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Der er ikke noget galt med DNH. Hverdagen 
kan bestemt have sine gode perioder. Hjemme 
hos os bliver hverdagen bare endnu bedre, når 
vi kommer hjem fra en rejse og er nået at blive 
træt af alle de besværligheder, der selvfølgelig 
også findes, når man tumler rundt derude i 
store bølger, på overfyldte, sydeuropæiske 
campingpladser eller i en asiatisk hovedstad, 
hvor man en sen aften ikke kan opdrive et hotel, 
der er til at betale.

Det allerbedste er, at man selvfølgelig ikke 
behøver at flyve til verdens ende for at finde 
eventyret. Nogle af vores bedste rejser har ligget 
lige om hjørnet. F.eks. når vi en efterårsmorgen 
smider en gummibåd på taget af vores gamle bil 
og kører to timer væk fra København for at sejle 
med båden på en svensk skovsø. Eller skaffer os 
billige billetter og flyver til Rom i tre dage med 
drengene. For fra Danmark kan man komme 
billigt og hurtigt på eventyr i Europa, så det nu 
er blevet endnu nemmere for familier at få gode 
og kulturelle rejseoplevelser sammen. 

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!

Mikkel Beha Erichsen
Tv-vært og foredragsholder

Jeg er et tidligt skadet barn. 

Da jeg var seks måneder gammel, købte min mor og far 
sammen med nogle venner Nordkaperen. Og min skæbne var 
dermed, så at sige, besejlet.

Hele min opvækst skiftede jeg mellem DNH – Dansk Normal 
Hverdag og livet ude i den store verden. Måske var jeg ikke 
lige så god til at stave og regne som de andre børn i klassen, 
når jeg vendte hjem fra en lang rejse uden skolegang. Men 
i biologitimen kunne jeg derimod fortælle, at blåhvaler har 
meget dårlig ånde, fordi jeg havde set en. Da vi skulle tage 
50-meter-mærket i svømning, kunne jeg gøre det under
vand. Og da vi startede på engelsk i 3. klasse, kunne jeg
lidt mere end de andre, fordi jeg lige var kommet hjem fra
Trinidad og Tobago, hvor jeg havde talt engelsk med de
lokale drenge.

Hvis man spørger mig, er det aldrig forkert at hive sine 
unger ud af skolen for at lære dem noget andet. For der er 
så meget at lære derude i den store verden. Min kone og jeg 
har selv rejst rigtig meget med vores 3 drenge. Og hvor har 
det været vidunderligt! Det er her, vi rigtig lærer hinanden 
at kende. Det er der, hvor vi kan vågne om morgenen og 
spørge hinanden, hvad vi har allermest lyst til at bruge dagen 
sammen på. Det er på vores rejser, at vi sammen går og 
bliver klogere på, hvad det er for en verden, vi lever i. Og 
sammen bliver vi konstant mindet om, at man kommer langt 
i livet ved at bevare sin nysgerrighed og åbenhed over for alt 
det, man ikke kender til.
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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 London.

Sara Helena Kangas

Bogserien Ella Bellas eventyr indeholder flere 
spændende rejsemål, som alle er fortalt og illustreret 
til børn. Guidebøgernes formål er at inkludere 
børnene på familiens rejser. 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 forældre 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 let forståeligt 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 børnevenligt, 
appetitligt og 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.
Sidst, men ikke mindst, vil Ella Bellas eventyr være 

Bag om bogen (mest til forældrene) 
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Ella Bella, Otto, Mor 
og Far elsker at rejse 
og opleve nye eventyr 
sammen. 

Ella Bella har næsten 
altid sin lille rygsæk 
med, som hun kan 
putte små ting i på 
deres rejser. Otto 
er familiens kloge 
hoved, som ved en 
masse om både alt 
og intet. Mor, hun 
elsker at snakke med 
nye mennesker og 
at drikke kaffe på 
café. Og Far, han 
har altid kameraet 
klar, så han kan 
tage billeder af både 
familien og de mange 
seværdigheder. Og af 
familien sammen med 
seværdighederne, 
ikke mindst... 
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Ella Bella er god til at bygge med klodser.  
I ugerne før familiens rejse til London hjælper 
Far hende med at bygge tårnet med den store 
klokke, der hedder Big Ben. Far fortæller Ella 
Bella, at klokketårnet er en af de mest kendte 
bygninger i London. Ella Bella glæder sig til 
snart at se det store tårn i virkeligheden. 
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Mor har lavet en huskeliste, så Ella Bella ikke glemmer 
noget til turen. Hun glæder sig meget til at komme ud 
på nye eventyr.

