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En särskild bild
 
Sommaren finns som olika bilder. Hur den bör vara och hur den 
hittills har varit. En sådan bild är en grusväg som är blöt av regn. 
Det går inte att tänka på vilken blöt grusväg som helst och på så 
sätt skapa en bild och en känsla av sommaren. Det är en grus
väg som är åttahundra meter lång och svänger svagt på bara ett 
ställe. Vägen var under många år en daglig transportsträcka, 
början och slutet för att komma iväg och hem. Varje dag, fyra
hundra meter rakt, svängen som inte märks när man är i den, 
och så rakt igen. Nu ingår inte grusvägen i vardagen längre, inte 
i min. Men postbilen kör där som vanligt antar jag. Halv tolv 
brukade den komma. Ett dovt dunk för varje blått postlådelock. 
Det är den vägen som har blivit en bild av sommaren. Inte hela 
vägen, men ett mindre utsnitt med ett par meter av vägen och 
den rufsiga grönskan i kanten. Det har regnat och på det blöta 
gruset kryper sniglar.

Idén

De heter inte sniglar. Det är min trettioförsta sommar och jag 
lär mig att dem jag tills nu har talat om som sniglar egent ligen 
heter snäckor. Varje sommar har jag sett dem. De stora, ljusa 
sniglarna med mellanbrunt skal på ryggen. De har krupit över 
vägar, uppför murade jordkällarväggar och trädstammar. Jag 
har nog alltid gillat dem, och alltmer med tiden. I bilden av 
 sommaren bär de motivet, men nu ser jag dem sällan. Jag vet inte 
ens om de finns i stan där jag bor numera. Innan jag får veta att 
de är snäckor har jag formulerat en idé om sniglarna som ämne 
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för boken. Sommaren har just kommit. Jag  befinner mig ännu 
hemma i stan och sniglarna lever i idén och i  minnena från mina 
tidigare trettio somrar i deras närhet. Det finns mycket att tänka 
om dem och jag behöver bara komma dit där de finns så bör det 
inte vara några problem att komma vidare med projektet. 

Uppehåll

Vi firar midsommar. Hela landet utom Skåne har tur med vädret. 
Vi har tur. Men inga sniglar syns till. Jag har tagit dem för givet, 
betraktat dem som ett med platsen. Och när jag väl kom i kontakt 
med dem skulle fler idéer födas, det skulle flyta på. Solen skiner 
dag efter dag och skyms bara stundvis av förbi passerande moln. 
Intill trappan på husets framsida, på tegelstens kanten av en liten 
rabatt, står en trädgårdsfigur som är en snigel i natur trogen stor
lek och som skulle kunna misstas för en levande innan blicken 
riktigt stannat upp. Sedan ser den väldigt oäkta ut. Den snigeln 
är den enda jag ser under dagarna kring midsommar. Jag räknar 
inte mördarsniglarna, de syns runtom i trädgården men det är 
inte dem jag är intresserad av, inte främst. Det är inte de som 
finns med i bilden. Mördarsniglarna finns inte bland minnena, är 
inte del i några händelser så som de andra. De har  snarare tagit 
plats i mitt medvetande via löpsedlar. Det finns saker att tänka 
och känna om dem också, jag utesluter dem inte helt.

Jag oroar mig inte särskilt mycket över att jag ännu inte har sett 
de stora sniglarna, jag önskar mig inte nederbörd för  projektets 
skull, inte än. Jag har inte gått till de ställen där jag vet att de sär
skilt brukar finnas, jag ska göra det snart. Innan dess får jag veta 

att de inte är sniglar. Det är pappa som säger det, att de med skal 
är snäckor. Mördarsniglarna däremot är fortfarande sniglar. 

