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POSTKORT FRA FREMTIDEN



Beskrivelse af e-bogen ”Postkort fra fremtiden”.

Her vil jeg kort fortælle, hvad e-bogen handler om. Det handler om fremtiden, som
den kan se ud, hvis menneskeheden vil det nok!

Samfundsmodellen er udviklet af Jacque Fresco, som er blevet kaldt nutidens
Einstein og Leonardo da Vinci i én og samme person. Han døde i 2017 – 101 år
gammel, efter at have viet sit liv til fremtidsforskning. Hans hovedtanke var, at vi
mennesker bliver nødt til at træde et trin op på evolutions-stigen, da vi ikke kan
blive ved med at leve, som vi gør. Han mener, vi bør gå væk fra det monetære
system og udvikle en ny samfundsmodel, hvor planetens ressourcer bliver fordelt
ligeligt og retfærdigt blandt jordens beboere. At vi holder op med at leve, som om
vi har flere jordkloder!

Jacque Fresco’s vision er beskrevet hos www.thevenusproject.com – en Not-Profit-
Organisation. Visionen er at udfase det monetære system og indføre dét,
organisationen kalder Ressourcebaseret Økonomi. De vil skabe byer som
tilgodeser alle menneskers behov, og mener at det er vores omgivelser som former
mennesket – ændrer vi omgivelserne, ændrer vi mennesket.

Min historie er bygget op på den måde, at jeg lader en gammel mand fortælle to
børn om fremtidens byer, men først fortæller han dem om penge – og hvad penge
kan medføre af bl.a. grådighed, ubalance mellem rig og fattig, kriminalitet og krig.
Jeg lader også den gamle mand fortælle børnene om, hvordan mennesket har
ændret tankesæt gennem tiderne.

Den del af historien som fortæller om fremtidens byer, vil lyde som Utopi, og for at
være helt ærlig, kan en gammel kone som mig ikke begribe, at vi mennesker
nogensinde vil forandre os, men omvendt, så fortæller historien jo, at det er netop
dét, vi gør, og vi ser jo tendenser - især i blandt de unge – at der er stor vilje til at
forandre verden, ændre livsstil. Det er mit håb med denne e-bog at være med til at
give de unge håb, for ifølge Jacque Fresco og hans tilhængere, er det teknologisk
og ressourcemæssigt muligt at bygge ”en ny verden”.
Jacque Fresco var hverken socialist eller kommunist, ej heller religiøs eller
sekterisk. Han kaldte sig selv ”humanist”.

E-bogen er på 48 A4 sider og indeholder 68 illustrationer. Her følger 12 af e-bogens
sider (5, 6, 10, 14, 21, 23, 25, 32, 44, 45, 46, 48) for at give et indtryk af dens
indhold. Målgruppen er børn fra 10 år og op.

http://www.thevenusproject.com/


Da menneskene begyndte at rejse fra by til by, var det ikke godt at have fisk 
eller andre dyr med i hestevognen.

På den måde opstod der behov for at finde på et system, og det system endte 
altså med at blive penge. Så penge er bare en opfindelse, menneskene har 
fundet på.
Nu får I verdens korteste historie om penge: Først var pengene værd dét guld, 
de var lavet af. 
Så blev penge til en tillidssag mellem mennesker. De blev enige om, at en mønt, 
som så sådan og sådan ud, havde dét og dét stempel og dét og dét tal på, 
havde den og den værdi – lad os sige en femkrone. I ved godt, hvordan en 
femkrone ser ud, ikke?”
Jo, det vidste børnene godt.
Den gamle mand fortsatte med sin pengehistorie: ”For en femkrone kan du 
købe slik i en mængde, som man er blevet enige om, at slik skal koste. 

Efterhånden blev det for tungt at rejse rundt med mange mønter i lommerne, 
og så fandt menneskene på at lave pengesedler. Igen blev det en tillidssag, for 
pengesedler er jo i virkeligheden bare et stykke papir, ikke?

