennesker på Bornholm er fra cirka 10.000 f.Kr.
Man har nemlig fundet nogle redskaber lavet i
flint, som stammer fra den periode. Otto tilføjer,
at perioden hedder stenalderen, da sten var det
materiale, man brugte til redskaber og våben.
Et andet eksempel på Bornholms enestående
arkæologi er de næsten 2500 små guldgubber,
der er fundet på bopladsen Sorte Muld nær
Svaneke. Cirka 1800 af dem er udstillet på
Bornholms Museum. Sikken et syn!

Bornholms Museum

For når der ikke har været krig, har den isolerede
beliggenhed givet bornholmerne mulighed for at
handle med andre end resten af Danmark. Det
forstår Ella Bella nu ikke. For hun har da set, at
de har flere af de samme supermarkeder, som
hun kender hjemmefra her i Rønne. Så det må
da også være de samme varer, der bliver købt og
solgt her. Så griner Otto. For det er jo for mange,
mange år siden, der er tale om. Langt tid før der
overhovedet var tænkt på kølediske og frostvarer.
Ella Bella synes nu stadigvæk ikke, at det giver
mening. For hvis det skete for så mange år siden,
hvordan kan man så vide noget om det?
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Otto har fundet en ledig metaldetektor, og
hurtigt er han og Far igang med at lede efter
fund i den sandede jord. Ella Bella har i stedet
fået øje på nogle store trærammer, hvor der
hænger en vandslange over. Hvad mon det skal
bruges til? Mor læser på et skilt, at man her kan
prøve at vandsolde jorden. Det vil sige at spule
jorden fra gennem en metalsigte, så sand, ler og
muld forsvinder. Herefter kan man så lede efter
spændende genstande mellem småsten og grus.
Først skyller Ella Bella lidt tilfældigt med vandet,
og hun synes, at det hele ligner uinteressante
småsten og mudret jord. Da Mor så fortæller,
at den jord, Ella Bella står og vandsolder faktisk
kan indeholder fund fra middelalder, jernalder og
stenalder, så bliver hun straks mere opmærksom.
Jorden stammer nemlig fra Lilleborg, der ligger
midt på Bornholm. Idag er der kun en ruin tilbage
på stedet, men derfor kan jorden derfra stadig
indeholde masser af spændende fund.

Kulturhistorisk Museum

Både Ella Bella og Otto har lyst til at lære mere
om det der arkæologi, som Mor lige har fortalt
dem om inde på Bornholms Musem. Ikke mindst
efter de så den imponerende samling af små
guldfigurer, de såkaldte guldgubber. Så da Far
fortæller dem, at der i museets baghave er et
område, hvor de kan prøve at lege arkæologer,
er de straks klar!
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Bornholm har en lang tradition for kunst
og kunsthåndværk, og på øen bor der både
keramikere, glaspustere, malere, skulptører,
smykkedesignere, trædrejere og mange andre
kreative folk. Og flere steder er det muligt at
besøge de arbejdende værksteder.
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Det gælder f.eks. på Hjorths Fabrik, som ligger
centralt placeret i Rønne. Først tror Ella Bella, at
de skal besøge en fabrik, der fremstiller hjorte.
Og hun siger derfor til Mor, at de skal huske at
tage nogle gulerødder med til de søde dyr. Så
griner Otto. For navnet Hjorth hentyder ikke til
dyret, men derimod til Lauritz Hjorth, som var
grundlægger af den populære keramikfabrik.
Til at starte med fyldte fabrikken så lidt, at den
lå i Lauritz Hjorths forældres hus. Det var i 1859.
Allerede få år efter var de urtepotteskjulere
og tændstiksholdere, der blev fremstillet på
fabrikken, blevet så populære, at man udvidede
produktionen. Og samtidig flyttede fabrikken til
større lokaler i Krystalgade – her hvor Hjorths
Fabrik ligger den dag idag.

I ét af de mange lokaler er produktionen af en
serie vaser i fuld gang. Både Ella Bella og Otto er
meget imponerede over den måde, keramikeren
former leret i sine hænder på. Det ser så nemt
ud! Så da Mor spørger, om de selv har lyst til at
prøve, er de begge meget klar!

Hjorths Fabrik

Ud over at være en arbejdsplads for flere
dygtige keramikere, fungerer stedet også som
et museum. Og efter de har betalt entré, kigger
Ella Bella, Otto, Mor og Far rundt i de mange
kringelkrogede gange og ind i flere rum, der er
propfyldt med keramik i alle mulige former.
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Øverst oppe i en af Hjorths Fabriks-bygninger
er der sat en række drejeskiver op. For det er
nemlig meningen, at besøgende, sammen med en
underviser, selv kan prøve at dreje og lege med ler.
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Ella Bella og Otto har glædet sig til selv at
sidde ved drejebænken, efter de har set en af
keramikerne dreje den fineste vase. Og efter en
kort introduktion, hvor de får vist, hvordan man
starter med at forme leret, sidder de begge med
hver deres klump.
Til at starte med går det faktisk meget godt.
Hurtigt får leret den ønskede facon, og Ella Bella
og Otto er klar til næste skridt. For nu skal der
laves et hul ned i leret, så sidderne på deres vase
kan laves. Det viser sig straks at være en del mere
besværligt!

Ella Bella glæder sig så meget til at få sat blomster
i sin vase, at hun straks putter den ned i sin
rygsæk. Men så fortæller Otto hende, at leret jo
lige skal brændes og glaseres, inden det kan tages
i brug. Så derfor er de nødt til at komme tilbage,
når deres ting har været en tur i den varme ovn.

Hjorths Fabrik

Nu er det som om, Ella Bellas lerklump har fået sit
eget liv. Den rykker nærmest rundt på drejeskiven
helt af sig selv, og det våde ler sprøjter rundt i
luften. Otto har også problemer, men heldigvis
er hjælpen ikke langt væk. For den dygtige
underviser står klar til at rette op på det mindre
kaos, de to børn på kort tid har fået skabt. Og efter
lidt arbejde med en lille svamp, et par kyndige
hænder på leret og et par gode fifs – så ender det
faktisk med, at både Ella Bella og Otto til sidst har
omdannet leret til noget, der med god vilje godt
kan bruges som vase...
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Rundt omkring i Rønne er der mange smukke og
meget velholdte haver. Ella Bella synes nærmest, hun
kan dufte de mange forskellige blomster og frugterne
på træer og buske helt ud på gaden. Og hun får straks
lyst til at komme ind og se, om ikke der er nogle
bær, der skal plukkes og spises... Otto får dog hurtigt
stoppet hende, for de fleste af haverne er private, så
dem kan man ikke sådan lige gå ind i.
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Til Ella Bellas (og resten af familiens) store glæde, er
der dog et par haver, der er åbent for offentligheden.
Det gælder f.eks. haven ved Erichsens Gård, der er
en bindingsværkgård fra 1806. Siden 1952 har stedet
fungeret som by- og havemuseum, men inden da har
der været mange skiftende ejere af det smukke hjem.

Efter turen rundt i huset er det blevet tid til at se
den smukke have. På vej ud fanger Ella Bellas næse
dog duften af pandekager. Og ganske rigtigt – på
et vaskeægte støbejernskomfur, som står i det lille
køkken, er en mand igang med at lave de lækreste
pandekager. Og de er heldigvis til salg! Ella Bella, Otto
og Far stiller sig straks i kø.
Imens går Mor i forvejen med en kop kaffe for at nyde
det dejlige vejr i den dejlige have.

Erichsens Gård

Far læser i en folder, at gården i 1832 fik sit
nuværende navn, da Thomas Erichsen købte stedet.
Og da Far videre fortæller, at Erichsen fik i alt 12
børn, er Ella Bella meget overrasket! For godt nok ser
huset stort ud, men hun synes nu ikke, at hun har set
12 børneværelser. Så griner Mor og siger, at dengang
var det langt fra normalt, at børn havde deres egne
værelser. Og desuden flyttede de oftest hjemmefra
for at arbejde, når de var 10-12 år gamle. Det vil sige,
at de var cirka ligeså gamle som Otto. Det, synes Ella
Bella (og Otto), lyder fuldstændig vildt!
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Bornholm kan prale af at have mange ting –
blandt andet Danmarks ældste fungerende teater.
For centralt placeret i Rønnes gamle bydel, i de
oprindelige, gule bindingsværksbygninger, ligger
Rønne Theater. Og det har det gjort lige siden
opførelsen i 1823.

Så fortæller den flinke dame bag disken, at
Bornholms Teater er egnsteater for hele øen.
Og siden 2005 har det haft hjemme på netop
Rønne Theater.

Bornholms Teater/ Rønne Theater

Mor synes, at Ella Bella og Otto skal ind og se et
teaterstykke i den stemningsfyldte sal med det
smukke stjerneloft. Og imens familien kigger på
programmet, undrer Otto sig over, at der flere
steder står Bornholms Teater. For hed stedet ikke
Rønne Theater?
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Vestbornholm
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Første stop udenfor Rønne er tæt på byen Nyker,
hvor Bornholms Rovfugleshow har adresse. Først
er Far, der ikke er specielt vild med fugle, lidt
usikker på, om han skal tage med. Men Mor får
dog hurtigt overtalt ham, da showet skulle være
ret så fantastisk – og med mange muligheder for
at tage gode billeder af de flotte rovfugle. Ikke
mindst, fordi man kommer helt tæt på dem (det
sidste lader Mor dog være med at fortælle Far).
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Ella Bella bliver med det samme helt forelsket i de
smukke fugle. Især papegøjen, der hedder Blue.
Otto hvisker til Ella Bella, at blue betyder blå,
hvilket giver meget god mening, når man ser på
papegøjens flotte fjerdragt.
Otto har flere favoritfugle. Især den hvidhovedede
havørn og slagfalken er han meget imponeret
over. Den første, fordi den er så stor og
majestætisk. Den anden, fordi den er lynhurtig og
fræk. Falkoneren når nærmest kun lige at svinge
lokkemaden rundt i luften, før falken dykker ned
og snupper det.
Og Far... i al sin travlhed med at fotografere det
flotte show og de imponerende fugle, glemmer
han fuldstændig at være bange...

Bornholms Rovfugleshow

Bornholms Rovefugleshow råder over mange
forskellige fugle, og i showet viser de dygtige
trænere, som med et flot ord bliver kaldt
falkonerer, stolt fuglenes færdigheder frem. Først
i den indendørs flyvehal og bagefter ude på et
stort, grønt areal.

Det er ingen hemmelighed, at Ella Bellas Far
elsker mad! Og derfor er en af de ting, han har
glædet sig rigtig meget til på deres tur rundt
på solskinsøen, et besøg på en af øens mange
røgerier.
Først forstår Ella Bella ikke helt, hvad han mener.
For Far ryger da ikke. Hvorfor vil han så besøge
et røgeri? Endnu engang kan Otto ikke lade være
med at grine, selvom han må give Ella Bella ret
i, at det kan være lidt forvirrende med de mange
nye ord. Så forklarer han, at et røgeri er et sted,
hvor man røger forskellige madvarer. Det har
altså ikke noget at gøre med at ryge, selvom der
er både ild og røg.
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Hasle Røgeri

Der ligger flere røgerier rundt op på Bornholm,
og de er nemme at kende på grund af de
karakteristiske skorstene, som er meget brede i
bunden. Denne specielle udformning giver masser
af plads til et åbent ildsted, hvor røgvarerne kan
hænges op over gløderne. For for at få den helt
rigtige, røgede smag, er det vigtigt, at det kun er
gløder og altså ikke flammer, der er i ildstedet.
Derfor skal der hele tiden stå en person og holde
øje med ildstedet, hvilket godt kan give sved
på panden!
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Den dejlige duft af røget fisk har lokket Ella Bella
og Otto (og Far) ind i rummet med ildstedet. Her
er de heldige at komme i rette tid til at se de
mange fisk, som hænger over de varme gløder.
Far fortæller, at røgerierne på Bornholm mest er
kendt for sine røgede sild. Men faktisk kan man
røge mange andre typer fisk – og også fødevarer
som flæsk, skinker og pølser.
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Nu opdager Ella Bella da også, at det ikke kun
er sild, der hænger til røgning. For der er også
store riste med rejer, laks og makrel. Uhm, hvor
lækkert!

Endelig er røgningen færdig. De røgede fisk bliver
flyttet fra ildstedet og ind i butikken, hvor de
bliver sat til salg med det samme. Ella Bella, Otto,
Mor og Far sætter sig i restauranten og kigger
på menukortet. Normalt bruger Far lang tid på at
bestemme sig for, hvad han skal have, men sådan
er det ikke i dag. Han skal have den bornholmske
specialitet Sol over Gudhjem. Inden Ella Bella når
at spørge, forklarer Otto, at det er en bornholmsk
egnsret, der består af smørrebrød med røget sild,
rå æggeblomme, radiser og purløg. Ella Bellas
tænder løber allerede i vand.

Hasle Røgeri

Manden, der sørger for at gløderne ikke begynder
at flamme op, ser ud til at have det varmt! Så
fortæller Mor, at Hasle Røgeri også er det sidste
røgeri på Bornholm, hvor røgningen foregår på
gammeldags og traditionel vis. Nemlig ved brug
af åbne skorsten.
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I bilen fortæller Mor, at Hasle Havn er øens tredje
største havn. Så da de ankommer til stedet, er
både Ella Bella og Otto noget overraskede. For
umiddelbart ser havnen ikke så kæmpestor og
travl ud, som de havde forestillet sig.

Om sommeren er havnens helt store trækplaster
det flotte og børnevenlige havnebad. Her er både
børnebassin, platforme, man kan hoppe i vandet
fra, et 15 meter langt bassin og en dejlig varm
sauna. Lige noget for de to vandhunde, Ella Bella
og Otto.