De som blir räddade

Vi pratar ganska länge om sniglar, pappa och jag, medan vi sitter 
i trädgårdsmöbeln framför mammas hus. På ett ställe på sten
plattorna ligger små, skarpt gröna kulor utströdda. Jag kan inte 
minnas att jag har sett dem förut. De ska ta kål på mördarsnig
larna och mamma strör ut medlet här och där i trädgården. Snig
larna mumsar i sig. Jag frågar om pappa för samma kamp i sin 
trädgård. Det gör han inte, de får härja fritt. De stora sniglarna 
med skal, de som är snäckor, flyttar han på när han klipper gräs
mattan så han inte dödar dem. Jag har själv räddat många snig
lar av den sorten när jag kommit cyklande på olika vägar. Jag 
har bromsat in, klivit av cykeln och fällt ner stödet, gått fram 
till snigeln och försiktigt gripit med tummen och pekfingret om 
skalet och lyft handen med precis den kraft som krävs för att 
lossa  kroppen från underlaget. Under den korta färden genom 
luften dras kroppen in i skalet. Jag sätter ner snigeln i vägkanten 
där gräset börjar och det dröjer inte länge förrän kroppen börjar 
vecklas ut igen. Så cyklar jag vidare och hoppas att jag gjort mer 
nytta än skada. Kanske hade det tagit alla dagens timmar för 
 snigeln att ta sig dit jag flyttade den från, men det fanns inget 
annat att göra. Det går inte att bara passera, väja för snigeln och 
trampa vidare. När jag ser en snigel på vägen så där blir den mitt 
ansvar. Cyklar jag förbi är det mitt fel när den en stund senare 
krossas under ett bildäck. Och sedan får jag passera den kladdiga 
fläcken med skalskärvor på vägen tillbaka. Men jag flyttar bara 
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dem med skal och det är både inkonsekvent och orättvist. Jag 
ogillar inte sniglarna utan skal, men jag har aldrig lyft upp dem. 
Ett år bodde jag nära en strand där maneter ständigt flöt upp 
och blev liggande oförmögna att låta sig spolas tillbaka. Dem 
 plockade jag upp och lade i vattnet. Sedan spolades de upp igen 
och efter en stund blev jag sjösjuk av att gå fram och tillbaka med 
blicken i marken och det lätta illamåendet höll i sig flera timmar 
efteråt, men jag hade i alla fall försökt. Varför jag kunde plocka 
upp dem men inte räddar de skallösa sniglarna på vägen vet jag 
inte, jag föreställer mig ungefär samma slemmighet. Det är kom
plext och relativt, det med att rädda en annan. 

Nya fakta

Varken pappa eller jag har någonsin, vad vi minns, funderat på 
varför vi bara sett de stora, ljusa sniglarna med skal när de tycks 
ha blivit vuxna. Var finns de medan de växer upp? Det  funderar 
vi på för första gången medan vi sitter framför huset och äter 
vattenmelon med flingsalt för att det är så varmt. Att jag under 
mitt trettiotal somrar inte har kommit att tänka på det här för
undrar mig nästan lika mycket som själva mysteriet med de osyn
liga ungdomssniglarna. Jag går in i huset och hämtar mammas 
bärbara dator som jag tar med ut till trädgårdsmöblerna. Det är 
inte helt enkelt att göra sökningar i ämnet. Dels går snigelsor
ten, som är en snäcka, under olika namn. Dels vet vi inte vad de 
unga sniglarna kallas. Vissa djurs ungar har helt egna namn, till 
exempel kid, och det är väldigt svårt att gissa sig till. Vi hittar 
en sida med ganska mycket fakta under olika rubriker och jag 
läser högt om var sniglarna lever, vad de helst äter och hur gamla 
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de kan bli. Pappa läser på en annan sida att de kan bli trettio 
till trettiofem år, men den utförligare sidan menar att de i bästa 
fall uppnår femårsåldern. Jag gillar tanken på de trettiofemår
iga sniglarna bättre för det skulle betyda att några av de sniglar 
jag möter under sommaren har levt längre än jag själv. Så gamla 
sniglar skulle göra en påmind om tiden inte bara genom deras 
sätt att röra sig i tiden men också över tiden. Kanske har jag 
lyft upp och flyttat samma snigel från vägen under olika somrar. 
Under olika decennier. Pappa funderar på om det vore en idé att 
märka några sniglars skal så att de blir identifierbara när de dyker 
upp igen kommande säsonger, men vi har just läst på hemsidan 
att sniglarna får näring från sina skal, så någon sorts färgmärk
ning verkar riskabelt, giftigt. Vi hittar inget om sniglarnas barn
domstid, men får veta att arten lever enbart av vegetabilier och 
att den inte betraktas som något allvarligare hot för trädgårds
odlarens del. Mot vintern gräver den ner sig i jorden och fyller 
skalets öppning med ett kalklager som löses upp lagom till nästa 
sommar. Könsrollerna är under ständig omförhandling; den som 
är hane vid ett parningstillfälle kan vara hona vid nästa, om jag 
förstår texten rätt. Jag blir mer och mer förtjust när jag läser om 
dem, sniglarna framstår som ytterst praktiska och sympatiska. 
Det verkar knappt finnas några sämre sidor. Den utförliga hem
sidan avslutas med några förslag på hur snigeln kan tillagas.
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90-tal

Det kan ha varit en midsommarafton. Det jag minns tydligt är 
den enskilda händelsen att något eller några andra barn i mitt 
sällskap kastar en eller flera stora sniglar med skal mot träden 
några meter bort. Intill dansar de vuxna på dansbanan. Sniglarna 
krossas och faller ner i buskarna som växer kring trädstammarna.

