Call for papers – andra försök

Välfärdsstaden – vart är du på väg?
Stadshistoriska dag på Stockholms universitet, 24 april 2019

1900-talets Sverige var en av världens mest
framstående välfärdsstater. Svenska städers
och tätorters utseende präglas än idag av
denna historia. Under 1960- och 1970-talen
rev de flesta städer och tätorter en stor del
av sin historiska bebyggelse för att anpassa
ortens bebyggelse och infrastruktur till idén
om ett modernt, industrialiserat och
bilburet samhälle. Dessa välfärdsstäder
skulle ingå i ett nytt samhälle, helst utan
referenser till sin egen historia.
Modernisieringen använde sig av ett
begränsat antal mallar för hur den moderna
staden borde se ut.
Rivningar och efterföljande moderniseringar har sedan dess allmänt kritiserats, inte minst för att
de skapade fula och identitetslösa städer. Bland stadsplanerarna och arkitekterna finns en ingående
debatt om denna epok. Humanister och samhällsvetare verkar däremot ha svårt att värdera den
modernism och de samhällsidéer som styrde processen. Vi vet inte riktigt var vi befinner oss i relation
till denna numera historiska period. Följaktligen finns det inte ett enda museum som beskriver den
svenska välfärdsstatens modernitet och dess motsägelser. Detsamma gäller för själva välfärdsstäderna.
De är för det mesta bevarade, även om själva välfärdsstaten sedan 1980-talet förändrades från grunden.
Välfärdsstatens historia har undersökts många gånger. Dess konsekvenser och kvarlevor i
Sveriges städer och tätorter förtjänar dock mer uppmärksamhet. Hur förhåller sig dagens städer till en
modernism som har blivit historia? Hur presenteras och behandlas den? På vilket sätt kan
välfärdsstadens arkitektur och stadsplanering anpassas till dagens behov och ett samhälle som inte är en
modernistisk välfärdsstat längre?
Workshopen riktar sig till alla humanister och samhällsvetare med intresse för välfärdsstaden.
Meningen är att skapa ett långsiktigt tvärdisciplinärt samarbete kring välfärdsstadens historia och på så
sätt dess framtid. Är du intresserad av att delta? Skicka gärna en kort beskrivning av ett föredrag på 15
till max 20 minuter (½ till 1 sida) till heiko.droste@historia.su.se, senast den 15 januari 2019.
Workshopen äger rum den 24 april 2019 på Stockholms universitet. Stads- och kommunhistoriska
institutet kommer att täcka alla kostnader för deltagarna. Åhörare är väldigt välkomna, efter anmälan,
till samma adress. Ingen konferensavgift utgår.
Heiko Droste
heiko.droste@historia.su.se,
http://urbanhistory.historia.su.se/