Så siger Far, at der i 1980´erne var en stor
tilbagegang i fiskeriet. Det var hovedaktiviteten
på Hasle Havn, og derfor lå havnearealet i de
efterfølgende år næsten helt øde og ubrugt hen.

Far er også klar på en dukkert. Og Mor, hun
er klar på at tjekke havnens andre rekreative
muligheder ud. Såsom muligheden for at købe en
god kop kaffe.

Havenbadet i Hasle

Et andet godt sted at stoppe i Hasle, der ligger 10
km nord for Rønne, er ved byens havn.

Idag er der igen masser af aktivitet på området.
Godt nok ikke i form af travle fiskekuttere og
store lastbiler, som det var tilfældet før i tiden. I
stedet er det turister og fastboende bornholmere,
der har indtaget havnen. For nu er store dele af
havnen gjort rekreativt – altså til et sted, hvor
man kan slappe af og hygge sig.
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Før de tog afsted hjemmefra, fortalte Otto Ella
Bella, at Bornholms natur er meget anderledes
end resten af Danmarks. Indtil videre synes Ella
Bella dog ikke, at der har været så stor forskel på
det, hun kender hjemmefra, og det hun har set på
øen.
Så da Mor siger, at de skal besøge Jons Kapel,
da forsikrer Otto Ella Bella om, at hun nu endelig
kommer til at få en helt speciel naturoplevelse.
Det, synes Ella Bella, lyder underligt. For så vidt
hun ved, er et kapel lidt ligesom en lillebitte kirke.
Og hvad har det med naturen at gøre?
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På vej ned af de mange, mange trin, der fører ned
til Jons Kapel, fortæller Far, at der på stedet ikke
er en lille bygning, som mange nok ville forvente.
For Jons Kapel er faktisk en klippehule i en
fritstående klippe, der bliver kaldt Jons Kirke.

Selvom der ikke er en lille bygning, som Ella
Bella egentligt først havde forventet, så synes
hun stadig, at Jons Kapel er et spændende sted
at besøge. Og Otto havde ret – naturen er helt
speciel og meget anderledes her på Bornholm end
i resten af Danmark.

Jons Kapel

Ifølge et ældgammelt sagn kom Jon til Bornholm
for at gøre bornholmerne kristne. Han slog
sig ned i klippehulen, og bornholmerne blev
nysgerrige efter at se, hvem han var. Og da de
tog ned for at hilse på ham, fortalte han dem
historier fra bibelen. Bornholmerne syntes, det
lød spændende, og hurtigt kom der flere til for
at lytte til Jons fortællinger. Til sidst var der ikke
plads i den lille grotte, og man rykkede derfor
udenfor.
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Både Ella Bella og Otto har lyst til at opleve mere af
Bornholms vilde og anderledes natur. Far foreslår
derfor, at de tager forbi Vang Granitbrud, der kun
ligger ”et stenkast” fra Jons Kapel.
Vang Granitbrud er nemlig et af de steder, hvor man
kan få en god fornemmelse af det grundfjeld, som så
at sige er hele Danmarks fundament. For på Bornholm
når grundfjeldet helt op til overfladen, hvilket er med
til at give øen de mange klipper.
Otto ved, at grundfjeldet primært består af bjergarten
granit. Og Far supplerer med at sige, at det netop er
det, man igennem mange år har udnyttet i flere store
stenbrud rundt om på Bornholm, blandt andet her i
Vang, hvor de har brudt og bearbejdet granitten til
mindre enheder, som blev sejlet over til fastlandet.
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Idag er området i og omkring Vang Granitbrud
åbent for alle, og der er blandt andet lavet nye stier,
shelter- og rastepladser samt en klatrevæg. Og som
prikken over i´et forbinder en stor, rødbrunlig jernbro
to af granitbruddets stejle sider. Ella Bella og Otto
er overbeviste om, at udsigten deroppefra må være
super!
Sammen med Mor skynder de sig derop. Far, der
ikke er så meget for højder, bliver nede i bruddets
bund. For da de for lidt siden gik inde under broen,
opdagede han, at broens gulv er lavet af store riste,
som man kan se lige igennem – noget, der allerede
får hans ben til at ryste...

Vang Granitbrud

Efter at have været arbejdsplads for mange stærke
mænd i mere end 100 år, stoppede Vang Granitbrud
deres produktion af granit i 1996. Inden da nåede
stedet at levere materiale til både arbejdet med
Storebæltsbroen, den store udbygning af København
i 1900 og mange andre spændende ting i ind- og
udland.
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Både Otto og Far elsker tekniske dimsedutter.
Så da Mor fortæller, at hun har hørt om et
slags museum, der hedder Bornholms Tekniske
Samling, så har de allerede gjort sig klar til at
tage afsted. For det sted må jo være en samling
af teknik!

Så forsikrer Mor hende om, at der altså er masser
af andet at se på end lige de tekniske ting. For på
det anderledes museum, er der er også udstillet
legetøj fra dengang Ella Bellas bedsteforældre
var børn, gamle pladespillere, masser af
sjove køkkenredskaber, et utal af forskellige,
farverige flasker, flere hundrede kaffekopper,
og, til Fars store glæde, en hel afdeling med
fotografiapparater, som de har set ud op igennem
tiden.
Far bliver helt nostalgisk, da han opdager, at
hans første kamera er med på udstillingen. Det
var sådan ét, hvor man manuelt skulle spole
filmrullen frem, når man havde taget et billede.
Ella Bella synes, det er vildt at tænke på, at Far er
SÅ gammel, at hans ting er kommet på museum.
Som kronen på værket i den bornholmske
tekniske samling, står et vaskeægte F16 fly
udstillet i en af de store haller. Ella Bella og Otto
skynder sig op i cockpittet, så Far kan tage et
billede af dem med sit meget digitale kamera.
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Bornholms Tekniske Samling

Lidt væk fra hovedvejen ligger den store
gård, der råder over cirka 4.000 kvadratmeter
overdækket udstillingsareal. Ella Bella ved ikke
helt, hvor meget 4.000 kvadratmeter er, men hun
synes, det lyder som et kæmpestort sted. Hun
bliver allerede helt træt bare ved tanken om alle
de computere og radioer, der må være udstillet.

1 2 3 4 5 6 7 8 i
Et stykke længere oppe ad den bornholmske
vestkyst ligger det imponerende borgkompleks,
Hammershus. Eller, det vil sige resterne af
det. For i dag er der kun ruinerne tilbage af
middelalderborgen, der blev opført på en 74
meter høj klippe, fordelt ud over et område på
næsten 35.000 kvadratmeter.
Otto, der elsker at regne store mål om til andre
mere kendte størrelser, siger til Ella Bella, at
det sådan cirka svarer til, at der kunne være
6 fodboldbaner på borgområdet. Sikke mange
turneringer, der så kunne spilles, er Ella Bellas
første tanke.
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Så griner Otto og siger, at der helt sikkert ikke
var tid til at spille fodbold eller andre boldspil,
dengang borgen var i brug. For det, der i dag
er Nordeuropas største borgruin, var engang
en effektivt fæstning. Altså et sted hvor de, der
igennem tiden havde magten på Bornholm, kunne
være i sikkerhed under krig og andre uroligheder.

Da magthaverne forlod Hammershus, lod man
stedet forfalde, og bornholmerne fik lov til at
hente sten og andre brugbare byggematerialer
fra området. Først i 1822 blev middelalderborgen,
der nu var blevet til en ruin, fredet. Så kan Ella
Bella bedre forstå, at det ser ud som om, at der
mangler en sten hist og pist.

Hammershus

På de mange informationsskilte, der er placeret
rundt på ruinområdet, læser Mor, at Hammershus
blev opført tilbage i begyndelsen af 1200-tallet.
Og frem til år 1743 var borgen i brug. I den sidste
tid dog mest som fængsel, hvor de mest kendte
fanger var kong Christian d. 4´s datter, grevinde
Leonora Christina og hendes mand, Corfitz
Ulfeldt. De var dømt for landsforræderi og sad i
fangenskab fra 1660-61.
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Så beroliger Far Ella Bella ved at sige, at der
bestemt ikke er nogen grund til at bekymre sig
for Mors helbred. For grunden til, at det virker
som om, at hun er blevet gak-gak, er, at der er
uenighed om, hvad det præcis er, klipperne nede
i vandet forestiller. For hvor nogen tydeligt ser to
kamelhoveder, der ser andre uden tvivl et enkelt
løvehoved. Og for andre igen ligner de to pukler i
vandet både hovederne på en kamel og en løve.
Mest enighed er der vist om, at klipperne i vandet
skal forestille kamelhoveder – og at det er det
store klippefremspring lige bagved, der ligner et
løvehoved.
Efter at have kigget lidt og hjulpet hinanden med
at pege tingene ud, synes både Ella Bella og
Otto, at de kan se de forskellige dyr. Og da de lidt
efter opdager en lille båd, der kommer sejlende
med en gruppe turister, får de Far og Mor til at
love, at de også må komme på en sådan tur. For
måske kamelernes og løvens hoveder er meget
nemmere at se, hvis man kommer fra havsiden.
Det er da i hvert fald et forsøg værd.
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Kamelhovederne & Løvehovedet

Efter at have udforsket de mange krinkelkroge
på Hammershus, synes Mor, at de skal
se en anden populær seværdighed. For i
vandkanten lige nedenfor borgruinen kan man
se Kamelhovederne. Eller Løvehovederne. Eller
Kamelhovederne & Løvehovedet. Ella Bella bliver
pludselig bange for, om Mor mon har fået solstik,
siden hun ikke kan bestemme sig for, hvad
klipperne hedder. For sådan noget plejer hun da
at have meget godt styr på.
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Ella Bella og Otto (og Far...) trænger til en is efter
turen på borgruinen, Hammershus. Og som oftest
kunne Mor godt drikke en kop kaffe. Så familien
sætter kurs mod den fine, lille havn, Hammerhavn
der ligger lige nedenfor ruinen.
Som Ella Bella og Otto lærte, da de var forbi
Vang Granitbrud, består store dele af Bornholm af
granit. Og for at få sejlet granitten væk fra øen,
anlagde man flere små havne langs kysten. Blandt
andet Hammerhavn, som blev opført i 1891. Otto
regner hurtigt ud, at det er mere end 120 år siden.
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Ella Bella synes, det lyder helt vildt. For selvom de
huse, der står på havnen, er grålige og ret skæve,
så ser de på en måde slet ikke så gamle ud, som
Otto siger.

I 1974 stoppede man med at sejle granit fra
Hammerhavn, men der er stadig meget aktivitet
på stedet. Nu er de både, der sejler her, dog
noget mindre. Og det er ikke granit men turister
og fastboende, der bliver sejlet rundt. For langs
klippekysten er der flere spændende ting at
opleve, f.eks. både Den Våde Ovn og Den Tørre
Ovn, en 70 meter dyb klippehule, Kamelhovederne
& Løvehovedet og Danmarks største fuglefjeld.
Da Ella Bella og Otto hører det, bliver de hurtigt
færdige med spise deres is. Og de gør sig klar til
en tur ud på havet med en af de små både.

Hammerhavn

Så smiler Mor. For de huse, Ella Bella kigger på, er
faktisk ganske nye. Og grunden til, at de er grålige
og skæve, er altså ikke på grund af mere end
120 år med regn og blæst. Husenes udformning
er i stedet tænkt som en slags efterligning af de
højdedrag, Hammerhavn ligger midt imellem –
nemlig Hammershus og den store rundklippe på
nordspidsen af Bornholm, Hammerknuden.
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Langs de stejle klipper nedenfor området ved
Hammershus gemmer der sig flere spændende
ting. Og det bedste udsyn til det hele, får man
ved at sejle langs kysten med båd. F.eks. kan
man tage med en af de halvstore motorbåde
fra Hammerhavnens Bådfart, der, som navnet
antyder, sejler ud fra netop Hammerhavn.
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Et af de første stop på turen er Våde Ovn, som
er en 70 meter dyb klippehule. Kaptajnen sejler
med stor koncentration båden ind i den smalle
sprække, og Ella Bella holder godt fast i Mors
hånd. For hulen er både mørk og fugtig.
Efter at have udpeget flere sjove klippeformer, er
de endelig henne ved foden af Hammershus. Og,
som Otto minder Ella Bella om, er det jo her, de
kan se de klipper, de før så oppe fra land. Nemlig
Kamelhovederne & Løvehovedet. Ella Bella synes,
det er sjovt, at klipperne ser helt anderledes ud,
bare fordi de ser dem fra en anden side. Men
nu er hun ikke i tvivl om, at hun kan se både
kamelernes og løvens hoveder.

Hammerhavnens Bådfart

Den flinke kaptajn fortæller lystigt om alle de
ting, de sejler forbi undervejs. Og det er med at
lytte godt efter, for der er masser af historier.
Både røverhistorier og de mere ægte af slagsen.
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Da Far fortæller Ella Bella og Otto, at den sø
de står foran før var en klippe, så tror de ham
først ikke. Men faktisk har Far ret. For det der
idag hedder Opalsøen, var indtil slutningen
af 1800-tallet en del af det omkringliggende
klippelandskab.
Som Ella Bella og Otto lærte, da de besøgte Vang
Granitbrud, består Bornholms klipper primært af
bjergarten granit. Og det var netop for at bryde
granit, at man valgte at sprænge et kæmpestort
stykke af klippen i stykker. Så stort et stykke, at
Otto slet ikke kan regne dets omfang ud.
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Man brød granitten ved at sprænge den væk
fra toppen af klippen med sort krudt. Derefter
arbejdede man sig lag for lag ned gennem
klippen. Og helt frem til starten af 1970´erne
var denne del af Hammerknuden en aktiv
arbejdsplads. Herefter lod man naturen gå sin
gang, og stille og rolig blev det store hul fyldt
med vand.

