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Homarium eller brevet från en tall år 2120 
 
Mitt arbete är i form av ett brev. Ett brev från en tall i framtiden. Tallen har fått ett uppdrag 
som hen försöker lösa. Konst kan ibland agera som en koppling mellan den fysiska världen 
och idévärlden och det är där någonstans jag hoppas att det här ska landa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Brev från framtiden från Tallen Totte år 2120  
 
Jag har fått i uppdrag att göra ett herbarium för människan. Herbarium var det som 
människorna gjorde med oss växter förr, när de ville lära sig våra namn. De plockade oss, la 
oss i press och satte oss i böcker och skrev namnen under. Namn som de givit oss. Eller 
rättare sagt Carl von Linné hade givit oss på 1700talet. De tänkte inte på att vi funnits och 
verkat, strålat och skinit och använt alla våra egenskaper innan de kom och gav oss namn. De 
tänkte inte på att vi faktiskt inte behövde deras beskrivande ord och benämningar av oss. 
Människorna ansågs sig ha makt att ge oss namn. De ansåg sig vara lite bättre och lite finare 
än alla oss andra levande organismer på vår planet. Det höll på att gå fullständigt åt pipan ett 
tag. Människan använde oss andra på jorden som förbrukningsvaror och skövlade och 
plundrade utan att tänka på konsekvenserna av det och tänkte inte heller på att vi alla faktiskt 
hör ihop och har att allt och alla har ett värde i sig.  
 
Från det som kallades industrialismen startade en tid som av vissa kallades antropocen, 
människans tid. Den tid när människan satte så mycket prägel på naturen att den nästan 
förstördes. Skogar skövlades, vatten och natur förorenades, djurarter utrotades och 
föroreningar och utsläpp gjorde att klimatförändringar uppkom och slutligen hotade hela 
jordens framtid. Det fanns de som också ville kalla den för capiotalocene eller econocene på 
grund av det ekonomiska styre som gjort att människan verkade tappa kontrollen i jakt på 
tillväxt och för att tjäna mer pengar i det tidevarv som kallades för kapitalismens. Det var 
egentligen bara en del av mänskligheten som stod för den plundringen och hotade planeten. 
Inte alla människor. En femtedel sa en del. Därför vore det fel att kalla det antropocen tyckte 
de. 1 Plantationcene var ett annat namn som användes i hänvisning till det sätt som odlingarna 
utformades och fungerade under den där tiden och utnyttjade både människor och råvaror på 
ett exploaterande sätt. Det fanns en forskare som hette Donna Haraway och hon talade om alla 
de här uttrycken som jag nämnt här ovan. Hon talade också om chutulucene, som hon tyckte 
behövdes som ett tillägg till alla de andra orden då det var något som blickade mer framåt och 
talade om en möjlig framtid. Hon berättade om en tid där mänsklighet och ickemänsklighet 
levde tillsammans, sida vid sida, en framtid där vi, växter och flyktingar skulle leva och 
använda jorden tillsammans. Hon talade om vikten av att berätta historier och se ekologiska 
samband. Att göra the odd kin som hon sa och bli vän med det okända. Hon talade om vikten 
av att föreställa sig saker och förstå att allt hör samman. 2 
 
Det var många som anammade Haraways idéer och för cirka 100-150 år sedan började en del 
människor tänka på de här sakerna rätt ordentligt. Kanske har ni hört talas om den stora 
pandemin som var för hundra år sedan, då hela samhället stängdes ner på grund av ett virus 
som kunde smitta alla, Corona, hette det, och hur det gav en rejäl tankeställare till många. 
Föroreningarna i luften minskade när flygplanen stod stilla. Man kunde se alptoppar man inte 
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/vimeo.com/97663518 
 
 



 
 

sett på länge. Djur vågade sig ut på gatorna i städerna, pingviner i Kapstaden, getter i London 
och sköldpaddor på stränderna i Brasilien. 3 Saker och ting började förändras efter detta.  
 
Redan ett par decennier innan hade det börjat talas om att plantor, djur och objekt skulle få 
samma värde som människan, det talade som spekulativ realism och man började kritisera 
hegemonin som varit. Människans sätt att sätta sig själv i centrum för allting ifrågasattes. Man 
ville se en mer platt organisation. Det talades om att inget subjekt skulle ha makt över något 
annat objekt. 4 Det kom vittnesuppgifter och böcker om hur träden också hade ett känsloliv 5. 
Forskarna lärde sig mer och mer om hur tex komplicerade svampsystem i jorden, markens 
mykorrhizaarter var livsviktiga komponenter i skogens tillväxt och fortlevande.6 Man talade 
om objektens demokrati och Object Orientented Ontologi (OOO) och en teoretiker vid namn 
Bruno Latour talade om att föra fram att alla ting blir aktörer på samma sätt som människan, 
och det inte som att jordgubbar skulle få rösträtt som någon sa, utan ”om hur en jordgubbe 
kan hävda sin politiska intention. Och detta bortom all den mening som läggs på objekten av 
ett vetande subjekt”7.  
 
Och här är vi nu. Haraways och de andra teoretikers idéer har slagit igenom. Det som kallades 
posthumanism har blivit bara post nu för man ville inte att människan skulle nämnas och ta 
plats i namnet på det sättet och man är glad för att allt har blivit stabilt igen i världen och att 
jämvikten har rätats upp. Vi lever i en värld där det råder symbios mellan organismer, där 
människan inte är central och ibland inte alls är med. 
 
Så är det så nu att jag har blivit ombedd att göra ett herbarium för människan. För att utjämna 
maktbalansen. Eller ett homarium blir det ju då. Herb betyder växt/ört på latin och arium 
betyder rum. Ett rum för växter gjorde människan av oss. Människa på latin är homo, alltså ett 
homarium. Vi växter har ju redan gjort ett rum för människan. Det är ju det vi är. Vi är golvet 
de går på, vi ramar in platserna där de bor och framförallt förser vi dem med näring i form av 
fotosyntesen.8 Så egentligen har vi redan gjort ett homarium. Det tänkte inte min 
uppdragsgivare på när hen bad mig gör ett herbarium av människan. Men jag förstår vad hen 
menade. Hen ville att vi växter skulle få göra samma sak som de gjorde med oss. Och jag 
försökte. Jag började. Men så strandade jag mitt i för jag vill ju inte vara som dem. Jag vill 
inte ta makten över dem och ge dem namn som jag bestämmer. Jag vill inte kategorisera och 
säga att de är det som jag ser och inte något i sig själva. Jag bifogar mitt försök, och några 
bilder på hur världen såg ut förut och hur den ser ut idag. Det blir inget homarium, för det har 
vi redan. Vi lever i det. Tillsammans. På jorden som är ett herbarium, ett homarium och ett 
animalarium i ett. Äntligen. 
 
Vänlig hälsning 
Tallen Totte  
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      Förstörare, ägare av stora företag, profitör 
 

        
       Designer, använder way too much av jordens resurser i sina kläder 
 



 
 

 

            
          Älskar växter, men bara inne och som hon vill ha det  
 
 



 
 

           
          Lever med naturen tillsammans med en stan i djungeln 
 

            
           Barn, i många fall naturkämpe, Greta Thunbergsk, beror på vem hen växer upp med  



 
 

 

            
          Förstår inte växters värde alls 
 
 



 
 

             
            Jordbrukare, använder marken, brukar den, ibland för mycket och på fel sätt
  

             
             Gillar färdiga saker i förpackningar, flintastek, Kanarieöarna, är bilbure 



 
 

               BILDER DÅ OCH NU 
 

                             
 

                              
 



 
 

         
 
 

            
 
  

           


