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Intro

När jag var liten bodde vi ganska litet, men mina föräldrar tjänade hyfsat och lade istället

pengarna på långa utlandssemestrar. När jag var sex år åkte vi till Barbados och när jag var sju 

till Bali.  Människors fattigdom där i kontrast till den levnadsstandard jag var van vid från 

Sverige fick mig att undra: Om några har det så dåligt och andra har det så bra, varför inte 

omfördela resurserna mer rättvist? Jag frågade mina föräldrar som skrattade och kallade mig 

för kommunist, vilket jag har fortsatt att se mig som sedan dess, tjugo år senare. 

Observationen och slutsatserna är förstås banala, på en sjuårings nivå. Men en global 

omfördelning av jorden resurser är ett problem jag ägnat mycket tankemöda åt.

Tegar & Rättvisa

Titeln på min masterutställning – ”Din teg av Jorden” – är en referens till 

jordfördelningssystemet tegskifte som var det dominerande skiftessystemet bland bönder i 

Europa från medeltiden till 1800 och vissa fall 1900 talet§ av den bästa mest bördiga jorden, en

remsa av den näst bördigaste, en av den tredje bördigaste och så vidare (Se: Tabell1).

Vanliga mått i England var att tegarna var en furlong (201,2 m) lång och en chain (20,1 

m) bred, vilket motsvarar en area om är en acre (4046,9 m²). En acre motsvarade den mängd 

land en bonde hann plöja på en dag, 15 acre utgjorde en oxgang vilket var vad man hann plöja 

på en säsong med en oxe och plog. Vi kan därför anta att 15 stycken tegar åkermark av 

storleken1 acre stora tegar  har varit normen. Utöver det så tilldelades varje gård också 

ängstegar för bete och skogstegar för virke och bränsle. (Se: Tabell 2.)

Tegskiftet infördes av två skäl: rättvisa och riskhantering. Man kan lätt föreställa sig att 

det bland bönder som alla var tvingade att avstå arbetstid och en del av skörden till den 

landsägande adeln, kungen och kyrkan fanns en strävan till jämlikhet åtminstone bland dem 

själva. Det andra skälet är riskhantering, om skörden slår fel på ett fält så finns det alltid en 

chans att det vuxit bättre på ett fält en liten bit därifrån. För att förskona bönderna som skulle 

ha blivit skuldsatta (eller till och med svultit) de år deras åkrar inte gav någon avkastning så 

utjämnade tegskiftet riskerna för alla i byn.
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Men varför kan vi anta att rättvisa var viktigt för medeltida bönder? En vanlig 

uppfattning är att själviskhet ligger som grund för människans natur och att medeltiden över 

huvud taget var en mörk period präglad av despotism och elände. En som skrivit mycket om 

människans natur är den svenska antropologen Lasse Berg,   och i böckerna Gryning över 

Kalahari och Skymningssång över Kalahari hävdar han att gemensamt för alla människor som 

lever som jägare och samlare är en stark jämlikhetsträvan.1 Kanske bäst exemplifieras detta hos

San-folket (tidigare ofta benämna som ”bushmen”) som enligt Lasse Berg är det folk vars 

livsstil mest liknar den vår art haft under majoriteten av de 195 000 år Homo sapiens funnits. 

San-folket lever i Kalahariöknen som jägare och samlare. Männen jagar antiloper med hjälp av

korta förgiftade pilar och båge, vilket är en viktig källa till protein för stammen. Om en 

skicklig jägare kommer hem med ett villebråd så skulle man kunna tro att detta vore en källa 

till stor aktning och hög status, men för att motverka att några få i stammen får högre status än

de andra så råder en järnhård jantelag. Bytet tillkommer istället den som tillverkat pilen (vilket

ofta är de män som är odugliga jägare) och som får äran att fördela köttet jämlikt bland 

stammens medlemmar. Hos San-folket verkar man i genomsnitt inte lägga mer än fyra timmar

om dagen på att samla och jaga, dagarna fylls istället av social samvaro och skvaller. Personer 

som hotar stammens harmoni tillrättavisas indirekt på ett satiriskt vis i sånger om 

olämpligheten i sådant beteende.

