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Sammendrag 
Edvard Munchs kunst omhandler i stor grad forholdet mellom mann og kvinne. Skildret 

gjennom kunstnerens erfaringer med livet framstiller kjønnsmotivene spenninger i dette 

forholdet og skaper debatt blant kunstforskere. I 1997 forsøkte Patricia G. Berman å belyse 

tendensene i Munch-forskningen ved å presentere et mer nyansert bilde av kunstneren og hans 

femme fatale. Gjennom en komparativ historiografisk metode undersøker oppgaven Bermans 

idéhistoriske tilnærming, i lys av feministisk teori og et utvalg av representativt, komparativt 

materiale. Analysen drøfter fem egenskaper ved undersøkelsesmaterialet. Tema, antagelser, 

teori, metode og funn blir sammenlignet og diskutert. Berman tar avstand fra de tradisjonelle 

biografiske og individuelle fortolkningene, og retter blikket mot sosiale og kulturelle 

mekanismer. Gjennom en kritisk dekonstruksjon belyser hun de etablerte tendensene og 

foreslår en ny, idéhistorisk forståelse. Berman forkaster ikke de tradisjonelle forståelsene, 

men stiller seg kritisk til en essensialisering av Munch som isolert, nordisk geni. I stedet 

bygger hun bro mellom den tradisjonelle Munch-forskningen og en nyere, internasjonal og 

kontekstualiserende tilnærming til mannen og kunstneren. Foruten en presentasjon og 

sammenligning av den undersøkte litteraturen, blir Munch-forskningens utfordringer tatt opp. 

Det ville vært et svært ambisiøst prosjekt å forsøke å løse denne problematikken. Det er derfor 

heller oppgavens mål å belyse forskingsfeltets kompleksitet. Bermans bidrag til den 

historiografiske utviklingen er, i tillegg til de feministiske impulsene, en sosialhistorisk 

forståelse av Munch og hans kjønnsmotiver. Hun plasserer kunstneren i en bredere, 

internasjonal kontekst, og støtter på denne måten framveksten av en ”ny” Munch-litteratur. 

 

Ordtall: 22,483
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Forord 
Interessen for Edvard Munch og hans kjønnsmotiver ble vekket gjennom emnet Edvard 

Munch: Kunst og kontekst, som jeg tok i min Bachelorgrad ved Universitet i Oslo. Den 

endelige problemstillingen ble utarbeidet i løpet av de første semestrene av Mastergraden. 

Jeg vil uttrykke spesiell takk til min veileder Erik Mørstad, for faglig veiledning og 

konstruktive tilbakemeldinger. Jeg vil også takke ansatte ved Munch-museets bibliotek for 

god hjelp i anskaffelsen av relevant litteratur. Til slutt vil jeg takke min mann for god hjelp og 

støtte gjennom hele skriveprosessen. 

Ewelina E. J. Knutsen 

Oslo, mai 2012 
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1 Introduksjon 
”Jeg maler ikke det jeg ser – men det jeg saa”1 

I 1944 etterlot Edvard Munch seg en omfattende kunstproduksjon som satte dype spor i norsk 

og internasjonal kunsthistorie. I løpet av sitt liv markerte han seg med en turbulent 

kunstnerkarriere, en unik stil, samt betydelige motsetninger og spenninger i sine kunstneriske 

framstillinger. Men mest av alt etterlot han kunstverkene som uttrykker hans personlige 

erfaringer med livet. Sitatet ovenfor illustrerer Munchs oppfatning av sin egen kunst. Verkene 

skulle framstille kunstnerens inntrykk av livet, filtrert og bearbeidet av hans hukommelse. 

Munch lot seg tydelig inspirere av den europeiske kunsten.  Gjennom sitt opphold i Paris fikk 

han et innblikk i de ”gamle” impresjonistene som blant andre Monet og Pissarro, samt 

muligheten til å studere de ”nye” malerne som van Gogh og Gauguin.2 I sin søken etter et 

dypere budskap som kunne uttrykke personlige følelser og opplevelser, hentet Munch 

inspirasjon fra de internasjonale kunststrømningene i Europa.3 

Siden begynnelsen av sin kunstneriske karriere var Munch spesielt opptatt av forholdet 

mellom mann og kvinne. Gjennom flere av sine verker presenterer han det til tider 

kompliserte forholdet mellom disse to. Kjærlighetstemaet, som preger kunstnerens livsvarige 

prosjekt Livsfrisen, framstiller de ulike nyansene i forholdet mellom kjønnene. Gjennom en 

kunstners blikk og en manns erfaringer skildrer Munch mannens dilemma. 

Kjærlighetsforholdet mellom mannen og kvinnen dominerer frisen. Munch var selv ofte 

omgitt av en rekke kvinner som på ulike plan kom til å få stor betydning for ham. Først og 

fremst ble Munch preget av tapet av både sin søster og sin mor. Sorgen over disse to kommer 

til uttrykk i en rekke verker der deres bortgang blir tematisert. Videre fikk kunstneren sterke 

bånd til sin søster Inger og tante, Karen Bjølstad. Dette er tydelig i Munchs etterlatte 

brevkorrespondanse, samt hans portrettmaleri av Inger. Munch hadde i tillegg en rekke 

kunstnerkollegaer som Oda Krohg og Asta Nørregaard, og til slutt en rekke 

kjærlighetsforhold. Tulla Larsen, Eva Mudocci, Emilie Thaulow og Dagny Juel hadde alle 

relasjoner til Edvard Munch. Hvis en tar i betraktning Munchs nære forhold til det motsatte 

kjønn, er det ikke overraskende at kvinnen fikk en sentral plass i hans kunst. 

                                                 
1Edvard Munch, Livsfrisens tilblivelse (Kristiania: ant. i samarbeid med utstillingen hos Blomqvist, datert 1928), 
s. 1. 
2 Atle Næss, Munch: En biografi (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2004), s. 98f. 
3Gunnar Danbolt, Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag (Oslo: Det Norske Samlaget, 
2001), s. 230f. 
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Den kunstneriske blomstringen som kan spores i Livsfrisen tyder på en prosess der Munch 

både som mann og kunstner kan sies å bevege seg gjennom tre ulike stadier i forholdet til 

kvinnen. Det første stadiet framstiller et spennende og romantisk forhold. Mannen og kvinnen 

utforsker hverandre og innleder et kjærlighetsforhold.  Etter hvert beveger bildenes tematikk 

seg inn i det andre stadiet. Her blir forholdet mellom mannen og kvinnen problematisk på 

grunn av sjalusi. Arve Moen forklarer dette stadiet som en slags konflikt mellom Munchs 

fortid, som ble preget av et godt og trygt forhold til kvinnene rundt ham, og hans tilhørighet 

til bohemmiljøet, som i stor grad ble preget av en opphetet, anarkistisk og løssluppen 

livsmoral.4 I denne perioden levde kunstneren et slags dobbeltliv som medførte en 

skyldfølelse i forholdet til disse to, hjemmet og utemiljøet. Munchs mislykkede forsøk på å 

flykte fra denne indre uroligheten resulterte i en mangeårig kamp og et splittet sinn. Det tredje 

og endelige stadiet begynner etter Munchs opphold på Daniel Jacobsons private klinikk i 

København og følger hans kunstproduksjon ut livet. Etter en grundig selvanalyse utvikler 

kunstneren et personlig verdensbilde og livssyn.5 

Som følge av denne indre kampen og splittelsen, spesielt i forholdet til det motsatte kjønn, 

etterlot Munch seg en rekke motsetningsfulle og oppsiktsvekkende kvinneframstillinger. 

Disse motivene har siden Munchs tid fascinert kunstkritikere og invitert forskere til nærmere 

undersøkelse og fortolkning. På den ene siden etterlot kunstneren seg nedtegnelser og notater 

som delvis kan forklare motivene. På den andre siden har dokumentene imidlertid vært preget 

av vage formuleringer og Munchs subjektive fordreininger av virkeligheten, noe som gjør det 

problematisk å utelukkende støtte seg på slikt primærmateriale i fortolkningen av hans kunst. 

Med grunnlag i det tilgjengelige primærmaterialet, utstillingskataloger, biografier og 

kunstnerens kunstproduksjon, har forskere og kunstkritikere ofte vektlagt ulike forhold i 

forståelsene av Munchs kjønnsmotiver. De ulike forståelsene har ofte reflektert etablerte 

"myter", fortolkningstradisjoner og tendenser i jakten på en meningsgivende kontekst og 

drivkraft bak produksjonen. Med Munch-museets åpning i 1963 skjøt forskningen på Edvard 

Munch fart og fikk mer oppmerksomhet på det internasjonale nivå. Ny tilgang på verker, 

skisser og dokumenter ga forskerne nye muligheter til å skaffe empirisk belegg for sine 

synspunkter og teorier. Det har skjedd en tydelig utvikling mellom det tidlige 1900-tallet og 

det 21. århundret. 