Nederbörd

Klockan kvart i fyra väcks jag av en åskknall och kan inte somna 
om på ett par timmar. Åskan hörs bara en kort stund men det 
fortsätter att regna. Jag försöker ta igen de sömnlösa timmarna 
på förmiddagen. När jag äter frukost vid elvatiden har regnet 
upphört och senare på eftermiddagen är utemöblerna torra nog 
att sitta på, men dynorna hade jag glömt ute över natten, de 
är genomblöta. Det är en sådan sak som är nästan omöjlig att 
komma ihåg eftersom sysslan inte ingår i min vanliga vardag. Gå 
ut med komposthinken, fälla ner parasollen ifall det börjar blåsa 
medan jag sover, ta in dynorna ifall det blir regn. Bara en natt 
sov jag ensam i huset men det räcker för att dynorna ska ta halva 
dagen på sig att torka.

Massdöden

Sniglarna har kommit fram under regnvädret och olika sorter rör 
sig på stenplattorna och i rabatten framför huset. Jag bestämmer 
mig för att gå en sväng ner till sjön för längs stigen dit brukar de 

trivas bra. Det är en kort sträcka att gå, först på den  asfalterade 
vägen och sedan börjar stigen precis bakom hörnet av grann
stugans häck. Kinatofflorna får duga, jag tog med dem till landet 
fastän de nästan aldrig är lämpliga att använda. Sulorna är tunna, 
hårda och alldeles platta. Det svarta bomullstyget har töjt ut 
sig så att fötterna halkar ur gång på gång. På väg nerför de fem 
trapporna till tvättstugan brukar jag bli tvungen att stanna flera 
gånger och dra upp toffelhälarna. Men det klapprar fint om den 
hårda plasten mot trappstegen. 

Det blir en obehaglig promenad. Så snart jag kommit en bit in på 
stigen där de stora träden skuggar marken hör jag hur det krasar 
under sulorna, det är ett ljud jag avskyr sedan länge. Jag ser inte 
sniglarna i gräset men hör att jag då och då sätter ner fötterna på 
dem. Innan jag flyttade hemifrån och fortfarande gick eller cyk
lade omkring i den här byn hela somrar hände detta obehagliga 
ganska ofta, som jag minns det. Att jag kom i sensommarmörkret 
på någon väg och plötsligt kände ett skal, ibland ett av de där 
stora, krossas under foten. Det hjälper inte hur snabbt man än 
reagerar för det är för sent och känslan sitter kvar under fot
sulan och i minnet en lång stund. Jag har dödat massor, tidigare 
somrar och just nu medan jag går på sluttande stigen ner till sjön. 
Små, små grodor kryper också i gräset, överallt rör det sig när 
jag börjar titta. Jag vet att jag trampar på dem också och tänker 
att marken är deras så mycket mer än min. Jag står en stund vid 
sjön där det prasslar av sländor i vassen som är mycket högre än 
jag. På tillbakavägen försöker jag gå uppför stigen med steg som 
kommer i minsta möjliga kontakt med marken. Jag bryr mig inte 
om att hålla utkik efter de större sniglarna, skyndar mig bara och 
andas ut när plastsulan nuddar asfalten.
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Det som finns