Att solidaritet är något uråldrigt går att fastslå utifrån en rad upptäckter avalltifrån 

stenåldersmänniskor med läkta brutna ben (vilket innebär att de andra i stammen har försörjt 

dessa tills skadan läkt) till beteendeexperiment på människoapor där schimpanser vägrar byta 

stenar mot gurkbitar (som de tycker bara är ganska gott) om schimpansen i burenbredvid får 

druvor (som de gillar mycket bättre) för sina stenar. Den kanske mest intressanta 

vittnesbörden på solidaritet är att it världens äldsta stad – den 9000 år gamla Çatalhöyük i 

Turkiet – är alla hus av samma storlek. 

Men för att återgå till tegskiftet… Tegskiftet hade också sina nackdelar. för i takt med att 

byarna växte och när bönderna fick flera söner delade de upp sina tegar i mindre bitar, ett 

system som också var avhängigt att gårdar från olika byar slogs ihop genom giftermål. 

Kontentan var att tegarna blev väldigt utspridda vilket också ledde till att allt mer tid gick åt till



3

att ta sig mellan de olika tegarna. Behovet av riskhantering minskade också när bönderna hade

andra produkter och pengar sparade som de kunde byta mot mat i kristider. 1749 

genomfördes storskiftesreformen i Sverige som innebar att böndernas tegar skulle slås ihop till 

färre större (maximalt fyra tegar per gård). 1827 infördes enskifte i hela Sverige – då slogs 

tegarna ihop till en sammanhängande åkerplätt per gård och tegskiftet avskaffades helt.

Land & Statistik

En grundförutsättning för att fördela något är att känna till dess 
omfattning och storlek – dess värde. För två år sedan började jag intressera 
mig för statistik kring jorden och hur mycket av jordens resurser som vi 
skulle ha om hela mänskligheten delade den. Det hela är förstås lite av en 
ändlös sifferexercis, men samtidigt finns det (i alla fall för mig) en känsla av 
mening, förståelse och greppbarhet i att veta hur mycket skog, veteåker och 
milliliter öl en människoandel av vår värld motsvarar.

Den kanske viktigaste siffran jag kommit fram till är 21 275, det vill 
säga antalet kvadratmeter landyta (inklusive våtmark och sötvattensjöar) 
man får om man delar jordens 148 940 000 km² landyta2 med de exakt 7 000 
000 000 människor som enligt FN var jordens befolkning den 31: a oktober 
2011.3

  

Är 21 275 m² mycket eller lite? Ett problem är att människor är väldigt dåliga på att föreställa 

sig ytor. 21 275 m² låter som väldigt mycket större än min lägenhet på 55 m² (nästan 400 

gånger större), men om man uttrycker det som något mer än en rektangel som är 100 × 200 m 

stor känns det inte alls lika stort.  Jag har gjort flera försök att visualisera denna yta. I februari 

2012 så ställde jag ut en modell i mellanrummet på Kungl. Konsthögskolan av 2/3 av 

Kastellholmen i skala 1:200 med små bitar av mark gjorda i merklintågsestetik (Se bild 1). I 

augusti samma år i Berlin på Tempelhofs nedlagda flygplats (en fem kvadratkilometer stor, 

platt äng mitt i staden) markerade jag en upp en cirkel om 164,6 meter i diameter med hjälp av
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ca 100 ballonger och några vänner.  Slutligen så har jag markerat upp en triangel med 220 m 

långa sidor.  

Jordens befolkning ökar fortfarande ständigt. Den 5 oktober då min examens-utställning 

öppnade beräknas jordens befolkning vara 7 146 878 000,4 vilket ger 20 840 m² landyta per 

person. Sedan 31 oktober har du, jag och alla andra således förlorat 435 m²!  Våren 2024 

beräknas vi passera åttamiljardersgränsen, då blir det bara 18 615 m² kvar till var och en, alltså

under två hektar per andel.  

I FN dokumentet ”World Population to 2300”5 (se bild 2) anges tre scenarier: 1) En 

befolkning på 2,3 miljarder 2030 som en lägsta skattning (64 755 m²); 2) en befolkning på 36,4

miljarder som den högsta (4 090 m²); 3)  9 miljarder för medelskattningen (16 550 m²). För 

enkelhetens skull så har alla övriga uträkningar i denna essä och i min utställning använt 7 

miljarder som antalet människor i världen.