                                                 
4Arve Moen, Edvard Munch: Kvinnen og Eros (Oslo: Forlaget Norsk Kunstreproduksjon, 1957), s. 12f. 
5Moen, Edvard Munch: Kvinnen og Eros, s. 14. 
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Det finnes i hovedsak fem viktige historiografier som drøfter utviklingen i Munch-

forskningen. Tekstene forsøker å sammenfatte tendensene som har preget forskningen, samt 

belyse hvordan Munch-litteraturen gradvis har blitt profesjonalisert og fornyet.6 Den første 

historiografiske oversiktsartikkelen ble skrevet av Arne Nygård-Nilssen i 19347 og tar for seg 

en vurdering av tyske og andre utenlandske publikasjoner om Munch. Forfatteren kritiserer 

den norske gruppen for deres manglende forståelse av kunstneren. I motsetning til Nygård-

Nilssens kritiske syn på det norske kunstmiljøet, drøftet Arne Eggum i 19828 Munchs 

kunstneriske offentlige fremtreden som forsterket gjennom hans kunstnerkollegaer og 

samtidige kunstkritikere. Eggum argumenterer for en synlig utvikling i den norske Munch-

forskningen etter 1963, og påpeker utstillingskatalogenes bidrag til en mer omfattende 

Munch-litteratur. I 19949 publiserte Patricia G. Berman en historiografisk studie, der hun 

hovedsakelig tar for seg en kritikk av den nordiske forskningen på Munch. I 200810 skrev hun 

på nytt en artikkel der hun bygger videre på sin studie fra 1997, ”Edvard Munch: Women, 

’Woman’, and the Genesis of an Artist’s Myth”, og argumenterer for en historisk fortolkning 

framfor en romantisert og mytisk forståelse av kunstneren. I begge tilfellene blir 

hagiografiske tilnærminger til Edvard Munch kritisert framfor mer idéhistoriske 

teoretiseringer.11 Den siste historiografien ble skrevet av Terje Borgersen i 201112 og 

oppsummerer de forgående historiografiene. Borgersen benytter seg av historiografiene nevnt 

ovenfor og undersøker gjennom disse hvordan framvekten av den ”nye” Munch-forskningen 

skiller seg fra den eldre litteraturen. 

I 1982 etterlyste Arne Eggum forskning som kunne plassere Edvard Munch og hans kunst inn 

i sin egen samtid. Eggum kritiserte forfattere som drøftet kunstneren på et internasjonalt nivå, 

men som ofte løsrev han fra modernismens historie.13 Som det framkommer i avsnittet 

ovenfor, har den amerikanske forskeren Patricia G. Berman bemerket seg med sine inngående 

studier av den norske kunstneren. Forfatteren tar fatt i Eggums krav om en ny plassering av 

Munch, og selv om hun ikke er den første til å teoretisere kunstneren i forhold til en 

                                                 
6Terje Borgersen, "Hvem er Edvard Munch i Kunst og Kultur?," Kunst og Kultur 94(2011): s. 88. 
7Arne Nygård-Nilssen, "Munch-litteraturen," Kunst og Kultur 17(1934). 
8Arne Eggum, "Litteraturen om Edvard Munch gjennom nitti år," Kunst og Kultur 65, nr. 4 (1982). 
9Patricia G. Berman, "(Re-) Reading Edvard Munch. Trends in Current Literature," Scandinavian Studies 66, nr. 
1 (1994). 
10Patricia G. Berman, "Edvard Munchs mange liv," i Edvard Munch – Samlede malerier, red. Gerd Wold (Oslo: 
Cappelen Damm, 2008). 
11Borgersen, "Hvem er Edvard Munch i Kunst og Kultur?," s. 88. 
12Borgersen, "Hvem er Edvard Munch i Kunst og Kultur?." 
13Eggum, "Litteraturen om Edvard Munch gjennom nitti år," s. 276. 
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sosialhistorisk kontekst, blir hennes forskning ofte oppfattet som banebrytende. Ved å 

bearbeide de tidligere forsøkene og bygge videre på de etablerte tendensene, beveger Berman 

seg vekk fra den tidligere Munch-forskningen og kritiserer den hagiografiske litteraturen. 

Med et idéhistoriske perspektiv, som blant annet blir presentert i studien fra 1997, støtter 

Berman framveksten av en ”ny” Munch-forskning.14 Forfatterens metodologiske og teoretiske 

rammeverk faller inn under en moderne kunsthistorisk forskningstradisjon og kan videre sies 

å innfri Frank Høifødts ønske om en Munch-litteratur som i større grad reflekterer nye 

perspektiver og bryter med det tradisjonelt individuelle og biografiske.15 

1.1 Problemstilling 
Oppgavens problemstilling angir Patricia G. Bermans tekst ”Edvard Munch: Women, 

’Woman’, and the Genesis of an Artist’s Myth” fra 1997 som undersøkelsesenhet. Teksten vil 

vurderes i forhold til feministisk teori, samt drøftes opp mot den øvrige historiografiske 

utviklingen på området. Her vil det være nødvendig å foreta et utvalg av representativt 

materiale som kan tjene som komparativ litteratur i analysen. 

Mer konkret kan det utledes tre spørsmål fra problemstillingen. For det første må vi spørre oss 

hvorvidt Bermans studie kan sies å være inspirert og påvirket av den feministiske 

strømningen i historiefaget. Her vil det bli relevant å sette Bermans tilnærming opp mot 

tradisjonell, feministisk teori og metode. For det andre må Bermans tekst sees i forhold til den 

bredere historiografiske utviklingen på området, og deretter diskuteres hvilke kritikker og 

innvendinger som kan reises mot forfatterens tilnærming og fortolkningsmønstre. Dette 

innebærer at teksten må sammenlignes med øvrige, sentrale og representative tekster. Ved å 

besvare disse to spørsmålene, kan endelig det tredje spørsmålet belyses. Dette spørsmålet 

undersøker hvilket bidrag Berman har tilført forskningsfeltet. 

Når problemstillingen er presentert, kan oppgavens tematikk kort presiseres. Med Bermans 

tekst som undersøkningsmateriale avgrenses tematikken naturlig, ettersom analysen vil 

reflektere de samme temaer som Bermans studie. Et av hennes overordnede tema er Munchs 

kvinneframstillinger, her spesielt kvinnen som femme fatale, samt kunstnerens misogyne 

rykte. Gjennom sin idéhistoriske teoretisering diskuterer Berman flere aspekter som forholder 

                                                 
14Borgersen, "Hvem er Edvard Munch i Kunst og Kultur?," s. 88. 
15Frank Høifødt, "Kvinnen, kunsten, korset: Edvard Munch anno 1900" (Doktorgradsavhandling i kunsthistorie, 
Universitetet i Oslo, 1995), s. 5. 
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seg til de kulturelle og sosiale rammene i Munchs samtid. Det er følgelig disse temaene som 

her vil bli drøftet i lys av feministisk tradisjon, samt de øvrige tendensene i 

forskningslitteraturen. 

Prosjektet vil ytterligere avgrense seg til tre tekster: den primære teksten, samt to utvalgte 

representative tekster som kan sammenlignes med Bermans studie. Grunnet oppgavens 

begrensede omfang er det nødvendig å holde undersøkelsesmaterialet på et nødvendig 

minimum. Det komparative materialet er således valgt ut på bakgrunn av Bermans valg av 

tema. Tekstene bør omhandle den samme tematikken, i dette tilfellet Munchs kjønnsmotiver 

og drivkraften bak disse. Oppgaven struktureres og avgrenses også i forhold til fem analytiske 

hovedpunkter, som er tema, antagelser, teoretiske og metodologiske rammeverk, og funn. 

Hovedpunktene utgjør viktige egenskaper ved de fleste vitenskapelige tekster og danner 

grunnlaget for en vurdering av undersøkningsmaterialet. Gjennom å analysere disse vil det 

være mulig å gi svar på de spørsmålene som følger av problemstillingen. 

Formålet med oppgaven vil derfor være å søke en begrunnelse på hvorfor Bermans 

tilnærming kan sies å falle innenfor rammene av en feministisk fortolkningstradisjon, og 

hvorledes forfatteren forholder seg til den øvrige historiografiske utviklingen på området. 

