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Marknadsvärdet representerar vad någon är villig att betala för en produkt – inte det värde som är den är prissatt 
till eller egentligen värd enligt finans-ordboken www.investinganswers.com. 
Funktionen är sekundär och priset speglar konsumentens känslor inför den, snarare än de resurser och den 
arbetskraft som krävts för att producera den. De flesta produkter är heller inte gjorda för att uppfylla basala 
behov, utan för att bygga individers identiteter. De är tecken som berättar historier om oss. Historier vi lärt oss 
läsa och förstå bättre än vi förstår hur och var sakerna kommer ifrån. Det eftersom produktionen ofta sker genom 
komplexa industriella processer, i stora kvantiteter, utanför städerna. Städer där majoriteten av mänskligheten 
bor, där butikerna finns, där hyllorna fylls och töms. Städer av asfalt och betong, där man kommunicerar genom 
medier, fyllda av bilder som representerar en verklighet. En verklighet verkligare än verkligheten själv, som 
Baudrillard skulle uttryckt det, där fisken är en pinne och kon är nöt.  
 
I den verkligheten kan man gå vilse och glömma att producenter producerar varor inte bara för att fylla behov 
men för att skapa flera. Att det är mer ekonomiskt för en butik att slänga överflödiga äpplen än att sänka priset på 
dem; att jordbrukare odlar mer än vad de kan sälja och låter delar av grödan ruttna på fältet för att garanterat 
kunna möta efterfrågan från butikerna; att butikschefer beställer hem fler varor än de behöver eftersom halvfulla 
hyllor anses oattraktiva; att konsumenterna missförstått ’bäst före datumet’ och tror att det är en absolut gräns, 
trots att den anger perioden då varorna är som allra bäst. En ”effektiv” verklighet med en marknad av överflöd 
som håller livsmedelspriserna låga. Där en tredjedel av all mat som produceras globalt till människor slängs bort 
varje år. Där den odlade marken breder ut sig på bekostnad av andra arters liv som till exempel de vilda 
blommornas, där var femte art i Sverige idag anses hotad.  
 
Blommor som förr, när en plats blivit otjänligt kunde flytta, men som inte har den möjligheten när platserna att fly 
befolkats. ’Refugierna har utplånats’ som professor Donna Harraway sa på en föreläsning på Evergreen State 
College år 2016.  Och sen: allt hänger ihop, vi är alla lavar!  Det som Selma Lagerlöf uttryckte med andra ord, 1891, 
i Gösta Berlings saga: Jag ville, att den gröna jorden inte kände mina steg som en tung börda. Jag ville, att hon gärna 
förläte, att hon för min skull såras med plog och harv (…)  Ty det synes mig ofta, som om de döda tingen skulle känna 
och leva med de levande. Inte är skrankan mellan dem och oss så stor, som människor tro. Vilken del av jordens stoft 
är det, som inte varit inne i livets kretsgång?  
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Harry Anderson (f.1986, Stockholm) arbetar med teckning, måleri och skulptur. Han studerar sitt femte år på Det 
Kongelige Danske Kunstakademi. Han är aktuell med serieromanerna Livet är inte alltid Hawaii från 2017 och 
uppföljaren Det förlorade paradiset, som kommer senare i år på Kartago förlag.  

 
Moa Alskog (f. 1985, Umeå) arbetar med text, video og installation. Hon tog sig MFA från Det Kongelige Danske 
Kunstakademi i København og Michaelis School of Arts Cape Town år 2016. Senaste utställningarna inkluderar 
Vibrant Matter på SAK i Svendborg och Jeg kler mig, ergo er jeg? på Akershus Kunsthal, Oslo.  
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