Mor læser, at tovbanen er 293 meter lang og
starter i cirka 50 meters højde. Man kan komme
helt op på en fart på 70 kilometer i timen, og
efterfølgende ramme vandet med cirka 40
kilometer i timen
Otto er straks klar på en tur!

Opalsøen

Idag er stedet omdannet til et rekreativt område,
hvor man både kan overnatte, klatre, udforske
et naturskønt stisystem – og så prøve Danmarks
længste tovbane.

Otto fortæller, at man faktisk også kalder søen for
Danmarks eneste bjergsø. Ella Bella, der ved, at
der vist ikke findes bjerge i Danmark, synes det
lyder mærkeligt. Så forklarer Far, at det er fordi,
klipperne på begge sider af søen rager 70-80
meter op i luften, så man med lidt god vilje derfor
godt kan kalde dem bjerge. Far tilføjer, at turister
fra mere bjergrige lande som f.eks. Frankrig og
Spanien nok vil grine lidt af titlen bjergsø.
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Hammersøen

Få skridt fra Opalsøen ligger en anden sø, der
hedder Hammersøen. Til forskel fra Opalsøen er
denne sø naturlig og altså ikke skabt i bunden af
et nedlagt granitbrud. Med et areal på 10 hektar
og en dybde på op til 13 meter er Hammersøen
samtidig den største sø på Bornholm.
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Ella Bella og Otto har lært, at rundklippen
på nordspidsen af Bornholm bliver kaldt
Hammerknuden. Og efter man i starten af
1970´erne holdt op med med at bryde granit i
området, blev Hammerknuden i stedet omdannet
til udflugtsmål med mulighed for overnatning i de
to sheltere med tilhørende bålplads og bålhytte.

Da Ella Bella ser de to “trætelte”, forstår hun
bedre, hvad Otto prøvede at forklare hende.
Begge børn kravler straks ind i hver deres shelter
for at lege, at de er på eventyr i det vilde vesten.
Mor har medbragt ingredienserne til snobrød, og
hun rører hurtigt en dej sammen. Imens tænder
Far et bål, så de er klar til at bage brødet.
Bagefter tager Far en tiltrængt lur på bænken,
mens Ella Bella, Otto og Mor hygger ved bålet.

Shelter Hammersøen

Ella Bella har ikke hørt ordet shelter før. Så Otto
forklarer hende, at et shelter er en overdækket
soveplads i det fri. Først tror Ella Bella, at Otto
snakker om et telt. Så tilføjer Otto, at sheltere er
lavet af træ, og at det ikke sådan lige er nogle,
man piller ned efter et par dage.
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På grund af sin placering i Østersøen sejler
mange tusinder af skibe hvert år forbi Bornholm.
Så det er vigtigt, at øen er synlig – også når det
er mørkt. Derfor er der flere steder rundt på øen
placeret fyrtårne.
Ella Bella ved, at et andet ord for mand er ordet
fyr. Så et fyrtårn må altså være en masse mænd,
der står ovenpå hinanden, og tilsammen danner
et højt tårn. Men hvordan skulle det kunne hjælpe
de skibe, der sejler om natten? Har mændene
mon refleksveste på?
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Så griner Otto og siger, at et fyrtårn altså ikke
består af mennesker. Men Ella Bellas tanke om
refleksveste er nu ikke helt ved siden af. For når
et fyrtårn skal sikre, at skibe kan sejle sikkert
forbi land, og samtidig bestemme deres position
på havet, så sker det oftest ved hjælp af lys.
Dog er det ikke en kæmpe refleks, der sidder
i toppen af tårnet. Derimod er det en speciel
lampekonstruktion, der ved hjælp af en masse
spejle og linser kaster lyset ud over havet.

Fra 1872 markerede Hammerfyr den nordlige del
af Bornholm. Men på grund af tårnets højde, som
gjorde at lyset ikke rakte langt nok ud, når der
var lavthængende skyer, valgte man at bygge et
nyt fyrtårn i 1895. Det hedder Hammerodde Fyr
og ligger på øens allernordligste spids.
Da de står oppe i fyrets top, synes Ella Bella, at
det nu giver en hel del mere mening, det Otto før
fortalte.

Hammerfyr

Ella Bella synes, det hele lyder meget kompliceret
og svært at forstå. Far foreslår derfor, at de tager
en tur forbi Hammerfyr, så Ella Bella bedre kan
forstå, hvad Otto fortæller hende.
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Østbornholm
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Ella Bella, der er 5 år gammel, har endnu ikke
lært at læse eller skrive. Altså ikke ud over sit
eget navn. Og hun elsker at sætte sin autograf
alle steder, hun kan komme til det. Og så elsker
hun, når postbudet kommer med breve (eller
endnu bedre, pakker) med hendes navn på!
Så da familien går langs hovedgaden i Bornholms
nordligste by, Allinge-Sandvig, råber Ella Bella
pludselig op. For lige der, på skiltet ved den
gammeldags lygtepæl, står der ikke Ella?

Mor fortæller Ella Bella, at der nedenunder Ella
står konditori og restauration, hvilket betyder,
at der her bliver solgt kaffe, kage og andre
madvarer. Da Ella Bella hører det, er hun noget
usikker på, om de skal gå ind. For når skiltet
udenfor er mere end 900 år gammelt, så lugter
der nok ret dårligt indenfor...
Otto, Mor og Far kan ikke lade være med at grine
af Ella Bellas sjove kommentar. Og imens de går
ind for at finde et bord, forklarer de hende, at
den gotiske skrift på skiltet bare skal få stedet
til at virke gammelt og autentisk. Men faktisk er
konditoriet fra samme år, som Bedstemor blev
født, nemlig år 1950.
Ella Bella synes, det lyder som en lidt skør
forklaring, men hun vil nu alligevel gerne med ind
og spise boller og drikke kakako.

4

Ellas Restaurant & Konditori

Otto er meget imponeret over, at Ella Bella kan
se, hvad der står på skiltet. For de snørklede
bogstaver kan godt være svære at læse. Otto
fortæller, at bogstaverne med et fint ord hedder
gotiske bogstaver, og at det var en måde at skrive
på, der opstod tilbage i middelalderen. Mere
præcis omkring år 1100, hvilket er for mere end
900 år siden!
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Imens Mor og Far stiller sig i kø i isbutikken,
udforsker Ella Bella og Otto kølediskens mange
varianter af is. Der er mange at vælge imellem,
så Otto hjælper Ella Bella med at forbinde de
mange, flotte farver af is med de tilhørende
navne. Og efter at have fået et par smagsprøver,
er familien klar til at bestille.
Ella Bella vil gerne have en stor vaffel fyldt med
jordbæris. Otto vil også gerne have en stor vaffel,
men det skal være med vanilieis. Mor er mere til
chokolade, og Far – han har svært ved at vælge.
Så han ender med at bestille en stor vaffel med
jordbæris, vanilieis OG chokoladeis.

Sandvig IS KALAS

Efter besøget hos Ella´s Restaurant &
Konditori går familien en tur langs den fine
strandpromenade. Og heldigvis gør den friske
havluft dem atter lækkersultne. For i AllingeSandvig ligger et af Bornholms mange ismejerier,
der bestemt er et besøg værd, nemlig Sandvig IS
KALAS.
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Til at starte med var forhindringerne på de
18 forskellige baner meget traditionelle, som
man kender det fra andre minigolfbaner. Men
efterhånden blev forhindringerne udskiftet
med forskellige og genkendelige bornholmske
attraktioner. Så i dag skal golfkuglen skydes
igennem både Østerlars Rundkirke, Rytterknægten
og mange andre steder, som Ella Bella og Otto
stadig har til gode at opleve på deres eventyr
rundt på Bornholm, for at komme i hul.
Én bygning, Ella Bella dog sagtens kan huske at
have set, er den store Skt. Nicolai Kirke, som
står midt i Rønne. Ella Bella synes, det er sjovt at
tænke på, at sidste gang hun så kirken, følte hun
sig lillebitte. Og nu føler hun sig kæmpestor.

Sandvig Minigolf

Der er mange muligheder for at spille minigolf
rundt om på Bornholm, og siden 1951 har AllingeSandvig haft deres egen bane. Det gør Sandvig
Minigolf til en af Danmarks ældste baner.
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Da familien tidligere på dagen besøgte Ella´s
Konditori & Restaurant, var det første gang,
at Ella Bella så noget skrevet med de såkaldte
gotiske bogstaver. Det var, da hun opdagede, at
der stod Ella på et skilt.
Nu har hun igen spottet et skilt med de krøllede
bogstaver. Nemlig over indgangen til noget, der
ser ud til at være en hyggelig have med kulørte
lamper og masser af bænke. Ella Bella får lyst til
at kigge nærmere på stedet.
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Imens Otto staver sig frem til, at der står
Gæstgivergaarden, forsikrer Mor Ella Bella om,
at de meget gerne må gå ind og kigge i den
farverige have. For Gæstgiveren, som stedet
for lethedens skyld er blevet forkortet til, er et
musik- og spisested. Og hver aften hen over
sommeren kommer der musikere og giver koncert
på den lille scene, imens de kulørte lamper lyser
haven op.
Både Ella Bella og Otto synes, det lyder
fantastisk. Og Mor foreslår derfor, at de går ind
og kigger nærmere på musikprogrammet, for
måske der er noget, de har lyst til at høre, imens
de er på Bornholm.

Gæstgiveren

Først spørger hun dog Otto, om han mon kan
læse, hvad der står på det flotte skilt. For måske
står der adgang forbudt...
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Det er som bekendt sundt at spise fisk – og gerne
flere gange om ugen. Det har Ella Bella og Otto
(og Far) hørt Mor sige mange, mange gange.

4

Så da Ella Bella spotter et af de karakteristiske
skorstene, som er kendetegnende for et røgeri,
får hun stor lyst til røget sild og fiskefrikadeller.
Og da det alligevel er ved at være spisetid, får
Ella Bella nemt overtalt de andre til en tur på
Nordbornholms Røgeri.
Røgeriet har eksisteret siden 1898, og i starten
blev der næsten udelukkende røget sild, som blev
solgt videre til folk i København. Først mange år
senere blev der tilknyttet en restaurant og en
lille butik, så man nu både kan smage på sagerne
direkte på stedet – eller købe lækkerierne med til
frokostbordet derhjemme.

Nordbornholms Røgeri

Familien har allerede været forbi ét røgeri på
deres tur. Nemlig Hasle Røgeri, hvor de kunne
opleve hele processen med at røge de mange,
lækre ting fra havet. Og efterfølgende var det en
stor succes at smage på de mange røgvarer.
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Tidligere på deres tur rundt på Bornholm
har Ella Bella og Otto været helt tæt på det
danske grundfjeld. Nemlig da de var forbi Vang
Granitbrud, som frem til 1996 var en aktiv
arbejdsplads.
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Imens de går ned i det store menneskeskabte hul,
forklarer Otto Ella Bella, at det med, at stedet er
et arbejdende stenbrudsmuseum, betyder at det
både fungerer som et sted, hvor man kan komme
og lære mere om stenbruddets historie. Og
samtidig kan man se, hvordan man bryder granit
ud af de massive bjergsider. Ella Bella synes, det
lyder fantastisk, og hun glæder sig til at komme
helt tæt på!
Så skynder Far sig at sige, at det altså ikke er
altid, at arbejdet nede i stenbruddet er igang. For
da man i dag ikke skal producere samme mængde
sten som før i tiden, er det kun i perioder, der
bliver brudt sten. Og når det sker, er det desuden
strengt forbudt at gå ned i stenbruddet, fordi det
er et ret så farligt arbejde!

Moseløkken Stenbrudsmuseum

Igennem tiden har der været flere stenbrud på
øen, men det er få, der stadig er i brug. Ét af dem
er Moseløkken Stenbrud, som idag fungerer som
et arbejdende stenbrudsmuseum.
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Som en del af aktiviteterne på Moseløkken
Stenbrudsmuseum kan man selv prøve at
bearbejde et af de hårde stykker granit. Ella Bella
og Otto har allerede fundet sikkerhedsbriller
frem, og har stillet sig klar for at høre, hvordan
man gør.

På en almindelig arbejdsdag var det helt normalt,
at løfte flere tons granit. For et eksempel når der
skulle laves chaussésten. Otto forklarer hviskende
Ella Bella, at chaussésten er en lille brosten –
altså sådan nogle firkantede sten, der bliver brugt
som belægning på pladser og veje.
Da stenhuggeren fortæller, at en chaussésten
ender med at veje 2,5 kilo, synes Ella Bella, det
lyder underligt, for lige før sagde manden, at han
løftede flere tons hver dag. Og der er da langt fra
2,5 kilo til bare et enkelt ton!
Så forklarer manden, at den granitsten, man
starter med at hugge i, vejer cirka 80 kilo. Og
for at kunne tjene til en dagsløn, skulle man lave
2000 sten. Hver dag! Og med de mange løft frem
og tilbage, så stenen kunne blive hugget til i de
præcise mål, endte man med at løfte tæt på 40
tons granit. Hver dag.
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Moseløkken Stenbrudsmuseum

Imens stenhuggeren hugger et af de store stykke
granit i mindre stykker, så de bliver nemmere at
håndtere for børnene, fortæller han lidt om, hvor
hårdt det har været at arbejde i stenbruddet op
gennem tiden.
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Som Ella Bella og Otto allerede har lært, er
Bornholm kendt for mange ting. Både masser
af solskinstimer, lækre røgede sild, det specielle
klippelandskab. Og for et eksempel Danmarks
største samling af helleristninger.
Ella Bella ved ikke, hvad det svære ord
helleristninger betyder. Så imens de går, fortæller
Otto, at helleristninger er symboler og figurer,
som nogle forhistoriske mennesker har hugget
ind i grundfjeldet eller på større sten. Og mellem
Hammershus og Allinge-Sandvig ligger nogle af
Nordens vigtigste områder med helleristninger.
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Da de kommer frem til de mange klippestykker,
er Ella Bella først lidt skuffet. For hun synes
ikke, hun kan se noget som helst. Højest lidt
ridser i klippernes overflade. Så siger Otto, at
helleristningerne er meget, meget gamle. De
stammer fra den sidste halvdel af den periode,
man kalder bronzealderen, der gik fra år 1700500 f. Kr.. Så det er altså mellem 2.500 og 3.000
år siden, at helleristningerne er blevet lavet!
For at hjælpe på forståelsen, har man sat
nogle små pæle med QR-koder på. Og da Otto
scanner en af koderne, kommer han ind på en
hjemmeside, hvor de næsten usynlige figurer er
tegnet mere tydeligt op. Ih, hvor er det smart,
synes både Ella Bella og Otto.

