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Ella Bellas eventyr

Af Marianne Nørregaard, foto: Sara Helene Kangas

Der var to forskellige uddannelser, som lå lige for, mente 
forældrene, da Sara Helena Kangas havde fået sin studen-
terhue på hovedet. Dengang boede familien i Herning, 
hvor hendes far, nuværende provst ved Sankt Nicolai Kir-
ke i rønne, Gotfred Larsen, udøvede sin præstegerning i 
Fredens Kirke. Hendes mor er uddannet sygeplejerske, og 
forældrene var enige om, at såvel teologien som sygeple-
jegerningen var et godt bud på datterens fremtidige virke.

– Det var, fordi mine forældre syntes, at jeg dels var god 
til at tage mig af mine medmennesker og dels var dygtig 
til at skrive stil, fortæller Sara Kangas i telefon fra Århus, 
hvor hun bor med sin mand Cédric Giffart og deres fire-
årige datter Ella Helena Kangas Giffart.

For at få sat lidt styr på de mange navne tilføjer hun, at 
Helena er et slægtsnavn, der gennem generationer er vi-
dereført til pigerne i hendes finske mors familie. Ligesom 
hun har efternavnet Kangas fra sin mor Sinikka Helena 
Kangas, der desuden bærer sin mands efternavn Larsen. 
Med hensyn til Ellas far vender vi tilbage til ham lidt se-
nere i historie og tager først tråden op fra Saras skolegang 
i Herning, hvor hverken teologi eller sygepleje stod øverst 
på hendes egen ønskeliste med hensyn til uddannelse.

I løbet af gymnasietiden besluttede hun sig for at blive 
arkitekt og søgte i første omgang ind på Krabbesholm Høj-
skole i Skive, hvor der arbejdes målrettet mod uddannelser 
inden for kunst, design og arkitektur. Hun blev først op-
taget på forårssemesteret i 2000 og brugte den mellemlig-
gende periode til at rejse ud og opleve lidt af verden. Det 
blev blandt andet i Nepal og USA , og da højskoleopholdet 
var slut, indledte hun sit studie på Arkitektskolen i Århus 
samme efterår. Studiet er normeret til fem år, men for hen-
des vedkommende tog det seks år, fordi hun undervejs i 
forløbet inkluderede et år som udvekslingsstudent i Bar-
celona.

Et helt fantastisk år, som Sara Kangas med glæde i stem-
men understreger og uddyber det med at beskrive Barce-
lona som en smeltedigel af spændende arkitektur, og ikke 
mindst med det faktum, at det var i dette eldorado af op-
levelser og indtryk, at hun løb ind i franskmanden Cédric 
Giffart.

– Jeg havde kun været i byen i tre uger, da vi traf hinan-
den på en bar, hvor han fejrede sin fødselsdag, og jeg blev 
fuldstændig ramt af lynet. Det var den store kærlighed lige 
fra starten, fortæller Sara Kangas om sin mand, der den-
gang var studerende indenfor it og datalogi, som han også 
arbejder med i dag.

Inden hun vendte tilbage til Arkitektskolen i Århus i 

august 2004, aftalte de, af Cédric ville følge efter, når han 
havde afsluttet sin egen uddannelse, og selv tog hun sin 
afgangseksamen i sommeren 2006.

Ville være sin egen chef
parret blev gift, og i sommeren 2008 kom datteren Ella 
til verden. Navnet, forklarer Sara Kangas, havde hun og 
hendes mand for så vidt allerede bestemt sig for, da de gik 
rundt som nyforelskede i Barcelonas gader og fantaserede 
om en fremtid sammen. Hvis de fik en datter, skulle hun 
opkaldes efter Ella Fitzgerald, var de enige om, og sådan 
blev det. Et andet emne, som Sara og Cédric af og til tog 
op til nærmere udredning, var, at Sara sideløbende med 
sin arkitektuddannelse havde gået og brygget på en idé 
om at skrive en eller måske flere rejseguides for familier 
med mindre børn. De følgende år blev det dog foreløbig 
ved tanken, indtil tiden var inde til at gøre mere ved sagen 
i 2010.

Da Sara Kangas havde afsluttet arkitekststudiet, var hun 
nået til den erkendelse, at hun følte sig bedst hjemme i 
den grafiske del af faget, hvorfor hun videreuddannede sig 
til grafiker. Hun havde løbende udført en række småop-
gaver for forskellige virksomheder, og nu fik hun lyst til at 
etablere eget firma og blive sin egen chef. I løbet af 2007 
var finanskrisen også ved at kunne mærkes, og det var 
vanskeligt at få fast job indenfor faget, så hun sprang ud i 
det og nedsatte sig som selvstændig med virksomheden 
1:1 Grafik (en-til-en Grafik).

– Jeg ville gerne lave noget i en håndgribelig skala som 
hjemmesider og logoer og den slags opgaver, der går lidt 
stærkere, og jeg har også altid interesseret mig for at foto-
grafere. Jeg har haft mørkekammer, siden jeg var 14 år, og 
jeg har sideløbende med alt det andet haft fotografiet som 
en stor hobby, beretter Sara Kangas.

Der gik kun en måned med det nye firma, før hun blev 
gravid, men samtidig blev det ni gode måneder på jobsi-
den. Hun fik rigeligt med opgaver, hun havde god kontakt 
til forskellige firmaer, og det hele kørte godt, lige til hun 
gik på barsel. Sara Kangas forklarer videre:

– Da jeg kom tilbage et lille år senere, var der total stil-
stand i alle kontrakter. Alt kollapsede, ingen ville bruge 
penge på de opgaver, jeg tilbød. Jeg kom med en ydelse, 
der godt kan spares væk, så det var for alvor et spørgsmål 
om at løbe hesten i gang der i juli-august 2009. Det var ri-
melig irriterende.

