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Ella Bella er 5 år gammel. Hun
synes selv, hun er en meget
heldig pige. For hendes mor

og far elsker at rejse. Ella Bella
har en meget klog storebror, Ot-
to, på 10 år, der også elsker at rej-
se og se nye ting. Sammen har de
fire nu både været i Berlin, Lon-
don og i øjeblikket undersøger de
Barcelona og danske, Ribe, for de
mange andre børnefamilier, der
også elsker at rejse.

De fire udgør nemlig hovedper-
sonerne i rejseguide bøgerne:
»Ella Bellas eventyr«, der er skre-
vet og illustreret til børn. Bøger-
ne er lavet for at give børnefami-
lier blod på tanden til kaste sig
ud i storbyferier.

Faktisk er bøgerne lavet fordi
forfatteren, Sara Helena Kangas,
selv elsker at rejse, og hun næg-
tede, at det skulle være slut, da
hun fik sit første barn. Men da
hun ledte efter litteratur, der kun-
ne gøre de kulturelle rejser med
børn en anelse nemmere, blev
hun slemt skuffet, der var abso-
lut intet. Så besluttede hun sig
for selv at lave nogle rejseguides
til børnefamilier og i dag lever
hun af det.

– Det er måske lidt egoistisk,
men jeg har en datter på knap
fem år nu, og det kan jo ikke pas-
se, at bare fordi man har børn, er
det slut med kulturelle storbyfe-
rier og kun muligt at tage i Lalan-
dia eller all inklusive i sydens sol,
fortæller Sara Helena Kangas.

Hun valgte derfor at lave bør-
nenes, og ikke mindst børnefami-

liernes, pendant til rejseguiden
»Turen går til«.

– Ella Bellas eventyr er bygget
op parallelt med »Turen går til«,
så det er nemt for børnefamilier-
ne at supplere og gøre turene me-
re børnevenlige. Bøgerne giver
børnene sjove tal og fakta om de
seværdigheder, man kommer
omkring, så de også synes, det er
sjovt at opleve, fortæller den un-
ge forfatter, der rigtig gerne vil
give børnefamilierne et alternativ
til Lalandia og et All Inklusive op-
hold i sydens sol.

– Det er ikke fordi, der er noget
galt med den type ferie, dem skal
man også af sted på en gang i
mellem. Men hvis man gerne vil
danne sine unger, så kan det jo li-
ge så godt være på ferien, hvor
man kan give dem nogle kulturel-
le oplevelser, forklarer hun.

– For mange er det nok desvær-
re bare for uoverskueligt at tage
ungerne med til de større byer.
For hvor skal de tisse, hvor kan
de lege, og hvad får de lige ud af
at se Eiffeltårnet eller Colos-
seum? Men jeg håber, at mine rej-
sebøger vil give folk blod på tan-
den, så de tør tage af sted, for-
sætter hun.

I bøgerne finder man masser af
A-Z over alt lige fra børnevenlige
restauranter, legepladser, marke-
der og masser af kulturformid-
ling i børnehøjde.

Nye oplevelser med børnene
Selv har forfatteren oplevet helt
nye ting med sin datter og mand i

byer, hun ellers selv har rejst me-
get til.

– Det er en helt anden måde
man rejser til storbyer med børn
på. Tempoet skal helt ned for der
skal jo være plads til både is-pau-
sen, klappe-hund-pausen og tis-
se-pauserne, smiler Sara Helena
Kangas.

– Men hvis man sænker ambi-
tionsniveauet, så får man nogle
helt unikke oplevelser med sine
børn. De ser ting, vi andre slet ik-
ke ser, og det giver altså nogle
helt nye ahaoplevelser, fortsætter
hun. 

Nyeste skud på stammen er El-
la Bellas eventyr – Vadehavet &
Ribe, der bliver udgivet som en e-
bog i 2014. I øjeblikket er Sara
Kangas og selvfølgelig Ella Bella
flittigt på besøg i det sydvestjy-
ske. I Danmarks ældste by skal
der nemlig opleves ting som bå-
de Ribe Domkirke, mødes ægte

vikinger, se naturen i Vadehavet,
besøg på Mandø og så har de to
faktisk lige været til dragefestival
på Fanø.