Denne utviklingen har vært preget av omfattende debatter og diskusjoner. Slik problematikk 

kan ikke løses i løpet av en masteroppgave. Jeg vil derfor heller forsøke å belyse litteraturens 

mange nyanser og utfordringer, samt søke å forklare tilnærmingene ut fra deres egne 

premisser og redegjøre for deres innbyrdes utvikling og påvirkning. Endelig har det tidligere 

også blitt fremmet et ønske om en videre sammenligning av feministisk Munch-forskning 

med mer tradisjonelt arbeidende forskere.16 

1.2 Forskningsopplegg 
Det teoretiske og metodologiske rammeverket i oppgaven er valgt på bakgrunn av Bermans 

tilnærming. Feministisk tradisjon blir den sentrale teorien i oppgaven, da denne er et bærende 

element i forfatterens forståelse. Selv om Berman ikke tilskriver seg noen konkrete, teoretiske 

perspektiv, kan en spore feministisk tankegang i hennes tilnærming til Munchs kunst. Det vil 

derfor være naturlig å undersøke Bermans studie i lys av feministisk tradisjon, uten at jeg selv 

                                                 
16 Silke Katharine Riemer, "Genusperspektiver i forskningslitteraturen om Edvard Munch (1863-1944): 
Feminister og genusforskere nyleser Munch: Kvinneligheter, mannligheter og myter" (Masteroppgave i 
kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2006). 
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vil tilskrive meg et slikt standpunkt. Foruten spor av feministisk innflytelse, trekker Berman 

også inn en rekke andre tendenser som har preget Munch-forskningen, og undersøker disse 

med et kritisk blikk. For å drøfte Bermans argumentasjon vil jeg anvende en komparativ 

historiografisk metode. Sammenlikningen av undersøkelsesmaterialet vil skje i to omganger. 

Først vil jeg undersøke eventuelle likheter og forskjeller mellom den primære 

undersøkelsesenheten og feministisk teori. Deretter vil Bermans tekst sammenliknes med det 

komparative materialet. Sammenlikningene vil skje fortløpende og trinnvis gjennom 

analysekapitlet. 

Forskningsmaterialet som undersøkes kan deles inn to grupper. Den første inkluderer den 

primære undersøkelsesenheten, altså Patricia G. Bermans tekst ”Edvard Munch: Women, 

’Woman’, and the Genesis of an Artist’s Myth”. Den andre gruppen består av det komparative 

materialet. Her har jeg valgt ut to tekster som jeg anser som representative for de øvrige 

tendensene som har preget Munch-forskningen. Tekstene er skrevet av Reinhold Heller i 

1969, ”The Riddle of Edvard Munch’s Sphinx” og Frank Høifødt i 1995, ”Kvinnen, kunsten, 

korset”. Det komparative materialet ble, som tidligere nevnt, valgt delvis på bakgrunn av 

Bermans tekt og de temaene som den drøfter, samt på bakgrunn av en evaluering av 

hovedtendensene i Munch-forskningen. Siden Munch-litteraturen i stor grad har blitt 

forankret i tidligere forskning, kan det forsvares at de to komparative tekstene langt på vei 

illustrerer de gjennomgående, tradisjonelle tendensene i litteraturen. I løpet av analysen vil, 

ved behov, det komparative materialet suppleres med annen relevant litteratur. Det har videre 

vært nødvendig å sette seg inn i biografisk bakgrunnsmateriale for Munchs livsforløp. Her 

kan Atle Næss sin biografi av Munch spesielt trekkes frem, da den utmerker seg med 

nyanserte og virkelighetsnære framstillinger av kunstneren.17 Siden oppgaven har en 

historiografisk, ikke historisk, karakter, vil det ikke være behov for direkte å trekke inn 

Munchs opprinnelige, empiriske materiale, men heller behandle den ovenfor nevnte 

forskningen. Primærkilder i forhold til Munchs kunst kan her imidlertid diskuteres indirekte, i 

de tilfeller hvor forskerne selv har trukket de fram. 

1.3 Disposisjon 
Gjennom prosjektets introduksjonskapitel har jeg forsøkt kort å gjengi de temaene som blir 

drøftet i oppgaven, samt presentert problemstillingen som skal besvares. 
                                                 
17 Næss, Munch: En biografi. 
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Undersøkningsmaterialet er blitt redegjort for og prosjektet har blitt avgrenset. Oppgavens 

struktur vil videre forsøke å følge et tradisjonelt oppsett for vitenskapelige studier. Først vil 

relevant teori bli presentert, etterfulgt av noen metodiske betraktninger. Videre vil hoveddelen 

inneholde analysen, før oppgaven avsluttes med et konklusjonskapittel. 

Oppgavens teoretiske og metodologiske rammeverk presenteres i kapittel to og tre. Her blir 

feministisk teori redegjort for, og noen sentrale forskere vil bli presentert. Disse er valgt ut på 

bakgrunn av deres innflytelse på fagfeltet, samt deres relevans i forhold til Bermans tekst og 

videre analyse av denne. Metodekapitlet begrunner og redegjør for den komparative 

historiografiske metoden. Oppgavens fjerde og lengste kapittel inneholder selve analysen, der 

den komparative historiografiske metoden vil anvendes i forhold til Bermans tekst og det 

komparative materialet. Her vil likheter og forskjeller i forskningslitteraturen bli spesielt 

understreket, for slik å gi et innblikk i feltets intrikate forskningsproblemer. Analysen vil 

dermed til dels bestå av presentasjon av forskningsmaterialet, sammenligning av litteraturen, 

og diskusjon rundt forskningens kompleksitet. Analysekapitlet vil videre deles inn i fem 

delkapitler, som henholdsvis tar for seg tema, antagelser, teori, metode og funn i de ulike 

tekstene. Delkapitlene vil videre bli systematisk strukturert etter tre aspekter: først en 

drøftelse av Bermans studie, før hennes tekst sees i forhold til feministisk tradisjon. Til slutt 

diskuteres Bermans analyse i lys av de øvrige tendensene i Munch-forskningen. Disse tre 

aspektene vil konsekvent presenteres i samme rekkefølge, slik at det blir lettere å følge 

analysen gjennom de fem hovedpunktene. Etter at det siste delkapitlet diskuterer funnene, og 

ser Bermans konklusjon i lys av feministisk teori og områdets historiografiske utvikling, blir 

oppgaven oppsummert i kapittel fem. Avslutningen vil presentere oppgavens 

hovedmomenter, samt forsøke å gi et utfyllende svar på de tre spørsmålene utledet av 

problemstillingen. Prosjektet vil så evalueres i lys av før den senere tids framvekst av en ”ny” 

Munch-litteratur. 
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2 Teori 
Oppgavens formål er å undersøke Bermans forståelse av Edvard Munchs kvinnemotiver i lys 

av feministisk teori og den historiografiske utviklingen. Berman benytter seg ikke av noe 

spesifikt teoretisk rammeverk, men teksten kan likevel implisitt tyde på at hun foruten 

tidligere forskning, også lar seg inspirere av feministisk teori. Jeg vil derfor her kort diskutere 

denne teorien, slik at jeg lettere kan evaluere dens tilstedeværelse i Bermans tekst. Jeg vil 

understreke at det i utgangspunktet ikke er i min hensikt å generelt understøtte feminismen 

som teoretisk tilnærming, men heller å belyse Bermans fortolkningsmodell og dens fordeler 

og svakheter i forhold til øvrige tilnærminger. 

2.1 Feministisk teori 
Teorier og tilhørende begrepsapparat må operasjonaliseres, slik at de blir verktøy som 

forklarer den type fenomener som forskeren er opptatt av. Anne D’Alleva påpeker at slike 

anvendte teorier skal fungere som redskap i utviklingen av presise og dyptgående spørsmål.18 

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske teorier er ofte kritiske, i den forstand at de setter 

fokus på kapitalistisk økonomi eller forbrukerkulturen. Feminisme, psykoanalyse og 

semiotikk regnes alle for å være kritiske teorier. 

Et teoretisk perspektiv skal hjelpe oss med å forme, uttrykke, reflektere og forklare et gitt 

fenomen eller verdensbilde. En teori vil derfor aldri kunne regnes for å være helt nøytral eller 

universal, heller ikke upartisk. Den vil være uttrykk for et synspunkt, skapt for en konkret 

situasjon, i en bestemt tid, eller som svar på en spesifikk hendelse. I kunsthistorien har 

utfordringene knyttet til teori ofte ligget i dens deskriptive karakter. Med positivismen og 

fokuset på en vitenskap som i større grad omhandler objektive fakta, ble personlige 

fortolkninger utkonkurrert fremfor kunstens formelle kvaliteter. Edvard Munch har, i likhet 

med andre verdenskjente kunstnere, vært målet for mye akademisk virksomhet og 

teoretisering. Her utgjør en feministisk innfallsvinkel et av de nyere fortolkningsmønstrene, 

som i motsetning til positivismen vektlegger en fortolkningsbasert analyse, fremfor kun 

bildets formelle kvaliteter. 

