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GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!
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Vi önskar alla alebor

ÖLANDA. Ett jullandskap 
med oräkneliga tomtar.

Hemma hos Pernilla 
Slitebo skapas en speciell 
atmosfär lagom till första 
advent varje år.

– Mitt bygge väcker upp-
märksamhet runt om i värl-
den, konstaterar Pernilla.

Det började för knappt 20 år 
sedan med en kyrka, ett antal 
småfigurer, bomull och lite glit-
ter. Därefter har landskapet, växt 
och växt.

– Först utökade jag landskapet 
med fyra hus, sedan hittade jag 
mer och mer saker som jag ville 
ha. Jag har investerat några tu-
senlappar i detta projekt, skrattar 
Pernilla.

Kreativitet och fingerfärdig-
het är egenskaper som krävs för 
att få jullandskapet på plats. Det 
tar två-tre veckor innan allt är på 
plats, ljuskablar dragna och så 
vidare.

– Det gäller att det blir sy-
metriskt rätt. Landskapet skiftar 
karaktär från år till år. Nu har 
jag dessutom köpt 25 nya hus 
på Tradera samt 60 småfigu-
rer, tomtar och människor, som 
kommer att få plats nästa jul, be-
rättar Pernilla.

Pernilla Slitebos jullandskap 
finns att beskåda på Youtube och 
på en amerikansk julsida. Kom-
mentarerna strömmar in från 
Australien, Thailand, Mexico – 
ja, från i stort sett hela världen.

– Det går hem överallt. Det 
finns ingen krubba eller sådant 
utan är rätt och slätt ett julland-
skap utan något kristet budskap.

– Den bästa kommentaren jag 
har fått lyder: ”Det känns som att 
gå på en gammaldags julmark-
nad”. Det är precis så som jag vill 
att mitt bygge ska uppfattas.

Du gillar julen?
– Jag älskar julen! Det är den 

enda högtid som vi firar. Det är 
så mysigt med allt pynt, ljusen 
och glädjen förstås. 

Vad kan du inte vara utan 
på jul?

– Det skulle vara granen i så 
fall.
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Pernilla Slitebo vid sitt jullandskap.

Loke, 11 år, går i mammas fotspår och har byggt upp ett litet 
vinterland även han.

– Ett landskap som väcker uppmärksamhet
Gammaldags julmarknad i Ölanda
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