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Historisk ontologi och svensk konstmusik
Till konferensen kommer jag att diskutera förhållandet mellan historisk ontologi och det
(musik)historiska material som forskaren har för handen. Med detta avser jag att studera de
sätt som kategorier, begrepp, idéer, institutioner och människor samverkar, för att på så
sätt beskriva eller förklara hur (någon del av) verkligheten såg ut i det svenska musiklivet
under 1940-, 50- och 60-talen.
Härav följer att jag delvis vänder mig mot tidigare historiska beskrivningar om hur
exempelvis ”modernisterna (Måndagsgruppen) marginaliserade de s.k. traditionalisterna”,
då dessa har tenderat till att bli till sanning.
Syftet är inte att beskriva sanningen, utan snarare hur denna har kunnat etableras som
sådan. Genom en idéhistorisk analys på musiklivet vid denna tidpunkt, med fokus på aktörers trosföreställningar, på de sammanhang (institutioner) som dessa interagerade med,
samt på det intellektuella/kulturella klimatet, vill jag erbjuda en annorlunda historisk bild än
vad som tidigare presenterats.