                                                 
18Anne D'Alleva, Methods & Theories of Art History (London: Laurence King Publishing, 2005), s. 5f. 
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2.1.1 Kvinne- og kjønnshistorie 

Kvinne- og kjønnshistorie regnes som nyere innfallsvinkler til den moderne vitenskapen. 

Kvinnehistorie, som i særlig grad fikk oppslutning fra og med 1960-årene, tematiserer kvinner 

og deres roller i samfunnet. Slike studier har fått en stadig mer feministisk dimensjon, da de 

ofte fokuserer på kvinners kamp om egen identitet og uavhengighet. Slik vokste det frem en 

moderne kvinnebevegelse som satte kjønnsdiskursen på dagsorden. Mot slutten av1960-tallet 

strakte bevegelsen seg over store deler av den vestlige verden, med et felles mål om å 

synliggjøre seg i et mannsdominert samfunn. 

Fram til 1970-tallet var det kvinnehistorie og kvinners synlighetsprosjekt som dominerte 

litteraturen, men dette endret seg på 1980-tallet. Man ønsket da heller å distansere seg fra den 

tradisjonelle historieskrivningen og søke nye identitetsbegreper. Historikeren Leidulf Melve 

beskriver denne overgangen som starten på kjønnshistorien, der man nå etterlyste nye 

teoretiske perspektiv som drøftet hvordan kjønn ble konstruert og avgrenset gjennom etablerte 

samfunnsstrukturer.19 Med den nye kjønnshistorien, som stadig utfordret og utvidet flere 

forskningsfelt, kom en ny oppfatning av kjønn, ikke lenger forankret i den tradisjonelle 

politiske historieskrivningen, men som et sosialt konstruert fenomen. 

Kjønnshistorikernes ønske er å forstå historien ut ifra det konstruerte og stereotype 

mennesket, ikke omvendt. De siste årene har forskjellene mellom tradisjonell kvinnehistorie 

og kjønnshistorie blitt noe mindre aksentuert. Melve beskriver forholdet mellom de to feltene 

som en dialog, der man ønsker å samarbeide om å skape kvinners identitet. Man kan kanskje 

oppsummere kvinne- og kjønnshistorien med Bonnie Smiths utsagn, som argumenterer for at 

1970-årene undersøkte historien om kvinners fortid, 1980-årene tilførte mer kunnskap om 

kjønn, og det man trenger i dag er en mer global og komparativ tilnærming til begge 

perspektivene.20 

Som en del av kjønnshistorien, er feminismen opptatt av å undersøke de sosiale og 

kontekstuelle omstendighetene rundt kvinners historie. Feministene forstår historien ut ifra 

samfunnsmessige strukturer, snarere enn kun de historiske hendelsesforløpene. Det er særlig 

tre aspekter som karakteriserer den feministiske teorien. For det første bryter feministene med 

den tradisjonelle historien i dens vektlegging av politikken. Melve finner her likheter mellom 

                                                 
19Leidulf Melve, Historie: Historieskriving frå antikken til i dag (Oslo: Dreyers Forlag, 2010), s. 235. 
20Bonnie Smith, sitert i Melve, Historie: Historieskriving frå antikken til i dag. 
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feminismen eller kjønnshistorien og typiske globalhistoriske tilnærmingsmåter.21 Videre er 

feminismen opptatt av språk, kunnskap og maktforhold. Med andre ord vektlegger den i stor 

grad kommunikasjonsfaktorer og diskurs i vitenskapelig arbeider. Til sist påpeker Melve 

teoriens tverrfaglige karakter. En feministisk tilnærming innebærer ofte et samarbeid med 

andre fagfelt og ønsker i liten grad å legge føringer på historieskrivningen. Feministiske 

forskere beveger seg ofte på ukjente områder og leter etter mulige oversette faktorer som kan 

ha påvirket historien og historieskrivningen. 

2.2 Viktige bidragsytere 
Tradisjonelt har den vestlige kanon vært preget av et hierarkisk system, der mannens evne til 

fornuft og aktivitet har blitt rangert høyere enn kvinnens sanselighet. Feministiske forskere 

påpeker at kvinnen måtte underordnes mannen og ble betraktet som mindreverdig. 

Feministisk teori har gjerne undersøkt hvilke faktorer som har ført til at kvinnen har blitt 

nedvurdert og fratatt sosial frihet. Simone de Beauvoir var blant de første feministiske 

forskerne som konstaterte at kvinnen i lang tid har blitt definert som ”den andre”, og derfor 

dominert og underkastet av mannen. Som feminist og idéhistoriker fant Beauvoir 

forklaringspotensial i kulturens koding av kjønnsforholdet. I et asymmetrisk maktforhold ble 

kvinnen tvunget inn i en underordnet rolle, der hennes kjønn bestemte skjebnen. Den skjeve 

maktfordelingen, som ikke er eksplisitt formulert, gjorde kvinnen fremmedgjort. Hennes 

ukontrollerbare kjønn gjorde det problematisk å frigjøre seg, i motsetning til mannens 

sikkerhet og overskridende preg.22 På tross av en del kritikk rettet mot hennes essensialistiske 

oppfatning av kvinnen, regner mange moderne feminister Simon de Beauvoir som en 

foregangskvinne. 

Feministisk tilnærming i kunsthistorien har i all hovedsak tatt for seg kvinners rolle som 

kunstnere, tilskuere og subjekter. Den omhandler det kvinnelige kjønn med hovedfokus på 

hvordan det å være kvinne egentlig har vært og kan oppleves i dag. Feministiske forskere har 

utfordret kunsthistoriefaget med sin revurdering av det historiske paradigmeskiftet. 

Autoriteter, institusjoner og ideologier som tradisjonelt har vært imot kjønnsnøytralisering har 

blitt kritisert og dekonstruert.23 

                                                 
21Melve, Historie: Historieskriving frå antikken til i dag, s. 233. 
22Thomas Krogh, Historie, Forståelse og Fortolkning (Oslo: Gyldendal Norska Forlag AS, 2003), s. 407ff. 
23D'Alleva, Methods & Theories of Art History, s. 63. 
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Forskningslitteraturen rundt Edvard Munch har også blitt tilført en rekke feministiske 

tilnærminger. De siste 35 årene har forskere nylest Munchs verker med henblikk på feminitet 

og maskulinitet. For å få en oversikt over denne eksisterende, feministiske forskningen i 

Munch-litteraturen, har jeg undersøkt fire pionerfeminister, som både har bidratt til og 

utfordret den etablerte Munch-forskningen, samt tjent som forarbeider og inspirasjon til 

Patricia Bermans studie fra 1997. 

2.2.1 Linda Nochlin 

I 1971 publiserte amerikaneren Linda Nochlin boken ”Hvorfor har det ikke vært noen store 

kvinnelige kunstnere?”, der hun forsøker å forklare hva som har gjort det vanskelig for 

kvinner å drive med kunst. Problemstillingen som Nochlin stiller seg dekker et vidt tema. 

Forfatteren drøfter konflikten mellom ekteskap og karriere, kvinnelig estetikk, storhet, 

kvinner, kunst og makt. Ved å stille seg spørsmålet ”hvorfor”, blir forfatteren ansporet til å 

undersøke vilkårene for kvinners kunstproduksjon i en større, sosialhistorisk kontekst. 

Nochlin representerer den energiske og optimistiske kvinnebevegelsen som søker kunnskap 

om kvinners fortid, kunst og kultur. Med en sterk akademisk bakgrunn var Nochlin den første 

forskeren innenfor faget som kombinerte kunsthistorie og feminisme, og utfordret med dette 

den tradisjonelle kunsthistorien. Nochlins metodologiske grunnlag blir kort oppsummert i 

etterordet av Anne Wichstrøm.24 Nochlin avviser forenklet metodologi, både empirisk og 

teoretisk, og hevder at ethvert fenomen krever sin egen, unike strategi. Ved å kombinere mer 

konvensjonelle metoder innen kunsthistoriefaget, som blant annet biografisk metode, med nye 

perspektiver som sosialhistorie, sosiologi eller psykoanalyse, la Nochlin grunnlaget for en 

feministisk kunsthistorie, der hun bruker feminismen som en linse for å kunne plassere 

kunstverk i nye sammenhenger. 

