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elmelund: Der er vist intet 
nyt i, at teenageknægten der-
hjemme ønsker sig elektro-
nik i julegave. Men der kan 
åbenbart være meget forskel 
på, i hvilken retning ønsker-
ne stritter.

Emil Johansen er i denne 
sammenhæng lidt af et uni-
kum. I stedet for at ønske 
sig gamingudstyr eller store 
højttalere, udfyldes øverste 
plads på listen af julelys og 
den næste indtages af penge 
- til julelys.

- Sådan har det været de 
sidste mange år. Både til fød-
selsdag og jul. Så går jeg med 
reklamer. Alle mine hårdt 
indtjente penge går til jule-
lys, siger den 15-årige knægt, 
der sammen med sin fami-
lie flyttede til Elmelund i no-
vember.

Nyt hus og dermed nye 
muligheder for udsmykning. 

- Jeg pyntede det gam-
le hus i flere år, hvor der er 
kommet mere og mere til. På 
den måde har det været nyt 
for hvert år, men i år skulle 
det være anderledes, fortæl-
ler Emil Johansen, der skele-
de til julelysgiganten på den 
anden side af Atlanten for in-
spiration.

- Jeg har set videoer fra 
USA med sindssygt oppyn-

tede huse. Jeg har leget med 
kodning og computere før, 
så jeg ville prøve at udfordre 
mig selv i år ved at gøre lyset 
computerstyret.

Store planer
Han har valgt at kalde sit 

projekt for Elmelund Julelys 
- for ligesom ude i Beldringe, 
har han koblet musik på ly-
set, som alle med en radio 
kan nyde det synkronisere-
de resultat af.

- Jeg startede allerede sid-
ste jul med at planlægge og 

omkring maj begyndte jeg 
at importere LED-lys, strøm-
forsyninger og andre ting til 
processen. I september sam-
lede jeg figurerne og styre-
boksene, men selve planlæg-
ningen af lysopsætningen 
måtte jeg vente med, da vi jo 

først flyttede ind i november, 
fortæller lysmesteren.

Det tog lang tid at få det 
hele klappet og klart - og det 
var ikke altid lige sjovt i vej-
ret.

- Det var ikke de bedste be-
tingelser. Vådt og blæsende. 

Men jeg er spejder, så det kla-
rede jeg. Lysene skulle op.

Emil Johansen har allerede 
nu tanker om, hvordan næ-
ste års show skal udspille sig.

- Jeg har store planer, men 
nu må vi se, hvor meget tid 
jeg får - og om der er penge 
til mine idéer, siger drengen, 
der går i 9. klasse på Tarup 
Skole og i sit voksenliv drøm-
mer om at blive elektriker.

Består af to lystræer med 
stjerner, seks lysbuer, syv 
hjerter og en syngende 
julemand, som synger til 
nogle af sangene.

Der er i alt cirka 20.000 lys.

Musikken kan høres via 
radioen på Fm 88,35 MHz 
- en meget lokal radio, der 
kræver, at man kommer tæt 
på.

Showet kører hver hele og 
halve time mellem 16-21:30, 
hvor sidste show starter 
21:30, og varer cirka 15 
minutter.

Mellem showene vil der være 
pause, med lysene tændt.

Adressen er: Elmelundsvej 
122, 5200 Odense V. 

 

Fakta
elmelund Julelys

På Youtube kan man finde et udsnit af det 
Elmelund Julelys præsenterer for sine 
gæster. Det er ret imponerende, hvad den 
unge Emil Johansen har formået at gøre 
på ganske kort tid i det nye bondehus, 
som ligger ved et gadekær, som giver en 
dobbelteffekt. Foto: Emil Johansen

15-årige Emil har skabt sit eget lys-show:

- Alle mine hårdt indtjente penge går til julelys

elmelund Julelys er vist kommet for at blive. For første gang i år har man kunnet opleve 
lysshowet i landsbyen, som har en altoverskyggende idémand bag. emil Johansen - en 15-årig 

dreng, der atypisk for andre på hans alder - bruger alle sine penge på julelys.

Emil Johansen under arbejdet med at få alt til at fungere. Meget skal gå op, før det lykkes. Foto: Emil Johansen


