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BEGYNDELSEN

Hun havde mødt en mand, og nu fyldtes hendes mund lang-
somt af blod. De to ting hang sammen, og så alligevel ikke.

Hvad havde hun gjort galt?
Ikke noget efter sin egen mening.
Og alligevel ...
Hendes kæbe blev slået af led, de to yderste fingre på ven-

stre hånd var brækket i skrigende smerte, og det så ud til, at 
det værste endnu lå forude.

Det var ubegribeligt, hvor hurtigt tanken fløj, hvad man 
fandt frem til, så og huskede.

I løbet af det sidste års tid havde hendes liv ændret sig fuld-
stændigt. Eller ikke fuldstændigt. Fuldstændigt ændrede det 
sig for tretten år siden, da hendes søn blev født. Men det sidste 
års tid havde livet foldet sig ud foran hende som et ark papir, 
der var blevet krøllet sammen og så pludselig blev glattet ud, 
som om stormen var drevet over og solen stået op efter i årevis 
at have skjult sig bag horisonten.

Hun havde hørt, at man i nødens øjeblik slet ikke følte 
nogen nød: Enten dør man med det samme, eller også går man 
så meget i chok og panik, at man ikke forstår, at man skal dø. 
Det passede naturligvis ikke. Hun havde sjældent oplevet at 
tænke så klart, som hun gjorde lige nu.

For hun så, hvor smukt det hele var, alt det, der lå på begge 
sider af den lange og skinnende kniv. Hendes søn. Hendes liv. 
I den rækkefølge.
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Tanken var så klar, at den oplyste bilens indre, det trange, 
lufttomme rum, der var farvet af instrumentbrættets hede og 
kunstige grønne farve, som om de var om bord på en ubåd i 
mange kilometers dybde. Og tanken forblev ikke under over-
fladen. Den gjorde også den slæbende oktobereftermiddag 
udenfor klarere, det tykke, grå tæppe, regnen, der lignede tåge, 
men var vand og iskold. Tanken passerede gennem hendes 32 
år, og hun vidste med ét, hvad der var af betydning, og hvad 
der ikke var.

Hvis der havde været tid til det, havde hun måske leet. Hvis 
der havde været tid til det, havde hun – som det praktiske og 
livsglade menneske hun var – tænkt over, at det hele da kunne 
være meget værre. Hun kunne være strøget igennem livet uden 
at have forstået, hvor smukt det var, uden at se miraklerne 
omkring sig. Hun kunne lige nu have siddet og været optaget 
af noget sekundært.

I stedet afværgede hun knivstik med hænderne.
Den lange stålkniv gennemborede igen hendes hud. Hendes 

slanke, smalle hånd. En bred og kold kniv. Den flængede 
hånden fra knoerne til håndleddet.

Hun mindede endnu en gang sig selv om, at det her kun ske-
te, fordi hun havde truffet en mand, havde lært ham at kende.

Det gentog hun for sig selv mange gange. Sandheden for-
bløffede hende. Hun havde mødt en mand, hun afværgede 
knivstik med hænderne. Der kunne næppe være meget mere 
forskel på to ting end det. Og alligevel havde førstnævnte ført 
til det her. Hun kom til at tænke på en amerikansk film, hvor 
en træt politimand forsøger at koge livets natur ned for en 
yngre kammerat. Hvad som helst kan ske for hvem som helst 
når som helst, sagde han.

Sådan var det vel så.
Men alligevel.
Hun tænkte igen på sin søn. Der var pludselig så mange ting, 

de skulle have haft talt om. Og tingene pressede sig straks på, 



rendte hinanden over ende, snublede og blev kvæstet under 
den stadige strøm af nye ting, der masede sig på.

Hendes søn. Han skulle i hvert fald vide ...
Hvor højt hun elskede ...
Det her krævede selvopofrelse.
Hun blev nødt til at få strakt hænderne længere frem. Det 

betød, at hun måtte blotlægge brystkassen og maven for den 
arrigt fægtende kniv.

Hun strakte sig frem, alt det hun kunne for sikkerhedsselen. 
Hvor ironisk, at det hed en sikkerhedssele.

Hun fik fat i noget med hænderne og lod neglene bore sig 
ned i det. Det var nakken. Hun kradsede til, borede neglene 
ned i huden med sine sidste kræfter. Hun var sikker på, at spid-
serne af neglene gennemborede huden, hun var sikker på, at 
hun kunne mærke blod og kød mellem fingrene.