I sin tilnærming fokuserer Linda Nochlin på den sosiale virkeligheten som kunsten er 

produsert i. Et styrende perspektiv er Nochlins fokus på at kunst skapes i sosiale situasjoner 

og er en del av sosiale strukturer, som igjen blir bestemt av sosiale institusjoner. Nochlin 

kritiserte den etablerte vestlige kunstkanon, med dens hierarkiske rangering av store mannlige 

kunstnere. Videre har Nochlin utfordret sin tidlige feministiske tilnærming gjennom et 

essensialistisk syn på kvinnekjønnet og kvinnelige kunstneres feminine fellestrekk. Fra å 
                                                 
24Linda Nochlin, Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere? (Oslo: Pax Forlag A/S, 2002), s. 
173. 
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avvise et særskilt og gjenkjennbart uttrykk i den kvinnelige kunstproduksjonen, reviderte 

forfatteren sin avvisning i senere tid, og kom frem til at kvinnelige kunstnere bruker sine 

felles, sosio-kulturelt konstituerte erfaringer og følsomhet. 

2.2.2 Griselda Pollock 

Samtidig som Nochlin utfordret Nordamerikanske forskere, introduserte den britiske Griselda 

Pollock bekymring over den tilstivnede kunstforskningen i Europa. I likhet med Nochlin la 

Pollock stor vekt på kunstens sosiale aspekter. Hun ønsket å undersøke de sosiale og 

kontekstuelle forholdene, men også å belyse holdningene og fordommene som kvinnelige 

kunstnere møter i fremforhandlingen av sin kunstneriske status. Pollock igangsatte et 

omfattende prosjekt der hun tematiserte ideologien som lå bak kvinnelige kunstnere. Hun var 

den første til å påpeke at den vestlige, kunsthistoriske kanon ikke var annet enn en 

diskursbasert strategi for produksjon og reproduksjon av kjønnsforskjeller, en kompleks 

kjønnsfordeling som skaper skjev makt.25 Pollock konkluderte med at den vestlige 

kunstkanon var adressert til den mannlige betrakteren, der den tematiserte kjønnsmotivene i 

forhold til den mannlige fascinasjonen for kvinnekroppen. 

Pollock avviste tidlig den tradisjonelle måten å vurdere et kunstverk på. Hun rettet 

oppmerksomhet mot den svært subjektive forskningsmåten innenfor faget og fastslo at 

kunsthistorien ofte bygget på en ideologisk praksis. I sine studier anvendte Pollock 

psykoanalyse og sosiologisk metode for å gi sin tilnærming et historisk grunnlag. I sin 

undersøkelse av galskap og genialitet hos Degas kritiserte hun stereotype forståelser. Pollock 

satte også krav til kunsthistorien om en sosialhistorisk kontekstualisering, foruten en 

psykobiografisk forståelse. I sitt essay fra 1992 dvelte forfatteren ved en misvisende 

begrepsbruk innenfor feministiske tilnærminger og advarte mot en ensidig fokusering på 

kunstnerens subjektivitet.26 En feministisk analyse skal på ulike måter identifisere verket som 

sosiale bilder, og passe seg for å falle tilbake på fagets tradisjonelle fortolkningsmåte, der det 

kreative subjektet, kunstneren, blir dominerende i forståelsen. 

Som en "New Art History" opprører, er Pollock i stor grad inspirert av den marxistiske 

tilnærming, med produksjonsform, klassetilhørighet, ideologi og sosiale relasjoner som 
                                                 
25D'Alleva, Methods & Theories of Art History, s. 86. 
26Griselda Pollock, "Degas/Images/Women; Women/Degas/Images: What Difference Does Feminism Make to 
Art History," i Dealing with Degas: Representations of Women and the Politics of Vision, red. Griselda Pollock 
and Richard Kendall (New York: Universe, 1992), s. 23f. 
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verksanalysens forklarende aspekter. Pollock lar seg også inspirere av den franske Michal 

Foucaults teori om samfunns- og kjønnsstrukturer som modeller i samfunnet. Hun drøfter 

dette i en artikkel fra 1994, der hun undersøker hvorledes kjønn kan forstås som en ideologi 

og samfunnsstruktur, og som tydelig kommer til uttrykk iden vestlige kunstkanon.27 

2.2.3 Kristie Jayne 

Kristie Jaynes feministiske tilnærming til Munch får en viktig rolle i analysen, da hun tjener 

som en av Bermans fremste inspirasjonskilder. Jaynes bidrag omhandler Munchs 

kjønnsmotiver i lys av samtidens industrialisering. I en artikkel fra 1989 avviser hun Munchs 

liv som forklarende faktor for motivene og vektlegger heller samtidens urbanisering.28 Jayne 

hevder at Munch-litteraturen mangler en nærmere undersøkelse av biologiske og fysiologiske 

aspekter som kan ha påvirket Munchs kunstproduksjon fra 1890-tallet, samt en vurdering av 

de subjektive fordommene om relasjonene mellom kvinne og mann. 

I artikkelen benytter Jayne seg av en kontekstualiserende metode. Forfatteren undersøker 

hvordan Darwin og samtidens menn oppfattet kvinnen og kvinnens rolle i den 

industrialiserende verden. Hun finner likheter mellom Munch og hans samtidiges 

oppfatninger, og kommer fram til en overraskende konklusjon der kunstnerens livssyn får en 

materialistisk og fysiologisk dimensjon. Som feministisk forsker blir Kristie Jayne preget av 

marxistisk teori og sosialhistoriske forklaringer av kunsten. Denne blir undersøkt gjennom 

sosiale og kontekstuelle faktorer, der kjønnsforskjeller, produksjon og ideologi tjener som 

sentrale forklaringer. 

2.2.4 Anne Wichstrøm og nordiske, feministiske tilnærminger 

Anne Wichstrøm representerer den nordiske, feministiske kunstforskningen. Hun lar seg i 

hovedsak inspirere av utenlandske forskere, med noen få unntak som for eksempel i sin 

fortolkning av Munchs kvinnemotiver i ”Asta Nørregaard og den unge Munch”.29 Wichstrøm 

benytter seg gjerne av en mer tradisjonell metode i sin tilnærming til kunsten. Det er derfor 

ikke oppsiktsvekkende at hennes funn i noen grad strider med hennes utenlandske, 
                                                 
27Griselda Pollock, "Feminism/Foucault - Surveillance/Sexuality," i Visual Culture: Images and Interpretations, 
red. Norman Bryson, Michael Ann Holly, and Keith Moxey (Hanover og London: University Press of New 
England, 1994). 
28Kristie Jayne, "The Cultural Roots of Edvard Munch's Images of Women," Woman's Art Journal 10, nr. 1 
(1989). 
29Anne Wichstrøm, "Asta Nørregaard og den unge Munch," Kunst og Kultur, nr. 2 (1982). 
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feministiske kollegaer. Gjennom flere komparative analyser konkluderer Wichstrøm med at 

den nordiske, kvinnelige kunsten i liten grad samsvarer med den mannlige 

kunstproduksjonen. Med en slik påstand utfordrer hun øvrige feminister, som lenge har 

argumentert for at det ikke finnes en egen, kvinnelig kunstkanon. 

I motsetning til de klassiske marxistfeministene er ikke Wichstrøm like opptatt av de 

provoserende kjønnsmotivene i Munchs verker. Hun ser ideologien som skinner gjennom 

framstillingen av de borgerlige kvinnene, men fokuserer heller på de mer konservative, 

estetiske kvalitetene i kunstproduksjonen generelt. På denne måten oppdager hun blant annet 

Munchs portrett- og landskapsmaleri, som i stor grad har blitt oversett av hennes feministiske 

kollegaer. Ved siden av sin interesse for Munch-forskningen har Wichstrøm også bidratt med 

systematiske gjennomganger av den feministiske litteraturen i kunsthistorien generelt. 

2.2.5 Kritikk av feminismen 

Feminismen har både utfordret og bidratt til kunsthistoriefaget. Det har også blitt rettet en del 

skepsis og kritikk mot retningen, spesielt i forhold til hvor vidt den feministiske tilnærmingen 

tilfredsstiller alle kravene til en vitenskapelig kunstforståelse. Essensialisme har ofte blitt 

brukt som et motargument mot feministiske tilnærminger. Spørsmålet hvorvidt et fenomen 

kan sies å ha et essensialistisk innhold eller karakter opptar mange forskere, som gjerne mener 

at tid og sted alltid vil kunne påvirke fenomenet.30 

I forlengelsen av denne debatten kan det sies å eksistere to typer feminister. På den ene siden 

finnes de som ofte tillegger kvinnen visse universale forutsetninger. Disse aspektene vil alltid 

forbli universale, på tross av endringer i tid og sted. Den andre gruppen feminister forstår 

kvinnen som et resultat av en kulturell diskurs, ikke som et produkt av en naturlig eller 

essensiell utvikling.31 Denne gruppen forskere avviser muligheten om en global eller 

krysskulturell forståelse av det kvinnelige kjønnet. I begge tilfeller kan en rent feministisk 

tilnærming være problematisk, da den enten legger for stor vekt på den essensialistiske 

dimensjonen, eller på de kulturelle strukturer. Elementer som institusjoner, overbevisninger, 

fordommer og tradisjoner kan ofte bli oversett til fordel for det universale. 