Der fulgte en periode i den lille families liv, hvor det, 
som hun udtrykker det, ikke så for godt ud. De boede for 
småt, de sov dårligt om natten, og for hendes eget ved-

Krisen gav Sara Helena Kangas en mulighed for at hive et par år ud af kalenderen og koncentrere sig om sit bogprojekt, der alle-
rede har skabt stor interesse og opbakning fra såvel landets dagblade som radio og tv.
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kommende begyndte hun at byde sig selv ned i prisniveau. 
ægtefællerne talte om at finde et andet stede at bo, hvor 
datteren kunne få sit eget værelse, og som Sara Kangas 
fremhæver, var det finanskrisen, der blev starskuddet til et 
nyt kapitel i hendes eget liv.

– Min mand spurgte, om det ikke var nu, jeg skulle gå i 
gang med den der bog om Ella Bellas eventyr, som jeg hav-
de snakket så meget om, og så gjorde jeg det. Ella Bella var 
en titel, der opstod, da vi gik og legede lidt med sproget i 
Barcelona, men idéen til bogen opstod længe før.

I korte træk var det en oplevelse i tokyo tilbage i efter-
året 2005, der i første omgang inspirerede hende. Under 
et fem uger langt ophold i Japan i forbindelse med af-
gangsprojektet fra arkitektskolen mødte Sara et australsk 
forældrepar med to børn på fire og seks år på en café. Hun 
fortæller:

– Jeg tænkte, hold da op. De rejser ud i verden med små 
børn, så jeg gik hen til dem og spurgte, hvordan de bar sig 
ad med at finde rundt, og tænkte lidt over hvad der mon 
fandtes af guider, når man rejser med børn. ægteparret 
havde kun kunne fremskaffe Lonely planets rejseguide, og 
den er overhovedet ikke børnevenlig.

Episoden i tokyo ledte videre til erindringer om hendes 
egen barndoms rejser sammen med sine søskende og med 
forældrene som rejseledere. Hun huskede, at hendes far 
stod med turen går til ..... hvor end det måtte være, men 
som Sara Helena Kangas konstaterer, fattede hun aldrig 
rigtig perspektivet i det, hun blev fortalt dengang.

Hendes kongstanke var derfor, nu hvor hun selv gik i 
gang med en rejseguide for børnefamilier, at få vendt tin-
gene så børnene også bliver interesserede og bliver inddra-
get i planlægningen af rejsen. Hvor man ligesom får gødet 
noget interesse i dem på forhånd, og det har vist sig at 
være en særdeles god idé. projektet har godt nok været et 
par år under vejs, men da hun først fik kontakt til forlaget 
Bolden begyndte det at gå stærkt.

– De ville gerne gå ind i et samarbejde, men de sagde, 
at jeg blev nødt til at producere en dreng først, så det hele 
ikke blev for lyserødt, fortæller Sara Helena Kangas, der 
oprindelig havde skabt en familie med mor, far og Ella 
Bella på fem år. Nu blev 10-årige otto føjet til, og han er 
ifølge Sara sådan lidt af en Klogeåge, sjov og lynskarp i 
hovedet med også lidt øretæveindbydende, og da hun ef-
terfølgende sendte sit manuskript til den første bog ind, 
godtog forlaget det rub og stub. Ella Bellas eventyr, Berlin 
udkom i juni 2012, og den blev så stor en succes, at efter-
følgeren Ella Bellas eventyr, London allerede var på gaden 
den 3. december.

Som Sara Helena Kangas erkender, gav krisen hende en 
mulighed for at hive et par år ud af kalenderen og koncen-
trere sig om sit bogprojekt, der allerede har skabt stor in-
teresse og opbakning fra såvel landets dagblade som radio 
og tv.

Der er tale om niche, der er rettet mod familier med 
børn, men også mod pædagoger i børnehaver eller i det 
hele tage mod folk, der skal skal rejse til en storby. på den 
måde er bøgerne tænkt og skrevet, og næste skud på stam-
men bliver en bog for mindre børn fra tre til seks år. Det 
bliver lidt mere en billedbog og en historie om at rejse, 
men samtidig har hun også gang i en ny rejseguide for næ-
ste storby. Efter planen bliver det først Barcelona og senere 
sandsynligvis paris, og som forfatteren konstaterer, er der 
jo nok af europæiske storbyer med interessante kulturelle 
oplevelser at tage af.

– Jeg tænker virkelig Europa. Her er så mange historier, 
der kan være dannende for børn, så det vil være dumt ikke 
at få rom, Athen, oslo eller Stockholm på plads. Måske 
på en forlænget weekend, man behøver ikke altid at tage 
de store ture på 14 dage, mener Sara Kangas, der som hun 
fremhæver har skabt et arbejde til sig selv, hvor hun i kraft 
af sine kreative kompetencer selv står for hele forarbejdet 
til bøgerne. tekst, foto, tegninger, grafik, og layout.

– Det, jeg laver nu, er fantastisk dejligt. Alle de ting, jeg 
godt kan lide, kulminerer i bogen, og nu gælder det om at 
holde i gang, følge op og følge til dørs og løbende holde 
hjemmesiden i gang.

– Jeg har mange kasketter på, men der er ikke en af 
dem, jeg har lyst til at tage af, for jeg har fingrene helt ned 
i bolledejen i hele processen, lyder det afslutningsvis fra 
Sara Helena Kangas.

Den vejledende udsalgspris på bogen er cirka 
249,00 kroner. Den udgives også som e-bog til en 
pris på cirka 99,00 kroner, og bogens hjemmeside 
finder man på adressen: www.ellabellaseventyr.dk
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