Snigeln vi läser om på hemsidan är öppen för att smaka på det 
mesta, till och med papper. Kartong. Det verkar vara mer en nöd
fallskost, men jag tolkar texten som att kartong föredras framför 
att avvika från den vegetabiliska linjen. Vad som helst men inte 
djur. När ordet ”tunga” dyker upp i infotexten svindlar det lite. 
Snigelns tunga. Det är en detalj som öppnar för en ocean av vet
skaper. I den värld som jag går omkring i känner jag till en del, 
inte mer. Några platser är jag hyfsat välbekant med, och ett antal 
personer. Några katter. Inte ens de platserna och karaktärerna 
vet jag egentligen särskilt mycket om. Och i samma värld finns 
det tungor som tillhör sniglar. Jag förstår ju att det är mycket 
som jag inte känner till och att det är normalt, men ändå. Det 
är få saker som står i centrum, och väldigt många som aldrig ens 
kommer att komma i närheten av en periferi. Jag testar att tänka 
på allt möjligt som jag vet finns men som inte brukar stå i cen
trum. Det känns farligt att börja gräva i det för det är obegrip
ligt. Och självklart. Tanken på allt som finns samtidigt, medan 
jag lever med mitt. Mamma skickar ett sms. Någon har dött, hon 
undrar om jag har hört och det har jag inte förrän nu. Ibland, 
men inte särskilt ofta, hör jag talas om sådant som jag har glömt 
att jag känner till, dammet liksom blåser av lådan som minnet har 
legat i sedan länge. Och i vissa fall får jag höra att det som låg i 
just den lådan inte längre finns. Som nu med sms:et. Allt finns 
inte samtidigt. Ogreppbart mycket finns fortfarande samtidigt, 
men inte jämt. Det får vara slut på tankeexperimentet. Resten 
av dagen tänker jag försöka hålla mig till det konkreta, kanske gå 
och bada. Katten sover på fönsterbrädan, det rycker i tassen men 
jag hejdar mig från att undra vad hon drömmer. Det kan vara 

mycket som rör sig där inne. Ibland när hon är vaken tittar hon 
jättelänge på mig. När jag upptäcker det har hon kanske gjort det 
en bra stund redan. Den kontakten, mellan våra ögon och i tan
karna vi tänker om varandra just då, känns stor och fin men också 
otäck. Det blir väldigt osäkert vad jag är. 

Smutsen borta och hemma

– Av med skorna nu! Min syster och hennes kille har också kommit 
ut på landet över midsommar och hon uppmanar honom att sparka 
av sig skorna på trädäcket bakom huset för att liksom markera 
ankomsten från stan. Själv sitter hon redan barfota bredvid. Det har 
hänt att jag inte tagit på mig skorna på flera dagar under vistelser 
här och jag håller med om att möjligheten att gå barfota är en viktig 
markör för skillnaden mellan tillvaron i stan och på landet. Men min 
systers kille vill inte ta av sig skorna. – Varför inte?! Han svarar att 
han inte tycker om det, att det finns en massa sniglar och annat äck
ligt i gräset. Han behåller skorna på under midsommarhelgen och 
ingen säger något mer om det. Ingen säger emot för det är sant, det 
kan finnas allt möjligt dolt i gräset som man ogärna skulle trampa 
på om man visste. Det är bara det att varken min syster eller jag har 
tänkt på det. Som tonåring tog jag bussen till Stockholm ibland och 
sedan åkte jag hem igen några timmar senare. Innan jag gick och 
lade mig duschade jag av mig stadsluften, avgaserna som jag före
ställde mig måste ha satt sig i huden och håret under dagen. Medan 
jag borstade tänderna tänkte jag på allt jag hade andats in. Hälarna 
som blivit svarta av att gå på grusgångar, grusvägar, gräsmattor och 
i trädgårdsland tvättade jag nog inte ordentligt förrän några veckor 
in på höstterminen. Det var en annan sorts smuts, bekant. 
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Motståndet

Först tittar jag ner över rabatten från stenplattorna där jag står, 
jag ser en och annan snigel så det är lovande. Då finns det fler i 
trädgården, men jag fattar att jag borde titta närmare, inte nöja 
mig med att bara stå upp på ett ställe och titta om jag nu på allvar 
vill inspireras. Det fanns ju en viktig poäng med att komma när
mare mitt ämne, annars kan jag lika gärna sitta inomhus eller i 
lägenheten hemma i stan och hitta på. Under de gångna neder
bördsfria dagarna har en viss ängslan hunnit byggas upp. Nu har 
jag de perfekta förutsättningarna med fukten i gräset som fort
farande håller smådjuren framme men utan att det regnar. Det 
är kvällssol och fantastiskt vackert i trädgården. Kanske kommer 
jag aldrig att hitta en förklaring till fenomenet. Varför jag för
söker slippa undan det jag själv har tagit för mig. Varför jag står 
på stenplattorna och kikar ner i lavendeln och tvekar. Det är lätt 
att ta beteendet för lättja, men jag är inte säker på att det är så 
enkelt. Det jag håller på med, att inte sätta igång men först koka 
te, klippa tånaglarna på stentrappan och söka genom kattens täta 
päls efter nya fästingar, behöver kanske inte handla om att jag 
skjuter upp arbetet. Delvis skjuter jag upp det, men så dum är jag 
ju inte att jag tror mig kunna slippa i slutänden, och det vill jag 
inte heller. Det är något med det långsamma också. Jag gillar att 
något pågår. Eller, det är egentligen tiden innan det börjar pågå 
jag gillar, idén som är en idé och en oskarp bild inne i huvudet. 
Före motgångarna och känslan av att alltihop kan misslyckas, och 
det är nu och därför blir jag stående på stenplattorna. På kvällen 
når bara smalare kilar av sol in i mammas trädgård på grund av 
de höga träden runt omkring. Det kommer att kännas bättre om 
jag har gått en runda och tittat lite mer noggrant innan solen för
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svunnit helt bakom tallarna. Tre fästingar har jag ryckt loss och 
det följde med en del päls men katten spinner och rullar sig på de 
varma trappstegen. Jag går in och sätter eld på fästingarna.