Det havde sin pris. Hun havde blotlagt sin favn. Kniven hug-
gede i hendes brystkasse.

Hendes kræfter var ved at slippe op. Hun kunne ikke læn-
gere mærke sine hænder. Et øjeblik senere indså hun, at de 
lå i hendes skød, og under neglene, de af dem, der ikke var 
knækket, og ikke under neglene på de fingre, der var brækket 
lige før, var der masser af blod og hud af en anden farve end 
hendes egen.

Det var da noget.
Kniven bevægede sig ikke længere.
Det gjorde bilen.
Hun indså, at hun ikke holdt vejret. Grunden til, at hun ikke 

trak vejret, var, at hun slet ikke kunne.
Hun ville ud af bilen. Hun tænkte – klart og tydeligt – at 

hun måtte flygte, rive sig løs.
I samme øjeblik kunne hun mærke, at hun fløj, strøg i ret-

ning af en varm og venlig sol.
Hendes ønske så ud til at gå i opfyldelse.
Hun ville flyve direkte hen til sin søn.





TYVE ÅR SENERE
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September 2013

Under andre omstændigheder på et andet tidspunkt ville jeg 
allerede have truffet mit valg.

Jeg vidste, hvem jeg var.
Hendes hår faldt skinnende sort og fyldigt som ranker ned 

over skuldrene og ryggen, det korte pandehår dækkede ikke 
for de skarpt optegnede øjenbryn. Mod den blege, næsten 
hvide hud lignede hendes hår ravnefjer spredt ud over ren, 
hvid sne. Samme uigennemtrængelige, sorte farve gik igen i 
de lange, rolige øjenvipper. Midt i det hele så de blågrå øjne 
ufravigeligt på mig.

Det generelle indtryk var en blanding af ro og sikker overle-
genhed og så noget andet og mere, som jeg i hvert fald ikke ved 
vores første møde helt kunne sætte fingeren på. Hvis jeg skulle 
have fundet ud af, hvad dette andet var, ville det først og frem-
mest have krævet, at jeg rejste mig fra den mørkebrune læder-
stol, gik rundt om det ovale, antikke nøddetræsbord og satte 
mig ved siden af den spinkle kvinde på den svulmende, lyse-
gule sofa. Det havde jeg af flere årsager ikke tænkt mig at gøre.

Den første havde selvfølgelig noget at gøre med, hvem kvin-
den var. Hendes navn var Amanda Saarinen, og hun stillede 
sit vinglas på bordet. Hendes mørkerøde læbestift efterlod en 
bred, lang stribe på størrelse med en lillefinger på kanten af det.

–  Du er den nye vicevært.
De tre øverste knapper i den sorte bluse med bred krave var 



16

knappet op. Jeg havde allerede tidligere bidt mærke i, at den 
slanke kvinde havde investeret i plastikkirurgi. Resultatet var 
lidt det samme som med de uægte antikke sofamøbler, vi sad 
i. Blomsterarrangementet på bordet gentog temaet i væggenes 
gule og orange tapet, der var besat med blomster og våben-
skjold, og som strakte sig i begge retninger bag hende. Hun så 
ud, som om hun sad på et maleri.

–  Du ligner ikke en vicevært, fortsatte kvinden og rakte sin 
hånd frem over bordet. – Jeg glemte at præsentere mig ordent-
ligt. Amanda Saarinen.

–  Aleksi Kivi. Det er helt i orden, sagde jeg, gav hende hånden 
og bakkede så tilbage til sofaen. – Jeg gættede også på, at du 
måtte være Amanda. Og jeg har kun været her i en uge. Måske 
kan jeg stadig nå at komme til at ligne en vicevært.

Amanda smilede næsten. Hun var to år yngre end mig, 31 
år gammel. Hun tog vinglasset op i hånden igen. Klokken var 
halv tolv om formiddagen.

–  Viceværter er små, grove og firkantede mænd på omkring 
de 50. De går i bukser med lårlommer og har 117 nøgler i 
bæltet og en Leatherman-kniv og sådan en vandtæt mobil, 
man kan dykke med. De har skidt under neglene og hører ikke 
efter, når man taler til dem. Du ser ud til at høre efter, hvad jeg 
siger. Eller hvad?