Två frågor som omedelbart väcks är hur mycket land som vi behöver, och vad för sorts 

land det är som vi har. Grafik (gjord av mig, med information från en mängd källor, 

slutledningar och kvalificerade uppskattningar) på ovan besvarar den andra frågan till stor del,

så åter till den första. Hur mycket land vi behöver beror förstås på vilket behov vi menar. De 

flesta kan säkert simma och flyta i flera timmar i tropiska vatten, så visst kan vi överleva ett 

kort tag helt utan land. Om vi istället tänker oss att vi vill hålla oss torrskodda så skulle det 

räcka med en påle på mindre än en kvadratdecimeter om man stod på ett ben och höll 

balansen, men knappast heller det är hållbart. 

På demonstrationer och rockkonserter beräknas folk stå upp till 3,5-4 per kvadratmeter 

som tätast6. Vill man istället också kunna ligga ner så krävs 1–2 m² för någorlunda komfort. 

De flesta svenska fängelseceller ligger på runt 10 m², och för att få bostadsbidrag i Sverige får 

man maximalt ha en lägenhet på 60 m² i ett hushåll utan barn. Den viktigaste faktorn är dock 

mängden jordbruksmark, då 96 % av matens energiinnehåll kommer från jordbruket. De 1975 

m² jordbruksmark till ettåriga grödor vi har per person ger idag mer än tillräckligt för att alla 

ska kunna äta sig mätta. 
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Enligt FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) så producerade 

världen per dag och person 5359 kcal7, vilket ärmer än dubbelt av de rekommenderade 2500 

kcal en man bör äta. 2009 hade vi tillgång till 79,3 g protein per person, 40 % mer än de 

rekommenderade 56 g8 protein per dag som en man och nästan 60 % mer än de 46 g som en 

kvinna behöver. 

Hur mycket jordbruksmark vi behöver beror på många faktorer: framtida ökningar i 

avkastning per hektar, mängd spannmål och baljväxter som används till djurfoder samt hur 

mycket av maten vi producerar som faktiskt äts istället för att gå förlorad i transport och 

lagring i utvecklingsländerna eller slängas i butiker och hushåll i väst. Enligt FAO behöver 

produktionen i jordbruket öka med 60 % till år 2050 för att tillfredsställa en befolkning på över

åtta miljarder med en ökad aptit på kött. Detta anses görligt och kan jämföras med ökningen 

på 170 % mellan 1960-talet till 2010-talet. Att bestämma jordens bärförmåga (carrying 

capacity) är svårt, men nio miljarder borde vara görligt. Den viktigaste slutsatsen här är att 

orsaken till att 868 miljoner människor 9 år 2012 var undernärda inte är att det saknas 

jordbruksmark, bara att den är orättvist fördelad.

Ett nytt tegskifte – en global landreform

27 106 437 km² av jordens landyta ägs av HMD Elizabeth II, det är hisnande 18,2% av jordens 

yta! All mark i de sexton länderna som idag utgör ”Samväldet” (The Commonwealth)och har 

Elizabeth II som sin statschef  (för att återge hela hennes titel: By the Grace of God, of the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories 

Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith) ägs formellt av henne personligen! 

Även om det mesta av den jorden i praktiken kontrolleras och förfogas av andra så visar det i 

hur stor grad feodala strukturer lever kvar idag (till exempel är ju Sverige fortfarande en 

monarki!) 

Under feodalismen var ägande av mark källan till ALL rikedom. Som tillbehör till 

marken fanns bönderna, som ofta i lag var förbjudna att lämna den och som var tvungna att 

lämna ett tionde till kyrkan, göra dagsverke på godsherrens ägor samt betala en del av skörden 
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till kronan. Adelns makt var stundtals absolut och kunde i sin extremaste form inkludera 

rätten till att ligga med bruden den första natten.

Idag ger inte landägande samma makt men betänk hur stor del av din inkomst som läggs

på hyra och/eller på ränta på lån för att betala av din bostad (där värdet av marken står cirka 

1/3 av kostnaden), på mat (i Sverige i genomsnitt 11,6 %, i Kina 33,9 % och i Kenya 44,9 %10) 

samt kläder (där ull från får kräver betesmark och bomull åkermark) så inser man snabbt hur 

direkt landägande påverkar våra liv. Ser man det mer abstrakt och indirekt så är 100 % av alla 

varor och tjänster beroende av tillgång och därmed ägande av mark, all olja och metaller ligger

begravd på någons ägor, fisken i havet befinner sig antingen i ett lands Exklusiva Ekonomiska 

