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Stor, større - megafamilier Den græske tragedie 
Hvis man har 12 søskende, er de så en del af vennekredsen eller ens værste fjender? Mød en 
storfamilie med 10 børn i alderen fra få måneder til tidlig teenager. Når børnene er så tæt på 
hinanden aldersmæssigt, er der ikke nogen, der naturligt er overdommer eller "ældst og klo-
gest", for alle har stadig brug for forældrenes kærlighed og opmærksomhed. I en anden storfa-
milie er det en udfordring for et af børnene, at fi re ældre søskende klarer sig rigtig godt i skolen. 

TORSDAG 14. JUNI KL. 20.25

For få år siden væltede grækerne sig i penge. Grækenlands vækst var dobbelt så stor som 
EU-gennemsnittet. Nu skal de skære 21 procent af den offentlige sektor og fyre 150.000. Og 
de skal begynde at betale skat og gøre op med årtiers korrupte traditioner. Det er EU's krav, 
hvis de fortsat skal give hjælpepakker til grækerne. Men kan de det? I en personlig road-
movie tager Morten Brink Iwersen, journalist på DR's Pengeredaktion, rundt i landet.

LØRDAG 16. JUNI KL. 20.05

DOKUMENTAR DOKUMENTAR 

EURO 2012: Danmark-Tyskland
For præcis 20 år siden vandt Danmark EM-guldet med en fi nalesejr 
over Tyskland. For første gang siden dengang mødes de to hold 
i aften i en betydende landskamp - og så endda igen ved en EM-
slutrunde. Nøjagtig som i 1992 er tyskerne klare favoritter, men det 
er jo som bekendt ikke altid, at favoritten vinder. 

SØNDAG 17. JUNI KL. 20.45

DIREKTE

Portugals EM-succes står og falder med Cristiano Ronaldo. For selv om Portugal også 
tæller stjerner som Nani, Meireles og Quaresma, så er det Ronaldo, som den danske 
defensiv først og fremmest skal have styr på, hvis portugiserne skal besejres. Det lyk-
kedes til fulde, da Danmark slog Portugal i Parken og sikrede sig EM-billetten, så Daniel 
Agger, William Kvist, Christian Eriksen, Nicklas Bendtner og co. kender opskriften. 

ONSDAG 13. JUNI KL. 17.50

EURO 2012: Danmark-Portugal
DIREKTE
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Hvorfor er det, du laver, så 
interessant? 
Fordi mine kreative kompetencer på bedste 
vis kulminerer i produktionen af  bøger og 
blogindlæg til rejse-universet Ella Bellas 
eventyr. Jeg får både lov til at tegne, fortælle, 
fotografere og fifle rundt på bedste grafiske 
manér. Og så er der også en del rejseaktivi-
tet forbundet med jobbet, hvilket passer mig 
vældigt godt!

Hvornår tænkte du sidst: »Det er godt 
nok et dejligt job, jeg har«? 
Jeg tænker det mange gan-
ge om dagen. Og bestemt 
ikke mindre pt., hvor jeg er 
i kontakt med pressen i for-
bindelse med lancering af  
første bog om »Ella Bellas 
eventyr - Berlin«. Respon-
sen er meget positiv nær-
mest hele vejen rundt. For 
eksempel gik en journalist 
fra at være ganske uinteres-
seret i mit produkt – til at 
rose det til skyerne. Det er 
da bekræftende!    

Hvad er den største ud-
fordring i dit job? 
Der er mange ender, der 
skal mødes, så jeg har man-
ge kasketter på i løbet af  en 
dag. Men det gør også, at ar-
bejdsdagen på ingen måder 
bliver ensformig. Jeg er dog 
ved at nå til et punkt, hvor 
jeg er nødt til at få hjælp til 
at komme videre. For ek-
sempel til udviklingen af  
e-bogs-versionen af  »Ella 
Bellas eventyr - Berlin«. Så udfordringen 
ligger vel i at give noget af  kontrollen fra 
mig. Men det er bestemt også rart at erkende, 
at jeg ikke kan klare alting selv - det frigiver 
energi til at fokusere på det, der faktisk er 
mine kompetencer og egentlige interesser.

Hvilken teaterforestilling har du se-
nest set? 

Det må være for et par år siden, hvor jeg så 
»Beach Boys Teaterkoncert« på Aarhus Tea-
ter. Det var en meget anderledes, men bestemt 
god teateroplevelse. Faktisk går jeg meget 
sjældent i teateret, da jeg klart foretrækker 
at se film, hvor lys, skuespillerpræstationer, 
scenografien og lignende går op i en højere 
enhed.  

