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at skrive, at vi på det halve døgn fik set både 
Eiffeltårnet, Sacré Coeur, Pompidou-centeret, 
Triumfbuen, Louvre (godt nok kun udefra...) og 
juleudsmykningen på Champs Élysées? Og tilmed 
fik vi sendt en stak postkort hjem til familie og 
venner. Jeg får næsten helt hjertebanken, når jeg 
tænker på tempoet på den tur i dag... 

I år 2003 var jeg så heldig at få mulighed for 
at bo et år i Barcelona. Tænk sig, et helt år i 
udlandet på samme adresse! Opholdet var i 
forbindelse med mine arkitektstudier, så der var 
alle mulige gode grunde til at opleve og udforske 
byen. Og da tiden virkede nærmest uendelig, 
set i forhold til mange af mine hidtige rejser, 
blev byen indtaget i et tempo, der har mange 
lighedspunkter med den måde, man rejser på 
som børnefamilie. Stille og roligt og med plads til 
både siesta og kaffepauser! 

Det år i Barcelona lærte jeg meget. Både 
arkitektonisk og bestemt også menneskeligt! Og 
det er, som om mine rejser siden da har været 
langt mindre hektiske. (Egentlig skal en stor del 
af takken gå til min kære mand, som jeg mødte 
i den famøse by. For heldigvis har han på ingen 
måde samme behov for at stæse fra A til Z. 
Nærmest tværtimod). 

Så er det bare at krydse fingre for, at noget af 
hans jordbundenhed er givet videre til vores 
datter...! 

Sara Helena Kangas
Forfatter og Arkitekt MAA

Jeg elsker at rejse!

Og efter at være blevet mor, kan jeg føje “med børn” til 
ovenstående sætning. For selvom det helt sikkert kræver 
flere forberedelser og overvejelser at tage børnene med på 
ens udlandsoplevelser, bliver det, efter min mening, opvejet 
mange gange undervejs. 

For børns nysgerrighed og deres umiddelbare tilgang til det, 
der sker omkring dem, er med til at sætte fokus på nærværet 
i nuet. Noget, vi voksne for manges vedkommende kan 
lære noget af! Derudover har børn tit brug for mere tid til at 
kapere de mange nye sanseindtryk og gør generelt krav på 
flere (is)pauser undervejs. Så tempoet bliver med andre ord 
helt automatisk sat ned. 

Før jeg blev mor, havde jeg en tendens til at stæse fra den 
ene serværdighed til den næste. Et hurtigt billede (oftest en 
selfie) skulle dokumentere, at jeg havde været både ved
Frihedsgudinden, på Times Square, og toppen af Empire 
State Building, havde krydset Brooklyn Bridge og gået i 
Central Park. Samme dag. Et helt utænkeligt dagsprogram, 
hvis min datter havde været med på den tur. Heldigvis! 

Rekorden for min been there, done that-rejsemåde må være 
tilbage i december 1999, hvor jeg sammen med en veninde 
tog på en weekendtur til Paris. Med bus... Der var afgang 
fredag eftermiddag med ankomst 18 timer senere. Og efter 
12 timer i byernes by kørte bussen retur. Er det nødvendigt 
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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 Barcelona.

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, storebror Otto og 
deres 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.

Bag om bogen (mest til de voksne) 
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Ella Bella er 5 år gammel, 
og hendes storebror, der 
hedder Otto, er 10 år. Ella 
Bella elsker at rejse på nye 
eventyr sammen med Otto 
og Mor og Far. Med sig rundt 
har Ella Bella næsten altid 
sin lille rygsæk. I den putter 
hun ting og sager, som 
minder hende om familiens 
mange oplevelser. Otto er 
superklog og har en supergod 
hukommelse. Så han har ikke 
brug for ting til at huske, hvad 
han har lavet. 

Far derimod er begyndt at 
blive lidt glemsom. Ella Bella 
er sikker på, at det er derfor, 
han fotograferer så meget, 
når de er på tur. For han har 
nok brug for en slags ekstra 
hukommelse, som billederne 
jo på en måde er. Og Mor, hun 
siger, at hun fungerer bedst, 
hvis bare hun får rigeligt med 
kaffe i løbet af dagen...
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Ella Bella elsker at 
hjælpe Mor i køkkenet. 
Især når hun skal bage 
kage. Normalt gider Otto 
ikke rigtig sådan noget. 
Men da Mor siger, at de 
vil prøve at bage den 
store kirke, La Sagrada 
Família i kiksekage – 
så skynder Otto sig at 
tage et forklæde på. 
For Otto ved, at selvom 
man har bygget på den 
gigantiske kirke i mere 
end 130 år, er den slet 
ikke færdig endnu. 

