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 Velkommen til år 2030. Velkommen til min by – 
eller skal jeg sige, “vores by”. Jeg ejer ikke noget. 
Jeg ejer ikke en bil. Jeg ejer ikke et hus. Jeg ejer 
ingen apparater eller noget tøj. 

 Det kan virke underligt for dig, men det giver per-
fekt mening for os i denne by. Alt, du før betrag-
tede som et produkt, er nu blevet en service. Vi har 
adgang til transport, indkvartering, mad og alle 
de ting, vi har brug for i vores dagligdag. En efter 
en blev alle disse ting gratis, så det endte med ikke 
at give mening for os at eje særlig meget. 

 Først blev kommunikation digitaliseret og gratis 
for alle. Derefter, da ren energi blev gratis, be-
gyndte tingene at udvikle sig hurtigt. Transport 
faldt dramatisk i pris. Det gav ingen mening for 
os at eje biler længere, fordi vi kunne ringe efter et 
førerløst køretøj eller en flyvende bil til længere 
ture inden for få minutter. Vi begyndte at trans-
portere os selv på en meget mere organiseret og 
koordineret måde, da offentlig transport blev lette-
re, hurtigere og mere bekvemt end bilen. Nu kan 
jeg slet ikke forestille mig, at vi accepterede 
trængsel og trafikpropper for ikke at nnvne luft-
forureningen fra forbrændingsmotorer. Hvad 
tænkte vi dog på? 

 Nogle gange tager jeg cyklen, når jeg skal se nogle 
af mine venner. Jeg nyder motionen og turen. Det 
får på en måde sjælen med på rejsen. Sjovt 
hvordan nogle ting synes aldrig at miste deres 
spænding: gåture, cykling, madlavning, at tegne 
og dyrke planter. Det giver god mening og minder 
os om, hvordan vores kultur opstod ud af et tæt 
forhold til naturen. 

 I vores by betaler vi ikke husleje, fordi andre 
bruger vores ledige plads, når vi ikke har brug for 
den. Min stue bruges til forretningsmøder, når jeg 
ikke er der. 

 En gang imellem vælger jeg at lave mad til mig 
selv. Det er nemt – det nødvendige køkkenudstyr 
leveres ved min dør inden for få minutter. Da 
transport blev gratis, stoppede vi med at have alle 
disse ting til at fylde i vores hjem. Hvorfor have en 
pastamaskine og et crepejern proppet ind i vores 
skabe? Vi kan bare bestille dem, når vi har brug 
for dem. 

 Dette gjorde også gennembruddet for den cirkulæ-
re økonomi lettere. Når produkter omdannes til 
tjenester, har ingen interesse i ting med kort leve-
tid. Alt er designet til at kunne holde, repareres og 
genanvendes. Materialerne flyder hurtigere i vores 
økonomi og kan ret nemt omdannes til nye 
produkter. Miljøproblemer synes langt væk, da vi 
kun bruger ren energi og rene produktionsmetoder. 
Luften er ren, vandet er rent, og ingen ville turde 
røre ved de beskyttede naturområder, fordi de ud-
gør en stor værdi for vores velbefindende. I byerne 
har vi masser af grønne områder og der er planter 
og træer over det hele. Jeg forstår stadig ikke, 
hvorfor vi tidligere fyldte alle ledige pladser i byen 

med beton. 

 Shopping? Jeg kan ikke 
rigtig huske, hvad det er. 
For de fleste af os er det 
blevet forvandlet til det 
at vælge ting at bruge. 
Nogle gange synes jeg, 
det er sjovt, og andre 
gange vil jeg bare have 

algoritmen til at gøre det for mig. Den kender min 
smag bedre, end jeg gør på nuværende tidspunkt. 

 Da AI og robotter overtog en stor del af vores ar-
bejde, havde vi pludselig tid til at spise godt, sove 
godt og tilbringe tid sammen med andre menne-
sker. Begrebet myldretid giver ingen mening læn-
gere, da det arbejde, vi udfører, kan udføres når 
som helst. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil kalde det 
arbejde længere. Det er mere i retning af tid til at 
tænke, skabe og udvikle. 

 I en periode blev alt omdannet til underholdning, 
og folk ønskede ikke at beskæftige sig med van-
skelige problemer. Det var først i sidste øjeblik, at 
vi fandt ud af, hvordan vi kunne bruge alle disse 
nye teknologier til bedre formål end bare at slå tid 
ihjel. 

 Min største bekymring er alle de mennesker, der 
ikke bor i vores by. Dem, vi mistede på vejen. 
Dem, der besluttede, at al denne teknologi blev for 
meget. Dem, der følte sig forældede og ubrugelige, 
da robotter og AI overtog store dele af vores ar-
bejdsområder. Dem, der blev vrede på det politiske 
system og vendte sig imod det. De lever livet på en 
anden måde uden for byen. Nogle har dannet små 
selvforsynende samfund. Andre blev bare i de 
tomme og forladte huse i små landsbyer fra det 19. 
århundrede. 

 En gang imellem bliver jeg irriteret over, at jeg re-
elt ikke har noget privatliv. Ingen steder kan jeg 
gå hen og ikke blive registreret. Jeg ved, at et eller 
andet sted bliver alt, hvad jeg gør, tænker og 
drømmer om, registreret. Jeg håber bare, at ingen 
vil bruge det imod mig. 

 Alt i alt er det et godt liv. Meget bedre end den vej, 
vi var på vej ad, og hvor det blev så tydeligt, at vi 
ikke kunne fortsætte med den samme vækstmodel.

Vi kæmpede med alle disse forfærdelige ting: 
livsstilssygdomme, klimaforandringer, flygtninge-
krisen, nedbrydningen af miljøet, fuldstændig 
overbelastede byer, vandforurening, luftforure-
ning, sociale uroligheder og arbejdsløshed. Vi 
mistede alt for mange mennesker, før vi indså, at 
vi kunne gøre tingene anderledes. 
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