Hammersholm helleristninger

På det ene sted, Madsebakke, kan man se
Danmarks største helleristningsfelt. Og på det
andet sted, som hedder Hammersholm, er der
på næsten hver eneste klippe hugget forskellige
symboler og figurer.
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Der er flere badehoteller på Bornholm. Men kun
ét af dem kan prale med at ligge lige ved siden af
en vaskeægte troldeskov. Nemlig Stammershalle
Badehotel, der er placeret på kyststrækningen
mellem Allinge-Sandvig og Gudhjem.
Allerede før de når frem, synes Ella Bella, at
det lyder alt, alt for uhyggeligt at skulle gå op
opdagelse inde i Troldeskoven. For selvom det er
midt på dagen, og der er helt lyst, så ved man jo
aldrig med trolde. Og især ikke de bornholmske
trolde. For det er jo ikke sikkert, at de kun er
vågne, når det er nat...
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Derfor holder Ella Bella sig tæt til Mor, der vist er
meget glad for, at hun ikke har de højhælede sko
på, for der er masser af mos på træer og sten, og
flere steder også ret glat.

Otto fortæller, at bautastenene er et tegn på,
at området har været beboet af mennesker i
mange tusind år. I forhistorisk tid var det skik,
at man rejste de store sten i forbindelse med
en begravelse, og da gravpladserne lå tæt ved
vandet, var det meget normalt, at man satte
stenene op, så de forestillede grundformen
på et skib. Præcis som det er tilfældet her i
Troldeskoven.

Troldeskoven

Otto og Far har travlt med at udforske den
stemningsfulde skov. Og de bliver meget
begejstrede, da de opdager en samling bautasten
i udkanten af skoven. Ella Bella glemmer hurtigt,
at her før var lidt uhyggeligt, for nu skal hun hen
og være med.
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En af de mange ting, Ella Bella har glædet sig
til at opleve på turen rundt på Bornholm, er
Danmarks største vandfald. For noget, der er
Danmarks største, må jo være helt vildt stort!
Vandfaldet ligger et godt stykke inde i Døndalen,
der er en 200 meter bred og 1200 meter lang
sprækkedal. Imens de går mod vandfaldet,
forklarer Otto, at sprækkedale opstår ved, at
grundfjeldet slår revner på grund af enorme
spændinger i undergrunden. Da Ella Bella hører
det, tager hun ekstra godt fat i Fars hånd. Så
smiler Far og siger, at sådan nogle revner altså
ikke kommer lige pludselig. Det er derimod en
proces, der tager mange, mange år. Og faktisk
er det cirka 1 milliard år siden, at Døndalen blev
dannet.
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Mor siger, at det nu er rigtigt nok. Og så fortæller
hun, at vandfaldet i meget højere grad lever op
til sin fine titel som Danmarks største, når det
er forår. Især når det har sneet forinden. For når
sneen smelter, kommer der ekstra meget vand,
så det bruser ned ad klippen. Når det sker, så
siger bornholmerne, at det “dønner”. Og det er
netop herfra, at Døndalen har fået sit navn.

Døndalen

Imens de har snakket, er de nået frem til
vandfaldet. Først tror Ella Bella, at de andre driller
hende. For den der smule vand, der stille og roligt
risler ned mellem stenene – det kan da umuligt
være Danmarks største vandfald.
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Indtil nu har mange af de ting, familien har
oplevet rundt på Bornholm, været udendørs. Men
nu synes Mor, det er på tide, at Ella Bella og Otto
lærer lidt om den bornholmske kunsthistorie.
For som de lærte, da de var på Hjorths Fabrik i
Rønne, har Bornholm en lang tradition for kunst
og kunsthåndværk.

Da de går igennem museets udstilling, opdager
Ella Bella en underlig revne i gulvet. Det er som
om, at hele bygningen er rykket lidt fra hinanden.
Mon det er en sprække, der er kommet på grund
af spændinger i undergrunden, ligesom det var
tilfældet ved Døndalen?
Otto kan ikke lade være med at grine, men synes
nu alligevel, at Ella Bella er sød. Og lidt skør. Så
forklarer han hende, at revnen, som der løber
vand i, er en del af arkitekturen – altså den måde
bygningen er designet til at se ud. Ella Bella synes
nu stadig, det er lidt underligt.
Så fortæller Mor, at i middelalderen var der
mange folk, der kom til området for at besøge
Helligdomskilden, som var kendt for sin
helbredende kraft. Og det er denne kilde, der idag
er blevet en del af museet. Udspringet starter ved
indgangen, fortsætter gennem revnen i gulvet,
for til sidst at blive ledt ud i Østersøen gennem en
lille ønskebrønd på museets nederste niveau. Nu
synes Ella Bella, at det giver meget mere mening!
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Bornholms Kunstmuseum

På Bornholms Kunstmuseum findes en stor
samling af bornholmsk kunst fra begyndelsen
af 1800-tallet og frem til i dag. Blandt andet er
der mange fine malerier, der viser landskaberne,
som de så ud før i tiden, og flotte portrætter, der
forestiller de mennesker, der har boet på øen.
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Ella Bella og Otto har lige set Helligdomskilden
løbe i en revne i gulvet på Bornholms
Kunstmuseum. Og da Far foreslår, at de går
udenfor for at se, hvor kilden fortsætter hen, er
de helt klar!
Nedenfor museet ligger Helligdomsklipperne, som
har fået sit navn fra netop den hellige kilde.Kilden
løber ud i Østersøen lige for foden af klipperne.
Som Mor fortalte på museet, var man i gamle
dage overbevist om, at kilden havde helbredende
krafter. Derfor var der mange, der tog turen ned
ad de stejle klippesider, så de kunne komme helt
tæt på den hellige kilde. Efter sigende var det
særligt på Skt. Hans nat, at kilden skulle virke
helbredende.
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Mor har sagt til Otto, at han skal vente, når
han kommer ned på træbroen. For umiddelbart
derefter er der en række grotter, man kan kravle
ind i. De underjordiske huler har navne som Våde
Ovn, Tørre Ovn og Sorte Gryde. Især den sidste
grotte er dyb. Faktisk kan man komme cirka 60
meter ind i den Sorte Gryde, hvis altså ikke man
er for stor.
Ella Bella skynder sig ned ad trappen, for
pludselig kan hun ikke lade være med at tænke
på børnesangen Bro, bro brille, hvor den, der
kommer allersidst, skal i den sorte gryde...

Helligdomsklipperne

Heldigvis er der i dag en trætrappe, som man
kan bruge for at komme sikkert ned i bunden
af de cirka 20 meter høje klipper. Og imens Far
fotograferer den flotte udsigt, og Mor hjælper
Ella Bella med at tælle de mange trin – så er Otto
allerede helt nede ved den lange træbro.
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Da Far siger, at de skal køre til Gudhjem, tror Ella
Bella først, at de skal besøge en kirke. For navnet
lyder lidt sådan.

Bakke eller bjerg – i alle tilfælde ligger der i
Gudhjem én af de få veje i Danmark, hvor det er
forbudt at køre nedad på cykel. Ganske enkelt
fordi der er for stejlt. Far vælger af samme
grund at parkere oppe i toppen af den stejle
Brøddegade, så de rigtig kan fornemme byens
skrånende terræn.

Gudhjem

Mor smiler og siger, at Gudhjem altså er en helt
almindelig by. Eller, det vil sige, helt almindelig
er den ikke – man kalder nemlig Gudhjem for
Danmarks eneste bjergby. For byen er bygget i
et klippefyldt område, der går fra vandet og op
ad det 48 meter høje bjerg, der hedder Bokul.
Otto, der ved en masse om det meste, kan ikke
lade være med at tilføje, at der nu vist nok er et
krav om en minimumshøjde på 610 meter, hvis en
bakke skal kaldes et bjerg.
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Imens familien går rundt i Gudhjems hyggelige
gader, fortæller Far, at havet til alle tider har haft
en stor betydning for byen. For 1000 år siden var
Gudhjem en af Østersøens vigtige vikingehavne.
Og i nyere tid, det vil sige fra omkring slutningen
af 1800-tallet, var fiskeriet det vigtigste arbejde
i byen. En overgang var der så godt gang i
fiskeriet, at man var nødt til at konservere
fiskene. Otto forklarer Ella Bella, at konservering
betyder, at man får fiskene til at kunne holde sig i
længere tid, inden de bliver for gamle.
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For at få et bedre overblik over byen, foreslår
Mor, at de “bestiger” det 48 meter høje bjerg,
Bokul. Eftersigende er udsigten fra toppen af
bjerget helt fantastisk. Og hvis vejret er godt,
kan man se Ertholmene langt ude i horisonten.
Den lille ø-gruppe skal Ella Bella, Otto, Mor og
Far besøge senere på deres eventyr rundt på
Bornholm. Ella Bella og Otto glæder sig allerede.

Bokul

Som de første på øen begyndte fiskerne i
Gudhjem derfor at røge sild. Det blev så stor en
succes, at mange af de ældre bindingsværkshuse
i byen blev brugt som fiskerhuse eller røgerier.
Men i dag bor der mest almindelige familier i de
små huse.
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I en af Gudhjems små gader ligger den hyggelige
butik Karamel Kompagniet. Der ligger både butik
og karamelkogeri på adressen, for de lækre,
bløde karameller, som er stedets kendetegn,
bliver lavet i baglokalet.
Duften breder sig allerede i gaden udenfor
butikken, og Ella Bella og Otto springer de få trin
op til herlighederne. Det er ikke kun børnene,
der bliver glade, da de opdager, man kan se, når
karamellerne bliver lavet, inde fra butikken. Også
Far har altid ønsket sig at se, hvordan de bløde
karameller bliver fremstillet. Han har nemlig flere
gange forgæves forsøgt derhjemme, så måske
han nu kan se, hvad han har gjort forkert.
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Damen fortæller også, at de opskrifter, de bruger
på stedet, er gået i arv fra hendes engelske
bedstemor. Efter sigende stammer opskrifterne
helt tilbage fra år 1860, som var dengang, de
bløde karameller ankom til England for første
gang.
Da Ella Bella, Otto, Mor og Far hver har fået en
helt frisklavet smagsprøve fra dagens produktion
af karameller, er de enige i den lille tekst, der
står under Karamel Kompagniets logo, nemlig, at
karamellerne er “fuldstændig uimodståelige”.

Karamel Kompagniet

Den søde dame bag disken fortæller, at Karamel
Kompagniet er blandt ganske få steder i Europa,
hvor der bliver fremstillet bløde karameller. Det
er nemlig en meget svær proces, da den bløde
karamelmasse er ret svær at arbejde med. Så
hvis ikke det lige er lykkedes for Far hjemme
på køkkenbordet, så skal han ikke ærgre sig for
meget.
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Som Ella Bella og Otto har hørt et par gange
tidligere på deres tur, har kunstnere og
kunsthåndværkere i mange år været tiltrukket af
Bornholm. Og mange af de kreative mennesker
har boet i Gudhjem i kortere eller længere
tid. Blandt andet fordi Gudhjem har et særligt
lys og små hyggelige gader, hvilket har været
inspirerende for mange.
Én af de kunstnere, der endte med at bosætte
sig i Gudhjem, var den meget anerkendte
kunstmaler, Oluf Høst. Mor fortæller, at han blev
født i 1884 i Svaneke. Da han var ung, flyttede
han til København for at gå på kunstskole, og
i 1929 flyttede han tilbage til Bornholm. Oluf
Høst fandt mange af sine motiver i og omkring
Gudhjem. Derfor endte han også med at bosætte
sig i byen.
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Da de går rundt og kigger på de farvestrålende
billeder, lægger Ella Bella hurtigt mærke til, at
der er én bestemt bondegård, som er malet
mange, mange gange. Mor fortæller, at det er det
tidligere husmandssted Bognemark, som lå på
toppen af klippepartiet over malerens hjem. Det
var Oluf Høsts yndlingsmotiv igennem mange år.
Ella Bella synes, det er utroligt, så forskellige de
mange billeder er, selvom det jo er samme motiv.

