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Sara Helena Kangas, 
der stammer fra 
Herning, har sendt  
en ny rejseguide  
for børn på gaden

AF HENRIK ØSTER-JØRGENSEN
hej@herningfolkeblad.dk

BØRNEBOG  
Ella Bellas eventyr 
er en ny serie af  rej-
seguides til børne-
familier, der ønsker 
kulturelle storby-op-
levelser i udlandet. 
Den første bog, hvor 
turen gik til Berlin, 
udkom i juni i år, og 
blev så stor en succes, 
at 2’eren i serien - denne 
gang om London - alle-
rede nu er på gaden. 
Ella Bellas eventyr er 
en serie af  børnevenlige 
rejseguide-bøger til euro-
pæiske storbyer. Ella Bella  
og hendes families oplevelser er 
den røde tråd, der som en fortæl-
ling styrer læseren igennem - i dette 
tilfælde - Londons historie, kultur, se-
værdigheder, sjove anekdoter, parker 
og meget, meget mere!
Ella Bella og hendes familie besøger i 
London både de traditionelle udflugts-
mål som Tower of  London, Madame 
Tussauds voksmuseum og Tate Mo-
dern. Men også anderledes seværdig-
heder og steder som The Sherlock Hol-
mes Museum, Camden Town Market 
og Battersea Park Children’s Zoo. 

Praktiske råd
Ud over de kapitel- og områdeinddelte 
fortællinger om families oplevelser 
igennem byen, består bøgernes bag-
erste del af  en række praktiske råd 
til forældrene. 
Overskueligt inddelt fra a-å, så man 
hurtigt kan finde frem til den ønske-
de oplysning. For eksempel kan man 
finde adresserne på gode legepladser, 
en liste over de bedste City Farms, 
henvisninger til gode og børnevenlige 
restauranter, udførlige informationer 
om offentlig transport, en liste over 
sjove lokalbegivenheder og så videre. 
Ella Bellas eventyr kan bruges både 
af  børn og forældre sammen, men 
også af  børnene selv. Både før, under 
og efter rejsen.
Universet omkring bøgerne er ud-
viklet af  Sara Helena Kangas, der er 
datter af  tidligere sognepræst ved Fre-
dens Kirke i Herning, Gotfred Larsen. 
Hun er uddannet arkitekt og grafisk
designer. Hun har eget firma i Aarhus, 
og er desuden mor til en datter. 
Sara Helena Kangas har med udviklin-
gen af  Ella Bellas eventyr, påbegyndt 
den serie af  bøger, hun gerne selv vil 
læse - og som hun synes mangler, når 

man 
som 
familie vil 
rejse ud sam-
men. 

Tv-vært
I forordet skriver tv-vært og fore-
dragsholder Mikkel Beha Erichsen 
meget rammende: 
»Så REJS! Og rejs med jeres unger. 
Lige pludselig er de blevet 14 år og 
vil meget hellere gå til klassefest og 
drikke Breezers. REJS ... NU!«.
Til Ella Bellas univers hører hjemme-
siden www.ellabellaseventyr.dk, hvor 
man kan finde udvalgte oplysninger 
fra bogen, en aktiv rejseblog samt sup-
plerende tips og fifs til Berlin, London 
og kommende destinationer. 
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.

Ideen opstod i Japan
Idéen til udviklingen af  det nye 
guidekoncept opstod for et par år 
siden. Sara Helena Kangas var på 
rejse rundt i Japan. Her mødte hun et 
australsk forældrepar, som havde to 
mindreårige børn med rundt på deres 
rygsækrejse. Det australske par havde 
til deres tur kun kunnet fremskaffe Lo-
nely Planets.
Japan-guide - en yderst omstændelig 
moppedreng, som på ingen måder ta-

ger hensyn til børnefamilier, hverken 
i udvalget af  seværdigheder eller i 
formidlingen af  dem.
- Det fik mig til at tænke på flere 
lignende oplevelser fra min egen 
barndom. Gentagne gange har jeg 

nemlig oplevet min far stå med en 
guidebog og krampagtigt forsøge at 
formidle informationerne om for ek-
sempel Eiffeltårnet i Paris eller Colos-
seum 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 selv som 
barn havde oplevet min far mangle.

Nu rejser Ella Bella 
til London

 | Ella Bella har været en tur i London. 
 ILLUSTRATION FRA BOGEN

Ella Bella i London Eye
Et lille uddrag fra bogen, hvor 
Ella Bella bliver klogere på  
en af Londons mange 
seværdigheder

»Det imponerende og store pariserhjul, der ligger 
ud til floden Themsen, har mange forskellige navne: 
London Eye, British Airways London Eye eller Mil-
lennium Wheel. Det sidste navn har hjulet fået, fordi 
det blev indviet 31. december 1999. Det vil sige lige 
før det nye årtusindskifte. Otto fortæller Ella Bella, 
at årtusind på engelsk hedder Millennium. 
Ella Bella synes, det er et sjovt ord, men lidt svært 
at huske.
Mor læser i guidebogen, at London Eye er hele 135 

meter højt. Otto regner hurtigt ud, at det næsten er 
fire gange så højt som Rundetårn i København, der 
er knap 35 meter højt. Faktisk er London Eye verdens 
højeste observationshjul - det vil sige et hjul, man 
kan komme op i og kigge ud fra. Det er så populært, 
at der er omkring 10.000 mennesker, der tager turen 
rundt i hjulet - hver dag. 
Da Far hører om højden, takker han nej til Mors for-
slag om at prøve en tur i hjulet. Han lider nemlig 
lidt af  højdeskræk og vil derfor hellere blive nede på 
jorden. Så kan han også tage billeder af  Ella Bella, 
Otto og Mor, når de kommer kørende forbi i en af  de 
i alt 32 lukkede kabiner. 
Fra toppen af  London Eye kan man se ud over hele 
byen. Op til hele 50 kilometer, hvis altså ikke det er 
overskyet. Hele turen rundt tager cirka 30 minutter, så 
der er god tid til at nyde den flotte udsigt. Ella Bella 
og Otto glæder sig«.