Hvilken film har du senest set? 
Woody Allens »Midnight in Paris«. Jeg er 
gift med en franskmand, så det var dejligt 
at drømme sig væk til de parisiske gader 

sammen med ham. Og så 
naturligvis samtidigt blive 
inspireret til en kommende 
bog i serien om Ella Bellas 
eventyr.  

Hvilket musikalbum 
har du senest hørt? 
Det må være Gotan Projects 
»La Revancha del Tango«. 
Jeg hører sjældent musik, 
når jeg arbejder, men dette 
album kender jeg til hudløs-
hed, så det har en god effekt 
på min koncentration. Så er 
det lidt som om, at arbejdet 
bliver gjort til en leg, når 
det akkompagneres af  en 
heftig tango. 

Hvad var din seneste 
koncertoplevelse? 
Efter jeg er blevet mor, er 
det ikke så tit, jeg er ude til 
koncerter og lignende. Men 
den sidste koncert, der vir-
kelig gjorde indtryk, var 
med franske Air. Super-

stemning og en propfyldt sal til franske 
medrivende toner.  

Hvilken bog er du i gang med at læse 
- og hvordan er den? 
Jeg har altid haft en forkærlighed for et godt 
krimi-gys, hvor brikkerne først falder helt på 
plads til allersidst i bogen. Har allerede været 
igennem størstedelen af  de skandinaviske 

forfattere (som efter min mening har meget 
at byde på i krimi-genren). Så hver gang jeg 
opdager en »ny« forfatter, bliver jeg glad - og 
kaster mig straks over værkerne (foretrækker 
det er minimum en triologi, så jeg har læse-
stof  til et par uger ...). Lige nu er det således 
»Vuggevise« af  svenske Carin Gerhardsen, 
der ligger på mit natbord. Indtil videre lever 
den som nummer tre i serien helt op til for-
ventningerne. 

Hvad kan du godt lide at se i tv? 
Det er sjældent, at jeg tænder fjernsynet. 
Når det er, så er det oftest, så min datter 
kan se DR Ramasjang. Heldigvis kommer 
der ofte ret gode tegnefilm, som jeg synes 
er inspirerende at se - altså både som mor 
og i arbejdsøjenmed. Jeg håber jo en dag, at 
Ella Bellas eventyr også kommer til at gå 
animation-filmens vej! 

Hvad er dit yndlingskunstværk? 
Formålet med bøgerne om Ella Bellas eventyr 
er ultrakort fortalt: at give familier mulighed 
for kulturelle storbyoplevelser i udlandet. Så 
her i Danmark kommer jeg derfor straks til 
at tænke på Aarhus kunstmuseum, Aros’ 
imponerende værk af  Olafur Eliasson: Your 
Rainbow Panorama, som en værdig kan-
didat. Det er et kunstværk, jeg har besøgt 
gentagende gange, og det kan være en god 
oplevelse for hele familien. For mens min dat-
ter løber rundt og rundt, kan jeg til stadighed 
overraskes over den effekt, de farvede glas 
giver byens »skyline«. Og så er det tit bare 
fedt at opleve en by, man kender så godt, lidt 
fra oven.

Hvad er det mest imponerende arki-
tektur, du har set? 
I forbindelse med mit afgangsprojekt på 
Arkitektskolen i Aarhus, rejste jeg rundt i 
Japan. Her opsøgte jeg en del af  den japanske 
arkitekt Tadao Andos arkitektur. Og mødet 
med hans helt enkle, men på alle måder gen-
nemtænkte Church of  Light, står stadig som 
en meget stærk oplevelse for mig. 

Hvad er dit yndlingssted i Herning - 
rent kulturelt? 

Jeg er stadig imponeret over, at en arkitekt i 
verdensklasse, som Steven Holl må siges at 
være, har tegnet kunstmuseet Heart. Det er 
et meget spændende byggeri både i tekstur 
og udformning. Og jeg synes, at arkitekturen 
med sit formsprog og lysindfald på bedste 
vis er med til at understrege kunsten. Jeg 
synes desuden, at det er et plus, at caféen 
kan besøges uden entré til museet. For nogle 
gange er det, man har brug for, blot en kop 
god kaffe i flotte rammer - og med en god 
udsigt. 

Hvad mangler kulturen i Herning? 
Jeg tænker, at kultur på tværs er noget, der 
kan gøres noget mere ud af. For kultur er vel, 
som alt muligt andet - det bliver større, når 
der løftes i flok (som for eksempel når der 
danses ballet på plænen ved Heart). Jeg har 
desuden hørt rygter om, at man vil forsøge 
sig med en kulturnat i byen - og det er da et 
skridt i den retning.

