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Da min seks måneder gamle søn og jeg rejste rundt i USA, 
mødte vi folk, som syntes, at det var lidt spild at rejse med 
et lille barn. For ville han kunne huske alt det, han så? Om 
oplevelserne lagrer sig i hukommelsen, selv hos helt små 
børn, det skal jeg ikke kunne sige. Men at det alligevel gør 
en forskel at rejse med børn, det er jeg sikker på! 

Rejseforberedelserne, pakningen, spændingen og
stemningen får hele familien til at summe. Rejselyst smitter, 
og de skøre situationer, som opstod på rejsen, og som man 
sammen klarede  — de lever videre i historierne. Side om 
side med menneskene og dyrene, der gjorde rejsen til noget 
særligt.

Jeg ved ikke, om jeg egentlig selv kan huske, hvordan
det var at sidde, et år gammel, foran min mor på en
motorcykel hele vejen gennem Sydamerika. Men det føles, 
som om jeg kan, når jeg sidenhen har set billeder fra turen. 
Duften af ny motorcykel får mig til at smile et sted dybt 
indefra. Og fornemmelsen af regn på teltdugen føles
også meget velkendt.  
   Så måske vil den kildende fornemmelse af at have 
stået under Brandenburger Tor med en varm og duftende 
Currywurst en dag boble op i barnets erindring. Jeg synes, 
det er et forsøg værd.

Med Ella Bellas eventyr i hånden har både børn og 
voksne et anker med på rejsen. Herfra kan de lade sig 
flyde rundt for at opdage og opsnuse alle de uventede 
ting, som man ikke kan planlægge. Men forberede sig, 
det kan man godt. Både ved at læse i guidebøger og 
søge på nettet. Men i endnu højere grad ved at begynde 
at glæde sig til og spekulere over, hvordan der mon er 
der, hvor man skal hen. Og om man mon både får brug 
for klipklappere og gummistøvler. Det kan universet 
omkring Ella Bellas eventyr inspirere til.

Det er en rigtig god idé at gøre familierejsen til noget, 
som børnene også er med til at forme. For børn er 
gode rejsende! Deres forundring og indlevelse er værd 
at efterstræbe. Og de kan være med til at bringe hele 
familien både længere ind i og tættere på rejsemålet. 
Intensiteten i børneøjne, hvor alting er større og mere 
imponerende  — den er vidunderlig. 

Så, kære forældre, bare følg efter jeres børn. De kender 
vejen. Og skulle de fare vild, så har I jo Ella Bella!

Ida Tin
Iværksætter, forfatter
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Ella Bellas eventyr – Berlin er første bog i en 
serie af guidebøger, som er skrevet og illustreret 
direkte til børn. Bøgernes formål er at inkludere 
børnene på familiens rejser, og serien kommer til at 
indeholde flere spændende rejsemål. 

Med Ella Bellas eventyr får I forældre et materiale, 
som kan bruges sammen med og af børnene. 
Både før, under og efter rejsen. Bøgerne om 
Ella Bella og hendes familie er med til at give 
børnene en forståelse og interesse for det land 
og den kultur, I sammen skal besøge. Ved hjælp 
af et illustrativt layout og et letforståeligt sprog, 
som både egner sig til oplæsning og selvlæsning, 
guides børnene igennem de mest interessante og 
børnevenlige seværdigheder på den pågældende 
destination. På den måde kan børnene blive en del 
af forberedelserne og glæde sig til turen sammen 
med jer forældre. 

På selve rejsen fungerer bogen som et lærerigt 
supplement til de voksnes guidebøger. Dog er der 
sorteret ud i antallet af seværdigheder i børnenes 
guide, så der er lidt, men godt og børnevenligt 
repræsenteret i hvert kapitel.