Ella Bella synes, det 
lyder helt vildt. Men 
også ret smart i forhold 
til deres kageprojekt. 
For så gør det jo på en 
måde ikke så meget, 
hvis ikke de bliver 
helt færdige, inden de 
begynder at spise af 
den lækre kage...
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Tøj

Sko + evt. sandaler
 

Ella Bellas eventyr – Barcelona
  

Tandbørste + tandpasta

Solcreme

En lille rygsæk

Bamse

Spil og farveblyanter

Penge + pas

(Sol)hat

Badetøj

Evt. paraply

Bamse skal selvfølgelig med i den lille rygsæk, 
som Ella Bella ofte har med sig rundt. Hun 
glæder sig meget til at komme ud på nye eventyr.

Ella Bella skal til at pakke sin kuffert. 
Mor har lavet en huskeliste, så Ella 
Bella ikke glemmer noget til turen. 
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Så er det endelig blevet den dag, hvor 
Ella Bella, Otto, Mor og Far skal rejse til 
Barcelona. Otto har fortalt Ella Bella, at 
Barcelona er den næststørste by i Spanien. 
Og han har vist på et kort over Europa, hvor 
både landet og byen ligger. Ella Bella kan se, 
at man faktisk godt kan køre til Barcelona fra 
Danmark. Men det vil nu nok tage mange, 
mange timer – for Spanien ligger jo næsten 
helt nede ved Afrika. 

Så da Far siger, at de skal sætte deres 
bagage i bilen, så de kan komme af sted, 
bliver Ella Bella næsten køresyg bare ved 
tanken. Så smiler Mor og siger, at der 
bestemt ikke er nogen grund til at få ondt i 
maven. For de skal kun køre ganske kort ud 
til lufthavnen, hvor de skal tage et fly direkte 
til Barcelona. Og det tager kun cirka 2,5 
timer, fra flyet letter, til de er fremme i den 
spanske by. Ella Bella er meget glad for, at 
flyvemaskinen er blevet opfundet!
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Da flyet er lettet, finder Ella Bella sit tegnegrej 
i rygsækken. Hun vil nemlig gerne male det 
spanske flag. Far siger, at flaget består af tre 
vandrette striber i farverne rød-gul-rød, hvor 
den midterste gule stribe er dobbelt så bred 
som de to røde. Ella Bella synes, det lyder lidt 
kompliceret, så hun får Otto til at hjælpe sig 
med at tegne flaget rigtigt op. 

Bagefter foreslår Otto, at de også laver det 
catalanske flag. For Barcelona ligger nemlig i 
en region, der hedder Catalonien. Og regionen 
minder på mange måder om et land i sig selv. 
For ud over at have sit eget flag, har Catalonien 
også sit eget sprog. Det hedder catalansk. Mor 
siger, at catalansk er en ret knudret udgave 
af spansk, som er det sprog, der bliver talt i 
resten af landet. 

Cataloniens flag består også af røde og gule 
striber. Bare skiftevis mange flere gange. 
Imens Ella Bella maler, siger Far, at der faktisk 
findes ét flag mere, som de helt sikkert 
også kommer til at se på deres ture rundt i 
Barcelona. Nemlig det andet catalanske flag, 
hvor der er en blå trekant med en hvid stjerne 
på. Det er det flag, der bliver brugt af de 
catalanere, der gerne vil være helt uafhængige 
af resten af Spanien. For dem er det ikke nok 
kun at have deres eget sprog og flag. De vil 
være helt fri, så de også selv kan bestemme 
alle deres love og andre politiske ting. 

Ella Bella synes, det lyder lidt kedeligt. Men 
flaget med stjernen – det lyder til at være flot!
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... fodre duer på

... kigge på mennesker på

... komme tæt på kendte mennesker (af voks...) på

... smage frugter og grøntsager på 

... sidde på ryggen af en kæmpe løve ved

På Ramblaen (den kendte hovedgade) 
skal Ella Bella, Otto, Mor og Far...  

2
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2
Midt i Barcelona ligger den store plads, 
Plaça de Catalunya. Mor fortæller, at pladsen 
ligger, så den forbinder de to byer, der 
udgør Barcelona. Ella Bella synes, det lyder 
underligt. At Barcelona består af to byer. 
Hvorfor har de så ikke to forskellige navne. 
F.eks. Barce og Lona? Mor griner og siger, at 
hun hellere må forklare det lidt bedre. 

I gamle dage var Barcelona omkranset af 
bymure og fyldte ikke meget i forhold til 
den by, der ligger her i dag. Da der ikke var 
meget plads inden for de høje, beskyttende 
mure, lå husene tæt, og gaderne var som 
små labyrinter. Med andre ord var der mørkt 
og middelalderligt i datidens Barcelona. 

Med tiden var der flere og flere mennesker, 
der ønskede at bo i byen – til sidst så mange, 
at man i 1850 besluttede at rive bymurene 
ned. Samtidig blev der planlagt og bygget 
en stor, ny bydel, hvor mange af de rige 
mennesker flyttede hen. For i den nye bydel, 
som jo ikke var pladsbegrænset af bymure, 
var der brede veje og større huse. Der var 
med andre ord lyst og moderne.   