Tävlingen

Vi tävlade med var sin stor snigel i det höga gräset bortom 
 garaget. Någonting fick vara startlinjen och något annat målet. 
Sniglarna placerades bredvid varandra och började, om de kände 
för det, att krypa i samma riktning. Tävlingen måste ha hållit på 
en stund, eller så var racerbanan rätt kort. Efteråt berättade vi 
för en förälder om den spännande tävlingen. – Ni sätter väl till
baka sniglarna där ni har hittat dem? Vad som hände mellan mål
gången och redogörelsen för föräldern finns inte med i det här 
minnet, var tävlingsdeltagarna tog vägen.

En förstärkt verklighet

Snigelprojektet har inte känts helt hundra. Det har funnits en del 
tvivel hela tiden men inte tillräckligt mycket för att överge idén, 
jag vill gärna se vart den leder. Kanske ingenstans och då är det 
ok. Nu gläder det mig att jag inte övergivit idén för det är den 
som tagit mig ner till marken. Jag ligger på knä på gräset mellan 
äppelträdet, lilla potatislandet, pionen och libbstickan och här 
nere, upptäcker jag, finns det en förstärkt sommar. En gång 
 frågade min mobiltelefon om jag ville slå på en förstärkt verklig
het. Jag vet inte vad det innebar, ingen i mitt sällskap kring res
taurangbordet visste vad det innebar, och jag kan inte minnas om 
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jag gick med på det. Ingenting förändrades och erbjudandet har 
inte dykt upp igen. Här nere vid gräset, bland buskarna, finns 
det en sådan verklighet. Starka växtdofter som jag känner igen 
men inte kan benämna tränger in i näsan. Att det fanns ännu mer 
sommar, jag trodde inte det. En stor snigel kryper framför mig 
och jag försöker fotografera den snyggt med mobil telefonens 
kamera. Det är därför, för att jag såg snigeln, som jag har kommit 
ner till marken och blir kvar här i kanske fem, tio minuter. Nu 
upptäcker jag andra sniglar vart än jag  flyttar blicken. Det är 
en annan, parallell värld med sin egen ordning där allt är stort 
och högvuxet, jag skulle gå vilse direkt. Det blir ganska annor
lunda när jag tänker på den världen, att det är en värld där jag 
är  minoriteten och där andra världar, min till exempel, och det 
som sker i dem saknar betydelse. Att vi just har firat midsom
mar och planerat inför det med inköpslistor och telefonsamtal 
för att stämma av finns inte där. Genom att ligga på knä och 
titta på när snigeln – och det här är en äkta, brun, hatad – tar sig 
fram över grässtråna, söker av terrängen med sina antenn ögon 
och stannar för att äta, försöker jag smittas av långsamheten. Jag 
har slutat fotografera och bara tittar för jag hoppas att det kan 
ha en avkopplande inverkan att följa snigeln med blicken. Jag 
vet inte om det fungerar men det är en fin stund. När jag samlar 
ihop dynor, tidningar, kaffekoppar och skor och stänger in mig 
i huset känns kvällen inte helt definitiv, jag vet om att det pågår 
en massa där ute. 

Promenader 

Ingen är på sin lott förutom någon vars röst jag hör men som inte 
syns till. Det är ändå i första hand en promenad i syfte att obser
vera så det gör inte så mycket. Det är ett annat sätt att promenera 
när blicken söker efter något särskilt. Det går inte att skynda sig 
fram och det är marken och det som annars skymtar i ögonvrån 
som ska få uppmärksamheten. Det är ganska ovant, ofta beskrivs 
det som en dålig ovana att inte titta upp. Jag får påminna mig 
om att titta ner mot marken flera gånger. I stan finns också käns
lan av att vara sedd, som gör promenaden annorlunda än en del 