                                                 
30Sylvan Barnet, A Short Guide To Writing about Art (Upper Saddle River: Tufts University, 2008), s. 229. 
31D'Alleva, Methods & Theories of Art History, s. 66. 
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2.3 Begrunnelse 
Det er hovedsakelig tre grunner for valget av feministisk teori som verktøy for å belyse 

Bermans tekst. For det første utgjør eksisterende feministisk forskning et sentralt 

utgangspunkt for Patricia Bermans tekst, der hun som nevnt lar seg inspirere av Kristie Jayne 

og hennes studie fra 1989. Det faller meg derfor naturlig å anvende teorien som en overordnet 

forståelse av Bermans tekst, som så kan vurderes opp mot annen forskning på området. 

Som en konsekvens av dette vil jeg også undersøke hvorledes Berman benytter feministisk 

teori i sitt teoretiske og metodologiske rammeverk. Her vil jeg vurdere Bermans studie opp 

mot den tradisjonelle feminismen i kunsthistorien, slik den er beskrevet i dette kapitlet. Jeg vil 

slik vurdere hvorvidt Bermans tilnærming faller innfor den etablerte feministiske tradisjon. 

Endelig vil det være viktig for mitt prosjekt å evaluere hvordan en idéhistorisk teori med 

feministiske innslag lar seg anvende på Edvard Munchs kunstproduksjon og hans 

kjønnsmotiver. Hvordan kan en slik tilnærming bidra til den mer etablerte forståelsen av 

Munchs forhold til det motsatte kjønn? Kan en idéhistorisk fortolkning fremlegge en fruktbar 

forståelse av hans oppsiktsvekkende framstillinger av femme fatale? 
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3 Metode 
Ved hjelp av en komparativ historiografisk metode vil jeg anvende feministiske perspektiver 

og begreper for å påpeke eventuelle likheter og forskjeller, på den ene siden mellom 

feminismen og Bermans tekst, og på den andre siden mellom Bermans studie og de øvrige 

perspektiver på området. På denne måten vil jeg undersøke hvorvidt Bermans forståelse blir 

formet av den feministiske tilnærmingen, eller om hennes studie ikke skiller seg nevneverdig 

fra de mer etablerte fortolkningsmønstrene. 

3.1 Historiografi 
Generelt har historieforskningen, deriblant kunsthistoriefaget, opplevd en blomstringstid siden 

begynnelsen av 1900-tallet. Denne utviklingen kan til dels skyldes en videreutvikling av 

metodelæren, hvor behovet for å legitimere faget ved strengere vitenskapelig kontroll har 

bidratt til at både forskere og vitenskapsfilosofer har vært opptatt av å forstå historien og 

kunsten på deres egne premisser. Historiografiens formål er ikke derfor å kritisere tidligere 

historieskrivning, men heller forsøke å forstå strømmingene i historieskrivningen på deres 

egne premisser. Hovedmålet med en historiografisk analyse er med andre ord å undersøke 

historieskrivningen med hensyn til de karakteristiske trekkene som har preget og utfordret 

forskningen på gitte områder.32 I motsetning til den tradisjonelle historieforskningen, som ofte 

har tatt utgangspunkt i den politiske historien, forsøker historiografien å forholde seg til 

særtrekkene i en gitt retning eller periode. Den historiske konteksten blir derfor spesielt 

sentral i analysen. 

Historiografisk metode har i de senere år blitt anvendt blant kunsthistorieforskere for å 

undersøke og vurdere ulike trender og tilnærmingsmåter i faget. Som tidligere nevnt i 

introduksjonskapitlet finnes det fem historiografiske studier som belyser utviklingen i Munch-

forskningen. I alle tilfellene drøfter forfatterne eksisterende tilnærminger til kunstneren og 

hans kunstproduksjon, med hensikt å kartlegge trender og utviklingen på området, samt å 

påpeke eventuelle utfordringer i forskningen. Historiografiene bidrar slik til å sammenfatte 

den omfattende Munch-litteraturen. 

                                                 
32Melve, Historie: Historieskriving frå antikken til i dag, s. 12f. 
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Oppgavens problemstilling er todelt og krever dermed en metode som kan forholde seg til 

problemstillingen på to nivåer samtidig. Analysens første nivå omhandler Bermans 

tilnærming og hvorledes denne forholder seg til feministisk teori. I dette tilfellet vil analysen 

ta form som et kasus studium. Det andre nivået drøfter Bermans tilnærming i forhold til den 

øvrige historiografiske utviklingen, der et utvalg etablerte tilnærminger representerer 

hovedtrendene på området. Denne delen vil medføre innslag av komparativ metode. 

Fordi metoden både må undersøke forskerens forståelse basert på hennes egne premisser, 

samt forholde seg til den øvrige utviklingen på forskingsområdet, egner en rent komparativ 

metode seg dårlig for mitt prosjekt. Med utgangspunkt i oppgavens todelte problemstilling, og 

den tradisjonelle historiografiske metoden som undersøker historieskrivningen på dens egne 

premisser, må sistnevnte tilføres et komparativt element. Denne fremgangsmåten er kjent som 

komparativ historiografisk metode, og vil utgjøre oppgavens metodologiske rammeverk. Jeg 

vil i det påfølgende delkapitelet gå nærmere inn på hva denne fremgangsmåten innebærer. 

3.1.1 Komparativ historiografisk metode 

Som en gren av den mer generelle, historiografiske metode, skal komparativ historiografisk 

metode forsøke og kontekstualisere og sammenligne et fenomen i historieskrivningen 

diakront og synkront. Gjennom denne fremgangsmåten undersøkes utviklingen av fenomenet 

i et bestemt tidsspenn, mens trender og tradisjoner blir identifisert og danner en skisse av 

hvordan utviklingen har forløpt. Siden metoden bygger på en tradisjonell komparativ metode, 

er det spesielt forskjellene i utviklingen som blir skildret.33 

Gjennom en komparativ historiografisk metode vil jeg undersøke Patricia Bermans studie fra 

1997 på flere plan.  For det første vil jeg fortløpende belyse og vurdere hennes tilnærming i 

forhold til den feministiske strømningen, slik denne er redegjort for i teorikapitlet. For det 

andre vil jeg drøfte Bermans fortolkning opp mot et representativt, komparativt materiale, i 

den hensikt å skissere de særtrekkene som har preget Munch-litteraturen på området. Her vil 

jeg sammenligne hvordan feministiske ideer og begreper har formet Bermans forståelse med 

de mer etablerte fortolkningene, slik at viktige forskjeller og likheter kan identifiseres mellom 

Bermans tilnærming og det komparative materialet. 

                                                 
33Melve, Historie: Historieskriving frå antikken til i dag, s. 12. 
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Gjennom den kvalitative, komparative historiografiske metoden, vil jeg med utgangspunkt i 

Bermans tekstbidrag fra 1997 undersøke historieskrivningens egen historie, og danne et bilde 

av hvordan forståelsen av Munch, hans kjønnsmotiver og kvinnesyn har utviklet seg, samt 

hvilke trender som har preget forskingen. 

Fordeler og utfordringer 

Historieskrivningen har som etablert vitenskap møtt en rekke kritikker. I hovedsak har denne 

blitt rettet mot fagets angivelige subjektivisme, eurosentrisme, betydningen av 

paradigmeskifter og den skrivende aktørs rolle som tilskuer og mottaker. Utfordringen ligger i 

analyseprosessen, der historikeren skal dekode fortiden med dens tradisjoner og 

forskningsformer. De unike sosiale og kontekstuelle forholdene i enhver tidsperiode kan 

oppleves som vanskelige å dekode. Jeg vil forsøke å forstå ulike tilnærminger ut fra 

kunsthistorikernes forutsetninger. Det vil derfor kreve at jeg ikke tillegger forskeren 

subjektive meninger eller overtolker forskningsmaterialet, men at jeg forholder meg til de 

fakta som blir presentert i tekstene. 

Historiografisk komparativ metode er en nokså ny disiplin. Den omfatter i stor grad 

eurosentrisk eller vesteurosentrisk historie og skildrer i mindre grad den internasjonale, 

globale historiografien.34 Hovedinnvendingen mot historiografisk metode er derfor at den i 

for stor grad bygger på den europeiske utviklingen og utelukker den globale 

historietradisjonen. En innvending mot prosjektets metodologiske rammeverk kan i mitt 

tilfelle være at den foregriper et avgrenset, nordisk forskningsmateriale. Til mitt forsvar kan 

det argumenteres at jeg bevisst har valgt å utelukkende forholde meg til Munch-forskningen i 

Norden og Vesten, da en mer omfattende, komparativ historiografisk analyse av internasjonal 

forskning på området hadde gått utover oppgavens omfang, samt blitt av en mer kvantitativ 

karakter, noe jeg ikke ønsker skal være tilfellet i mitt prosjekt. 