–  Jo, jeg hører efter.
–  Og du har rene negle. Du er totalt uviceværtagtig.
Amanda smagte på vinen.
–  Og du har virkelig selv valgt det her?
–  Ja.
–  Hvorfor?
–  Forandring fryder.
Amanda betragtede mig med sine blågrå øjne.
–  Unægteligt. Helt sikkert. Men fra hvad?
–  I hvert fald fra renoveringsarbejde. Jeg er uddannet tømrer 

og har arbejdet med den slags i snart ti år. Mest boligrenove-



17

ringer. Jeg ville gerne for en gangs skyld kun have ét projekt. 
Et, som jeg kan koncentrere mig om i ro og mag, hvor jeg kan 
gøre alt, som det bør gøres.

Det sidstnævnte var sandt. Ikke hele sandheden, men ikke 
desto mindre sandt.

–  Jeg kunne også godt tænke mig at finde noget, som jeg 
havde lyst til at lave.

–  Jeg tror, den slags kommer af sig selv, når det kommer.
–  Jeg tror, det allerede er for sent.
Jeg sagde ikke noget.
–  Hvad ellers? spurgte Amanda så. – Du har været tømrer. 

Og ellers?
–  Ikke rigtig andet. I halvandet års tid havde jeg et antikva-

riat i Kallio på hjørnet af Karhupuisto-parken. Det fungerede 
slet ikke. Jeg solgte bøgerne alt for billigt, fordi jeg gerne ville 
have, at folk skulle læse dem.

–  Interessant, sagde Amanda uden at lyde særlig oprigtig.
Hun smagte igen lidt på vinen. Der var efterhånden kun en 

sjat tilbage på bunden af glasset.
–  Hvad fik du at vide om stedet her? spurgte hun.
–  At det er vigtigt for familien, mere et åndehul end en bolig.
–  Sådan kan man vel også sige det. Fik du at vide, at her 

ret beset bor en kvinde på godt 30, som ikke længere har en 
eneste ven?

Jeg så på Amanda.
–  Det har jeg svært ved at tro.
–  Svært ved at tro, at nogen gemmer sig her, eller at nogen 

ikke har en eneste ven?
–  Begge dele. Men omvendt, så vedkommer det jo sådan 

set ikke mig.
–  Det gør det vel ikke, sagde hun stille.
Vi sad foran dobbeltdørene med sprossevinduer. Træværket 

havde en frisk, hvid farve, det var helt nymalet. Uden for vin-
duerne var begyndelsen af september klar og skyfri, den blæ-
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sende dag fik bladene på ege og lønne til at klinge gult, gyldent 
og dybrødt. Bag træerne strakte det glitrende hav sig helt ud 
til horisonten. Over det hele hvilede en stor og dyb, koboltblå 
himmel, der var så ren og klar, at det næsten var umuligt at 
forestille sig, at der lå et koldt og mørkt verdensrum bagved. 
Men det gjorde der nu engang. Selvfølgelig gjorde der det.

Amanda så ud til at have glemt, at jeg eksisterede. Hun stir-
rede ud på haven eller havet uden at fortrække en mine. Jeg 
kom igen til at tænke på Miia. Det fik mig til at tænke på det 
gode, som jeg langt om længe havde opnået og så havde for-
ladt for at komme her og gøre det, der skulle gøres.

Jeg så mig omkring. Rummet blev kaldt salen. Det var et 
godt navn til rummet, der med sine 70 kvadratmeter var god-
sets største. Det diskrete, guldgule tapet blev afbrudt af et gråt 
brystningspanel i træ. I loftet hang to identiske krystallysekro-
ner, der ikke havde været tændt en eneste gang i løbet af den 
uge, jeg foreløbig havde været i huset.

Eller egentlig var jeg jo ikke i huset. Jeg havde mit eget lille 
værelse og køkken for enden af sidebygningen.

–  Har du truffet ham? spurgte Amanda pludselig.
–  Hvem?
–  Far, naturligvis.
Naturligvis.
–  Nej.
Amandas øjne lynede.
–  Hvad så med Markus?
–  Mener du Markus ...
–  Ja, Markus Harmala, fars chauffør.
–  Nej. Hvorfor skulle han være her, når Henrik ikke er det?
Amanda så ikke ud, som om hun havde tænkt sig at besvare 

mit spørgsmål. Hun så mig direkte i øjnene.
–  Hvor mange gange interviewede de dig? spurgte hun.
–  Tre.
–  Var det medregnet de der komiske, psykologiske test?
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–  De var nu ikke så komiske. Og fire, hvis man tæller dem 
med.