Småprata med en främling

Större delen av sommaren är jag i stan. Jag har svårt att tro på 
att sniglarna, de stora med skal, inte skulle finnas här alls. På 
sprängda bergväggar och i skuggiga, vildvuxna partier ser jag 
dem framför mig. Det är där de skulle hålla till om de fanns. På 
hemsidan stod det att de uppskattar trädgårdsodlingar, men bara 
så mycket att det inte uppstår konflikter, så som mördarsnig
larna har råkat ut för. Det finns trädgårdsodlingar inte alls långt 
från mitt hem. Välskötta, snudd på skrytsamma eller kanske bara 
 passionerade, odlingslotter. Jag ska gå förbi en dag. Kanske till 
och med småprata med någon lottodlare och höra mig för om 
sniglarna, om de finns eller varför de inte gör det. Det är inget jag 
borde hänga upp projektets fortsättning på, det här att komma i 
kontakt med en främling. Det blir fort ett ångestprojekt och jag 
skulle börja skjuta upp och under tiden tänka att jag borde ta tag 
i det. Men det kan hända att det uppstår något spontant. 
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 promenader på landet. Det är inte något helt naturligt att sätta 
sig på huk intill gångvägen för att titta närmare på och foto
grafera en snigel, men jag gör det för mot slutet av  promenaden 
ser jag en snigel, en liten med randigt skal. En snäcka är det väl. 
Det är inte detsamma som vid marken bland mammas buskar där 
jag kunde sitta en lång stund, osedd. I  stället tittar jag bort längs 
vägen emellanåt för att se om någon ser mig. Om jag såg mig 
skulle jag undra vad jag gjorde där på huk med mobil telefonen, 
om jag hade fått syn på något sällsynt eller kanske jobbade med 
någon sorts inventering. Men jag skulle nog inte våga fråga när 
jag passerade. Det kanske någon annan hade gjort, men i mitt 
fall hade det uppstått en dubbel känsla av obekvämlighet; jag på 
huk som inte vill verka konstig och jag som går förbi och skulle 
vilja veta men inte törs fråga. Jag tar några bilder på snigeln med 
randiga skalet och upptäcker fler sniglar av samma sort runt 
omkring. Några andra skal är nästan vita och lyser framför den 
mörkgrå muren. Jag får inte till de bilderna, skalen är för ljusa 
och muren för mörk. 
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dricker upp den sista ljumna colan. Jag tar en ny väg. Ännu är jag 
tillräckligt nyinflyttad i min stadsdel för att kunna göra det. Vägen 
leder till en skogsstig och jag blir glad men samtidigt lite upprörd 
över att upptäcka den först nu för det påminner mig om allt bra 
som jag ännu inte har upptäckt och kanske aldrig kommer att upp
täcka heller. Från stigen ser jag ner till vattnet och på gräsremsan 
mellan vattnet och gångvägen är det fullt med folk. Ingen verkar 
vara ute för att promenera, jag går ensam på stigen. Det sitter ett 
laminerat A4papper i ett snöre på ett träd som jag nästan hinner 
passera innan jag ändrar mig och går fram för att läsa. 

Det är en trädgård, vildvuxen med rosor av olika slag. Var skogen 
slutar och trädgården börjar är inte helt tydligt. Det känns som 
att jag har hittat ett hemligt ställe, men jag förstår att det inte 
är så för den vilda trädgården ligger alldeles i närheten av en 
bredare gångväg och hemliga platser borde inte annonseras med 
laminerade A4lappar. Men eftersom jag är ensam här låter jag 
mig bli upprymd över att ha hittat hit. Jag går in bland rosorna, 
en kvinnoröst ropar hej. Först ser jag ingen och fortsätter gå, 
men så kommer en kvinna gåendes åt mitt håll längre bort på 
gången mellan rosenbuskarna. Jag är för osäker på om det var 
mig hon ropat till för att våga säga hej tillbaka men jag ler, ifall 
att det var så. När kvinnan säger välkommen förstår jag att träd
gården måste vara hennes. Jag säger att jag aldrig sett platsen 
förut och frågar lite olika saker om trädgården och under tiden 
jag hör mig prata försöker jag avväga hur mycket och vad jag kan 
fråga och bara verka nyfiken på ett normalt sätt. Tänker mig en 
helt normal person, ingen särskild, bara en föreställd som jag kan 
bete mig som för det är inte alls självklart hur möten med främ
lingar ska gå till. Man måste alltid bete sig som någon och bara 