Hvad kunne politikerne gøre bedre  
i forhold til kulturen? 
Jeg tror, at det handler om prioritering. For 
hvis ikke man fra politisk side vil poste lidt 
penge i kulturen, er det svært. Herning skulle 
jo gerne være kulturelt kendt for andet og 
mere end store koncerter i Boxen.
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Navn: Sara Helena Kangas

Alder: 32 år

Jobbeskrivelse: Forfatter, grafiker 
og fotograf i en stor pærevælling 
(oprindeligt uddannet arkitekt). 

 | Gruppebillede Den 
herningensiske singer-
songwriter Karen Kous kom 
i fornemt selskab forleden. 
Da kulturminister Uffe Elbæk 
officielt åbnede bibliotekernes 
musiktjeneste, Bibzoom, var 
Karen Kous hyret til at spille lidt 
for det fine selskab. Årsagen til, 
at valget lige var faldet på Karen 
Kous, er, at Herning Bibliotekerne 
er en af initiativtagerne til 
Bibzoom, og de havde altså den 
lokale kasket på, da de blev 
bedt om at sende en musiker. På 
billedet ses Uffe Elbæk sammen 
med blandt andre Darkness Falls-
duoen Josephine Philip og Ina 
Lindgreen, jazzmusiker Benjamin 
Koppel, singer-songwriter Karen 
Kous og Herning Bibliotekernes 
tidligere chef, Morten Fogh.   

Foto: andreas Bergmann steen

karen kous og kulturministeren

 | udstillinG Bibi Berge fra Herning er 
for tiden med i en fornem fotoudstilling i 
København - Copenhagen Photo Festival 
2012. Ud af 4000 indsendte værker til den 
censurerede udstilling er 108 blevet valgt 
til at komme op på væggen - fem af disse 
er Bibi Berges foruroligende portrætter. 
Udstillingen kan ses frem til søndag i 
Carlsbergbyen - i næste uge kan du læse 
mere om Bibi Berge hér i magasinet.
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 | Ella Bella er hovedperson 
i den kommende bogserie. 

: fakta
Sara 
helena 
kangaS
Forfatteren og 
idékvinden bag bø-
gerne om Ella Bellas 
eventyr hedder Sara 
Helena Kangas. 
Hun stammer fra 
Herning men bor i 
dag i Aarhus.

Hun blev i 2006 
uddannet arkitekt 
MAA fra Arkitekt-
skolen i Aarhus, og 
har siden efteråret 
2007 haft sit eget 
firma, 1:1grafik. Her 
løser hun grafiske 
og fotografiske 
opgaver for en bred 
kundekreds.  

Rejseaktiviteten og 
interessen for andre 
landes kulturer har 
altid været stor, og 
Sara Helena Kangas 
(som er halv finne) 
har rejst rundt i 
flere dele af verden. 
I dag er hun bosat i 
Aarhus og gift med 
en franskmand, 
som hun mødte i 
Barcelona. De har 
sammen en datter 
på knap 4 år, som 
allerede har været 
med på flere ture 
rundt i Europa. Og 
der er flere rejser 
i vente for hele 
familien.
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Af Henrik  
Øster-JØrgensen
hej@herningfolkeblad.dk

Bøger På torsdag springer Sara He-
lena Kangas ud som forfatter. Hun er 
vokset op i Herning - og er i øvrigt 
datter af  tidligere sognepræst ved 
Fredens Kirke, Gotfred Larsen.
Sara Helena Kangas har fået det, der 
set udefra ligner en brillant idé. Hun 
vil med sin bogserie løse et problem 
for mange småbørnsforældre: 
Kan man tage sine små børn med på 
storbyferie?
Og det kan man. Med Ella Bellas 
eventyr ved hånden, er der masser at 
opleve.

Idé hentet i Japan
Idéen til udviklingen af  det nye guide-
koncept opstod for et par år siden. 
Sara Helena Kangas var på rejse rundt 
i Japan. Her mødte hun et australsk 
forældrepar, som havde to mindre-