–  Far vil vel gerne være sikker, sagde Amanda uden at lyde 
særlig overbevist. Hun tog det tomme vinglas op, betragtede 
det lidt og hævede så blikket igen.

–  Hvad var du i gang med, da jeg kaldte dig herind?
–  På vej nedenunder for at tjekke vandforbruget og den slags, 

der blev jo installeret en ny ...
–  Ja. Du skal videre med dit arbejde. Naturligvis. Jeg var 

egentlig også på vej ud. Efterlod jeg bilen ude foran?
–  Ja, svarede jeg. – Hvis den sorte Range Rover er din. Den 

holder foran døren.
Amanda læste mine tanker.
–  Ét glas vin, sagde hun og smilede. – Jeg er i stand til at køre.
Jeg så ingen grund til at diskutere sagen yderligere. Amanda 

rejste sig fra sofaen og tog sin jakke på, jeg gjorde det samme. 
Jeg fulgte hende ud. Vinden greb straks i mit hår og nedkølede 
huden, der var nået at blive varm indenfor, næsten ophedet. 
Amandas skridt var målrettede. Et sted i nærheden sang årets 
sidste solsort. Vi nåede frem til bilen.

–  Jeg ville gerne træffe dig, sagde Amanda. – Det er mig ikke 
fuldstændig ligegyldigt, hvem det er, der passer på stedet her. 
Af flere årsager.

–  Jeg forstår, sagde jeg.
Der var under en meter imellem os. På kort afstand var 

Amandas øjne hårde og skinnende. Vinden blæste det sorte hår 
i ansigtet på hende. Når der kom et kraftigt vindstød, anede 
jeg lugten af alkohol i luften.

–  Vi ses, sagde Amanda og satte sig ind i bilen i én lang, gli-
dende bevægelse.

Firhjulstrækkeren lavede dybbrune accelerationsspor i 
gruset. Den forsvandt ned ad birkealléen, og jeg trak vejret 
dybt i den klare septemberluft. Jeg åndede lettet op.

Under andre omstændigheder, på et andet tidspunkt.



20

Måske.
Men ikke nu.

Politiet ringede på døren, mens jeg stod foran fjernsynet og 
spiste Weetabix. Fjernsynet var tændt, selvom jeg ikke så på 
det.

De sagde deres navn, fortalte, at de kom fra kriminalpoli-
tiet, og spurgte, om de måtte komme ind. Jeg sagde ikke noget, 
jeg var 13 år gammel og havde munden fuld af kold letmælk 
og svampet Weetabix.

Politiet ventede ikke på, at jeg fik tygget af munden. De 
trådte indenfor og gik ind i dagligstuen. De bad mig om at 
sætte mig ned.

Politimændene var klædt i jakkesæt og smalle slips, som de 
havde løsnet knuden på. De kiggede på mig med sørgmodige 
ansigter. De havde blå og lilla poser under øjnene, tunge og 
spændte. Da vi havde siddet et øjeblik i tavshed, spurgte de, 
om jeg havde nogen nærtstående slægtninge, som man kunne 
ringe efter.

Min mor, sagde jeg.
Nogen andre? sagde politimanden. Han havde gule tænder.
Jeg rystede på hovedet.
Din far? spurgte den anden politimand. Han havde den høje-

ste og mest glinsende pande, jeg nogensinde havde set.
Jeg rystede på hovedet.
En tante? Onkel? Bedstemor? Bedstefar?
Jeg rystede på hovedet. Jeg var alene med min mor. Vi mang-

lede ikke noget.
Jeg ringer efter de sociale myndigheder, sagde ham med de 

gule tænder til ham med den glinsende pande, rejste sig og gik 
ud i køkkenet for at ringe.