Oluf Høst Museet

I dag er hans tidligere atelier og bolig indrettet
som et fint museum med en hyggelig café i
haven. Og Mor, der både er blevet lidt kunst- og
kaffetørstig, foreslår, at de tager en tur forbi.
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Da de går igennem porten til bondegården, får
Ella Bella øje på en vaskekone, som skal til at
vaske tøj. Hun spørger, om Ella Bella og Otto
vil være med. Ella Bella kigger sig om efter en
vandhane, så de kan få fyldt spanden med vand.
Vaskekonen forklarer, at i gamle dage havde de
ikke vandhaner. I stedet hentede man vand ved
at hejse en spand ned i en brønd, som er et hul i
jorden, der er beregnet til at opsamle vand.
Imens de fylder spanden med vand, fortæller
vaskekonen, at Melstedgård stammer helt tilbage
fra begyndelsen af 1600-tallet. Først var der kun
marker på stedet, men i slutningen af 1600-tallet
blev selve gården bygget. Selve stuehuset,
som er der, hvor gårdens beboere levede, blev
udskiftet med et mere moderne hus i slutningen
af 1700-tallet. Og det er det stuehus, der står på
Melstedgård den dag i dag. Otto regner hurtigt
ud, at huset altså er mere end 200 år gammelt.
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Landbrugsmuseet Melstedgård

Lige udenfor Gudhjem ligger Melstedgård, som er
et levende landbrugsmuseum. Ella Bella synes,
det lyder mærkeligt. For hvordan kan et musum
være levende? Otto griner, og siger, at det altså
ikke er selve museet, der er levende. Det er de
folk, der går rundt på stedet, som på grund af
deres udklædning og det de laver, er med til at
gøre museet levende. Og på den måde kan man
på en sjovere og mere deltagende måde opleve,
hvordan et landbrug blev drevet i gamle dage.
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Først tror både Ella Bella og Otto, at de skal
overnatte på campingpladsen for at få lov til at
spille på den fine minigolfbane. Og da de får øje
på en vandrutsjebane og en stor legeplads, er de
helt klar. Men har Mor og Far ikke glemt at tage
deres baggage med?
Så siger Mor, at hun har hørt, at de gerne må
spille på banen uden at være gæster på selve
campingpladsen. Men efter at have set de mange
lækre faciliteter, så fortryder både Mor og Far vist,
at de ikke har booket en overnatning på stedet.
Minigolfbanen med i alt 18 huller er bygget op
af mange tons bornholmsk granit. Og imens Far
går ned i receptionen for at få udleveret køller og
bolde, udforsker Ella Bella og Otto banen. Især
hulen under vandfaldet synes Ella Bella er sjov at
gemme sig i.
Da Far kommer tilbage, fortæller han, at damen i
receptionen har sagt, at vandfaldet er inspireret
af det 4 meter høje vandfald, der hedder Stavehøl
der ikke ligger så langt fra campingpladsen.
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Bornholms Adventure Minigolf

Der er flere steder rundt på Bornholm, hvor man
kan tage et spil minigolf. Én af de baner, der er
gjort ekstra meget ud af, er den, der ligger i
forbindelse med Sannes Familiecamping.
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Som Otto har vist Ella Bella på et kort, inden
de rejste til Bornholm, er øen formet som en
skæv firkant. Det er en form, man med et fint
ord kalder et parallelogram. Nord- og sydkysten
er cirka 40 km lang, mens øst- og vestkysten er
cirka 30 km. Og hele øens omkreds er helt præcis
141,4 kilometer.

En af de mere ukendte strande, er den der ligger
lige nord for den lille havneby, Listed. Stranden
hedder Høl og ligger smukt mellem klipperne,
hvor der flere steder er mulighed for udspring.
Og imens Otto og Far skiftes til at hoppe fra
klipperne ned i det kolde vand, hygger Ella Bella
sig med Mor på stranden.

Høl strand

Med så lang en kystlinie er der mange muligheder
for forskellige vandaktiviteter. For eksempel at
bade og fiske. Der er da også mange strande og
havne på Bornholm. Og flere steder begge dele
på samme sted.
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I udkanten af en af Bornholms mange skove
ligger en meget speciel park, Highpark Bornholm.
Otto ved, at ordet high betyder høj på engelsk,
men han kan ikke lige regne ud, hvordan en park
kan være høj. Eller, det skulle da lige være, hvis
den er placeret højt oppe...
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Imens de får uddelt og tilpasset deres
sikkerhedsudstyr, forklarer Mor, at der i alt er 4
baner, som har forskellige sværhedsgrader og
navne som Mejsebanen, Svalebanen, Uglebanen
og Ørnebanen. Som Ella Bella rigtigt gætter, er
Mejsebanen den letteste bane, og Ørnebanen den
mest udfordrende – og den, hvor man kommer
højest op. Hele 18 meter over jorden!
Da Far, der lider ganske meget af højdeskræk,
hører det, skynder han sig at sige til Ella Bella, at
han nok skal følge hende rundt på Mejsebanen.
Lige så mange gange hun har lyst...

Highpark Bornholm

Otto har, som oftest før, helt ret. For Highpark
Bornholm ligger oppe i træerne. Men egentlig er
det ikke en park men derimod et sted med en
masse sjove og udfordrende klatrebaner.

Otto er vældig interesseret i det meste. Ikke
mindst historiske ting og begivenheder. Så han
har glædet sig meget til at besøge Bornholms
Middelaldercenter, som er et oplevelsescenter med
flere forskellige aktiviteter. Især i højsæsonen er
her masser at opleve – særligt når der er det årligt
tilbagevendende Middelaldertræf.
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Middelaldercenteret har flere bygninger placeret
rundt om på den store grund. Her er både en
stormandsgård med et stort vagttårn, hvorfra der
er udsigt til blandt andet Østerlars Rundkirke. Og
neden for stormandsgården ligger en smedje, en
vandmølle og nogle mindre landejendomme.
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Bornholms Middelaldercenter

Ella Bella, Otto, Mor og Far er klar til at starte
deres tur rundt i Middelaldercenteret, men først
skal de se en middelalderkanon blive fyret af. De
holder sig alle for ørerne! BANG!
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Imens Ella Bella tålmodigt støber sit lys,
underholder Otto med, at middelalderen i Danmark
strækker sig fra år 1050-1536. Middelalderen
sluttede, da Danmark forlod den katolske kirke til
fordel for den protestantiske, men det er en helt
anden historie.
Manden med hætten tilføjer, at de på Bornholms
Middelaldercenter koncentrerer sig om at vise ting
fra en periode på 150 år, nemlig tiden fra år 13001450. Og han fortæller videre, at middelalderen var
en tid, hvor man var selvforsynende med næsten
alt. Det vil sige, folk selv producerede de ting, de
skulle bruge. Det var kun meget lidt, der blev solgt
til andre, ligesom man kun købte ganske få ting
udefra.
En af de ting, de mennesker, der levede i
middelalderen, selv lavede, var stearinlys - og nu
har Ella Bella også lært det. For nu er lyset endelig
ved at være færdigt og klar til at blive klippet ned
fra pinden. Ella Bella glæder sig til at tænde det, når
de kommer hjem.
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Bornholms Middelaldercenter

I højsæsonen summer Bornholms Middelaldercenter
af liv, og der er masser af ting at prøve. For et
eksempel at støbe lys over bål. Ella Bella synes,
det lyder sjovt. Så hun får, med hjælp fra den
hætteklædte mand, gjort en pind med væge klar.
Og så er det ellers bare at dyppe vægen i den
smeltede voks. Og vente. Og dyppe. Og vente.
Og dyppe.
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Mor fortæller Ella Bella og Otto, at mange
mennesker, som ikke har været på Bornholm,
tror, at alle kirker på øen er runde. Men både Ella
Bella og Otto ved, at det ikke passer. For de har
selv set den meget lidt runde Skt. Nicolai Kirke,
der står midt i Rønne.
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Rundkirkerne stammer fra middelalderen, som
Ella Bella lige har lært, da familien besøgte
Bornholms Middelaldercenter, var perioden fra
år 1050-1536. Kirkerne blev bygget, så de både
fungerede som kirker og forsvarsværker. Det
vil sige, at man, ud over at bruge kirken på helt
traditionel vis, også kunne forsvare sig fra den,
hvis der var krig. Otto peger op på de mange
huller, der er lige under kirkens tag. Det har
været gode udkigshuller til at holde øje med
fjenden.
Østerlars Rundkirke er den største af Bornholms
rundkirker, men de andre har også hver deres
særpræg, og er også et besøg værd. De 3 andre
kirker ligger i sognene Olsker, Nylarsker og Nyker.

Østerlars Kirke

Der er i alt 22 folkekirker på Bornholm, og faktisk
er det kun 4 af dem, der er rundkirker. Men da
der i Danmark kun er i alt 7 rundkirker, så er 4
alligevel på en måde ret mange, bliver Ella Bella
og Otto enige om.
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Sydbornholm
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Ud over alt det, man kan opleve ved at gå
rundt imellem de smukke, gamle huse, har
Svaneke masser af muligheder for at få
fyldt sukkerdepoterne op. Byen har flere
hyggelige ismejerier, en lille vingummifabrik, et
bolchekogeri, et chokoladeri og et vaskeægte
lakridsværksted – bare for at nævne nogle af
herlighederne. Ella Bellas og Ottos (og Fars)
tænder løber allerede i vand...
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Sødt & Salt i Svaneke

Da Ella Bella sammen med resten af familien
ankommer til havnebyen Svaneke, synes hun
lidt, det er som at komme til en anden tid –
uden hun helt kan sige hvorfor. Otto mener,
at det nok er på grund af de skæve brosten
og bindingsværkshusene - og gårdene. For
dem er der ret så mange af i byen. Mor tilføjer,
at Svaneke i 2013 blev kåret til Danmarks
smukkeste købstad. Netop fordi mange af de
gamle huse i byens centrum er så flot bevaret.
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Rundt om på øen ligger flere glaspusterier med
arbejdende værksteder. Mange af stederne kan
man komme helt tæt på den imponerende proces,
det er, når sand og ild bliver omdannet til det
smukkeste glas. Ét af de populære steder ligger
tæt på havnen i Svaneke, hvor Pernille Bülows
Glas har adresse.
Imens Mor og Far kigger rundt i den store butik,
der ligger i forbindelse med glaspusteriet, er Ella
Bella og Otto optaget af det arbejde, den dygtige
glaspuster udfører. Det virker på en måde så
nemt, og Ella Bella vil rigtig gerne prøve. Så da
Mor kommer og fortæller, at der lidt længere oppe
ad gaden er et sted, hvor man kan få lov til at lave
sit eget glas, så er Ella Bella helt klar!
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Pernille Bülow Glas

Som Ella Bella og Otto allerede har oplevet,
bliver der udført mange slags kunsthåndværk på
Bornholm. De to børn er enige om, at det mest
skrøbelige håndværk uden tvivl må være det, der
bliver udført af glaspustere og glaskunstnere.
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Da Ella Bella og Mor kommer ind i Pernille Bülows
glasworkshop, Glas By You, er Ella Bella først lidt
skuffet. For hun havde regnet med, at hun skulle
puste glas, ligesom hun lige havde set det blive
gjort i glaspusteriet, Pernille Bülows Glas.

Men her er der ingen fare for at blive forbrændt.
Glassene er allerede støbt, og det er i stedet
dekorationerne, man skal bruge sin kreativitet på.
Der ligger masser af sjove klistermærker og en
speciel sandblæsningsmaskine, så man kan pynte
glasset på sin egen helt personlige måde.
Da Ella Bella har taget et kig på glassene og
de forskellige slags klistermærker, vælger hun
til sidst en glasplade, for hun har set, at hele
alfabetet er der som klistermærker. Og hun
har længe tænkt på, at hun mangler et dørskilt
til værelset derhjemme. Så sammen med Mor
skriver Ella Bella sit navn, og pynter pladen med
fine hjerte- og stjerneklistermærker.
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Pernille Bülow Glas By You

Så forklarer Mor Ella Bella, at det er meget svært,
og tager meget lang tid, når man skal puste glas.
Og derudover er det heller ikke helt ufarligt. For
sandet, der er den vigtigste ingrediens, når man
laver glas, bliver varmet op til mere end 1000
grader, så det smelter. Ella Bella har svært ved at
forestille sig, hvor varmt det er. Men hun er klar
over, at 1000 er et meget højt tal. Så det er helt
sikkert meget, meget varmt!

(Syd-Øst for Paradis)
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For lige syd for Svaneke ligger Hullehavn strand.
Ella Bella og Otto bliver hurtig enige om, at det
må være en af de mindste strande i Danmark, for
stranden er kun cirka 8 meter bred, og sandet
går kun 30-40 meter ind i landet. Men selvom
stranden er lille, er der fyldt med mennesker.
I flere år var Hullehavn strand ellers lidt en
hemmelig perle, hvor det mest var de lokale, der
kom for at bade. Men med årene, og ikke mindst
da det lille gule ishus blev shinet op af nye ejere,
og fik navnet Syd-Øst for Paradis, er stedet blevet
et yndet udflugtsmål for mange.
Mor og Far har sat sig til rette på terrassen, så
de både kan holde øje med Ella Bella, der leger
i vandkanten, og Otto, der er på vej ud til den
tremetervippe, som er monteret yderst på molen.
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Hullahavn 						

Mor trænger til en kop kaffe, og Far trænger til en
slapper. Og heldigvis er familien tæt på et sted,
hvor begge dele kan lade sig gøre.
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Mor fortæller, at forlystelsesparken oprindelig var
en stor bondegård med Bornholms smukkeste
have. Gården hed Brændesgård, og heraf kom
navnet til stedet. I 1933 blev den flotte have
åbnet for alle, og det kostede 25 øre at komme
ind. Ella Bella synes, det lyder helt vildt billigt.
Hvis hun levede dengang, så ville hun gå i
Brændesgårdshaven hver eneste dag...
Med tiden kom flere og flere udenlandske turister
til Bornholm, og de havde svært ved at udtale
navnet Brændesgårdshaven, så derfor blev det
mere mundrette navn Joboland tilføjet i 1998.
Ifølge gammel folketro er jobo´erne en slags små
menneskelignende væsener, der bor rundt om
i øens gravhøje. Jobo´erne bliver også kaldt de
underjordiske, og efter sigende skal man holde
sig på god fod med dem – for ellers kan det gå
grueligt galt...
Da Ella Bella hører det, er hun først lidt usikker på,
om de overhovedet skal ind i forlystelsesparken.
For de der jobo´er lyder ikke som nogen, hun har
lyst til at møde. Og et helt land fyldt med jobo´er
– det lyder ret skræmmende!
Far forsikrer Ella Bella om at det kun er et navn,
og at der ikke er nogle jobo’er i haven. Så Ella
Bella skal ikke være bange for at møde de små
væsener - i hvert fald ikke, så længe det er lyst,
driller Otto.