Det var ikke trygt at have pengesedlerne liggende der hjemme, og så opfandt 
nogle kloge herrer  bankerne, og med bankerne blev renter opfundet, og aktier 
og obligationer, og eneret til at trykke pengesedler, men den historie er alt  for 
lang at fortælle her.
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Så snart penge var blevet opfundet, blev menneskene grådige.

Nu gjaldt det om at score så mange
pengesedler til sig som muligt. Da
menneskene rejste fra by til by med
hestevogn, havde de penge med sig i
kister. Så kunne det ske, at de blev
røvet af en landevejsrøver.

Jo bedre boliger menneskene fik, jo flere ting af værdi havde de i hjemmene. Det 
medførte en ny form for tyve, nemlig indbrudstyve. Og med kriminalitet kom 
fængslerne.

I tusinder af år har kejsere og konger kæmpet om magten og om at eje så meget 
af jordkloden, som muligt.

Krig fører til sult, sorg, krise, flygtningestrømme – og intet godt.
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Ok, så ikke mere snak om penge!
Folk indså, at noget var rav ruskende galt! Menneskeheden var nødt til at finde
en ny måde at styre planeten på. De havde brug for en helt ny måde at tænke
på! Efter at have indset, at den grundlæggende årsag til verdens problemer
hovedsageligt var en ubalance mellem, hvem der fik varer og tjenesteydelser,
opstod et stærkt ønske om at udtænke en ny metode til at fordele verdens
goder. Det måtte være slut med at i nogle dele af verden blev ressourcerne
hamstret i overflod, mens i andre dele af verden levede befolkningen i nød og
med mangel på jordens ressourcer, til trods for at studier viste, at der var
ressourcer nok til alle. Det nye tankesæt blev:

Alle ressourcer her på planeten er her til glæde og fordel for os alle.

Og fordi det hele er her til fælles brug, er der ikke grund til at gå i krig med
hinanden eller have landegrænser.
Og fordi der er mad, tøj og huse nok til alle, er der ingen grund til at blive grådig
eller kriminel.

Der er plads nok på jordkloden til at bygge så mange byer, så 
alle kan få en bolig. 

Nu vil jeg fortælle jer om fremtidens byer. 
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Alle træer, buske, vandfald,
solstråler, bølger i havet,
vindpust i luften, alle fugle,
fisk, dyr og insekter, alle
blomster på markerne,
råstoffer i undergrunden,
al den mad, vi kan dyrke på
jorden, og de råvarer vi har
brug for til at producere
mad nok til alle mennesker
- vi arver det hele i det
øjeblik, vi bliver født, og vi
skylder at give det videre
til fremtidens generationer.
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Fremtidens byer kan bygges helt ens, eller de kan bygges meget forskellige.
Fælles for byerne er, at de er runde, og dette skyldes, at det er den mest
effektive og miljømæssige gode måde at bygge en by på.
Fælles for alle byer er, at der som sagt ikke er butikker, men i stedet er der
centre.

Folk bor i udkanten af byen, hvor der er masser af skov, søer og floder. Der er
ingen trafikstøj, for afstandene er så korte ind til centrene så man enten kan gå
eller cykle. Hvis du vil til en anden by, tager du en magnetsvævebane - eller
maglev tog - der meget hurtigt og sikkert transporterer dig til dit mål. Alle
transportformer er altid frit tilgængelig for alle.

I byens centrum ligger store bygninger som indeholder alt, hvad mennesket kan
ønske sig. Der er masser af aktivitetscentre, hvor du kan dyrke dine interesser –
alt fra musik, teater, malerkunst til dans og kropslige udfoldelser – og overalt i
de enkelte centre er der mulighed for at blive undervist i det tema, som er
tilknyttet det enkelte center. Der er medierum, computerrum, studioer, hvor du
kan lave musik, programmeringsrum, biblioteker, animationsværksteder,
cykelværksteder, kreativitetsværksteder, biografer, motionsrum og legepladser
af alle mulige slags. Menneskene vil blive inspireret til at lære alt muligt lige fra
de er ganske små!!

