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The Face of God är en utställning 
om att söka ordning i kaos och där gränsen 
mellan fakta och fiktion är flytande. Projektet 
är skapat av Högskolan för design och konst-
hantverk (HDK) här i Göteborg. Första 
utställningen var i Vandalorum i Värnamo 
2017 där den fick massor av uppmärksamhet. 
2019 är den på plats i vårt museum och har 
då kompletterats och anpassats till ett natur-
historiskt museum. Samarbetet mellan HDK 
och museet har genererat nya föremål, his-
torier och 1000-tals av museets insekter har 
varit statister.

I utställningen utgår huvudpersonen 
Milka Havel från att insektsvärlden innehål-
ler mer än det uppenbara, något förnimbart 
som bara väntar på att upptäckas. Med fan-
tastiska apparater och en zenmunks tålamod 

försöker hon tränga in i denna hemliga värld. 
Det är en blandning av forskning och teolo-
giska funderingar. Huvudpersonen studerade 
binas organisation och kommunikation. Hon 
konstruerade en meditationsstol där man 
kunde sitta och lyssna på det kaotiska surret 
från tusentals bin. Det var först på 1900-talet 
man förstod att binas kommunikation fanns i 
dansen. En dans som visar de övriga honungs-
bina riktning och avstånd till attraktiva källor. 
Redan i barndomen fick Milka de möjlighe-
ter och stimulans som väcker en nyfikenhet. 
Hon fick lära sig att veta med sina öron, ögon 
och händer av en helerska. Har du haft mynta 
i trädgården vet du att varianter och även flera 
sorter liknar varandra men smak och dofter 
skiljer sig åt. Det var dock i ljuden hon sökte 
den stora sanningen. 

Hon blundade och lyssnade på de små fly-
gande varelserna och försökte föreställa sig dem 
och öppnade sedan ögonen för att se om hon 
hade rätt. De ständiga ljuden från bin var så 
annorlunda från det paniska höga och låga från 

Vinjettbild: Från utställningens vernissagekort med 
budskapet ”sequitur speciem ficta”. Att dra logiska 
slutsatser av en fiktiv art.
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knott. Blomflugor surrade lika stadigt som bin 
men på en högre och tunnare tonhöjd. Ljuden 
från skalbaggar fick henne att skratta, och den 
minsta antydan om det nervösa väsandet från 
en hästfluga fick henne att hoppa till eftersom 
hon fruktade deras bett.

Det var i skriften Guds ansikte som hon 
sökte visa på relationen mellan kaos och ord-
ning genom dokumenterade laborationer med 
förstärkning av insektsläten. Havel intresse-
rade sig för de minsta varelsernas betydelse 
som ledstjärnor i kaos. På lätta vingar flyger 
bin och flugor av och an över gränsen mellan 
liv och död. Att blanda vetenskap, teologi 
och konst på detta sätt var inte ovanligt på 
den tiden men hon ansågs ändå av flera som 
en knäppgök som försökte pejla Gud Faders 
våglängd genom att lyssna på syrsor och stri-
dulerande videbockar. Flera av föremålen i 

utställningen har i sin estetik en grundfunk-
tion att bistå användaren i sin upplevelse. 
Ljuskronan av valnöt och glas, en hängande 
glasbehållare fylld med en självlysande vätska 
destillerad från eldflugor. Vissa av hennes 
föremål – som ljuskronan – tar oss över mer 
till fantasy men där fanns alltid en funktionell 
tanke. Den stora tratten var Milka Havels vik-
tigaste redskap. Den var omistlig för hennes 
forskning om insekters ljud. Med sin storlek 
och snillrika konstruktion var den ett snick-
erimässigt kraftprov. Helt tillverkad i trä då 
en tidigare variant hon låtit tillverka i metall, i 
hennes tycke, färgade ljudet för mycket. I alla 
ljud finns mer än det som hörs, dimensioner 
och djup som når oss på en undermedveten 
nivå. I surret av ett bi finns komplexitet som 
bara når oss under optimala förhållanden. 
Milka hade i sina studier börjat känna, inte 

Skiss på en bikupa. Foto: Charlotte Oskarsson.
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höra en skillnad mellan 
de olika kasterna av bin. 
Hon kunde inte finna 
någon yttre skillnad, men 
hennes stunder vid ljud-
förstärkartratten var rent 
extatiska. Att veta men 
inte förstå.

Länge ansågs arterna 
vara gudomligt skapade 
– de var konstanta och 
förändrades inte. Den 
traditionella taxonomin 
grupperade arter baserat 
på både förekomst och 
avsaknad av egenska-
per. Morfologin var den 
rådande läran för artbe-
skrivning. I skrivande 
stund är massartbestäm-
ning möjligt genom att 
ta ett DNA-prov från 
etanol som innehåller 
hundratals arter. Ett fler-
tal nya arter av fåglar har beskrivits utifrån en 
annan premiss. De nya fågelarterna skiljer sig 
åt i flera avseenden, bland annat i utseende, 
DNA och häckningsbiotop, men framför allt 
så skiljer de sig i sången. 

I slutet av sitt liv blir Milkas frågor mer 
existentiella och färgar kommande generatio-
ner med sina frågeställningar. 

Vid åsynen av en mal som dött inne i hans 
hus, vad för slags ångest och smärta de månne 
känner under tiden de är vilse. Det finns inget 
skäl att frånkänna de lägre varelserna ett själs-
liv – kanske drömmer också malen eller huvud-
salladen i trädgården när den blickar upp mot 
månen på natten. 

Fastän historien är fiktiv så är inte den 
andra världen det. I denna verklighet verkar 
fysiken annorlunda och den spatiala uppfatt-
ningen är inte som vår. Mikroklimat på mil-
limetrar ger upphov till ett myllrande av liv 
och anpassningar. Vår värld är mångfacette-
rad och att tro att din upplevelse av världen är 
den enda, är bara trångsynt. Bortom horison-
ten väntar fler upptäckter och som historien 
har lärt oss är vi barn av vår tid och ibland 
låsta i vårt synsätt.

I den frånvarons form som uppstått genom 
hennes icke-existens. Historien borde rymma 
en person som Milka Havel, därför uppstår 
hon, gång efter annan.

Mönster fritt rekonstruerat ifrån Milka Havels skisser och teckningar.  
Foto: Charlotte Oskarsson.
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