Joboland 							Brændesgårdshaven

En kort køretur fra havnebyen Svaneke ligger den
hyggelige forlystelsespark, Joboland. Men Otto
undrer sig, for stod der ikke Brændesgårdshaven
på landkortet?

5

Ud over en masse sjove forlystelser, hvor
de fleste af dem er drevet af håndkraft, har
Joboland et 6.000 kvadratmeter stort vandland.
Vandet bliver varmet op af Bornholms største
solfangeranlæg, og der er masser af vandsjov for
både store og små.
Til at begynde med foretrækker Ella Bella at være
i børnebassinet sammen med Mor. Her er både en
blåhval med indbygget rutsjebane og masser af
legeredskaber. Men efter Otto og Far begejstret
har fortalt om de forskellige andre rutsjebaner,
der er ovre i det store bassin, så bliver Ella Bella
nysgerrig.
Otto er især begejstret for den 125 meter lange
rutsjebane, der hedder Crazy River. Her kan man
køre på store gummiringe, og der kommer ret
hurtigt ret meget fart på!
Så imens Mor bliver nede på den store terrasse
for at holde øje med håndklæderne (og for at
købe en kop kaffe), får Ella Bella og Far sammen
fat på en gummiring, de kan dele. Det kilder
allerede i Ella Bellas mave...

Joboland 							Brændesgårdshaven
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Far, der elsker søde sager, er på forhånd bange
for, at han vil få svært ved at vælge imellem de
mange lækre ting. Så da Mor fortæller, at alle
kagerne er en del af en stor kagebuffet, så man
altså har mulighed for at smage på det hele, er
Far straks mere rolig.
Efter at have spist sig mætte og trætte foreslår
Mor, at de går udenfor og nyder det gode vejr.
Og imens de andre slår mave, leger Ella Bella
kaffeselskab i det lille fine legehus, der meget
passende hedder Marengs-Huset.
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Fru Petersens Café

Bornholm har mange caféer med lækkert
hjemmebag og god kaffe. Fru Petersens Café er
en af dem, og uden tvivl et af de steder, hvor der
er allermest at vælge imellem for den søde tand
- kringler, boller, lagkager, æblekage, skærekager
og frugttærter. Og varm kakao med flødeskum.
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Bornholm bliver ofte kaldt for solskinsøen. Også
selvom det ikke er godt vejr. For når det regner
og er koldt udenfor, er der ihvertfald ét sted,
hvor det altid er dejlig varmt, nemlig i Bornholms
Sommerfuglepark.

Så siger Otto, at luftfugtighed er et mål for,
hvor meget vanddamp der er i luften. Og da de
sommerfugle-arter, der er i tropehuset, normalt
lever i et klima, hvor der både er varmt og meget
fugtigt, er det vigtigt, at det er de samme forhold,
der er i den bornholmske sommerfuglepark.
Imens de går rundt og kigger på de mange
forskellige sommerfugle, fortæller Mor, at
Bornholms Sommerfuglepark har mere end 30
sommerfuglearter. Og i alt er der omkring 1000
sommerfugle, der flyver frit omkring på de i alt
900 kvadratmeter. Hele familen synes, det er
en meget stor oplevelse at komme så tæt på de
flyvende insekter. Og Far har som oftest travlt
med kameraet.
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Bornholms Sommerfuglepark

Far fortæller Ella Bella og Otto, at temperaturen
er cirka 27 grader, og at luftfugtigheden er høj i
sommerfugleparkens store tropehus. Ella Bella
synes, det er underligt, at Far snakker om, hvor
fugtig luften er. For hvordan kan det være vigtigt?
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Bornholm er en ø med mange strande. En af de
mest populære, som faktisk også bliver kaldt en
af Europas bedste, er Dueodde strand.

På vej ned til stranden, får Otto øje på et fyrtårn
et stykke derfra. Far fortæller, at Dueodde Fyr
med sine 47 meter er Skandinaviens højeste.
Og hvis man orker at gå de 196 trin op til den
platform, der er 40 meter over havets overflade,
er der efter sigende en fantastisk udsigt ud over
hele den sydlige del af Bornholm.
Ella Bella og Otto er sikre på, at de orker! Så
familien aftaler, at de går en tur forbi fyret, så
snart de er færdige med at bade på en af Europas
bedste strande.

5

Dueodde strand

Stranden ligger på øens sydspids, og den
strækker sig flere kilometer langs kysten. Nogle
steder er stranden bred og andre steder meget
smal. Men fælles for hele strækningen er, at
sandet er hvidt og fint. Otto fortæller, at sandet
på Dueodde strand anses for at være verdens
fineste, og at det før i tiden blev brugt i timeglas.
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Som Ella Bella og Otto lærte, da de besøgte
Forsvarsmuseet i Rønne, var Bornholm besat af
tyskerne under 2. Verdenskrig. Tyskerne så store
fordele i at have kontrol over øen på grund af
dens placering i Østersøen. Og enkelte steder kan
man stadig se rester fra den tyske besættelse.
F.eks. tæt på Dueodde strand hvor fundamentet
fra 2 store bunkere ligger gemt i skoven.
Den oprindelige plan var at opføre 4 bunkere,
hvorfra 17 meter lange kanoner skulle kunne
skyde 42 kilometer ud i havet. På den måde ville
tyskerne kunne kontrollere skibstrafikken syd for
Bornholm, og sørge for, at det kun var deres egne
skibe, der fik lov til at sejle igennem farvandet.
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I dag ligger bunkerne som et levn fra en tid, hvor
store dele af verden var i krig. Ella Bella synes
først, at det er en smule uhyggeligt. Men efter
lidt tid, hvor hun sammen med Otto har udforsket
det tunge byggeris mange kringelkroge, får hun
alligevel lyst til at lege gemmeleg i de gamle,
tyske bunkere.

Tyske bunkere

Arbejdet med de solide betonbygninger begyndte
i slutningen af 1940, men allerede få måneder
efter besluttede man sig for at stoppe byggeriet.
Arbejdskraften skulle bruges andre steder, og
man forlod de 2 halvfærdige fundamenter, man
havde nået at bygge.
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Den centrale beliggenhed midt i Østersøen har
ført mange mennesker over øen - både via havet
fra øst til vest, og mellem de omkringliggende
lande fra nord til syd. Ikke alle kom med fred,
derfor har Bornholm altid haft brug for at kunne
beskytte sig mod fjender.
Igennem tiden har der derfor været forskellige
forsvarsværker på Bornholm. Ella Bella, Otto,
Mor og Far har tidligere besøgt borgruinen
Hammershus, der blev opført tilbage i
begyndelsen af 1200-tallet. Hammershus er dog
langt fra det eneste forsvarsværk, Bornholm har
haft.

Elle Bella balancerer på nogle af de mange stolper
på vejen over til det store udsigtstårn, der er
placeret i store rundkredse rundt på området.
Og imens Far tager et billede af Ella Bella, læser
Otto og Mor mere om Rispebjerg, for ud over at
være fæstningsværk, så har området også været
et centralt sted for religiøs dyrkelse af solen
for omkring 5000 år siden. Udsigtstårnet er en
rekonstruktion af et tempel fra dengang, og de
mange stolper på området markerer, hvor der
ellers har været den slags hellige bygninger.
Ella Bella er glad for, at man kun har genopført
ét af templerne – for stolperne er ret sjove at
balancere på.
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Rispebjerg

I jernalderen, som gik fra år 500 f.Kr.-800 e.Kr.
opførte man en såkaldt ringborg på området
Rispebjerg. Otto fortæller, at en ringborg er et
fæstningsanlæg, der er bygget i en rund form.
Det imponerende kompleks blev bygget for
omkring 2000 år siden, og man kan stadig se
rester af den ydre ringvold. De giver et godt
indtryk af stedets imponerende omfang.
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Da Otto fortæller Ella Bella, at der engang
har levet dinosaurer på Bornholm, så tror hun
ham først ikke. Også selvom hun ved, at han
oftest har ret. Far har overhørt børnenes snak,
og han foreslår, at næste stop på deres tur er
NaturBornholm. På det 3.000 kvadratmeter store
oplevelsescenter kan man lære en masse om
Bornholms natur og øens spændende historie –
blandt andet, at der for mange, mange år siden
rigtignok gik dinosaurer rundt på øens klipper.

Far fortæller, at der er fundet spor efter
dinosaurer tre steder i Danmark. Og alle steder
er på Bornholm. Ella Bella synes, det er sjovt at
tænke på, at de store dyr har foretrukket den
dejlige ferieø. Så smiler Otto og siger, at det nu
giver meget god mening. For i den periode, hvor
dinosaurerne levede, var resten af Danmark
dækket af vand. Så det var altså ikke på grund
af udsigt til flere solskinstimer og lyse nætter, at
rovdyrerne trampede rundt på Bornholm.
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NaturBornholm

På vejen fortæller Otto Ella Bella, at det var
i juratiden, for 1700 millioner år siden, at
dinosaurerne herskede på øen. Ella Bella har
svært ved at forestille sig de store, farlige dyr gå
rundt på de marker og strande, der suser forbi
udenfor bilen. Så siger Otto, at Bornholm langt
fra så ud, som den gør i dag. Det hele var meget
mere vildt og tilvokset, for der boede endnu ikke
nogen mennesker. Først for cirka 12.000 år siden,
fandt menneskerne vej til det, der senere blev til
Bornholm.
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Efter at have været på opdagelse 1700 millioner år
tilbage i tiden med NaturBornholms ”tidsmaskine”,
kaster Ella Bella og Otto sig over de interaktive
aktiviteter i museets forhal. Her lærer de
om jordens opbygning, energi og miljø, det
omkringliggende hav, Østersøen og meget mere.

Før de kører hjem, foreslår Mor, at de lige trækker
noget frisk luft udenfor. For imens de andre har
været igang i forhallen, har Mor fundet ud af, at
ikke langt fra NaturBornholm ligger Klintebakken.
Her kan man skræve over knapt 1200 millioner år
– nemlig ved at stå med den ene fod på den 545
millioner år gamle jordbund og den anden fod på
den 1700 millioner år gamle jordbund.
På vej til Klintebakken prøver Otto at forklare
Ella Bella, hvordan der kan være så stor forskel
i alderen af de to typer jordbund. Det er, fordi
Bornholm er delt op i et geologisk syd og geologisk
nord. Ved Klintebakken ligger kontaktzonen
mellem de to landskaber. Men Ella Bella orker ikke
at lære mere idag, og hun spørger derfor Otto, om
de ikke skal løbe om kap i stedet for at snakke.
Det er Otto heldigvis klar på.
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NaturBornholm

Ella Bella ved, at ordet interaktiv betyder, at man
gerne må røre ved de udstillede ting. Faktisk er
det bedst, hvis man gør det, for på den måde
lærer man mest. Og efter at have prøvet både at
lave nok elektricitet til at kunne køre en af de små
el-biler udenfor, gravet efter forstenede ting i den
store sandkasse, ordnet jordens kontinenter på
den store globus, og lavet en flot aftegning af en
forstening – så er Ella Bella godt brugt.
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På ferien har Ella Bella og Otto lært om øens
mange forskellige kunsthåndværk. Og, til især
Ella Bellas store fornøjelse, har de flere af
stederne fået lov til selv at prøve.

Efter at have fået en kort introduktion, går Ella
Bella igang med sit design. Inspireret af turen til
Bornholms Sommerfuglepark tidligere på ugen,
vil hun lave en smuk sommerfugl. Det kræver
lidt fingersnilde at sætte de farvestrålende
glasstykker sammen i det rigtige mønster, men
efter lidt tid har Ella Bella fået ret godt styr på,
hvordan man gør.
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Lilli´s Glasdesign

Det var Otto, der tidligere på turen spottede
skiltet med Lili´s Glasdesign ude ved vejen. Og
Mor, som er ret vild med flotte glas, noterede
straks navnet ned, så hun senere kunne søge på
nettet for mere information om stedet. Og det var
i sin søgning efter åbningstider, at Mor opdagede
tilbuddet om glasworkshops. For ud over at købe
glaskunst, kan man hos Lili´s Glasdesign også
lave sit eget personlige glasophæng. Lige til at
hænge op på værelset derhjemme.
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Almindingen

6
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Far fortæller, at Almindingen betyder alle mands
eje. For i gamle dage brugte bønderne stedet som
græsningsareal for deres dyr. Dengang bestod
området mest af hede, og først i 1800-tallet
begyndte man at plante de mange træer, der
står i Almindingen i dag. Ella Bella synes, det er
mærkeligt at tænke på, at alt det grønne ikke
altid har været her.
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Hestevognstur

En stor del af Bornholm er dækket af skov. Otto
ved, at det faktisk er hele 23 procent, hvilket
svarer til næsten 1/4 af hele øens areal. De
mange tal giver ikke meget mening for Ella
Bella. Men hun har lagt mærke til, at de ret tit
er kørt igennem skov når de har kørt rundt på
øen. Idag har de parkeret bilen til fordel for en
hestevogsntur rundt i Bornholms største skov,
Almindingen.
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Første stop på hestevognsturen er ved den store
Rokkesten. Eller, det vil sige, ved en af øens
rokkesten. For Bornholm har flere af de store
vandreblokke, som for cirka 10.000 år siden blev
flyttet rundt af indlandsisen til forskellige steder
rundt på Bornholm. 3 af dem har, eller har haft,
den ”rokkende” egenskab.
Da Ella Bella ser den gigantiske sten, kan hun
næsten ikke tro, at den skulle kunne bevæge
sig. Det må mindst kræve verdens stærkeste
mand! Så siger Otto, at det netop er det, der gør
de store sten så specielle – at det ikke kræver
særlig mange kræfter at få dem til at bevæge sig.
Teknikken ligger nemlig i at vide, hvor man skal
trykke, for at få stenen til at flytte på sine mange
tusinder af kilo.