3.2 Operasjonalisering 
Oppgavens analysedel har kort sagt til hensikt å vurdere påvirkningen av, og forskjeller i, 

teoretiske idéer, begreper og strømninger, slik de har blitt presentert i de foregående kapitler. 

Disse ideene og begrepene er imidlertid svært abstrakte forestillinger, og det er ikke åpenbart 

                                                 
34Melve, Historie: Historieskriving frå antikken til i dag, s. 14. 
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hvorledes disse bør sammenlignes. For å sikre at sammenligningen gjennomføres systematisk 

gjennom hele analysen, vil det være nyttig å operasjonalisere de teoretiske begrepene til mer 

håndfaste egenskaper ved tekstene. Analysen vil følgelig struktureres og gjennomføres rundt 

evalueringen av fem hovedaspekter, der hvert aspekt skal vurdere og redegjøre for Bermans 

tekst i forhold til feministisk teori, samt i forhold til det komparative materialet. 

Det første aspektet som skal undersøkes vil omhandle temaene som forskerne tar for seg. Her 

vil jeg utforske utgangspunktet for deres tekster, og årsakene til at nettopp disse temaene har 

fått en sentral plass. Noen viktige poeng i denne sammenhengen vil være å undersøke de 

oppfatninger som har eksistert rundt Edvard Munch og hans forhold til kvinnen. 

Videre vil jeg drøfte hvilke antagelser som Berman og de øvrige forfatterne legger til grunn 

for sine tilnærminger, samt undersøke hvilke tendenser de legger til grunn eller bryter med. 

Tradisjonelt har Munchs verker fra århundreskiftet blitt antatt å inneholde biografiske og 

psykologiske elementer. Berman antar her et nytt utgangspunkt, der de sosiale og historiske 

omstendighetene får en sentral plass i forståelsen. 

De teoretiske og metodologiske rammeverkene rundt forskningsmaterialet er de neste to 

aspektene som skal undersøkes, og vil utgjøre den lengste delen av analysen. Aspektene vil 

drøftes i forhold til Bermans tilnærming, samt i lys av hovedtendensene i den historiografiske 

utviklingen på området. I disse to analysedelene vil jeg undersøke likheter og variasjoner 

mellom Bermans tilnærming versus feministisk teori, inklusive det komparative materialet. 

Til slutt vil jeg foreta en oppsummering av forfatternes funn og avslutte analysen med en 

redegjørelse for tendensene i bidragene som har preget forståelsen av Munchs kjønnsmotiver 

og hans forhold til det motsatte kjønn, samt vurdere å plassere Patricia Bermans bidrag i en 

større sammenheng i Munch-litteraturen. I den avsluttende delen vil jeg konstatere ut fra 

funnene gjort gjennom analysen, hvorvidt Berman er konsekvent i sin feministiske tilnærming 

og på hvilken måte hennes forståelse skiller seg fra den mer etablerte Munch-forskningen. 
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4 Analyse 

4.1 Tematikk 
I analysens første del vil jeg undersøke hvilke tema Patricia Berman berører og hvilken 

forskning hun henter sitt utgangspunkt fra. Her vil jeg undersøke teksten til Kristie Jayne fra 

1989 og trekke fram hovedmomentene i hennes tilnærming til Munch og hans 

kvinneframstillinger. Videre vil jeg redegjøre for de tendenser som har preget den allmenne 

oppfatningen av Munch og hans kjønnsmotiver, og hvorledes disse blir berørt av Berman i 

hennes studie fra 1997. I denne delen vil jeg også ta utgangspunkt i Bermans tidligere tekst 

fra 1994, ”(Re-) reading Munch. Trends in Current Literature”, der hun skisserer hvorledes 

Munch har blitt oppfattet og mytifisert gjennom det 20. århundre. 

4.1.1 Berman: Tema og problemstilling 

I sin tekst fra 1997 tar Berman for seg en redegjørelse av de ulike tradisjonelle forståelsene av 

Munchs kvinnemotiver og syn på det motsatte kjønn. Berman undersøker Munchs 

oppsiktsvekkende kjønnsmotiver og leter etter svar på hvorfor kunstneren tilsynelatende 

framstiller kvinnen som femme fatale. Forfatterens intensjon er å finne nye mulige 

forklaringer på Munchs kjønnsmotiver og legge til grunn for et mer nyansert syn på 

kunstnerens forhold til kvinnen. Forfatteren undersøker Munchs samtid, der nye sosiale 

konstruksjoner av begrepene feminitet og maskulinitet fikk oppslutning som følge av 

forestillingen om den ”nye kvinnen” og den dekadente mannen og drøfter det endrende 

kvinnesynet og kjønnsrollene rundt århundreskiftet. 

Innledningsvis forklarer forfatteren hvordan Munch, isolert sett, lenge er blitt ansvarliggjort 

for opprettholdelsen av synet på kvinnen som femme fatale. Munchs pessimistiske 

kvinnemotiver og et destruktivt syn på seksualiteten har ført til at kunstneren ofte har blitt lest 

som misogynist. Kunstnerens framstillinger av kvinnekjønnet peker på en maskulin, kollektiv 

konstruksjon, en felles kulturell forestilling, en ”myte”.35 Som en stereotypi utarbeidet av 

mannen, ble kvinnens posisjon og sosiale og økonomiske rettigheter dempet. Myten om 

                                                 
35Patricia G. Berman, Munch and Women: Image and Myth (Alexandria, Virginia: Art Services International, 
1997), s. 11. 
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kvinnen erstattet de virkelige livserfaringene og ga et konstruert bilde av kvinnens egentlige 

rolle i samfunnet, ifølge forfatteren. 

4.1.2 Feministiske impulser: Kristie Jayne som inspirasjonskilde 

Berman henter inspirasjon til sin problemstilling fra Kristie Jayne, noe hun påpeker 

innledningsvis. I 1989 undersøkte Jayne Munchs kvinnemotiver og konstaterte at Munchs 

kvinnesyn på mange måter ble utviklet gjennom de sosiale normene og det kvinnesynet som 

preget samtiden.36 Kunstnerens omdømme som misogynist ble derfor delvis skapt av hans 

kunstnerkollegaer og biografier fra midten av 1900-tallet, samt forsterket av en rekke 

utstillinger som mange tolket dit hen at kunstnerens holdning til kvinnen var uforløst. 

I sin sosialhistoriske tilnærming undersøker Jayne hvorledes marxismen og darwinismen 

motiverte en ny tankegang, med produksjonskrefter og reproduksjon i fokus. Jayne forklarer 

Munchs kjønnsmotiver gjennom industrialiseringen og moderniseringen, der kvinnen, som en 

viktig del av reproduksjonsprosessen, blir framstilt som et nødvendig ledd i produksjonen. 

Jayne konkluderer med at Munchs kvinneframstillinger skildrer kvinnen som et biologisk 

vesen, fratatt adgang til den intellektuelle sfære. Jayne beskriver kvinnen utelukkende som en 

seksuell partner og skaper, noe som i Munchs samtid gjerne ble betegnet som kone og mor.37 

Berman lar seg inspirere av Kristie Jaynes sosialhistoriske tilnærming og viderefører 

fortolkningen, men tegner parallellen mellom Munchs verker og samtiden enda tydeligere. 

Berman tar for seg ulike samtidsfaktorer som kan ha påvirket, eller i alle fall inspirert, 

kunstneren i hans divergerende framstillinger av kjønnsmotivene, spesielt skildringene av 

kvinnen. Berman tar slik utgangspunkt i Jaynes tilnærming og drøfter de omdiskuterte 

temaene gjennom Munchs samtid og hans mannlige kjønnsrolle. 

I forhold til feministisk innflytelse finner Bermans tekst støtte i valg av tema og 

problemstilling. Feminismen defineres i dag som et forskningsfelt med et bredt, til tider 

motstridende, sett med temaer og problemstillinger, vitenskapelig forskningsmateriale og 

metodespørsmål.38 Bermans problemstilling faller innenfor feministisk forskning da den først 

og fremst ønsker å undersøke hvorfor Munchs kvinneframstillinger kom til å utrykke femme 

fatale. Berman omtaler temaer som tar opp kvinners status rundt århundreskiftet. Forfatteren 
                                                 
36Jayne, "The Cultural Roots of Edvard Munch's Images of Women." 
37Jayne, "The Cultural Roots of Edvard Munch's Images of Women," s. 33. 
38Krogh, Historie, Forståelse og Fortolkning, s. 410f. 
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er på leting etter innsikt i samtidens kjønnsroller og maktforhold, samt hvordan disse kom til å 

påvirke de Europeiske samfunn. 

