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b) Vid enstaka besök hemma hos andra hade idén fötts om att släcka
ljuset innan det tagit helt slut och fråga om det gick bra att ta med det

hem. Med åren började besöken helt och hållet motiveras av detta
diskreta lönesystem i form av stearinljusstumpar som nu ligger där i en

stor hög till vänster om arbetsbordet och vittnar om alla de knappt
uthärdliga möten. Bredvid stearinet står glasburkar, kartonger,

plastlådor, där ligger hopknutna påsar och hänger knippen virade i
snören. Plastpåsarna med fåglar ligger i frysen och ibland för att vila

händerna är det härligt att luta sig tillbaka och läsa på förpackningarna
som beskriver något om de olika fynden. “Promenadsamling; 61 små

blänkande föremål” står det skrivet på en av glasburkarna.

e) Det började oftast med att pincetten vandrade över det torra
träbordet för att fånga upp en individ bland alla de humlor som

tillsammans bildade den svarta mjuka boll med små gula tendenser
och en vingglans som fångade morgonljusets uppmärksamhet.

Skakande som om buren av oro tog det livlösa höljet en sista flygtur
över bordet för att landa tryggt i vax som smält ifrån det levande ljuset.

Efter en sekund lyftes höljet upp och noggrant betraktade någon sig
själv blåsa ifrån ett par lungor på vad som egentligen bara var en

stearin-indränkt insekt. Ytan förändrades sakta för varje andetag tills
ett stelnat vitt uttryck fått fäste, det var en metodisk gest som

upprepades tills den ömtåliga kvarlevan förvandlats till en jämn, ljus
och matt oval på ca 7 gram. Förnimmelsen av att just ha fått bevittna

tillkomsten av en ädelsten tände en lykta varenda gång förloppet
upprepades. Fascinationen tilläts inte att bli till en fälla, istället

skruvades korken (som hållit odören ifrån limmet innestängd) loss och
föremålet gavs en transparent droppe varefter ett välriktat andetag
strömmade ut och vänligen fäste den mot tråden bredvid de andra.