Efter at have fortalt færdig, kommer Mor i 
tanke om en måde, hvorpå Ella Bella bedre 
kan forstå Barcelonas byudvikling. Nemlig 
hvis hun ser det hele lidt fra oven...
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Inde i stormagasinet, El Corte Inglés, som 
ligger på Plaça de Catalunyas nordøstlige 
side, er der på øverste etage et cafeteria 
og en restaurant. Og herfra er der en super 
udsigt ud over en stor del af Barcelona. 
Både den gamle by og den nye by, som Mor 
fortalte om, da de før stod nede på pladsen. 

Oppe i cafeteriet løber Ella Bella og Otto 
hurtigt hen til et ledigt bord, som står helt 
henne ved vinduet. Og nu kan Ella Bella 
bedre forstå dét, som Mor fortalte med, at 
Barcelona består af to byer. 

For alt det, der ligger til venstre for Plaça 
de Catalunya, virker gammelt, mørkt og 
med masser af snoede gader. Og alt det, 
der ligger til højre for pladsen virker mere 
moderne, lyst og med bredere veje. Som om 
det er to vidt forskellige byer. Ella Bella og 
Otto glæder sig til at lære mere om både den 
gamle og den nye by. 

Men først er det tid til en kop kaffe og et 
stykke kage, bestemmer Mor. Og imens hun 
går op i køen, peger Otto flere spændende 
steder ud for Ella Bella. Og Far, han tager 
billeder af det hele. 

Imens Mor og Far drikker deres kaffe 
prøver Otto at regne ud, hvor stor Plaça 
de Catalunya egentlig er. Og efter lidt tid 
kommer han frem til, at den er omkring 
50.000 m². Det svarer til, at der kan spilles 
syv fodboldkampe på den... Samtidig!
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Der er mange veje og gader, der fører ind 
til Plaça de Catalunya, så der er altid meget 
trafik omkring pladsen. Den mest populære 
af gaderne er uden tvivl Las Ramblas.

Faktisk er Las Ramblas ikke kun én gade, da 
den består af hele fem forskellige sektioner: 
Rambla de Canaletes, Rambla dels Estudis, 
Rambla de San Josep, Rambla dels Caputxins 
og Rambla de Santa Mònica. Alle sektioner 
hedder noget med Rambla, som kan 
oversættes til strøg eller gågade.  

På Las Ramblas, som strækker sig mere end 
1 kilometer ned mod vandet, er der altid et 
mylder af mennesker. Ikke mindst turister. 
For her ligger mange butikker, der sælger 
souvenirs, fodboldtrøjer og alt muligt tingel 
tangel. Og så er der mange restauranter og 
caféer, hvor man kan sidde og spise og drikke 
– imens man kigger på de andre mennesker. 

Øverst på Ramblaen, på det stykke, der 
hedder Rambla de Canaletes, står en gammel 
vandpost med drikkevand. Den er lavet af 
støbejern, og fungerer også som lygtepæl. 
Så først overser familien den. 

Men de bliver ved med at lede efter den, 
da et sagn siger, at den, der drikker vand 
fra Font de Canaletes, kommer tilbage til 
Barcelona. Så da Otto endelig får øje på den 
smukt udsmykkede vandpost, er alle glade. 
Og Ella Bella skynder sig hen for at tage en 
tår vand.
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I de sydeuropæiske lande, såsom Frankrig, 
Italien og Spanien, er der tradition for at købe 
sine madvarer på byens markeder. Det er 
naturligvis også tilfældet i Barcelona, hvor hver 
bydel har sin egen overdækkede markedshal. 

Byens mest populære madmarked er La 
Boqueria, som samtidig er Spaniens største. 
Og med sine over 700 boder er der noget for 
enhver smag. Hovedindgangen ligger ud til Las 
Ramblas, lidt tilbagetrukket fra den del, der 
hedder Rambla de Sant Josef. 

Far, der er meget madinteresseret, ikke mindst 
når det drejer sig om at spise den, fortæller Ella 
Bella og Otto, at der har eksisteret et marked 
på stedet siden år 1207. Otto regner hurtigt ud, 
at det er mere end 800 år! Da Ella Bella hører 
dette, bliver hun meget forbavset. For hun 
synes ikke, at stedet ser så gammelt ud. 

Så fortæller Mor, at selve det marked, som 
hedder La Boqueria, først blev officielt indviet 
i 1840. Og derudover blev det metaltag, der 
overdækker stedet, først bygget i 1914. Så 
synes Ella Bella, at det giver meget mere 
mening. Selvom det nu stadig lyder ret 
gammelt.

Udover salget af masser af madvarer er der på 
markedet også flere muligheder for at smage 
på de lækre ting. F.eks. ved en af de meget 
autentiske tapasbarer. Mmm, hvor lækkert! 




