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En ny slags rejsebog er netop nået hylder-
ne. En eventyrrejsebog der fortæller om tu-
riststederne i Berlin, så alle børn kan væ-
re med. Ella Bella og hendes storebror er 
 gennemgående tegneseriefigurer, der van-
drer ud og ind mellem de mange fotos i 
bogen. Foran Brandenburger Tor, under 
Fjernsynstårnet og på en gynge i Mauer-
park. 

»Gedächtniskirken er lige så høj som 13 gi-
raffer ovenpå hinanden. Og så ligger den ved 
siden af  en zoo. Holocaust Mahnmal er ikke 
bare et monument over jøderne men samti-
dig også en labyrint på størrelse med 2,5 gan-
ge en fodboldbane, hvor underlaget bølger 
op og ned, og højderne på klodserne dermed 
skifter. Alle tiders sted til gemmeleg. Mens 
muren er 2,5 gange mor på høje hæle i høj-

den og med en imponerende afstand mellem 
de to mure, der holdt øst og vest adskilt,« for-
klarer forfatteren Sara Helena Kangas.

Den 32-årige århusianer er også grafiker, 
layouter og fotograf  på det nye bogprojekt, 
som hun udtænkte for flere år siden og først 
gik i gang med i 2010.

»Jeg kom tilbage efter barsel med min 
datter, Ella, og skulle løbe mit enmandsfir-
ma i gang igen. Min mand mindede mig om 
ideen, og jeg kastede mig ud i det. Og hvor 
har det været sjovt,« siger Sara Helena Kan-
gas, der egentlig er uddannet arkitekt.

»Det gik undervejs op for mig, at jeg bedst 

kunne lide den grafiske præsentation af  
mine arkitektprojekter. Jeg var træt af  den 
store skala fra arkitektskolen i Aarhus, hvor 
der var langt fra A til Å. I stedet ville jeg ar-
bejde 1:1 og tog et kursus i grafik,« fortæller 
arkitekten, der var klar til at erobre arbejds-
markedet, netop som krisen satte ind.

»Jeg løste småopgaver for tegnestuerne, 
bl.a. tog jeg fotos for dem.«

En dag var Sara Helena Kangas pludselig 
gravid. Ella kom til verden, og hun blev in-
spirationen til Ella Bella, tegneseriepigen, 
der rejser på eventyr med sin familie.

»Jeg kontaktede mange forlag, men ingen 
havde penge til sådan et projekt. Politikens 
turen-går-til syntes godt om ideen men meld-
te pas. Jeg kunne jo se, at folk stadig rejser 
trods krisen, så jeg blev ved og fandt gen-
nem mit netværk forlaget Bolden, der ude-
lukkende udgiver børnebøger. De var bare 
med, og så rullede vi,« forklarer Sara Helena 
Kangas.

»Ella Bellas eventyr – Berlin« har fået en 
meget fin modtagelse og er blevet omtalt i en 
lang række medier.

»Jeg er helt overvældet. Nu får den også 
en udtalelse i det, der hedder lektør-korpset. 
Det vurderer cirka 10 procent af  de bøger, 
der udgives. Så bare det at være interessant 
nok til at blive bedømt er stort. Jeg håber 
selvfølgelig, de synes godt om bogen. Især 
bibliotekerne tjekker vurderingerne og kø-

ber ind i forhold til dem,« siger den nybagte 
forfatter.

Sara Helena Kangas har allerede nu sam-
let materiale til den næste bog, som skal 
handle om London.

»I første omgang skal bøgerne handle om 
storbyer i Europa, som kan nåes på kortere 
ture. Der er ikke tale om månedlange ture 
med vaccinationer og jetlag. Det her er me-
re overkommeligt - også med mindre børn.«

Forfatteren mener, at enhver rejse med 
børn kan lykkes, hvis man justerer sine for-
ventninger, så de passer med børnenes al-
der og gør sig umage med at formidle rej-
sens mål i børnehøjde.

»Der behøver ikke være en konflikt i at 
se ting, de voksne vælger og gerne vil. Hvis 
børnene får lov til at vælge ind imellem. Og 
hvis man husker at sætte sig ned og spise 
en is og gå en tur på legepladsen ved siden 
af,« mener hun.

»Mine bøger er absolut ikke nogen kon-

Blå bog

Sara Helena KangaS

Rejsebog. Berlin, London 
og Paris kan sagtens være 
en stor succes - også for 
børn. Hvis historierne 
fortælles i børnesprog.  

Når tureN er med bØrn

»
I første omgang skal 
bøgerne handle om 

storbyer i Europa, som kan 
nåes på kortere ture. Der er 
ikke tale om månedlange ture 
med vaccinationer og jetlag. 
Det her er mere overkommeligt 
– også med mindre børn.

sara helena kangas,  
forfatter af  børnebogen Ella Bella

kurrent til de andre rejsebøger men et sup-
plement. Jeg formidler historierne om tu-
ren og gør mindre ud af  fakta. Jeg laver 
lavpraktisk info fra A til Å bag i bogen. 
Det beskriver for eksempel, at der både er 
perron OG1 og UG1 på banegården i Ber-
lin, og hvad er forskellen? Jeg skriver 

om, hvordan man nemt kan komme 
videre, så børnene ikke når at blive 
trætte.«

Bonusinfo i Sara Helena Kangas’ 
bøger er f.eks., at man kan flyve med 

drage ved Tempelhof. At man 
skal fortælle børnene, 

at gulvet drejer rundt i 
Fjersynstårnet, og at 
man kan se hele byen 
oppefra i Rigsdags-

bygningen – ligesom
på Aros

– at man kan se sig selv i et spejl, i et spejl, i 
et spejl... og høre historier i lyttebøffer.

Lige om lidt kan man også høre Ella Bella. 
For Katrine fra Lille Nørd indtaler e-bogen, 
når hun kommer til Aarhus for at lave Cirkus 
Summarum.

»Det er fedt, hun har sagt ja. Hendes stem-
me kender børnene,« siger Sara Helena Kan-
gas, som ser en stor fremtid for e-bøgerne.

»I e-bogen er der mulighed for at klikke ind 
og lege. Jeg vil gerne i fremtiden gøre det mu-
ligt for børnene selv at flytte Ella Bella rundt 
på billederne, så bliver det sjovere. Samtidig 
kan faktaoplysningerne som priser og åb-
ningstider løbende opdateres,« siger Sara He-
lena Kangas, der snart pakker sit kontor på 
Trøjborg bag Kaffe & Co for at flytte ned i 
Filmbyens talentfabrik, hvor hun har fået en 
af  de 20 eftertragtede pladser i et stort åbent 
kontorfællesskab sammen med andre innova-
tive småfirmaer.

 { Er 32 år og født i Herning

 { Er arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus siden 2006

 { Er mest til grafisk arbejde og har 
supplerende uddannelse indenfor det

 { Er mor til Ella på tre år

 { Er forfatter, fotograf og grafiker på Ella Bellas eventyr 
- Berlin. Bogen koster 249 kroner, e-bogen 99 kroner.

 { Se mere på www.ellabellaseventyr.dk

Fra venstre er det ella Kangas, Sara Kangas og ella Bella, der 
kigger forbi den århusianske legeplads. Foto: Flemming Krogh

Holocaust Mahnmal er ikke bare et monument over 
jøderudryddelsen under krigen, men samtidig også en labyrint på 
størrelse med 2,5 gange en fodboldbane. Illustration fra bogen