årige børn med på deres rygsækrejse. 
Det australske par havde til deres tur 
kun kunnet fremskaffe Lonely Planets 
Japanguide - en yderst omstændig 
»moppedreng«, som på ingen måder 
tager hensyn til børnefamilier. 
Hverken i udvalget af  seværdigheder 
eller i formidlingen af  dem.
- Det fik mig til at tænke på flere lig-
nende oplevelser fra min egen barn-
dom. Gentagne gange har jeg nemlig 
oplevet min far stå med en guidebog 
og krampagtigt forsøge at formidle 
informationerne om for eksempel  Eif-
feltårnet i Paris eller Colosseum i Rom. 
Min og mine søskendes interesse var 
hurtigt dalende! Derfor fik jeg idéen 
til Ella Bellas eventyr. Jeg ville lave 
den bog, som den australske familie 
manglede - og som jeg som barn selv 
havde oplevet min far mangle, fortæl-
ler Sara Helena Kangas.
Hovedpersonen Ella Bella er 5 år, og 
hendes familie består af  den kloge 
storebror Otto på 10 år og deres mor 
og far. Hovedmålgruppen til bøgerne 
er da også netop familier med børn 

i 5-10 års alderen. Familien besøger 
igennem bøgerne en række kulturelle 
seværdigheder, hvis faktuelle oplys-
ninger er formidlet og fortalt til børn. 
Seværdighederne og fortællingerne 
hæfter sig på den måde på familiens 
tur igennem byens forskellige kvar-
terer. Den første bog i serien er »Ella 
Bellas eventyr - Berlin«. 
Ella Bella og hendes families oplevel-
ser er den røde tråd, der som en for-
tælling styrer læseren igennem Berlins 
historie,  kultur, seværdigheder, sjove 
anekdoter, legepladser og meget, me-
get mere.
Ella Bella og hendes familie besøger i 
Berlin både de traditionelle udflugts-
mål som Rigsdagsbygningen, Fjern-
synstårnet og Brandenburger Tor. 
Men også skjulte byggelegepladser 
og hemmelige børneperler som for 
eksempel det mindre kendte børne-
museum MACHmit!, hvor der er en 
gigantisk 3D-labyrint og fokus på læ-
rerige, interaktive udstillinger. 

De bedste legepladser
Ud over de kapitel- og områdeinddelte 
fortællinger om familiens oplevelser 
igennem byen, består bøgernes bager-
ste del af  en række praktiske råd til 
forældrene. Overskueligt inddelt fra 

a-å, så man hurtigt kan finde frem til 
den ønskede oplysning. 
For eksempel kan man finde adres-
serne på de bedste legepladser, en 
henvisning til gode og børnevenlige 
restauranter, udførlige informationer 
om offentlig transport, en liste over 
sjove lokalbegivenheder, adresserne 
på familievenlige svømmehaller og 
så videre.
For at sikre sig at bøgernes indhold 
både består af  et relevant udvalg af  
de største seværdigheder, men også 
en del insider-viden, har Sara Helena 
Kangas allieret sig med forældre, der 
bor i byerne. 

Før, under og efter rejsen
Bøgerne er udstyret med et illustrativt 
layout og et let forståeligt sprog og eg-
ner sig både til højtlæsning, selvlæs-
ning og som opslagsværk. Ella Bellas 
eventyr kan bruges både af  børn og 
forældre sammen, men også af  bør-
nene selv. 
Før rejsen kan Ella Bellas eventyr 
hjælpe børn og voksne med at for-
berede sig på de eventyr, der venter. 
Bøgernes fortællinger er oplagt til 
godnatlæsning, og med historierne 
kan børnene få en forståelse og inte-
resse for det land og den kultur, de skal 

besøge. Via Ella Bellas oplevelser får 
børnene med andre ord en relation til 
rejsemålet. 
På selve rejsen fungerer bogen som et 
børnevenligt og lærerigt supplement 
til de voksnes guidebøger. Og når man 
kommer hjem, kan Ella Bellas eventyr 
være et redskab til, at børn og forældre 
sammen kan genopleve og snakke om 
rejsen. Nu med egne historier og bil-
leder koblet på Ella Bellas og storebror 
Ottos oplevelser. 

London
I forordet skriver globetrotteren og 
forfatteren Ida Tin meget rammende: 
»Med Ella Bellas eventyr i hånden har 
både børn og voksne et anker med på 
rejsen«. 
Ud over serien af  guidebøger, der 
med tiden vil komme til at omfatte 
flere europæiske hovedstæder, er der 
planlagt en billedbog om Ella Bella og 
hendes eventyr. Bogen er en regulær 
historie, men har fokus på det at rejse, 
formidlet til børn.
Sara Helena Kangas næste Ella Bella-
bog handler om London. Rejsebøgerne 
udkommer også som e-bøger. 

Bogens hjemmeside: 
www.ellabellaseventyr.dk

guidebøger for de mindste
Sara Helena Kangas - der er vokset op  
i Herning - lancerer nyt børnebogskoncept

 | Et eksempel fra den 
nye rejseguide for børn.