I fremtidens byer lægger man vægt på, at det enkelte 
menneske kan studere og blive klogere på lige akkurat dét, 

man har interesse for.”
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Maden bliver produceret i enorme drivhuse, som har specialiseret sig i at 
bevare en høj diversitet. I samme drivhus kan der produceres urter, grønsager, 
frugt, nødder, honning, kyllinger.
Hver eneste by har deres egne drivhuse, så mad skal ikke længere fragtes fra 
en del af verden til en anden.

Naturligvis er elektriciteten grøn - sol, vind, geotermisk, vandkraft og mere -
afhængigt af omstændighederne, hvor byen ligger. 

Grisefarme eksisterer ikke længere. Kvægdrift-farme eksisterer ikke længere. De 
mennesker, som gerne vil holde dyr, ser på dyrene på en helt anden måde, end 
vi gør i dag. Dyrene skal have det godt!

I fremtiden bliver kød produceret i madcentre og har faktisk intet med dyr at 
gøre – ud over smagen og næringsværdien. Dette bliver kaldt ”in vitro” kød –
eller rent kød.
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Fremtidens børn vil være mere interesseret i at lære nye ting end at lege. De
vil lære at lave mad, lære hvor maden kommer fra, hvordan man dyrker mad og
om bæredygtighed. I centrene vil de lære om kunst, de vil lære hvordan man
laver musik, de vil lære om teknologi, videnskab, om verden omkring dem og
om at omgås mennesker på en god og ligeværdig måde.
Der vil ikke være nogle grænser for, hvilke emner børnene får mulighed for at
dykke ned i for hele tiden at blive dygtigere. Der vil ikke være skoler som vi
kender dem i dag.

Jo mere vi lærer om mange forskellige ting i verden omkring os, jo mere bliver
vores kreativitet og opfindsomhed udviklet. En meget innovativ mand sagde
engang: "Kreativitet tager kendte ting og sætter dem sammen på unikke
måder." For eksempel, hvis du studerer mere usædvanlige former i naturen,
såsom muslingeskaller eller snefnug, så kender du flere former og kan skabe
sikrere, mere bæredygtige strukturer. Mange opfindelser er sket ved at
efterligne naturen! Når alt kommer til alt har muslingeskaller holdt små væsner
sikre i millioner af år. Det kan man kalde bæredygtighed!
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Den gamle mand var godt klar over, at det ville blive vanskeligt at svare på dette 
spørgsmål. Han ville så gerne få Tom og Ann til at forstå, at i fremtiden lever 
menneskene med et helt nyt tankesæt. Det bedste var måske at få børnene til 
at se for sig, hvordan hverdagen var hjemme hos dem selv lige nu. Den gamle 
mand vidste nemlig godt, at forældrene hang i en klokkestreng, som man siger.

”I fremtidens verden skal 
man ikke skynde sig med 
noget som helst. Man kan 
hoppe ud af hamsterhjulet 

og ind i roen og 
fordybelsen.

Beskidt, nedslidende og
ensformigt arbejde over-
lader man til robotter.
I centrene er der, som jeg
har fortalt tidligere, uanede
mængder af muligheder for
at beskæftige sig med noget,
man synes er interessant og
noget, man gerne vil blive
klogere på.

I fremtiden arbejder man med dét, 
som giver mening, dels for en selv, 

dels for samfundet.
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Krigsførelse, hjemløshed, fattigdom, sult – disse ting er ikke de eneste problemer
i verden.
I de seneste 200 år har vi mennesker misrøgtet vores jordklode i en grad, så det har
ændret klimaet. Vi har forurenet den luft, som omgiver os. Vi har forurenet havet
omkring os. Vi stjæler fra jordens indre, for at vi kan omgive os med masser af ting
og for at få benzin til vore biler.

Og vi har gjort dette i så stor en grad, så vi rent faktisk er ved at udrydde os selv. Vi
mennesker lever, som om vi har fire jordkloder til vores rådighed.

Jordkloden reagerer på dette ved at der opstår forfærdelige vejrsituationer,
oversvømmelser, skovbrande. Der falder syreregn ned på grund af luftforureningen.