Ella Bella skal til at pakke sin kuffert. Bamse skal 
selvfølgelig med i den lille rygsæk, som Ella Bella 
ofte har med sig rundt.  

Tøj

Sko + evt. sandaler
 

Ella Bellas eventyr – London
  

Tandbørste + tandpasta

Solcreme

En lille rygsæk

Bamse

Spil og farveblyanter

Penge + pas

Paraply 

(Sol)hat

Evt. badetøj
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Så er dagen, hvor Ella Bella, Otto, Mor 
og Far skal rejse, endelig kommet. Der 
er langt til London, så de skal med en 
flyver. Ella Bella har prøvet at flyve et 
par gange før, men hun synes alligevel, 
at det er meget spændende. Og for rigtig 
at kunne følge med i alt det, der sker 
udenfor, skynder hun sig at tage en plads 
ved vinduet.

Imens de andre passagerer finder deres 
pladser, fortæller Otto Ella Bella, at et 
almindeligt passagerfly ligesom det, 
de sidder i, kan flyve i mellem 9 og 13 
kilometers højde. Ella Bella ved, at der 
hjemme fra deres hus er 10 kilometer 
ud til faster Marianne. Så de flyver altså 
cirka lige så højt som afstanden mellem 
de to huse. Det synes Ella Bella er både 
underligt og vildt at tænke på! 
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Da de er oppe i luften, finder Far 
guidebogen frem. Han vil fortælle 
Ella Bella og Otto lidt om London. 
Imens tager Ella Bella sit tegnegrej 
op af rygsækken. 

“London er hovedstad i England”, 
læser Far. Ella Bella vil gerne vide, 
hvordan Englands flag ser ud. Far 
siger, at det er sjovere, hvis hun 
prøver at tegne Storbritanniens flag. 
For England danner sammen med 
tre andre lande, Skotland, Wales 
og Nordirland et fællesskab, som 
hedder Storbritannien. De fire lande 
har den samme regent, de samme 
love og den samme slags penge. Det 
synes Ella Bella lyder ret smart.  

Far hjælper Ella Bella med at tegne 
de mange streger, der danner 
Storbritanniens flag. Flaget bliver 
kaldt Union Jack. Imens Otto hjælper 
Ella Bella med at farve de forskellige 
felter røde og blå, læser Far, at der 
bor over 7,5 millioner mennesker 
i London. De kommer fra mange 
forskellige steder i verden, så der 
bliver talt over 300 forskellige sprog 
i byen. Mor siger, at 7,5 millioner er 
en hel del flere, end der bor i hele 
Danmark. Så det er vigtigt, at de 
ikke bliver væk fra hinanden! 
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I området omkring South 
Bank & Southwark skal Ella 
Bella, Otto, Mor og Far...  2... se London fra oven i 

... opleve de vildeste fisk i

... se kampvogne og andre krigsting på

... gå om bord på det ægte krigsskib

... opleve gys og gru i

... se den engelske galeon

... få en kunstoplevelse af de moderne på 

... få en smagsoplevelse af de bedre på 
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Området South Bank & Southwark er en 
blanding af meget gamle historiske bygninger 
og supermoderne arkitektur. Lige noget for Ella 
Bellas Far og hans kamera. Han tager det straks 
frem og begynder at fotografere. 

Otto oversætter ordet south til syd. Og det 
er også netop på den sydlige del af den store 
flod Themsen, at området ligger. Mange af 
seværdighederne kan man finde langs den store 
flod, som går lige igennem London. Og med en 
længde på hele 346 km fortsætter floden et godt 
stykke på hver side af byen. 