Upptäckter

Det är lördag och badväder, verkligen badväder. Hela stan är över
ens om det och det blir en sådan press från första vakna stund. Jag 
lämnar återbud till mitt badsällskap som jag just planerat eftermid
dagen med. I stället packar jag ner dagens tidning och går och fikar 
ensam. Det är så hett att bara hälften av borden i kaféets trädgård 
är upptagna. Från andra sidan trädgårdshäcken hörs skrik och sorl 
från stranden och en bit från mitt bord smattrar det lätt och med 
jämna mellanrum från vattenspridaren som duschar grönsaks
landet. Efter två timmar samlar jag ihop tidningens olika delar och 

I framtiden

Vi tänker ställa oss i kö för en lott. Det kan ta decennier att 
komma över en, fast det är ingen brådska. Vi behöver den inte 
just nu, om några decennier blir lagom. Då kan vi dricka grogg 
och lösa melodikrysset där. Vi började lösa melodikrysset härom
året men glömmer oftast bort det, så någon riktig rutin är det 
inte än. Om melodikrysset fortfarande finns när vi har köat fär
digt är det inte säkert att vi tycker att det är så kul längre. Jag 
är bra på de riktigt gamla låtarna, men det betyder att jag inte 
kommer att vara lika bra senare eftersom jag är dålig på de nya 
nu, de som kommer vara de gamla så småningom. Det bästa vore 
om vår lott har ett litet hus, för att komma åt känslan av att kunna 
gå in och ut utan att ta på och av skor. Att kunna glömma någon
ting inomhus och bara resa sig från trappan, gå in och hämta. 
Vi ska glömma tidningen med melodikrysset, eller groggen, och 
turas om att gå in och hämta. 
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i sällsynta fall blir det en själv. Kan jag fråga om sniglar tro? Jag 
gör det, frågar om sniglarna lämnar rosorna ifred. Inte för att jag 
dömer dem om de inte lämnar rosorna ifred, sniglar gör det de 
gör, men för att det är en rimlig fråga att ställa. En ingång. Jag 
vill veta vad hon tänker om dem. Rosorna får nästan vara ifred, 
säger kvinnan och medan vi pratar upptäcker hon små, små snig
lar och små, små hål på olika blad som hon pekar på. Hon har 
hört att fransmännen håller de stora sniglarna borta med hjälp 
av smulade kastanjer. Själv saknar hon den sortens sniglar, hon 
önskar att de ville komma till trädgården. Jag önskar också det, 
men säger bara att jag tycker att de är fina. Vi tittar på det stora 
kastanjeträdet bredvid. När jag säger hejdå och att det var roligt 
att ha hittat hit känner jag igen henne. Det är de två hundarna 
som följer henne runt i trädgården som gör att jag minns. När jag 
kommer tillbaka till lägenheten bläddrar jag bakåt bland bilderna 
i mobiltelefonen, årstid för årstid. På en bild från en tidig vårpro
menad ser jag ryggen på kvinnans vinterkappa och två hundbak
delar gå bortåt vägen. Upptäckten väcker samma typ av glädje 
som tanken på de sniglar jag kan ha mött flera gånger i mitt liv. 

Prenumerationen

En notis i tidningen upplyser om ett svart hål och hur nära det var, 
alldeles nyligen, att hålet slukade en enorm del av den omgivande 
rymden. Allt som kommer för nära äts upp, menar forskarna. Det 
kan ha inträffat över midsommar, just när vi bevittnade på den årliga 
dragkampen bredvid midsommarstången med tuppen som jag färg
lade när jag gick i högstadiet, eller kanske medan jag satt i en tele
fonkö, det står inte. Av notisen att döma verkar det relativt säkert att 
hålet inte utgör en fara för oss på jorden. Ändå vill de berätta om det. 
Det finns många nyheter som är sådana, som man får veta om men 
inte kan göra något med. Jag tycker nog inte att det är självklart att 
de ska ut alltid. Det är trevligt att prenumerera på en tidning, jag gör 
gärna det, men de där notiserna, kortfattade i kanten, skulle förses 

Pappan från flyget

Det händer allt oftare att samma människor dyker upp, i mina 
hemkvarter och här och där runtom i stan. Då och då ser vi en 
man, alldeles i närheten av vår gata eller någon helt annanstans i 
stan, som vi känner igen från en flygresa. Först såg vi honom och 
hans familj när vi väntade vid gaten för att flyga iväg. En vecka 
senare köade vi samtidigt för att checka in för hemresan. Sedan 
ser vi honom på olika håll i stan. Vi har gett honom ett smek
namn, det gjorde vi nog redan första gången han dök upp här på 
hemmaplan. Ibland, om jag är ensam när han syns till, skickar jag 
ett sms och berättar att jag just har sett vår främling igen. Det 
finns inget särskilt att svara på de sms:en egentligen, och inget 
mer att berätta än att jag sett honom, det är bara det.
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Att klara vintern

