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Rullgardin 

Varje natt vaknar jag i vargtimmen. Då temperaturen och pulsen är som lägst. 

Jag viker undan täcket. Nattens kyla får min hud att knottra sig. Det sträva 

trägolvet under fötterna. Det är tre steg ut ur sovrummet till hallen på 

övervåningen. Sen den vindlande trappan utan fönster. Alltid svart där, 

sommar som vinter. Jag sträcker ut armarna och famlar mig fram. Söker efter 

ledstången. Det är lätt att tappa balansen annars. Ta ett steg ut i intet och 

falla. Där, ledstångens nötta yta under mina fingrar. Något att hålla i. En fast 

punkt i detta hål av mörker. Letar mig nedåt. Trappstegen är djupast närmast 

väggen. Försöker hålla mig där. Trappan knarrar av ålder. Tar mig ned till 

husets hall. Lite ljusare här. Ljus som letar sig in från gårdsbelysningen. Jag 

tittar på dörren och tänker på världen utanför. På gången av stenplattor genom 

trädgården till gårdsplanen. Gårdsplanen med den starka belysningen och 

grusvägen som löper rakt igenom. Grusvägen som fortsätter i drygt tre 

kilometer innan asfaltsbeläggningen tar vid. Sen landsvägen och påfarten till 

motorvägen som skär genom landskapet. Ned genom Sverige och vidare ut i 

Europa. Där alla möjligheter fortfarande är möjliga. Där ingen vet vem jag är. 

Där ingen vet vad jag lämnat. En ny plats, ett nytt land och ett nytt språk. En 

ny chans. Det är vad som finns i världen utanför dörren. Det är vad jag hoppas. 

Hallgolvet är kallt och smutsigt. Jag kliver på grus och gamla torra löv. 

Arbetskläderna luktar. De hänger där som de alltid har gjort och väntar på mig. 

Som igår, som imorgon, som alltid. Köket är nedsläckt men inte lika mörkt som 

trappan. Jag kan det utan och innan. Vart stolarna och bordet står. Vart 

radions knappar är placerade för de olika kanalerna. Vad som står i varje skåp. 

Vad som ligger i varje låda. Vilket porslin som är skamfilat och vilka knivar 

som är slöa. Tapeternas mönster, köksgolvets märken. Jag vet allt om köket. 

Jag vet allt om huset. Jag vet allt om gården. Jag vet ingenting om mig. Jag vet 

att jag är far och mors son och mina syskons bror. Jag vet att mina syskon 

befinner sig ute i världen på andra sidan dörren. Jag vet att jag är han som 

blev kvar men jag vet ingenting om mig.  

 

Det enda som hörs är surret från kylskåpet och frysen. Jag går förbi dem ut till 

tvättstugan. Där finns det mindre av de två badrummen. Det badrummet jag 
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helst använder på natten. Det badrummet som har ett fönster åt skogen dit 

belysningen från gårdsplanen inte når. Rullgardinen är neddragen för det 

fönstret. Jag går alltid en kvällsrunda innan jag lägger mig för att kolla att allt 

är släckt och låst. Att dra ned rullgardinen ingår i kvällsrundan. Jag tänder inne 

i badrummet. Där inne finns bara en toalettstol, ett handfat, en tvål och en 

handduk. Borsta tänderna och tvätta mig gör jag i det stora badrummet. Det 

finns ingen spegel för jag gillar inte att se fönstret bakom mig. Jag vande mig 

vid att använda det här badrummet när huset var fullt av mig, mina syskon och 

mor och far. De andra valde badrummet på övervåningen. Det är ett 

bekvämare badrum och så slapp de gå nedför den mörka trappan och riskera 

att bryta ett ben. Jag valde det mindre badrummet för att få vara ifred och 

slippa vänta på de andra. Jag väljer det fortfarande trots att huset är tomt. Jag 

lärde mig saker där inne under min barndom och uppväxt. På den tiden var 

rullgardinen uppdragen och jag blickade ut i natten. På sommarnätter såg jag 

bort till skogsbrynet om lampan var släckt. Övrig tid på året såg jag bara 

mörker och min egen spegelbild. Det slog mig en kväll att när lampan var tänd 

skulle jag inte se om det stod någon utanför fönstret. Jag rös åt det då men log 

samtidigt. En tonårings fantasier och den pirrande känslan av spänning. Jag ler 

inte längre.  

 

Jag kissar och sneglar på rullgardinen. Ingen tvingade mig att ta över gården. 

Ingen hjälpte mig att bli fri. Passitivitet, att inte välja, är också ett val. Kan inte 

skylla på någon och jag vill skylla på alla. Att få vara offret är enklare. Jag vill 

trugas, bli övertalad. När inte det sker förmår jag inget. 