Zon (EEZ) eller inte, men landas garanterat i en hamn som gör det, och även om en satellit kan

tänkas helt ha frigjort sig från de feodala maktstrukturerna som binder jorden så faller den 

alltjämt i sin ballistiska bana runt en himlakropp där kontrollcenter och uppskjutningsramper 

fortfarande står på Elizabeth II:s mark. En helt rättvis fördelning av jorden skulle börja med en

rättvis tilldelning av land. Jordreform och strykning av skulder har alltid varit de fattigas krav i 

bondeuppror och matkravaller de senaste 5000 åren enligt David Graeber i boken Debt – The 

First 5000 Years. Ett tegskifte där all jordens nuvarande landägande revs upp och dess mark 

klart kartlades och fördelades efter principer bönderna i byarna i Europa hade under 

medeltiden.

Men hur skulle det gå till? Med tegarnas logik som utgångspunkt skulle varje person få 

några remsor av både Amazonas och Sahara, sibirisk tundra och Manhattan (8,4 cm² 

Manhattan per person!), Antarktis (exakt 2000 m² av snö is och kejsarpingviner (fast det går 

nästan 12000 av oss på varje kejsarpinvin)) och Ukrainas bördiga åkrar. Kanske borde vi varje 

år få ta emot ett officiellt dokument med koordinaterna på just våra tegar och en viss jordränta

beroende på användning? 

Arkitekten Buckminster Fuller bevisade att det går att gör geometriska klot av 12 

pentagoner och ett oändligt antal hexagoner. Kanske borde hela jorden delas in i ett hexagon 

mönster med en upplösning av 5m² per hexagon och en klassificering och ägarindelning av 

dessa. Långt mer praktiskt vore att ge varje hushåll rätten att få en 1975 m² bit åkermark per 

person som en del av hushållet utan kostnad, vilket de 2/3 som inte är bönder skulle avstå mot 
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en liten mängd kostnadsfri mat från den 1/3 som är bönder. Att ge jorden till de som brukar 

den har alltid varit en rimlig utgångspunkt för jordreformer. Icke-bönder skulle dock även 

kunna använda en liten del av sin kvot till en kolonilott/stadsodling, redan en så futtig plätt 

som 50–100 m² räcker för att täcka allas behov av färska grönsaker.  Även tillgång till urban yta

i form av en egen bostad (vilket de 580 m² räcker mer än väl till) samt andel av infrastruktur 

som tågstationer, lager, butiker, skolor, parker och konstmuseum och liknande 

kulturinstitutioner borde ses som en rättighet. Medborgare i länder där mängden 

jordbruksmark per capita kraftigt understiger genomsnittet borde självfallet ges rätten att fritt 

emigrera till platser där de stora överskotten finns. Detsamma bör gälla stad och andra 

nödvändiga marktyper.

Även andra biomer genererar inkomster till de som kontrollerar marken, oljebrunnar 

och solceller i öknen, teakträd och medicinupptäckter i regnskogen o.s.v. Just inkomster från 

olja och mineraler är särskilt passande om de tillkommer folket som helhet. Till exempel så har

oljefonden i Norge möjliggjort att landet är världens kanske bästa land att bo i, något som står i

bjärt kontrast till oljeinkomsterna i Nigeria som mest tillfallit en liten korrupt elit.

Landägande, speciellt av jordbruksmark kommer att bli en alltmer brinnande fråga i 

framtiden då en ökande befolkning ska försörjas på land som redan idag utsätts för kraftig 

stress i form av erosion, försaltning och urlakning av mineraler samt i framtiden både mer 

torka och översvämningar p.g.a. växthuseffekten. ”Landgrabbing” har blivit ett hett 

debattämne där rika länder och företag arrenderar mark på mycket långa kontrakt (25–100 år) 

och för så lite som 1–8 dollar per hektar och år.  