Ve
lk

om
m

en
 –

 b
ag

 o
m

 b
og

en
 (
m

es
t t

il 
fo

ræ
ld

re
ne

)

Bag om bogen (mest til forældrene) Sidst, men ikke mindst, vil Ella Bellas eventyr 
være en mulighed for, at I forældre og børn 
sammen kan genopleve og snakke om rejsen 
efterfølgende. Og måske skabe drømme om nye 
rejseeventyr for familien.  

Velkommen til Ella Bellas univers og hendes 
oplevelser i Berlin. 

Sara Helena Kangas



Ella Bella elsker at rejse og opleve nye 
eventyr med Otto, Mor og Far. Hun har 
næsten altid sin lille rygsæk med. I den 
gemmer hun specielle ting, som hun 
finder frem, når de er kommet hjem igen.

Mor er god til alverdens sprog og elsker 
at møde spændende mennesker fra andre 
lande. Hun kan godt lide stærk mad og at 
drikke kaffe på café. 

Far er ferm med et kamera. Han tager 
hele tiden billeder og viser dem gerne 
frem til venner og familie. Han elsker 
forskellige kulturer og deres historie. 
Og ikke mindst deres mad.  

1

M
ød

 E
lla

 B
el

la
 o

g 
he

nd
es

 fa
m

ilie

Storebror Otto er lidt af en spilopmager, 
der godt kan lide at udforske nye ting, 
når familien er på tur. Ella Bella synes, 
at han er ret klog. Og så elsker Otto at 
spille på sin spillekonsol.
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I ugerne op til rejsen skiftes 
Far og Mor til at fortælle om 
nogle af de steder, de skal se, 
når de kommer til Berlin. Ella 
Bella synes, det er dejligt at 
drømme om nye eventyr. 
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Tøj

Sko + evt. sandaler
 

Ella Bellas eventyr – Berlin
 

Tandbørste + tandpasta

Solcreme

En lille rygsæk

Bamse

Spil og farveblyanter

Penge + pas

Badetøj + evt. badesko

(Sol)hat

Nu er det dagen før afrejse, og Ella Bella skal 
pakke sin kuffert. Bamse skal selvfølgelig med i 
den lille rygsæk, som Ella Bella næsten altid har 
med sig. Mor har lavet en huskeliste, så Ella Bella 
ikke glemmer noget til turen. Ella Bella glæder sig. 
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Så er det blevet den store rejsedag. Familien 
skal køre med tog til Berlin, og Ella Bella, Otto, 
Far og Mor har fundet deres pladser. Far lægger 
kufferterne op i bagagehylden, så der er mere 
plads til deres ben. Mor er gået på udkig efter 
salgsvognen, så hun kan købe en kop kaffe. 

De skal køre mange timer, så de har også taget 
en madpakke med til turen. Ella Bellas madpakke 
ligger i hendes rygsæk. Otto har fundet sin 
spillekonsol frem fra bukselommen, og han er 
allerede godt i gang med et spil. 

Gode ideer til ting, man kan lave, når m
an kører i tog ...
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Da toget starter, finder Far 
deres guidebog frem fra 
tasken. Han læser højt for 
Ella Bella og fortæller, at 
Tysklands hovedstad hedder 
Berlin. Der bor 3,5 millioner 
mennesker i Berlin. Otto 
kigger op fra sin spillekonsol 
og siger, at det er mere end 
halvdelen af hele Danmarks 
befolkning. Det synes Ella 
Bella er helt vildt. 

Far spørger Otto, om han 
ved, hvordan Tysklands flag 
ser ud. Det har Otto helt 
styr på. Far synes, at Otto 
skal hjælpe Ella Bella med at 
tegne flaget. Så han finder et 
stykke papir, og Otto tegner 
en aflang firkant med to 
streger på langs. 

Bagefter hjælper Otto Ella 
Bella med at farvelægge de 
tre felter. Det øverste felt 
skal være sort, det midterste 
felt rødt, og det sidste felt 
skal være gult. Sådan ser 
Tysklands flag ud.  
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... se det vildeste tag over

... opleve Berlin fra oven i en

I området omkring Potsdamer Platz 
skal Ella Bella, Otto, Mor og Far...  

