Göteborg 2050-förort till Skövde
Göteborgs framtid ser inte ljus ut. Som förort till det starkt växande Skövde och med
McDonalds mat som enda livsmedel kan det verka rätt hopplöst för oss. Men för det
slutar inte Göteborg att fungera, böcker släpps och alla hänger med i modet.
När jag funderar på år 2050 känns det så långt bort… när man väl tänker efter. Då kommer
jag att vara 64 år, om jag ens lever. Jag kommer att ha ett år kvar innan jag pensionerar mej.
Jag kommer att berätta för ungdomarna när Internet blev populärt och hur långsamt det gick
innan man kom på bredbandet. Kanske kommer ordet Internet inte ens säga dem något.
Kanske har man kommit på ett ännu mer effektivt kommunikationsmedel. De kommer nog att
skratta när jag berättar om att jag bara hade tre kanaler på min TV, som är ”skogs-tv” redan
nu, och som sändes analogt. Men vid 2050 kommer folk att ha insett att allt tv-tittande och
Internet inte är bra för hälsan och det finns mindre kommersiella kanaler när färre tittar på TV
dagligen.
Mobilkunskap har blivit ett ämne i grundskolan där barnen lär sej att göra sina egna
ringsignaler och läser om mobilens historia.
Höstmodet 2050 domineras av trendiga näsvärmare i olika färger. Populärast är de stickade
modellerna som man sätter på huvudet med hjälp av ett resårband.
Göteborg är en förort till Skövde som är en jättelik stad. Skövde expanderar med rasande fart
på grund av flera nya industrier som började blomstra under 2010-talet. De startades av två
medelålders män som bodde i den dåvarande utkanten av Skövde, nuvarande centrum. Deras
respektive karriärer började småskaligt med bandet på Volvo och i charken på Coop. Likt
Macintosh, Nike och Nokia började de sedan sin företagsamhet med att sälja gummistövlar
från en bil runt om i staden. Efter det började de sälja strykbrädor och strykjärn i stor skala
och efter det rullade det på. Hela Sveriges ekonomi står och faller på dessa företag som gett
landet hög status i världen.
Men ett företag som har ännu mer makt är McDonalds som har tagit över hela världens
matmarknad. De blev på 2020-talet ett sånt billigt alternativ till vanliga restauranger och
kiosker att de andra gick i konkurs. McDonalds utvidgades och efter 20 år hade de även
konkurrerat ut alla vanliga mataffärer. McDonalds har alltså monopol på hela proviant sidan
och kan köra med människor lite hur som helst! På grund av maten har fler blivit tjockare men
många har ändå blivit smalare eftersom de är rätt trötta på McDonalds.
Men något roligt händer också på våren 2050. Då släpps nämligen den svenska översättningen
på den sjunde och sista delen av Harry Potter! Det tog J.K. Rowling ett antal år innan hon
skrev färdigt den sjätte delen, och när hon 2043 släppte den sjunde delen på engelska så var
den så tjock att det tog översättaren 7 år att översätta den.
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