Så fortæller Far, at det kun er en af de i 3
rokkesten, der stadig kan rokke. Og det er den,
der ligger i Paradisbakkerne, selvom den vejer 5
gange så meget som stenen her i Almindingen.
Otto regner hurtigt ud, at den så må veje hele 35
tons. Ella Bella bliver helt træt bare ved tanken
om at ase og mase med så stor en sten...
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Rokkestenen

Da Ella Bella hører det, er hun hurtigt oppe på
rokkestenen. Og imens hun ivrigt hopper op
og ned på den 7 ton tunge sten, går Otto mere
systematisk til værks. Men lige meget hjælper
det. Det er som om, at stenen ikke rokker sig ud
af stedet.

Henover indgangen til tårnet hænger et skilt. Så
mens Ella Bella smutter ind og op ad de første
trappetrin, læser Otto på skiltet, at bygningen
blev rejst til minde om kong Frederik den 7´s
besøg på Bornholm i 1851. Og meget passende
hedder tårnet Kongemindet.
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Far er ikke så meget for højder, så han går
kun med op til toppen af stentårnet. Han er
fint tilfreds med de 12 meters højde til at nyde
udsigten. Og, som han siger, så var det faktisk
også tårnets oprindelige højde. Det var først, da
træerne omkring tårnet voksede sig så høje, at
udsigten blev forstyrret, at man valgte at forhøje
tårnet med den 9 meter høje stålkonstruktion.

Rytterknægten			

Bornholms højeste punkt ligger i Almindingen.
Stedet hedder Rytterknægten, og ligger 162
meter over havets overflade. Det første
Ella Bella får øje på, da hestevognen kører ind på
den store åbning i skoven, er et højt tårn med en
stor jerntrappe ovenpå. Mon man kan komme op
i tårnet? Så snart vognen er standset, skynder
Ella Bella og Otto sig hen for at undersøge sagen
nærmere.

(Kongemindet)
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Igennem tiden har der været enorme spændinger
i den bornholmske undergrund. Så enorme, at
grundfjeldet flere steder har slået revner. Otto
fortæller Ella Bella, at man kalder disse revner
for sprækkedale. Ella Bella synes, at navnet giver
meget god mening. For så vidt hun kan forstå, er
det som om, at jorden er sprækket.
Der er cirka 70 sprækkedale rundt om på
Bornholm. Den største af dem hedder Ekkodalen,
og ligger i Almindingen. Ella Bella har helt styr på,
hvad et ekko er, så hun er klar på at se nærmere
på den der revne i jorden...

Efter et stykke tid bliver Mor træt af råberiet
(og så trænger hun vist også til en kop kaffe).
Derfor går hun tilbage til caféen, der ligger i
Ekkodalshuset. Meget passende hedder stedet
Café Genlyd.
Ella Bella, Otto og Far fortsætter lidt endnu med
at finde ud af, hvad præsten spiser, hvad Møller
drikker og hvad der giver prinsessen smerter...
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Ekkodalen

Mor fortæller, at Ekkodalen strækker sig i alt
12 kilometer igennem landskabet. Heldigvis
er afstanden fra parkeringspladsen ved
Ekkodalshuset hen til det sted, hvor der efter
sigende skulle være det bedste ekko, meget
kortere. Og efter få minutter står Ella Bella og
Otto på skift og råber ud over det grønne areal.

Naturlegeplads
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Ella Bella og Otto kravler hurtigt op på den flot
udskårne drage, der står ved indgangen til det
store, grønne legeområde. Og så snart Far har
taget et billede, skynder de sig videre for at prøve
balancebanen.
Imens ungerne hygger sig med at lege, slapper
Mor og Far af ved den overdækkede bålplads.
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Hareløkkerne 			

Tæt på den bornholmske travbane ligger
Hareløkkerne Naturlegeplads. Her er masser
af sjove legeredskaber, der alle er udformet i
naturlige træmaterialer.
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Da de udforsker området omkring Hareløkkerne
Naturlegeplads, finder Ella Bella og Otto et par
flotte sheltere, som ligger ud til en lille skovsti.
Som Ella Bella lærte, da de var ved Hammersøen,
er en shelter en overdækket soveplads i det fri.
Efter kort tid er der noget andet, der fanger
børnenes interesse. For bagved den ene shelter
står en flot udskåret træmus. Og tæt derved er
der en pæl, hvor der er sat en QR-kode på. Otto
skynder sig hen for at låne Fars mobil, så han kan
scanne koden.

Ella Bella synes først, det lyder lidt uhyggeligt,
sådan at skulle gå på opdagelse i skoven. For den
er jo åbenbart fuld af farlige dyr! Men så forsikrer
Otto hende om, at dyrene altså bare er skåret ud
i træ, så der er ikke noget at være bange for. Og
slet ikke når man er et menneske.
Sammen følger Ella Bella og Otto den cirka 350
meter lange sti rundt i skoven. Og hver gang de
kommer til en af træpælene, scanner Otto QRkoden, så de kan høre en lille historie. Ella Bella
tæller, at de i alt kommer forbi 9 forskellige dyr.
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Musestien

Det viser sig, at den søde træmus hedder MuseMark, og han er faret vild i den store skov. Og nu
har han brug for hjælp til at finde hjem igen, for
der er mange dyr, der gerne vil sætte tænderne i
ham. Blandt andet uglen og egernet.
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Mor trænger til en kop kaffe, så hun foreslår, de
tager forbi Restaurant Bolsterbjerg, som ligger i
udkanten af Almindingen. Først protesterer Ella
Bella og Otto, for vejret er så godt, at de ikke har
lyst til at sidde indenfor på en restaurant.

Da Far har parkeret bilen, løber Ella Bella og Otto
straks ind i haven. Og til begge børns store glæde
er det ikke kun træer og buske, de kan lege med.
Rundt omkring i haven er der forskellige sjove
legeredskaber, som minder om en svunden tid.
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Bolsterbjerg

Så siger Mor, at Bolsterbjerg ikke kun er kendt
for sin restaurant, men også for sin store, grønne
baghave. For da stedet blev anlagt i 1882, blev
der kort tid efter plantet buske, træer og andet
grønt fra store dele af verden. Så idag minder det
grønne område mere om en lille park, hvor der
er masser at gå på opdagelse i. Både for børn og
voksne.
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Så mens Mor betaler entré til labyrintparken,
fortæller Otto Ella Bella, at man har brugt
labyrinter i mange, mange år. Faktisk flere tusind
år. De ældste labyrinter, man kender til, stammer
fra området omkring Middelhavet, og man mener,
at de er mindst 4000 år gamle.
I Gulhave er der 6 labyrinter – to store og fire
små. Og derudover er der flere små spil og
masser af hyggekroge rundt omkring på det store
område. Ella Bella har allerede spottet den ene
af labyrinterne. Nemlig den, der er lavet af de
mange pæle, der står hulter til bulter lidt ude på
marken.
Da de kommer tættere på, opdager Ella Bella,
at de mange hundrede pæle slet ikke står så
tilfældigt, som hun først troede. Faktisk er de
sat op i en masse lige rækker, som tilsammen
danner en stor firkant. Og da hun kommer helt
tæt på, ser hun, at der mellem pælene er spændt
hønsenet ud, der danner de mange stier inde i
labyrinten. Ella Bella synes, det er meget smart
fundet på. Og hun glæder sig til at se, hvordan de
andre labyrinter er udformet.

Gulhave 					Labyrinterne

Som en lille oase i udkanten af Almindingen, der
hvor skoven møder markerne, ligger Gulhave
Labyrinterne. Ella Bella, som elsker at lege tagfat
og skjul, synes, det lyder som et helt fantastisk
sted. Og det skal vise sig, at hun får helt ret.
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Christiansø (Ertholmene)
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For at komme til Christiansø, skal man sejle med
en hyggelig, hvidmalet færge. Turen starter på
havnen i Gudhjem, og sejlturen tager cirka 55
minutter. Far, der nemt bliver søsyg, har hørt, at
der er risiko for, at man bliver dårlig på sejlturen
– især hvis det blæser og der er bølger. Heldigvis
ser havet roligt ud i dag, så Far er klar på en tur.
På sejlturen fortæller Mor, at det kun er 2 af
Ertholm-øerne, der er beboede, Christiansø
og Frederiksø. Og da Ella Bella hører, at der
tilsammen bor under 100 mennesker på de to øer,
er hun meget overrasket. For selvom hun normalt
synes, at 100 er et stort tal, og hun kun kan tælle
dertil med hjælp, så er hun godt klar over, at 100
mennesker ikke er så mange.

			

For cirka 20 kilometer nordøst for Bornholm
ligger øgruppen Ertholmene. Og det er Danmarks
østligste punkt. Den største af øerne hedder
Christiansø, og i daglig tale er det det, hele
øgruppen bliver kaldt.

Christiansø (Ertholmene)

Før de rejste til Bornholm, viste Otto Ella Bella
et kort over Danmark, så hun kunne se, hvor
øen ligger i forhold til resten af landet. Og hvor
langt væk, ikke mindst. Så da Otto fortæller Ella
Bella, at man faktisk kan komme endnu længere
væk, og stadig være i Danmark, så er Ella Bella
overrasket. Men den er god nok.
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Udover de to tårne består fæstningsanlægget
også af mange meter mur og flere bastioner.
Otto kan straks se på Ella Bella, at der endnu
engang er et ord, hun ikke kender. Så han
forklarer hende, at en bastion er et udspring
i en fæstningsvold, hvor man kan skyde mod
fjenden fra. Ella Bella synes, stadig det lyder lidt
forvirrende. Så Otto forsikrer hende om, at det
nok skal give mere mening, når de kommer op i
toppen af Store Tårn, hvor de kan få overblik.

			

Som en del af fæstningsanlægget byggede man
to tårne. Store Tårn på Christiansø og Lille Tårn
på Frederiksø. For at kunne holde øje med den
svenske flådes bevægelser i Østersøen, var det
nemlig vigtigt at komme op i højden.

Store Tårn

Oprindelig var ø-gruppen Ertholmene blot en
samling småøer og klippeskær i det store hav,
Østersøen. Men efter en række krigsnederlag,
hvor Danmark blandt andet mistede en masse
land til Sverige, besluttede kongen i 1684, at der
skulle opføres et fæstningsanlæg på øerne. Som
Ella Bella lærte, da de besøgte Forsvarsmuseet
i Rønne, er formålet med en fæstning, at man
kan forsvare sig. Og det var da netop også det,
kongen, som på det tidspunkt hed Christian den
5., havde i tankerne.
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Som Mor fortalte ombord på færgen, bor der kun
mennesker på 2 af øerne i Ertholmene. Nemlig
Christiansø og Frederiksø. De 2 øer er forbundet
af en fodgængerbro, der er cirka 30 meter lang.

På vej over broen kommer Ella Bella til at tænke
på, at det egentlig er sjovt med øernes navne.
For hed ham kongen, der bestemte at der
skulle bygges et fæstningsanlæg på øerne, ikke
Christian? Ligesom den største ø. Men hvem mon
så Frederik var? Otto er meget imponeret over
Ella Bella, og fortæller begejstret, at hun har
helt ret. Christiansø er nemlig opkaldt efter kong
Christian den 5. og Frederiksø efter hans søn,
kong Frederik den 4.

			

Ella Bella er meget betaget af den flotte
kongekrone, der er midt på broen. Og hun vil
gerne have Far til at tage et billede af hende og
Otto under den. Imens Far knipser løs, fortæller
Otto, at krussedullerne under kronen er et såkaldt
kongeligt monogram. Desuden kan man se, at
broen, som til tider også bliver kaldt Kongebroen,
blev bygget i 1912. Den er altså mere end 100 år
gammel.

Kongebroen

Mens de går på broen, fortæller Far, at det er en
såkaldt svingbro. Det, synes Ella Bella, lyder lidt
underligt. For broen ser da umiddelbart meget
stabil ud, og ikke som en, der pludselig kan
begynde at svinge. Så smiler Otto og forklarer
hende, at det måske er bedre at kalde broen for
en drejebro. For det er det, den gør – drejer, når
der kommer et skib, der gerne vil sejle igennem.
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Frederiksø er den tredjestørste ø i Ertholmene.
Og det er her, det andet forsvarstårn, Lille Tårn
ligger. Tårnet blev opført i perioden 1685-1687,
og et af formålene med det, var at forhindre, at
uvedkommende sejlede ind mellem Frederiksø og
den andenstørste ø, Græsholmen.
Far fortæller, at der ikke er adgang for mennesker
på Græsholmen, for øen bliver brugt som
fuglereservat. Det vil sige et sted, der har til
formål at beskytte forskellige fuglearter fra at
uddø. Og faktisk findes der fugle på Græsholmen,
som ikke findes andre steder i Danmark. For
eksempel er det det eneste sted i landet, at
lomvien yngler.

