
Kære Karl Ove 
Her er en julehilsenhistorie, som handler om vores juleaften sidste år: 
 
Otte var vi derhjemme omkring spisebordet juleaften. Hver andet minut var vi dog ni, 
når kæmpeschæferen Tyler lagde sit store pjuskede hoved op på bordet for at tiltu-
ske sig bare et eller andet ædeligt. And eller flæskesteg, en brun kartoffel eller lidt 
rødkål. 
 Muntre og mætte blev vi færdige. Tallerkner og bestik blev skiftet ud, og en stor 
skål risalamande blev sat på bordet. 
Øjnene og forventningerne var lige store hos børnene, der gennem årene har fået op-
arbejdet en slangemenneskekrop af at vride sig rundt omkring den gennemsigtige skål i 
håb om, at mandlen havde puttet sig ude i kanten. 
Og så begyndte det store verbale slagsmål: 
- Du må ikke rode med skeen! Du tager ikke mere, end du kan spise! Nej, du skal ikke 
også tage til hunden - eller katten! Nu er det min tur! 
 Huggeriet fik ende, og i stedet blev munden brugt til nærmest at kærtegne hver ske-
fuld. Tænk hvis man kom til at sluge eller tygge mandlen i stykker. 
 Mens mundene arbejdede, drog øjnene på smutture rundt i de forskellige ansigter. 
Havde farmand nu en bule i den ene kind, eller havde farmor lavet en lille mystisk bun-
ke på sin tallerken, mens hun lystigt spiste videre af en noget større bunke? 
Først når skålen er tom, og alle har spist op, må mandelfinderen melde 
sig. 
Mumlen omkring bordet - men ingen jubelhvin. 
- Nanna, du har jo lagt mandlen i din serviet, sagde bedstefar pludselig. 
- Nej, jeg har ikke, svarede den ni-årige stædigt. 
- Jo, du har, vedblev bedstefar.- Kig selv efter. 
Åh ja. Bedstefars gamle glansnummer. Han er en mandelmester og får 

altid listet mandlen over til familiens yngste. 
- Der er altså ingen mandel,  sagde Nanna og rystede servietten over sit 
hoved.- Det var som ... 
Bedstefar løftede sin tallerken, fuldstændig uden at tænke over, at han 
dermed afslørede sig selv. 

- Jeg har i hvert fald lagt en mandel i risalamanden, udbrød mormor og 
lagde armene over kors. 
 Pludselig lagde Tyler endnu en gang sit store hundehoved på spisebordet. 
 - Det er hunden, råbte vi så højt i julekor, at Tyler skyndsomt forsvandt ind under 
bordet. 
- Tyler, kom frem! Har du spist mandlen, spurgte min kone. 
- Hunden kan ikke svare, og du kan ikke se, at han har dårlig samvittighed, for sådan 
ser han altid ud, lød det snusfornuftigt fra mig. 
Endnu mere snusfornuft og endda klogt kom det fra den ældste 
knægt: - Hva' med at give Tyler en mandel, så kan vi jo se, om han 
overhovedet kan li' dem? 
Hurtigt dannede vi en rundkreds, og mormor fandt reservemandlen 
frem med ordene "se, der er kun én tilbage, det er bevis på, at jeg 
har lagt en mandel i skålen". 
Mandlen blev lagt på gulvet, og hunden kaldt frem. 
Ivrig snusen til mandlen og derefter ivrig afgang ind under bordet 
igen -uden mandel. 
Mandelmysteriet bliver aldrig løst, men nu ved vi, hvad vi skal snak-
ke om, når skålen snart igen bliver sat på spisebordet 