Mor fortæller Ella Bella og Otto, at Themsen før 
i tiden blev kaldt Tamesa. Det betyder noget i 
retning af mørk eller mudret. Det kan Ella Bella 
godt forstå, når hun kigger ned i den brune flod. 
Mor fortæller videre, at Themsen var en vigtig 
handelsvej, når der skulle transporteres varer. 
Det skal familien høre mere om senere på deres 
tur. Nemlig når de besøger området Greenwich & 
Docklands. 

Før i tiden var South Bank & Southwark-området 
meget beskidt og skummelt. Men der er heldigvis 
sket meget siden dengang, så der nu er masser 
at se på – også for Ella Bella og hendes familie. 
F.eks. glæder Ella Bella og Otto sig til at prøve 
det store pariserhjul, London Eye. Mor vil gerne 
besøge det imponerende kunstmuseum, Tate 
Modern. Og Far ser frem til at lære mere om 
Englands krigshistorie på Imperial War Museum. 
Så der er bestemt noget for alle i familien på den 
sydlige side af Themsen.   
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Det imponerende og store pariserhjul, der 
ligger ud til floden Themsen, har mange 
forskellige navne: London Eye, British Airways 
London Eye eller Millennium 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 forslag 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 km, hvis altså ikke 
det er overskyet. Hele turen rundt tager ca. 
30 minutter, så der er god tid til at nyde den 
flotte udsigt. Ella Bella og Otto glæder sig. 
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London Aquarium har masser af fisk, masser af 
hajer og ikke mindst masser af vand. Faktisk 
er der mere end 500 forskellige fiskearter i 
de mange bassiner. Der er flere end 40 hajer 
fordelt på 12 forskellige arter. Og så er der i alle 
bassinerne tilsammen mere end 2 millioner liter 
vand. Det er ufattelig mange fisk og ufattelig 
meget vand, er Ella Bella og Otto enige om. 

Selvom Mor har lidt vandskræk, vil hun gerne 
med en tur i et af Europas største akvarier, som 
London Aquarium er. For Far forsikrer hende 
om, at glasset nok skal holde, så hajerne bliver 
på den rigtige side af glasset. Og Mor kan bare 
holde øjnene lukkede, når de store fisk skal 
fodres... 

Ella Bella og Otto skal helt sikkert holde deres 
øjne vidtåbne hele tiden. For de er begge to 
vilde med koraller, hajer, søheste, klovnfisk, 
piratfisk og alt det andet, man kan finde på 
havets bund.

Men først skal Ella Bella lige give pingvinen et 
kram... Otto synes som sædvanlig, at hun er 
lidt skør. 
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Centralt placeret i London ligger det moderne 
kunstgalleri Tate Modern. Mor har glædet sig 
meget til at besøge museet. Og heldigvis skal 
hun ikke bruge lang tid på at overtale resten 
af familien. For da Ella Bella og Otto hører, 
at museet har et område, som er specielt 
beregnet til børn, så er de også klar. Og Far, 
han synes bare, at bygningen i sig selv er 
et besøg værd. Han har allerede kameraet 
klar. Tate Modern ligger nemlig i et gammelt 
kraftværk, der producerede elektricitet til 
London fra 1952 til 1981. Det er derfor en 
ganske imponerende og ret speciel bygning, 
som er svær at overse. 

Mor fortæller, at bygningen er tegnet af den 
samme person, som har designet de kendte, 
røde London-telefonbokse. Dem har Ella Bella 
og Otto set mange af allerede. Mor fortæller 
videre, at det gamle kraftværk er 200 meter 
langt, og at den store skorsten er hele 99 
meter høj. Dermed er det ret præcist 12 meter 
lavere end kuplen på den store kirke, St. Pauĺ s 
Cathedral, som ligger på den modsatte side af 
Themsen. Ella Bella synes, at begge bygninger 
er helt utrolig høje. Udsigten fra toppen må 
være i top... 

Der er mange mennesker på Tate Modern den 
dag. Men det er der faktisk nærmest hver dag. 
For museet er med sine omkring 4,7 millioner 
besøgende hvert år det mest besøgte moderne 
kunstmuseum i verden. Så er det godt, at det 
er så stort, tænker Ella Bella. For så er der god 
plads til alle de mange mennesker. 
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