 

Jag såg honom första gången en natt för tre år sen. Jag tittade mig i spegeln 

och bakom min axel i den mörka fönsterrutan var han. Snurrade runt men då 

var han borta. Bara en glimt av något jag inte borde sett. Ett ögonkast i fel 

ögonblick och jag insåg att det fanns mer. Jag gick ut med en ficklampa. Gick 

runt huset och letade men jag förstod att jag inte skulle hitta något. Att det 

inte var så det fungerade. Började dra ned rullgardinen efter det och tog sen 

bort spegeln. Efter det började det dåliga samvetet komma. Som om någon 

tittade och iakttog mig och att jag skämdes över allt jag gjorde och inte 

gjorde. Över den jag var och inte var.  
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Jag tvättar händerna och släcker lampan. Vänder mig om och tar två steg fram 

till rullgardinen. Låter tummen stryka över det sträva tyget. Jag vet vad som 

väntar där på andra sidan. Som att lyfta luren och få ett väntat besked av 

läkaren. På andra sidan rullgardinen är inga möjligheter längre möjliga. Där är 

allt definitivt och slutgiltigt. Ytterdörren till omvärlden eller rullgardinen till 

honom. 

 

Ansvaret för mig och mitt liv är mitt och enbart mitt. Jag vet det, har alltid 

vetat det och jag har aldrig orkat ta det ansvaret. Skulle allt varit annorlunda 

om en fru väntat på mig uppe i sängen? Om de tomma rummen varit bebodda 

av våra barn? Om jag inte var ensam? Jag tänker på bilen i garaget som jag 

varje kväll ser till att ha fulltankad. Med full tank tar den mig nittio mil. Hela 

vägen till Berlin och längre om jag vill. Med full tank tar den mig till Skavsta, 

Arlanda eller över gränsen till Norge. Jag har tillräckligt med pengar på 

banken för att klara mig ett tag. Det finns en tanke om frihet i dessa 

förberedelser, en tanke om hopp. Bilnycklarna Och plånboken ligger i jeansen 

som hänger i hallen. Bara att dra dem på sig, tröjan på kroken bredvid och 

sätta fötterna i skorna och gå ut till garaget och bilen. 

 

Han har kommit närmare sista tiden. Jag har skymtat honom i ögonvrån, sett 

en skepnad långt borta på fälten. Det verkar som om han närmar sig. Jag har 

väntat på det här men blir ändå chockad när det sker. Är det i natt det ska 

ske? Kan jag skjuta på det ytterligare?  

 

Jag lyfter handen högre. Lägger handflatan emot rullgardinen. Känner kylan 

från glaset. Han gör samma sak på sin sida. Jag vet det. Han anar att det är 

nära. Att hans närvaro tvingat fram ett beslut och det sker nu. Jag drar ned 

rullgardinen längre, vet att den kommer åka upp om jag släpper den nu. Jag 

släpper. Ridån går upp.Tiden saktar ned. Mina sinnen skärps. Han står helt 

nära rutan. Det första jag ser är hans rutiga flanellskjorta. Den är fodrad. Jag 

vet det för jag har en likadan. Sen hans handflata tryckt emot rutan och 

ansiktet. Ansiktet som skrämmer mig och Som jag bävar för att se. Där är det 

nu, precis framför mig. Jag hör att jag skriker. Inget vanligt skrik. Ett 
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primalskrik från en kraft inom mig jag inte visste fanns. Jag känner igen 

ansiktet alltför väl Och jag förstår vad det är jag möter för ansiktet är mitt. 

Rullgardinen är helt uppe nu och jag springer. Ut till tvättstugan, köket och 

hallen. Tar jeansen i handen, låser upp dörren, springer genom trädgården, ut 

på gårdsplanen. Först ser jag min skugga i skenet från belysningen sen en till. 

Jag sliter upp garageporten. Den är olåst, ännu en del i beredskapsplanen. 

Bilnycklarna i handen nu. Han är så nära. Bildörren, vrider om nyckeln. Bilen 

vräker sig ut från garaget. Gruset sprutar från däcken. Jag vet inte vart han är 

men jag kör. Det enda jag ser är grusvägen från bilens strålkastare. Så det här 

var vad som krävdes för att jag skulle välja. För att jag skulle bli aktiv i mitt 

eget liv och ta ansvar. För att jag skulle satta mig i förarsätet i mitt eget liv 

och styra. 

 

Det är då jag kommer på att bilen har ett baksäte. Det är också då jag kommer 

på att om jag inte vänder mig om och tittar bakåt utan fortsätter framåt syns 

han inte. Jag har den drivkraft jag behöver nu. Jag bryter av backspegeln, 

vevar ned rutan och slänger ut den. Jag ser inte bakåt. 

 