Dette begyndte de unge mennesker at blive opmærksomme på. De blev bange for
fremtiden. De strejkede. Millionvis af unge mennesker overalt i verden gik på gaden
i protest og for at råbe landets ledere op. Der skal ske en ændring, og det skal ske
NU!
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Ann kiggede på den gamle mand. Hun sagde: "De fortalte vel også om, at der
ikke var nogen butikker. At folk ikke havde nogen penge.” Ann syntes ikke rigtig
hun havde forstået den del af historien. ”Hvad er res…. øh, res… hvad hed den
nye slags penge-noget?”

Den gamle mand lo. Han kunne godt forstå, at Ann ikke kunne huske det lange
ord, og egentlig nok ikke kunne forstå, hvordan der kunne være en verden
uden penge.

Han ville forsøge at forklare børnene dette: ”Det hedder Ressourcebaseret
Økonomi, og det hedder sådan, fordi I husker nok, at jeg fortalte, at
menneskene i fremtiden indså, at alle ressourcer her på jorden skulle tilhøre
alle mennesker. Og fordi vi deler det hele i fællesskab, passer vi bedre på det.

I fremtiden er det lige meget på hvilken plet her på 
jordkloden, du bliver født. Alle steder vil der være lige 

adgang til en bolig, til rent vand og ren luft, til medicin, til 
sund mad og til de ting, du gerne vil lære eller lave.
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Den gamle mand ville give børnene et par eksempler, så de måske ville kunne
forstå tanken bag Ressourcebaseret Økonomi. Han sagde: ”Lad os i tankerne gå
en tur på havnen. Kan I se for jer, alle de både, der ligger der?

Alle både i dag har en ejer. I fremtiden vil alle både, der ligger i havnen, være til
rådighed for alle byens beboere, og der vil forresten ikke ligge mange både i
havnen. For ved hjælp af den kunstige Intelligens bliver det udregnet, hvor
mange både, der er behov for i den by, havnen ligger i, og et bookingsystem
styrer anvendelsen af bådene.

De både, som der er behov for, bliver brugt af sejleglade mennesker, og det er
derfor så få af dem ligger i havnen. Bådene er nemlig ude på vandet!
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Nu skal I se for jer, hvordan det ser ud på en golfbane i dag. Har I været på en 
golfbane før?” Jo, begge børnene havde bedsteforældre, som spillede golf. ”Ok, 
hvad ser I?” ”Jeg ser en masse mennesker, som går rundt med en lille vogn hver  
med en masse pinde i,” sagde Ann. 

”Ja, og de pinde hedder golfkøller, og hver person ejer den lille vogn og tager 
den med sig hjem, og derfor skal der i dag produceres rigtig mange golfkøller 
og golfvogne, for det er meget populært at spille golf. Men i fremtiden tager 
man ikke vognene med hjem, for de er jo fælles eje, så de bliver stående i 
golfklubben, så den næste, som vil spille, bare kan tage en vogn. Og det er igen 
den kunstige intelligens, som har regnet ud, hvor mange vogne og køller der er 
brug for i den bestemte by.

I fremtiden bliver der produceret langt færre ting, end det gør i dag, og de 
ting som bliver produceret, bliver produceret, fordi den kunstige intelligens har 
beregnet, at der er et behov for den ting. Og så bliver den lavet af så god 
kvalitet, så den varer i rigtig lang tid.  Der bliver ikke meget spild af noget som 
helst i fremtiden!”
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Og de erfarede, som tiden gik, at ingen mennesker var grådige, kriminaliteten
forsvandt, handel med stoffer forsvandt, mange sygdomme forsvandt, og
eftersom alle medicinske forskere samarbejdede om at finde medicin og
vacciner uden at skulle konkurrere med hinanden for at komme først for at
tjene flest penge, ja, så kunne de hjælpe syge mennesker til at blive raske.

Endelig var verden klar til at bryde det gamle monetære system ved at indføre
Ressourcebaseret Økonomi.

Og fordi menneskene i fremtiden samarbejdede om at forbedre omgivelserne,
tog det kortere tiden end forventet at skabe en god verden for alle klodens
beboere.”