... være ekstra kulturelle på
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Potsdamer Platz er en kæmpe 
plads, der er omgivet af en masse 
store bygninger. Alle bygningerne 
er supermoderne og består mest 
af glas og stål. Far tager straks 
kameraet frem, så han kan 
tage billeder af den spændende 
arkitektur. 
   
Mor læser i guidebogen, at det 
faktisk ikke er ret mange år siden, 
at her næsten var helt øde. Under 
den krig, der kaldes 2. verdenskrig, 
blev der kastet mange bomber 
ned fra luften. Mange af bomberne 
ramte Potsdamer Platz. Derfor 
forsvandt over halvdelen af de 
smukke, gamle bygninger, der før 
stod omkring pladsen. Dem, der var 
tilbage, var meget ødelagte. Otto 
kan fortælle, at i Tyskland varede 
2. verdenskrig fra 1939 til 1945 – 
i alt lidt mere end 5,5 år. Det er 
næsten lige så mange år, som Ella 
Bella har levet. 

Far fortæller Ella Bella og Otto, 
at man ventede mange år med at 
bygge de flotte bygninger, der står 
på pladsen i dag. Man byggede dem 
først efter, at den mur, man kalder 
Berlinmuren, faldt i 1989. Ella Bella 
og Otto skal både se og høre mere 
om den store mur senere på deres 
tur. De glæder sig allerede. 
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Familien starter først med at 
gå over til det store, flotte 
Sony Center. Det ligger 
midt på Potsdamer Platz. 
Mor har taget guidebogen 
frem. Hun fortæller, at 
bygningen indeholder Sonys 
Europacentral, massevis af 
kontorer, butikker, biografer, 
restauranter og boliger. 

Hvis man har rigtig god tid, er 
der også mulighed for at lege 
med tusindvis af Legoklodser 
i Sony Centret. Her ligger 
nemlig LEGOLAND® Discovery 
Centre. Far fortæller, at det er 
en slags mini-Legoland midt i 
Berlin. Det, synes Otto, lyder 
ret fantastisk. 

Ella Bella er mere optaget af 
det sjove tag. Hun prøver at 
tælle de mange store lameller 
og bliver helt rundtosset. 
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Mor fortæller Ella Bella og Otto, at 
heliumballonen er en af de største 
i verden. Og de får lov til at prøve 
en tur i luftballonen.
 
Far får nemt højdeskræk, så 
han foretrækker at blive nede 
på jorden. Så kan han også tage 
billeder af Ella Bella, Otto og Mor, 
da de svæver højt oppe i luften.  
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Ella Bella får øje på en luftballon, da de 
igen står på Potsdamer Platz. Det sted, 
de sender luftballonen op, ligger tæt på 
pladsen. Så de skynder sig over for at se 
den kæmpemæssige ballon tæt på. 
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Mor elsker at se på kunst og gå på 

museer. Hun har hørt om en spændende 

udstilling på det museum, der hedder 

Neue Nationalgalerie. Og hun overtaler 

Ella Bella, Otto og Far til at gå med. 

Museet med moderne kunst er bygget i 

1968. Det er før, både Mor og Far blev 

født. Men Ella Bella synes, at museet 

ser meget nyere ud. Der er glas hele 

vejen rundt og et kæmpe tag af stål. Mor 

fortæller Ella Bella og Otto, at taget er 

ét stort stykke kvadratisk stål, der måler 

hele 64,8 x 64,8 meter. 

Først tænker Ella Bella, at selve  

museet ikke er særlig stort. Men så 

opdager hun en trappe, der fører ned til 

underetagen. Dernede er der en kæmpe 

udstillingsplads på størrelse med en halv 

fodboldbane. Wow!  
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