Vi kommer tillbaka till landet. Grannarnas sköldpadda försvin
ner. Den följer med från stan till sommarstugan och rör sig fritt 
i trädgården. Trettiofem år gammal. Det är oroande att tänka 
på hur snabbt det blir vinter och om den inte skulle komma till
baka innan dess. Sköldpaddor har hittats mot våren i diken och 
på andra ställen där de har klarat vintern, men sköldpaddan från 
stan är knappast välrustad för övervintring i jämförelse med snig
larna. Jag visste inget om sniglarnas sätt att kapsla in sig förrän 
jag läste på den där hemsidan för några veckor sedan, men det 
känns bra att veta nu. Det kommer vara fint att tänka på dem i 
vinter, en känsla av kontinuitet som inte fanns innan jag visste. 

Dö av sig själv

Jag vill veta hur de dör. Inte genom planerade människodåd eller 
olyckliga möten med hungriga djur. När de uppnår en hög ålder, 
vad händer till slut? Drar de sig undan som en sjuk katt? För

med en varning ibland. Jag dricker apelsinjuice vid köksbordet, ser 
en granne röka i fönstret mittemot och får veta om ett hål som kan 
sluka allt. På ett sätt gör det saker obetydliga och ännu mer värda att 
ifrågasätta. Om det är lönt att spola ur juicepaketet och vika det på 
ett ekonomiskt sätt så att det får plats mer i återvinningscon tainern. 
Och på ett annat sätt blir i stort sett det mesta lönt. Osäkerheten 
angående snigelprojektet till exempel, kan verka onödig. Att låta bli 
något alls kan verka onödigt. Det får bara fortsätta. 

svinner de in i skalet och förintas där inne? Intill mammas hus
grund ligger ett stort snigelskal som har legat där hela sommaren 
och förmodligen sedan hösten. Öppningen är igenfylld som om 
någon har hällt gips i skalet. Kanske var det ett med vetet val 
att inte komma tillbaka när den djupa snön till sist smälte bort 
framåt maj. Är det så det brukar gå till? En övervintring som inte 
tar slut. Jag söker på nätet men får bara träffar som innehåller 
tips om hur sniglar effektivt kan dödas. Hur man bäst mördar 
en mördarsnigel. Jag tror att en del gillar den sysslan, att vara 
tvungen att döda alla bruna sniglar som kommer in i trädgården. 
Det är inte ens ett val, det är ett måste och i början är det äck
ligt att gå där med saxen, eller vilken metod man har valt, men 
när det blir höst har det hunnit bli en vana. Ett beroende till och 
med. Då måste man hitta en ny hobby inomhus. Lägga ut myr
gift till exempel, för aldrig får man vara ifred. En gång hörde jag 
talas om en gammal farbror som hittades under ett äppelträd i 
sin trädgård. Han gick där vid sitt hus, sitt skal, tills han blev så 
gammal som han skulle bli.

Snigelår

Det är förhållandevis få sniglar jag har upplevt den här somma
ren i relation till den tid som jag har haft dem i tankarna. Som 
tankar och delar i samtal har de varit mer närvarande än någon 
annan sommar. Jag är inte besviken, det har bara inte varit ett 
snigelår i år. Och jag har egentligen sett en del, men mest små. 
Snäckor. Det där med namnet bestämde jag mig tidigt för att 
strunta i, det var aldrig min idé att minnas, tänka på och skriva 
om snäckor, utan sniglarna så som jag känner dem. I och med 
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projektet har det kommit fram nya fakta, sådant som tidigare inte 
funnits med i bilden. Det är aldrig enbart välkommet att få veta 
mycket mer, om snigeln, om en person. Man får från början ta 
ställning till om det är något man verkligen vill, och göra sig 
medveten om att mycket kan gå förlorat. Minnet, fantasin, käns
lan. Den gamla bilden riskerar att blekna i stället för att fram
kallas på nytt när andra träder fram, skarpa och aktuella. Jag har 
varit försiktig med att ta reda på mer, det får räcka med det som 
stod på hemsidan. Det var väldigt lite jag kände till innan jag 
läste där. Ingen som jag pratar om sniglarna med verkar faktiskt 
veta särskilt mycket, för det har inte slagit oss att vi kan läsa på. 
Sniglarna bara finns, på blöta grusvägar och i minnena.
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