– Det lå ikke lige i kortene at
første stop i Danmark skulle væ-
re Ribe, da alle andre bøger hand-
ler om Europas storbyer. Men da
jeg fik mere af vide om byen, var
det oplagt at starte her, da det er
Danmarks ældste by og rigtig
mange ting er startet her, forkla-
rer Sara Helena Kangas.

Ella Bella som app
Ella Bellas eventyr er netop blevet
udtaget som et ud af ni projekter
i Region Midtjylland, der får støt-
te på 200.000 kroner til udvikling
af projektet.

Sara Helena Kangas har søgt
om støtte til at digitalisere hele
Ella Bellas univers, og det har
hun altså fået. Dermed kan alle
Ella Bellas fans se frem til, at uni-

verset inden længe udkommer
som en app.

– Det er et kæmpe skulderklap,
at de kan se idéen, vi kalder det
interaktiv kulturformidling i bør-
nehøjde. Jeg har ikke selv for-
stand på apps og it på den måde,
men jeg har fået nogle nye part-
nere, der bare kan det der, så det
er rigtig spændende at arbejde
med, smiler Sara Helena Kangas.

App’en vil ud over de kendte
rejseguides også komme til at in-
deholde spil og lege til børnene.

Ella Bellas eventyr 

REJSEGUIDE: Elsker du også at rejse for at se 
verden og få kulturelle oplevelser? Men har du 
fået børn og er turen de sidste mange gange gået til
Lalandia eller en sandstrand i syden? Fortvivl ej,
med forfatteren Sara Helena Kangas’ nye rejse-
guide skrevet til børn, Ella Bellas eventyr, kan
børnefamilier igen sætte kurs mod de kulturelle
storbyer.

I Ribe er der rigtig mange ting at opleve for Ella Bella, faktisk så mange, at det har
været svært for forfatteren at vælge ud. Men det er blandt andet blevet til en tur til
Vadehavscentret og ud på Vadehavet. ILLUSTRATION: SARA HELENA KANGAS

– kulturelle storbyrejser i børnehøjde

Ella Bellas første eventyr udspiller sig i Berlin. Ella Bellas andet 
eventyr forgår i London. Her ser hele familien selvfølgelig Big Ben og 
Westminister Abbey. Men de prøver også London Duck Tours. 

FA K TA

Ella Bellas
eventyr

■ Ella Bellas eventyr er
en påbegyndt ny række
af danske guidebøger,
som er skrevet og illu-
streret direkte til børn.
Første bog i serien er
Ella Bellas eventyr –
Berlin. Bogen udkom d.
14. juni 2012.
■ I starten af december
2012 udkom næste bog
i serien. Her går even-
tyrerne til London. Bø-
gerne udgives på bør-
nebogsforlaget Bolden.
■ Ella Bellas eventyr
henvender sig hoved-
sageligt til familier med
børn i 5–12 års alderen.
Formålet med guidebø-
gerne er at give børne-
familier mulighed for
kulturelle storbyople-
velser i udlandet –
samtidig med at børne-
ne i højere grad bliver
inkluderet på familiens
rejser.

Sara Helena
Kangas

■ Forfatteren til Ella
Bellas Eventyr er 33 år.
Hun bor i Aarhus med
sin franske mand og
deres knap femårige
datter, Ella.
■ Hun er oprindeligt
uddannet arkitekt og
har videre uddannet sig
til grafiker. I dag lever
hun af at skrive Ella
Bellas eventyr og ud-
vikle dette nye univers.
■ Du kan læse meget
mere om Ella Bella på:
ellabellaseventyr.dk.
Her kan bøgerne også
købes for 249 kr. E-bo-
gen koster kun 99 kr.

Af Susanne
Kristine Jensen
Tlf. 7211 4404
skj@jv.dk

ELLA BELLA’S EVENTYR

Her sider forfatterinden Sara
Helena Kangas sammen

med Ella Bella og Otto.