Fæstningen fungerede som militært anlæg indtil
1855. Og da det var fine og solide bygninger, kong
Christian den 5. i sin tid havde fået opført, valgte
man at lade dem bliver stående. I dag er alle
bygninger og mure i fæstningsanlægget fredet.
Det vil kort fortalt sige, at man ikke må ændre på
dem eller rive dem ned.

Lille Tårn

Ella Bella og Otto synes, det er sjovt, der findes et
sted som Ertholmene. For det er ligesom en slags
levende museum. Men de er nu ikke helt sikre
på, at de selv ville bo så langt væk fra alt muligt
andet. Så da færgen kommer, glæder de sig
faktisk til at komme ind til det, der nu virker som
en kæmpestor ø, solskinsøen, Bornholm! Og helt
spontant begynder begge børn at synge sangen:
Bornholm, Bornholm, Bornholm...

			

På vejen hen mod Lille Tårn, der idag er museum,
lægger Ella Bella mærke til, at mange af husene
på de 2 beboede øer ligner hinanden. Otto siger,
at det er fordi, flere af husene er en del af det
gamle fæstningsværk, som han fortalt om, da de
besøgte Store Tårn.
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Bag om Ella Bellas eventyr

Bøgerne om Ella Bella, storebror Otto og deres
forældre er med til at give børnene en forståelse
og interesse for det land og den kultur, I sammen
skal besøge. Ved hjælp af et illustrativt layout
og et letforståeligt sprog, som både egner sig
til oplæsning og selvlæsning, guides børnene
igennem de mest interessante og børnevenlige
seværdigheder på den pågældende destination.
På den måde kan børnene blive en del af
forberedelserne og glæde sig til turen sammen
med jer voksne.
På selve rejsen fungerer bogen som et
børnevenligt, appetitligt og lærerigt supplement
til de voksnes guidebøger. Dog er der sorteret
ud i antallet af seværdigheder i børnenes
guide, så der er lidt, men godt og børnevenligt
repræsenteret i hvert kapitel.

Sidst, men ikke mindst, vil Ella Bellas eventyr
være en mulighed for, at I voksne og børn
sammen kan genopleve og snakke om rejsen
efterfølgende. Og måske skabe drømme om nye
rejseeventyr for familien.
Velkommen til Ella Bellas univers og hendes
oplevelser på Bornholm

Sara Helena Kangas

Bag om
Mød
Ella
Ella
Bellas
Bellaeventyr
og hendes familie
familie

Bogserien Ella Bellas eventyr indeholder flere
spændende rejsemål, som alle er fortalt og
illustreret til børn. Guidebøgernes formål er at
inkludere børnene på familiens rejser. Med Ella
Bellas eventyr får I voksne et materiale, som kan
bruges sammen med og af børnene. Både før,
under og efter rejsen.

Skt. Nicolai Kirke
Kirkepladsen 20
3700 Rønne
www.sctnico.dk

Hjorths Keramikfabrik
Krystalgade 5
3700 Rønne
www.bornholmsmuseum.dk

Bornholms Forsvarsmuseum
Arsenalvej 8
3700 Rønne
www.bornholmsforsvarsmuseum.dk

Erichsens Gård
Laksegade 7
3700 Rønne
www.bornholmsmuseum.dk

Kasteltårnet
Arsenalvej 8
3700 Rønne
www.bornholmsforsvarsmuseum.dk

Bornholms Teater
Teaterstræde 2
3700 Rønne
www.bornholmsteater.dk

Bornholms Museum
Sankt Mortens Gade 29
3700 Rønne
www.bornholmsmuseum.dk
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Adresser – Rønne

1 2 3 4 5 6 7 8 i

1 2 3 4 5 6 7 8 i
Bornholms Rovfugleshow

Bornholms Tekniske Samling

Opalsøen

Lundsgårdsvej 4

Borrelyngvej 48

Hammersøvej 4

Nyker

3770 Allinge

3770 Allinge

3700 Rønne

www.bornteksamling.dk
Danmarks Længste Torvbane

www.bornholmsrovfugleshow.dk
Hammershus

v/Opalsøen

Hasle Røgeri

Langebjergvej 26

www.natureevent.dk

Søndre Bæk 20

3770 Allinge

3790 Hasle

www.bornholm.info

www.hasleroegeri.dk

Hammersøen
Hammersøvej 4

Kamelhovederne & Løvehovedet
Havnebadet i Hasle

Langebjergvej 26

Havnen 25

3770 Allinge

3770 Allinge
Shelter Hammersøen
Shelterne er beliggende ved

Hammerhavn

Hammersøen/Opalsøen

Sænevej 3

Få mere info her:

Jons Kapel

3770 Allinge

www.shelterapp.dk

Jons Kapelvej 4

www.bornholm.info

www.bornholm.info

Hammerhavnens Bådfart

Hammerfyr

Sænevej

Fyrvej 15

Vang Granitbrud

3770 Allinge

3770 Allinge

Vang Havn 1

www.hammerhavnensbaadfart.dk

www.hammerfyr.dk

3790 Hasle
www.bornholm.info

3790 Hasle
www.bornholm.info

Adresser – Vestbornholm

3790 Hasle
www.bornholm.info
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Ella´s Restaurant & Konditori

Hammersholm helleristninger

Strandgade 42

Få mere info om helleristningerne på

3770 Allinge-Sandvig

Madsebakke og Hammersholm her:

www.ellasrestaurant.dk

www.naturstyrelsen.dk

Sandvig IS KALAS

Troldeskoven

Strandgade 8

Skoven ligger cirka 250 meter sydøst for:

3770 Allinge-Sandvig

Stammershale Badehotel

www.sandvigiskalas.dk

Sdr. Strandvej 128,

4

Stammershalle
Sandvig Minigolf

760 Gudhjem

www.sandvigminigolf.dk
Døndalen
Gæstgiveren

Sdr. Strandvej (cirka 600 meter NV for Bornholms Kunstmuseum)

3770 Allinge

Bornholms Kunstmuseum

www.gaestgiveren.dk

Otto Bruuns Plads 1
3760 Gudhjem

Nordbornholms Røgeri

www.bornholms-kunstmuseum.dk

Kæmpestranden 2
3770 Allinge

Helligdomsklipperne

www.nbr.dk

Nedgangen til klipperne findes lige bagved:
Bornholms Kunstmuseum

Moseløkken Stenbrudsmuseum
Moseløkkevej 9
3770 Allinge
www.moseloekken.dk

Adresser – Nord-Østbornholm

Theaterstræde 2

1 2 3 4 5 6 7 8 i
Bokul

Høl strand

Der er flere veje op på bjerget, Bokul. Tag f.eks.

Mor Markers Gænge

sidevejen til Løkkegade, der netop hedder Bokul.

Listed

Karamel Kompagniet

3740 Svaneke

Holkavej 2

Highpark Bornholm

3760 Gudhjem

Brommevej 10

www.karamelkompagniet.dk

3760 Gudhjem

Oluf Høst Museet

www.highparkbornholm.com

Løkkegade 35

Bornholms Middelaldercenter

3760 Gudhjem

Stangevej 1

www.ohmus.dk

Østerlars

Landbrugsmuseet Melstedgård

4

3760 Gudhjem
www.bornholmsmiddelaldercenter.dk

3760 Gudhjem

Østerlars Rundkirke

www.bornholmsmuseer.dk

Vietsvej 25

Bornholms Adventure Minigolf
v/Sannes Familiecamping
Melstedvej 39
3760 Gudhjem
www.familiecamping.dk

Østerlars
3760 Gudhjem
www.oesterlarskirke.dk

Adresser – Nord-Østbornholm

Melstedvej 25

1 2 3 4 5 6 7 8 i

Svaneke Bolcher
Svaneke Torv 7
3740 Svaneke
www.svanekebolcher.dk
Lakrids by Johan Bülow
Glastorvet 1
3740 Svaneke
www.lakrids.nu
Mermaid´s (vingummi & ismejeri)
Postgade 3
3740 Svaneke
www.mermaids.dk
Pernille Bülow Glas
Brænderigænget 8
3740 Svaneke
www.pernillebulow.dk
Pernille Bülow Glas By You
Brænderigænget 5
3740 Svaneke
www.pernillebulow.dk

Hullehavn (Syd-Øst for Paradis)
Skovgade 34
3740 Svaneke
JOBOLAND (Brændesgårdshaven)
Højevejen 4
3740 Svaneke
www.joboland.dk
Fru Petersens Café
Almindingensvej 31
3751 Østermarie
www.frupetersenscafe.dk
Bornholms Sommerfuglepark
Gl. Rønnevej 14b
3730 Nexø
www.sommerfugleparken.dk
Dueodde strand
Gode parkeringsforhold for enden af:
Skrokkegårdsvejen
3730 Nexø
Dueodde Fyrtårn
For enden af Fyrvejen
3730 Nexø
www.fyrtaarne.dk

Tyske bunkere
Cirka 100 meter nede ad
H.C.Møllersvej
(sidevej til Skrokkegårdsvejen)
Rispebjerg
Rispebjergvejen 1
Poulsker
3730 Nexø
Få mere info om Rispebjerg her:
www.naturstyrelsen.dk
NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
www.naturbornholm.dk
Lilli´s Glasdesign
Søndre Landevej 21
3700 Rønne
www.lillis.dk

Adresser – Sydbornholm

Svaneke Is
Svaneke Torv 3
3740 Svaneke
www.svaneke-is.dk
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Rokkestenen
Læs mere om Bornholms 3 store rokkesten her:
www.bornholm.info
Rytterknægten (Kongemindet)
Kongemindevej
3720 Aakirkeby
www.bornholm.info
Ekkodalen
Ekkodalsvejen 6
3720 Aakirkeby
www.bornholm.info

Hareløkkerne Naturlegeplads
Segenvej 41 (overfor travbanen)
3720 Aakirkeby
www.udinaturen.dk
Musestien
Ligger i skoven bag Hareløkkerne Naturlegeplads
Bolsterbjerg
Bolsterbjergvej 26
3700 Rønne
www.bolsterbjerg.dk
Gulhave Labyrinterne
Gulbakkevejen 6
3720 Aakirkeby
www.gulhave.dk

Adresser – Almindingen

Hestevognstur
Der er flere muligheder for at køre i hestevogn
rundt i Almindingen. Flere ture starter ved
Ekkodalen og varer cirka 2 timer.
Find f.eks. mere information her:
www.rosengaarden.dk

6
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7

BornholmExpress
(Christiansøfarten)
Læs mere om afgangstider + book online her:
www.bornholmexpress.dk
Store Tårn
Ligger på Christiansø
Kongebroen
Forbinder Christiansø & Frederiksø
Lille Tårn
Ligger på Frederiksø

Få information om meget og hjælp til
at planlægge det meste på Bornholms
Velkomstcenter, som ligger i gåafstand fra
færgeterminalen i Rønne:
Bornholms Velkomstcenter
(Destination Bornholm)
Ndr. Kystvej 3
3700 Rønne
www.bornholm.info

Adresser – Christiansø (Ertholmene)

Læs mere om ø-gruppen Ertholmene her:
www.bornholm.info

1 2 3 4 5 6 7 8 i
Adresser
Almindingen
Bokul
Bolsterbjerg
BornholmExpress

Hammerfyr
Hammerhavn
Hammerhavnens Bådfart
Hammersholm helleristninger
Hammershus

Bornholms Adventure Minigolf
Bornholms Forsvarsmuseum

Hammersøen
Hareløkkerne Naturlegeplads

Bornholms Kunstmuseum

Hasle Røgeri

Bornholms Middelaldercenter
Bornholms Museum

Havnebadet i Hasle
Havnen (Rønne)
Helligdomsklipperne
Hestevognstur (Almindingen)
Highpark Bornholm
Hjorths Keramikfabrik
Hullehavn (Syd-Øst for Paradis)
Høl Strand

Bornholms Rovfugleshow
Bornholms Sommerfuglepark
Bornholms Teater
Bornholms Tekniske Samling
Brændesgårdshaven (JOBOLAND)
Christiansø
Den gamle bydel (Rønne)
Dueodde strand
Døndalen
Ekkodalen
Ella´s Restaurant & Konditori
Erichsens Gård
Ertholmene
Frederiksø
Fru Petersens Café
Gudhjem
Gulhave Labyrinterne
Gæstgiveren

JOBOLAND (Brændesgårdshaven)
Jons Kapel
Kamelhovederne & Løvehovedet
Karamel Kompagniet
Kasteltårnet
Kongebroen
Kongemindet (Rytterknægten)
Kort over Bornholm
Landbrugsmuseet Melstedgård
Lille Tårn (Frederiksø)
Lilli´s Glasdesign
Moseløkken Stenbrudsmuseum
Musestien

NaturBornholm
Nordbornholms Røgeri
Nord-og Østbornholm
Oluf Høst Museet
Opalsøen
Pernille Bülow Glas
Pernille Bülow Glas By You
Praktiske oplysninger
Rispebjerg
Rokkestenen
Rytterknægten (Kongemindet)
Rønne
Sandvig IS KALAS
Sandvig Minigolf
Shelter Hammersøen
Skt. Nicolai Kirke
Store Tårn (Christiansø)
Sydbornholm
Syd-Øst for Paradis (Hullehavn)
Sødt & Salt i Svaneke (Svaneke Is,
Svaneke Bolcher, Lakrids by Johan
Bülow, Mermaid´s)
Troldeskoven
Tyske bunkere
Vang Granitbrud
Vestbornholm
Østerlars Rundkirke