Børnene takkede den gamle mand for den gode historie. De kunne mærke, da
de gik hjem, at de havde en lys fornemmelse indeni.

De syntes, de nu havde fået håb for fremtiden.
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Efterskrift:

En dag så jeg en film på YouTube kaldet ”The Choice Is Ours” ... og jeg vidste med
det samme, at jeg var nødt til at give budskabet fra den film videre til børn og
unge. Filmen handler om en ny samfundsstruktur udtænkt af Jacque Fresco (der
døde i 2017 i en alder af 101) med hjælp fra sin partner, Roxanne Meadows. Jeg
var nødt til at plante dette lille frø: Det er muligt at ændre samfundet - at ændre
verden - for at redde vores planet!

The Venus Project er en Ikke-For-Profit organisation startet af Jacque Fresco og
Roxanne Meadows, der repræsenterer kulminationen på Jacque's livsværk.

De fleste mennesker tror, at Venusprojectet kun handler om Ressourcebaseret
Økonomi, teknologier, design, nye byer, og et samfund uden penge, og måske
læseren af denne bog vil få det samme indtryk, men Jacque Fresco har også
undersøgt, hvilken udvikling mennesket skal gennemgå. Hvis folk virkelig ønsker en
ny og bedre verden, er der meget mere i det, end at droppe det monetære system
og bruge ny teknologi.
Det handler også om at ændre den måde, vi tænker, taler og behandler hinanden
på, hvordan vi opdrager vores børn, og hvordan vi lever sammen. Byerne og
livsstilen er designet til at forbedre vores tankegang.

Desværre har ingen by – udtænkt af Jacque Fresco og beskrevet i min bog – taget
form endnu i 2021. Der er dog et center i Florida, bestående af ti bygninger fyldt
med tegninger og modeller designet af Jacque Fresco, og centeret er åbent for
publikum hver lørdag året rundt. Men planen er, at når der er rejst penge nok (i
overgangsfasen bliver det nødt til at være penge med i spillet), vil en by blive
bygget. Man kan kalde det en demonstrations by – en by, hvor folk selv kan se,
hvordan denne struktur for fremtiden kan fungere, og hvilken virkning den vil have
på folk, der bor der.

Denne historie lyder som Utopia. Det behøver det ikke at være. Det kan gå i
opfyldelse. Vi har teknologien til at lave den slags byer – hvilket kan påvirke,
hvordan folk opfører sig! Alt, hvad der er blevet fortalt i e-bogen om, hvordan en
ny verden kunne fungere, er baseret på fakta, eksperimenter og empiriske
undersøgelser udarbejdet af Jacque Fresco (og dem, der inspirerede ham i hans
liv). Mere kan findes på www.thevenusproject.com.
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Den udgave, du sidder med på skærmen/i hånden, er den danske udgave, 
hvor layoutet er mit eget.

Bogen er oversat til engelsk og med nyt layout og kan  købes her:
https://www.thevenusproject.com/multimedia/postcard_from_the_future_e
-book_promotion/

Det er, som om jeg har været på en lang rejse. Rejsen begyndte som sagt 
med at jeg så ”The Choice is ours” på YouTube. 
”Børn og unge må blive oplyst om dette projekt," var min allerførste tanke.

Dernæst tænkte jeg, at jeg må bede om tilladelse til at bruge fotografier. Så 
jeg kontaktede lederen af The Venus Project, Roxanne Meadows, og 
forbavsende hurtigt modtog jeg et positivt svar! Jeg fik tilladelse til at skrive 
en børnebog, og jeg kunne bruge fotografier, hvis manuskriptet blev 
godkendt. 
Og jeg fik en kontaktperson, Sue Everatt, bosiddende i  Spanien. Nu var 
rejsen for alvor begyndt! Sue har været en enorm hjælp! Jeg kunne spørge 
hende om alle mulige ting, og hun svarede altid utrolig hurtigt og klart, så jeg 
blev klogere og klogere på Venusprojectet. 