Vi har sett priserna på datorer, mobiler och annan elektronik halveras mångdubbelt upp 

de senaste decennierna, samtidigt som deras kapacitet och kvantitet mångdubblats lika många 

gånger. Effektiviteten och kvantiteterna i jordbruket kan inte stiga så snabbt, vi kommer 

troligtvis se högre matpriser i framtiden. Skulle växthuseffekten slå hårdare mot oss än väntat 

eller om världens fosfor reserver som behövs för tillverkning av konstgödsel tar slut så kan 

följderna bli katastrofala. För de facto så skulle några år med halverade vete- och risskördar 

leda till att miljarder svalt ihjäl. Kontrollen av land kan då vara skillnaden på liv och död.
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Lertecken, snäckor, karvstockar och guld

Men land gör ingen nytta om inte någon brukar den, det behövs arbetskraft, mätt i 

arbetstid för att plöja en åker, bygga en traktor eller producera en konstutställning. Därför har 

jag genomför jag ett försök med att trycka och cirkulera mina egna tidspengar.

Boskap eller saker som man smyckar sig med eller gör sig vacker med har alltid varit 

grunden för valutor. Snäckskal, trä som man gör färgämnen av, brons armband, en vacker duk 

eller förstås den gula skimrande metallen guld. De första valutorna var inte alls till för att 

handla med mat för utan för att hålla räkningen i sociala relationer enligt David Graeber i 

”Debt the first 5,000 years”11. En man från Lele folket i DR Kongo förväntades till exempel ge 

40 dukar till sin far då han blev myndig. Livets nödvändiga har man ofta delat kommunistiskt, 

eller fört räkenskap på krita, på så kallade karvstockar1.

Karvstocken gjordes normalt av hassel och skåror karvades in för varje dagsverke en 

bonde var skyldig en annan bonde sen klyvdes kvisten den större biten fick den som hade 

dagsverke att kräva igen medan den som var skyldig ett dagsverke fick den mindre.I 

Storbritannien var karvstockar officiellt betalmedel för skatter från kung Henry den förste som

levde kring år 1100 tills 1826. 1834 beslutades det att alla skatteverkets insamlade karvstockar 

skulle brännas, men det folkliga betalmedlets explosivitet underskattades för temperaturen i 

ugnen blev så hög att parlamentet (Palace of Westminster) brann ner, en ödets lite väl tilltagna 

ironi!

Vad är då pengar? Följande resonemang är från Karl Marx ”Kapitalet”12:

20 alnar linneväv = 1 rock eller = 10 pund te eller = 40 pund kaffe eller = 1 quarter 

vete eller = 2 uns guld eller = 1/2 ton järn eller = o.s.v.

Denna rad av enkla relativa värdeuttryck är till sin natur ständigt förlängbar, eller 

tar aldrig slut. Ty nya varuslag uppträder ständigt, och varje nytt varuslag bildar 

materialet för ett nytt värdeuttryck.
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1 rock  =   

10 pund te =  

40 pund kaffe =  

1 quarter vete = 20 alnar linneväv

2 uns guld =  

1/2 ton järn =  

x vara A=  

o.s.v. vara =  

Bland de varor, som i [översta tabbellen] figurerar som linnevävens särskilda 

ekvivalenter och som i [tabellen ovan] gemensamt uttrycker sitt relativa värde i 

linneväv, är det en bestämd vara som historiskt erövrat denna privilegierade 

ställning: det är guldet. Om vi därför [tar tabellen ovan och] sätter varan guld i 

varan linnevävs ställe, så får vi:

20 alnar linneväv=   

1 rock =  

10 pund te =  

40 pund kaffe = 2 uns guld

1 quarter vete =  

1/2 ton järn =  

x vara A =  

o.s.v. vara =

Detta resonemang är det som kallas för common measure of value (måttstock 

för värde) alltså den vara vi mäter andra varors värde gentemot. Min mamma har 

berättat att hon när hon var yngre och rökte ofta mätte pengar i cigarett paket – ”oj 

den här blusen kostar sju paket cigg”, jag har själv mätt saker i biobiljetter, öl på 

krogen och Durum döner (kebabrullar) i Berlin.

En annan egenskap pengar har/har haft är unit of account (enhetlig 

redovisningsenhet). I Mesopotamien för 5 000 år sedan så användes lersymboler 
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(clay token) för att sköta räkenskaperna för indrivning av skatt. Om ett krus olja 

exempelvis skulle drivas in till kung Gilgamesh så gjorde skattmasen två små 

lerkrussymboler, gav den ena till medborgaren som ett slags skattemärke och behöll

den andra och trädde den på ett snöre, och förseglade det med en bit lera runt 

knuten som präglades med ett rullsigill. På så vis kunde Gilgamesh veta att inget 

försnillades på vägen. Lersymbolerna som fanns i många olika former fungerade 

både som kvitton och som ord, och skulle senare vidareutvecklas till symboler på 

lertavlor – kilskrift vilket är ursprunget till all den gamla världens skriftspråk (om 

inte kinesisk skrift uppstått oberoende, om det tvista de lärda).

