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Ved den tid, år 2300, kan historien fortælle, at for omkring 300 år siden var
Danmark et selvstændigt kongerige, hvor regenten var konge eller dronning
efter arveberettigelse dertil.
For styring af kongerigets love, efter grundlovens bestemmelse af 1849, var
ansat et folketing på 179 medlemmer, som var folkevalgte ud af det daværende
danske samfund, som kunne være fra forskellige samfundsfag, opdelt i partier
mellem en såkaldt rød og blå blok. Valgperioder var min. 4 år, men ved
uoverensstemmelser forekom ofte valg ind imellem.
Forud for valg forekom valgkampe, som kunne være ret grove formuleringer
for vinding.
Ligeledes var Danmark opdelt i 98 kommuner underlagt 5 regioner som
forvaltede midlerne efter deres skøn, for borgers det bedste.
Som betalingsmiddel var pengesystemet i kroner og ører, 1krone=100ører. Ved
tidens udvikling med digitalisering overgik betalingsformen til taljonglering på
forskellig vis, med forskellige transaktions overførsel, som kunne være fra
mobilenhed eller et såkaldt dankort.
Den reelle penge betalingsmiddel med kroner og ører, blev med tiden en
uddøende betalingsproces.
I vor tid ved år 2300, var Danmark for over 300 år siden et idylliskpræget
selvstændig land med mange kulturelle seværdigheder, som nu mere eller
mindre er gået til grunde på grund af menneskets ubetænksomhed ved brug af
miljøskadelige stoffer.
Ligeledes er store dele af det danske landskab forsvundet under havet på grund
af stigende vandmasser, ligesom den har været involveret i flere verdenskrige
som har ødelagt de gamle kulturskatter.
Efter genopretning af flere krige, er Danmark nu bleven en ny nation og er ikke
mere et selvstændigt kongerige, den er nu et underlagt unionsstat i et større
EU sammenhæng, hvor det nu er klistret til med asfalt, ligesom de naturskønne
områder, samt skønne strandarealer nu er overfyldte med sommerhuse for
brug af alverdens rigmænd, ligesom det øvrige landskab vil være udlagte til
naturparker, hvorved er fyldte med ulve og andre rovdyr med tilpasning ved
dennes natur.
Fra årerne midt 1900-tallet til begynder år af 2000-tallet, blev Danmark
forvandlet fra et arbejdsomt livsførelsesrige, til en robot skabende
produktivitets fremstiller, af dagligdagens forbrugs anvendelser.

Menneskehænder som arbejdskraft blev med tiden overflødig, de maskinelle
robotter tog over.
Digitalisering af alt data føring, blev til virkelighed, ikke mindst den daværende
mobiltelefon, som for enhver fra barn til voksen, var et værktøj som kunne
anvendes til alt muligt og var ved hånde på enhver som fulgte gader og
stræder.
Ligeledes blev alt elektronisk udstyr, som håndværktøjer og alt af såkaldt
hvidvare opfunden, og var standardudstyr i alle hjem.
Det verdensomspændende Facebook blev opfunden og blev informationskilde,
for alt og alle.
Datidens største syndebukke blev den tiltagende brug af jordens fossile
brændstoffer som benzin og olie, som anvendelse for datids bilers drivkraft og
har været det gennem dens 100 årige historie, som løbende blev tiltagende,
samt for brug ved den megen flytransport som gennem årerne ligeledes tiltog
ret kraftig.
Ved år efter 2000, blev påbegyndt tanke for andre driftsbrændstoffer, da den
fossile nu var en begyndende klimabelastning, da dennes affaldsgasser, blev
betegnet som CO2 udslip til skade for klimamiljø, hvorved flere dele af
fortidens Danmark led skæbnen og måtte bukke under for overfyldte
havvande, fra fortidens smeltede ismasser.
Herved nævnte er kun et brøkdel af, hvad fremtiden om 300 år kan fortælle om
nutiden, da denne ved tid er bleven historie.

