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Historia

Bitcoin (2009) - Första kryptovalutan, används endast som en valuta

Ethereum (2015) - Kryptovaluta med stöd för smarta kontrakt (NFT)



Vad är blockkedjan egentligen?

En stor delad hårddisk/databas dit man 
bara kan skriva men inte radera.



Är det värt att försöka förstå detta?
377 328 000 000 sek
396 409 791 940 sek = Estlands BNP 2017

Källa: Bloomberg 6 januari 2022 15:34 CET

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-06/nft-market-surpassed-40-billion-in-2021-new-estimate-shows


“Konst” NFT - Inte alltid bara vackra
● Statussymboler
● Enkelt att köpa och sälja - Finansiell spekulation
● DAO - Distributed Autonomous Organisations
● Visa tillhörighet i en “klubb”
● PFP NFT - Profile Picture NFT - Mer likt samlarkort än konst



Hype - FOMO (Fear of missing out)
94 Eth = 1,6 MSek
(2022-06-07)

BAYC on opensea.io2100 Eth = 51 MSek

https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub?search[sortAscending]=false&search[sortBy]=LAST_SALE_DATE


Plånbok - Bankkonto och Bank-ID i ett
- Vem som helst kan skapa en plånbok
- En publik del: 0x9768307521561F51daAE657876f0da848E9F051B
- En privat del: En 12 ord lång lösenordsfras
- Innehavaren av lösenordsfrasen kan skicka pengar eller signera ett 

kontrakt
- Ingen kan med 100% säkerhet fastställa vem som äger en viss plånbok
- All information kopplad till en plånbok är publik och kan läsas mha av 

verktyget etherscan. 

Transaktioner på etherscan

https://etherscan.io


Skapa en NFT (Non fungible tokens) - Mint

Konstnär

● Att skapa ett smart kontrakt för en NFT kallas “att minta” (to mint something).
● När ett verk mintas kopplas konstnärens plånboksadress som skapare av ett smart kontrakt.
● Kontraktet innehåller en länk till verket som mintas, själva verket finns oftast inte på blockkedjan.
● Mintning sker nästan alltid via en marknadsplats som tillhandahåller det smarta kontraktet.
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NFT



Köpa en NFT - Auktion

Konstnär
0x86414E2Df...

Samlare/Köpare
0x830cc132d…

Marknadsplats 
(Foundation FND)
0xcDA72070E4…



Bensinkostnad - Gas price
● Att göra transaktioner på ethereumblockkedjan är dyrt. Man kan räkna med att varje 

transaktion kostar 700-1500 kr i bensin vid hög belastning.
● Bensinkostnad (gas) är den avgift man betalar för att lägga till data på blockkedjan.
● “Miners”= Personer som utför beräkningar på blockkedjan.
● Ju fler personer som vill göra transaktioner samtidigt desto dyrare blir bensinen.



Long form generative art

Konstnär
0x86414E2Df...

Samlare/Köpare
0x830cc132d…



Long form generative art
Ringers • Dmitri Cherniak

Fidenza • Tyler Hobbs

Dendrites • Jens Clarholm

https://www.artblocks.io/user/0xe0753cfcabb86c2828b79a3ddd4faf6af0db0eb4
https://www.artblocks.io/user/0x33c9371d25ce44a408f8a6473fbad86bf81e1a17


Framtiden?
● Konstförsäljning med NFT kommer öka
● Nya användningsområden

○ Musik och annan media
○ Patent
○ Äkthetsintyg
○ Fastigheter
○ Försäkringar

● Mindre beräkningskrävande blockkedjeteknik 
○ Tezos
○ Solana
○ Polygon

● Lägre transaktionskostnader

Bild från: nftnow.com

https://nftnow.com/guides/musicians-guide-to-nfts-everything-you-need-to-know/


Länkar och referenser
Jens Clarholm - jenslabs.com - https://linktr.ee/jenslabs

Marknadsplatser för Konst NFT
Opensea.io - Köp och sälj för NFT på Ethereumblockkedjan, lite likt börsen
Objkt.com - Köp och sälj för NFT på Tezosblockkedjan
Foundation.app - Galleri för NFT, konstnärer kan minta och sälja verk
Superrare.com - Galleri dit konstnärer kan bli exklusivt inbjudna

Long form generative art
Artblocks.io - Första marknadsplatsen för “long form generative art”
Gen.art - Platform för generativ konst
Fxhash.xyz - Marknadsplats för generativ konst på Tezos-blockkedjan

Verktyg
Etherscan.io - Transaktioner på etheriumblockkedjan

https://jenslabs.com/
http://jenslabs.com
https://linktr.ee/jenslabs
http://opensea.io
https://objkt.com/
https://foundation.app/
https://superrare.com/
https://www.artblocks.io/
https://gen.art/
https://www.fxhash.xyz/
https://etherscan.io/