Den funktion som vi kanske direkt tänker på när det gäller pengar är dock den som 

på engelska kallas Medium of exchange vilket kanske kan översättas till 

betalningsmedel på svenska. En viktig egenskap för detta är att det som används 

som pengar inte är för tungt eller skrymmande om de ska användas till vardagliga 

transaktioner. När man i Lydien började färdigställa guldklimpar med en specifik 

vikt och sen även prägla dessa som mynt på 700-talet före vår tidräkning ledde det 

till en revolution för handeln. Man behövde inte längre ha en exakt våg för att 

kunna väga guld på för att göra affärer. Vågar är dock fortfarande viktiga för att 

väga varorna, det tyder i alla fall IKEA:s varningstext på en antagligen inte super 

precis våg: ”Not for commercial use”. I delar av Västafrika fanns det en oerhörd 

mångfald former för olika vikter som användes i samband med vägning av 

standardvalutan – guldstoft. Ett mynt som inte är så praktiskt som betalmedel är 

svenska 10 dalers mynt som var nästan halvmeterlånga och bestod av 20 kg ren 

koppar! Kongolesiska katangakors – ett kilogram tunga brons kryss var inte heller 

något som man hade i bakfickan på väg till marknaden.

Det som ger pengar makt är dock främst dess egenskap som Store of value 

(förvarar av värde), dess möjlighet att låta rikedom anhopa sig, att låta kapital få 

egenskaper liknande tyngdkraften och dra till sig mer och mer. Jack Weatherford 
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berättar i boken ”The History of Money”13 om att hos Aztekerna var kakaobönor 

standardvalutan, dessa skulle vara mycket dåliga värdeförvarande, vem vill dricka 

choklad på 200 år gammal kakao? Inte heller valutor som raffiadukar skulle vara 

någon vidare att använda som ackumulationsmedel, de förgås för lätt av tidens tand.

Nej det är framförallt guld och silver som använts för att ackumulera tillräckliga 

mängder kapital i Europa för att kunna starta igång kapitalismen. De erforderliga 

mängderna fanns dock inte på denna kontinent utan stals istället från Sydamerika. I

”The History of Money” framkommer det att 145 000 – 165 000 ton silver och 2 739

– 2 846 ton guld skeppades till Europa från Columbus ”upptäckt” av kontinenten 

tills 1800-talet. Detta ledde förstås till ett stort fall på värdet av guld – vilket har 

kallats för ”pris revolutionen” av historiker, priser på varor uttryckt i guld steg med 

400% i Spanien. Inflödet innebar dock att guld och silver gick från att vara något 

bara kyrkan och adelsmän befattade sig med till något som till och med bönder 

använde till sina transaktioner, vilket ledde till ett stort uppsving för 

köpmannaklassen, och i förlängningen till kapitalismens uppkomst.

Pengar har den tråkiga egenskapen att det är ett nollsummespel. Att trycka 

fler sedlar leder ju som bekant inte till att all blir rikare utan till värdelösa bitar 

papper med hisnande valörer som ”Fünf Milliarden Mark” på en sedel från 

Hamburg den 15 oktober 1923 som jag just köpt för ett kommande konstprojekt 

eller den rekord höga (tror jag) ”500 000 000 000 Dinara” (en halv biljon dinarer!) 

på en sedel från Jugoslavien 1993 och ”Ten Billion Dollars” på en Zimbabwisk sedel

från 2008. Dagen pengar kräver att många måste vara fattiga för att några få ska 

vara rika. I form är de också betydligt mindre intressanta än 3 000 år gamla brons-

fiskmynt från Kina, glas pärlor från Venedig, Tuaregernas 1,3 kg tunga mässings- 

armband med sina polygonala former och intrikata mönster eller raffia-dukarna 

med sina geometriska motiv. Utan att ännu ha en glasklar analys över pengarnas 

väsen så är jag redan övertygad att något som behövs analyseras av konstnärer. En 

rättvisare och estetiskt mer intressant valuta, ekonomi och värld är möjlig!
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