Glinsepanden og jeg sad tilbage i tavshed. Ham med de gule 
tænder mumlede på den anden side af væggen. Han vendte til-
bage og nikkede til sin makker. Glinsepanden rømmede sig, 
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selvom der ikke sad noget på hans stemmebånd.
Din mor er forsvundet, sagde han.
Nej, hun er ej, svarede jeg.
Jeg havde pludselig en skarp, sur smag i munden iblandet 

den vamle smag af varm mælk.
Vi tager dig med os. Der er noget, vi skal tale om.
På politistationen sad der en kvinde ved siden af mig. Hun 

havde et blåt tørklæde om halsen. Ellers var hun kridhvid. 
Hendes ansigt, hår og tøj var forskellige nuancer af hvidt. Ind-
imellem lagde hun en hånd på min skulder. Den føltes frem-
med. Det var ikke min mors hånd.

Politiet spurgte kvinden, om de kunne stille flere spørgsmål. 
Hun spurgte mig, om jeg var træt.

Jeg sagde nej. Jeg ville gerne have min mor tilbage.
Alle spørgsmålene drejede sig om hende.
Hvordan havde vores liv været på det seneste?
Havde min mor været ude med nogen?
Havde hun en kæreste?
Der var vel ikke nogen, der havde truet min mor?
Havde jeg set min mor sammen med nogen mænd?
Kendte jeg noget til nogen mænd?
Havde min mor været lykkelig? Normal? Glad? Sørgmodig?
Hvad havde min mor taget på om morgenen? Hvad havde 

hun sagt, inden hun tog på arbejde? Hvordan havde hun sagt 
det, hun havde sagt? Talte min mor nogensinde om de men-
nesker, hun mødte? Og var der i så fald nogen, jeg huskede 
særlig tydeligt?

Og så videre.
Der gik flere uger. Politimændene skiftede, men spørgsmå-

lene forblev de samme.
Der gik flere måneder, og selvom spørgsmålene stadig var 

de samme, blev de stillet mere og mere sjældent. Så holdt de 
helt op.

Jeg var 13 år gammel.
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Jeg vidste, at politiet aldrig ville finde ud af, hvor min mor 
var blevet af.

Det vidste jeg stadig.
Kalmela Gods lå ud til havet 94 kilometer vest for Helsinki, 

på et sted man i 1850 havde fundet gunstigt. Der hørte i alt 
216 hektar land til godset, hvoraf halvdelen var opdyrket. Den 
anden halvdel var skov, såvel plejet som uplejet. Der hørte i alt 
en kilometer kystlinje til ejendommen, hvoraf lidt over en tien-
dedel, 120 meter, der lå øst for godset, var ryddet. Når man så 
mod vest fra den lange bådebro, kunne man se flere hundrede 
meter stenet strand dækket af krat og vildnis. På mindst to 
steder var den plettet af stejle, rødgrå klippevægge.

Hovedbygningen lå, hvor jorden hævede sig over det omgi-
vende landskab. Den gule bygning på bakken dominerede 
omgivelserne og så lige så stor og gul ud som solen, der på sky-
frie dage hævede sig over hele herligheden. Af øvrige bygninger 
var der en sidebygning med garage, et gæstehus, et bådehus 
og en strandsauna.

Landbrugsjorden var udlejet til en lokal landmand. I septem-
ber stod markerne nøgne med de korte stubbe, og afhængig af 
solens position og hvor klar dagen var, så de enten guldgule, 
døsigt brune eller filtgrå ud. Om foråret ville rug, hvede, suk-
kerroer og kartofler igen gro på markerne.

Der var skov nok i alle retninger, og selv her om efteråret 
var den overraskende mørk og tæt.

Hovedbygningen var blevet restaureret i starten af årtusin-
det. Som hovedfarve havde man valgt en diskret lysegul, der 
blev smukt fremhævet af de hvide vinduesrammer og søjlerne 
på tykkelse med boksesække, der omkransede indgangen. Der 
var to etager i den restaurerede bygning, otte værelser og et her-
regårdskøkken. Underetagen var fællesareal. Den var domine-
ret af en stor og lys sal, som var det sted, hvor gæster, også jeg, 
først blev vist ind. Bag den lå spisestuen, og bag den, skjult for 
fremmede blikke, lå køkkenet. Køkkenet og dets opbevarings-
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rum optog en betragtelig del af underetagens kvadratmeter.
I underetagen fandt man også et bibliotek, der var udstyret 

med bastante engelske læderlænestole, en bar og bogreoler 
med mørke glasdøre langs begge rummets lange vægge. Der 
var mange bøger, og de fleste af dem var gamle.