Endelig var det danske manuskriptet færdigt, og ved hjælp af en engelsk 
bosat veninde og min søn, blev manuskriptet oversat til engelsk og Sue tog 
den engelske udgave med til Roxanne Meadows i Florida. Manuskriptet blev 
godkendt og i den engelske udgave er der et væld af fotografier, som belyser 
projektet meget, meget bedre end mine illustrationer gør.

Efter nogen tid, blev jeg kontaktet af Sue, at Roxanne gerne ville Skype med 
mig! Jeg gik lidt i panik, fordi jeg ikke kan lide Skype eller at tale i telefon, 
men Sue gjorde det klart for mig, at jeg var nødt til at tale med Roxanne -
dette kunne ikke gøres skriftligt.
Roxanne og jeg talte på Face Time i en time og tre kvarter! Jeg blev så meget 
klogere om mange ting – og der var dele af mit manuskript, der skulle 
omskrives, og det blev det. 

Den næste person, jeg "mødte" var Ray Seeger. Med stor respekt for mit 
arbejde begyndte Ray at redigere manuskriptet, og jeg var utrolig tilfreds 
med samarbejdet. 

Og samtidig var både Theofilos Chaldezos og Roxanne en del af processen. 

https://www.thevenusproject.com/multimedia/postcard_from_the_future_e-book_promotion/
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Theofilos blev også et positivt bekendtskab med sin skarpe viden og 
forståelse for at gøre den engelske tekst klar og korrekt.  

På grund af personlige årsager stoppede Ray redigeringen, men min rejse 
kunne ikke stoppe der. Så jeg bad Roxanne om at finde nogen til at tage 
over, og det var her Carey Rowanoak, USA, kom ind i billedet. Carey og jeg 
havde et godt samarbejde - hun stod op, da jeg gik i seng og vice versa -
men der var ofte omkring en time i løbet af dagen, hvor vi var i direkte 
kontakt. 
Intet blev redigeret eller ændret uden at jeg først blev spurgt, og vi 
arbejdede sammen i et par måneder.

Endelig skulle der laves layout til bogen, og det var her Christopher Stroud
kom ind i billedet. Igen, en vidunderlig oplevelse for mig. Jeg er så tilfreds 
med resultatet! Hans layout findes dog kun i den engelske udgave 
https://www.thevenusproject.com/multimedia/postcard_from_the_future
_e-book_promotion/

Arbejdet har stået på i to år, med Sue på sidelinjen i mere end et år, og 
Roxanne og de andre med på sidelinjen i mere end et halvt år.
Alt i alt – sikke et fantastisk hold! 
Jeg kan ikke sige nok tak til, hvor fantastisk det har været at arbejde med 
dem alle på dette projekt. 

Jeg håber, at budskabet om Venusprojektet når ud til rigtig mange børn og 
unge, vores kommende generationer.

Om ikke andet, så til inspiration.

Alexandra Moysey

https://www.thevenusproject.com/multimedia/postcard_from_the_future_e-book_promotion/
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Denne liste kommer med her, så du kan få en fornemmelse af, hvor mange 
fotografier, der er med i den engelske udgave.

Tekst & tegninger: Alexandra Moysey

Redaktører: Carey Rowanoak, Roxanne Meadows, Ray Seeger and 
Theofilos Chaldezos

Layout: Christopher Strout

Original Architectural Design: Jacque Fresco (side 10, 22, 24, 25, 43, 55, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 75, herunder Venus Project design) 

Modeller: Jacque Fresco, Roxanne Meadows (side 17, 18, 21, 38, 39, 41, 
61) 

Model Fotografier: Jacque Fresco, Roxanne Meadows (side 17, 18, 21, 38, 
39, 41, 61) 

CGI: Jeff Grigsby (side 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 37, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 
62, 63, 64, 65, 79) 

Venus Project Design Team (side 19, 35, 58) 

Doug Drexler (59, 60) 

www.thevenusproject.com

www.resourcebasedeconomy.org

Film: “The Choice is Ours” på The Venus Project’s Youtube kanal

Children’s Book: The Rings of Venus af Pat McCord

http://www.thevenusproject.com/
http://www.resourcebasedeconomy.org/