Alle soveværelserne lå ovenpå. Tre tidligere soveværelser var 
blevet slået sammen og udgjorde nu førstesalens største værelse. 
I forbindelse med det store soveværelse var der blevet lavet et 
badeværelse efter samme målestoksforhold. Midt på førstesa-
len var der en opholdsstue, der mindede om salen nedenunder, 
omend den var meget mindre, og derfra gik et sæt dobbeltdøre 
ud til en altan.

Fra altanen havde man udsigt ud over havet. Man kunne 
også se hele den plane, velplejede have med græsplæne, state-
lige rækker af ener, gamle vildtvoksende rød- og gulbladede 
lønne, til højre bådehuset, bådebroen og den 15 meter lange 
hvide båd, der lå fortøjet til broen, samt til venstre strandsau-
naen af brune brædder med en terrasse og en smal badebro, 
der var beregnet til hurtige dukkerter.

Når man stod på altanen, kunne man også gøre sig andre 
observationer. Der var ingen naboer, men vinden holdt altid en 
med selskab. Uanset hvor på godsets område man befandt sig, 
purrede vinden op i ens hår, fik skoven til at suse og lod havets 
salte og tillokkende lugt trænge ind overalt, også indenfor. 
Når vinden en sjælden gang aftog eller helt stilnede af, opstod 
der en forunderlig stilhed. Den blev kun brudt af mennesket.

Der var to fastansatte: kokkepigen Enni Salkola og mig. Der 
herskede helt klart en vis forståelse og en form for venskab 
mellem os. Måske var det helt instinktivt: en ikke italesat tanke 
om, at vi arbejdede på godset – modsat de, der boede her eller 
besøgte stedet: At der fandtes et de og et vi, og den forskel pla-
cerede Enni og mig på samme side af muren.

På min anden aften her, efter at jeg havde arbejdet hele dagen 
udenfor i den friske vind og var på vej over gårdspladsen i 
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tusmørket mod min bolig, kaldte Enni på mig og inviterede 
mig ind at spise i køkkenet. Lange, tynde skiver frisk rugbrød 
med smør og gravad helt, finsk emmentaler og sure æbler fra 
egen have. Jeg var sulten. Vi talte en del om vores arbejde og 
næsten lige så meget om vejret, men først og fremmest spiste 
vi. Og stilheden var ikke ubehagelig. Da jeg så i Ennis retning, 
mens jeg spiste, smilede hun blot til mig og spurgte, om jeg 
ville have mere. Det ville jeg.

Jeg stod på altanen og så ud over havet. Det bredte sig blåt 
og jævnt derude og så ud, som om man kunne gå på det. Jeg 
kunne mærke septembervinden mod mine bare arme. Jeg tjek-
kede endnu en gang de gulvbrædder, jeg havde repareret, sik-
rede mig, at de ikke bevægede sig, knirkede eller knagede under 
mine fødder. Jeg havde sat små kiler ind de steder, hvor de 
bevægede sig, og savet og slebet for at få brædderne lige høje. 
Det var en rar følelse. Jeg regnede ikke med, at der var nogen, 
der ville tilbringe tid på altanen i løbet af weekenden i efter-
årsvejret, men jeg glædede mig alligevel over denne lille succes.

Jeg lukkede dørene til altanen, da jeg gik indenfor, svingede 
frisk værktøjskassen op i højre hånd og gik ned ad trappen 
til underetagen. Jeg gik tværs over gårdspladsen, først til red-
skabsskuret, hvor jeg efterlod værktøjskassen, og så hen i den 
anden ende af bygningen, hvor jeg boede.

Der var en separat trappe op til min bolig på anden etage. 
Jeg holdt ikke døren låst. Det så jeg ingen grund til. Jeg havde 
kun få ejendele, og det, der var værdifuldt, var det kun for mig. 
Jeg lod de tunge arbejdssko stå i døråbningen, bryggede noget 
mørkristet kaffe, smurte to madder, spredte den harepaté, som 
Enni havde lavet, ud over det gode rugbrød, bagt på eftervarme.

Jeg sad ved vinduet og betragtede, hvordan eftermidda-
gens svage, grå lys mangedobledes i de simple former og i den 
ujævne, grove overflade på vasen, som jeg havde placeret i 
vindueskarmen.