4.1.3 Tradisjonell forskning: Den mytifiserte kunstneren 

Bermans problematisering av Munch er på ingen måte nytt innen forskningslitteraturen, 

temaene er tvert imot mye omdiskutert. Det er derfor ikke urimelig å spørre seg hvorfor 

Berman ønsker å undersøke Munchs kjønnsmotiver og hans forhold til kvinnen, til tross for 

den allerede omfattende forskningen. Svaret ligger i en oppfatning av et mytebelagt 

kunstnerskap og forskernes uenighet om hvilke aspekter som er forklarende for hans 

oppsiktsvekkende kvinneframstillinger. 

Uenigheten om hvorledes man skal forklare Munchs kjønnsmotiver og forhold til kvinnen 

drøftet Berman allerede i 1994, i ”(Re-) reading Munch. Trends in Current Literature”. Her 

går hun dypere innpå det hun omtaler som mytifiseringen av Edvard Munch og hans 

kunstneriske virke. Berman kritiserer kunsthistorikere for en stereotypifisering av mannen og 

kunstneren Edvard Munch. Utgangspunktet for Bermans tekst er de ulike etablerte 

forståelsene av kunstneren som opp gjennom tidene har vært gjeldende: Munch som 

misogynist, geni, eksistensialist og bohem. Ifølge Berman er slike fortolkninger for ensporet i 

sine biografisk-historiske tilnærminger, da de utelukkende fokuserer på kunstnerens 

turbulente liv og dramatiske kjærlighetsforhold.39 

Historisk sett var det spesielt rundt århundreskiftet vanlig å tilskrive Munch misogyne 

tendenser. Det var i hovedsak kunstnerens nærmeste kollegaer, deriblant Stanislaw 

Przybyszewski, Julius Meier-Graefe og Andreas Aubert som tilskrev Munchs kvinnemotiver 

psykologiske og provoserende forklaringer. Begrunnelsen for en slik oppfatting ble ofte 

knyttet til Munchs psykologiske kompleksitet, tydeliggjort gjennom de uvanlige 

kvinneframstillingene, samt hans private livserfaringer. Rundt 1890-talletble med andre ord 

kunstneren tilskrevet misogyne tendenser av hans egne kolleger og kritikere, som knyttet hans 

kunst opp til hans samtidige, dramatiske kjærlighetsforhold. 

Tidlig på 1900-tallet fikk samtidskritikerne en ny innfallsvinkel på kunstnerens 

kjønnsmotiver. Munchs unike formspråk ble nå forstått som et isolert, nordisk fenomen, skapt 

av et geni. Munch ble forstått som en outsider, en kompleks person som gjennom sine 
                                                 
39Berman, "(Re-) Reading Edvard Munch. Trends in Current Literature," s. 46. 
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livserfaringer og særegne adferd skapte sin egen, unike og mystiske stil. Munchs sinnstilstand 

adskilte kunstneren fra det ”normale” samfunnet og renset hans forestillinger om verden. 

Sykdommen, både i kropp og sinn, sto dermed ansvarlig for Munchs kreative og produktive 

særegenhet.40 Denne medisinske forklaringen anså Munchs person som et unikt geni, og ble 

fort adoptert og akseptert av kunstkritikerne. 

Etter den medisinske og psykiatriske mytifiseringen av Edvard Munch og hans kunstneriske 

virke, ble han så fra rundt 1950 regnet som en eksistensialist. Kunstnerens tilstedeværelse av 

kontroll og intellektualitet ble assosiert med datidens livstolkere og filosofer. Man hevdet at 

Munchs unike og modernistiske stil var beslektet med de eksistensialistiske tendensene i 

Europa, og det ble ikke uvanlig å finne likheter mellom han og andre store kunstneriske 

genier som for eksempel Vincent van Gogh. I årene som kom ble det i større grad lagt vekt på 

Munchs utenlandsopphold i Tyskland og Paris, og i 1968 kom de første forståelsene av 

Munch som en urban bohem. Kunsthistorikere som Arne Eggum og Reinhold Heller knyttet 

tematikken og budskapene i Munchs kunst til bohemmiljøet og kunstnerens samtidige 

kafémiljø. Denne nye tilnærmingen til Edvard Munch og hans kunst åpnet for en bredere 

forståelse for den komplekse tematikken i hans kunstneriske produksjon, samt utvidet 

forståelsen av kunstneren som et isolert, nasjonalt geni til en internasjonal, universal og 

ahistorisk kunstner.41 

Som det fremkommer i Bermans tekst fra 1994, som undersøker og skisserer den tradisjonelle 

tematiseringen av Munch, er det tydelig at det gjennom historien har blitt utviklet en rekke 

ulike forklaringer på kunstneren og hans verker. Det har blitt foreslått en rekke forhold som 

kan ha preget Munchs liv og kunstneriske virke, foruten de rent biografiske og individuelle 

forholdene, også en rekke kontekstuelle tilnærminger. Selv om det tidligere har blitt påpekt av 

blant andre Reinholdt Heller og Frank Høifødt at Munch ikke utelukkende sto for 

forestillingen av kvinnen som femme fatale, mener Berman at dette ikke tilfredsstiller hennes 

krav om en kontekstuell forståelse av kunstneren. Ved å ta utgangspunkt i de tradisjonelle 

mytene eller påstandene om Munch, undersøker Berman i 1997 hvordan Munch kom til å bli 

beskyldt for misogyne tendenser og hvorfor hans kjønnsmotiver ofte fikk oppsiktsvekkende 

framstillinger. 

                                                 
40Berman, "(Re-) Reading Edvard Munch. Trends in Current Literature," s. 48. 
41Berman, "(Re-) Reading Edvard Munch. Trends in Current Literature," s. 59. 
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4.2 Antagelser 
For videre å vurdere Patricia Bermans tekst i forhold til feministisk teori og den øvrige, 

historiografiske utviklingen, er det nødvendig å undersøke hvilke antagelser som ligger til 

grunn for hennes fortolkning. Ved å avdekke forfatterens grunnleggende forutsetninger vil det 

videre, i de teoretiske og metodologiske kapitlene, være lettere å forstå hvilke eksisterende 

oppfatninger forfatteren forkaster eller støtter. Uten her å gå dypere inn på det teoretiske og 

metodologiske innholdet, blir dette kapitlets oppgave å analysere utgangspunktet for slike 

betraktninger. 

4.2.1 Berman: Munch og samtiden 

Patricia Berman forklarer innledningsvis hvordan kvinnen i Munchs samtid var et produkt av 

en kollektiv, mannlig oppfinnelse, en stereotypi. Forfatteren framsetter at kvinnen ble formet 

av mannen, gjennom hans ønsker og bekymringer.42 Med dette utgangspunktet antar 

forfatteren i sin tilnærming og gjenfortolkning av eksisterende forståelser at Munchs 

kvinnesyn og kvinneframstillinger stammet fra kunstnerens mannlige kjønn og samtidens 

tendenser og strukturer, ikke utelukkende fra Munch selv. Gjennom en rekke utvalgte verker, 

samt en kritisk undersøkelse av de etablerte tilnærmingene, oppfatter Berman samtiden og de 

kontekstuelle omstendighetene som forklaringer på Munchs oppsiktsvekkende 

kvinneframstillinger. 

Bermans antagelse om nødvendigheten av en kontekstuell forståelse, samt hennes syn på den 

etablerte Munch-forskningen bygger videre på forfatterens studie fra 1994. Her undersøkte 

hun hvordan den nordiske forskningen i stor grad bygger på en essensialistisk tilnærming til 

kunstneren. ”Hvem var Munch?” er den gjennomgående problemstillingen. Forsøkene på å 

besvare denne problemstillingen har derfor ofte fått en biografisk eller psykologisk karakter. 

Berman beskriver slike fortolkninger som komplekse og fremmedgjørende.43 Uten å hevde at 

det alltid må bli slik, antyder forfatteren at en essensialistisk tilnærming kan komme i fare for 

å innebære mytiske trekk. Hun påpeker at en slik tolkning begrenser seg til kunstnerens 

kroppslige og sinnsmessige tilstand, uten å ta i betraktning det historiske hendelsesforløpet og 

de kontekstuelle faktorene. Munch blir betraktet som et isolert fenomen nærmest revet ut av 

samtiden rundt ham. 
                                                 
42Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 11. 
43Berman, "(Re-) Reading Edvard Munch. Trends in Current Literature," s. 48. 
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Berman antar at hun gjennom tre sentrale forhold kan forklare Munch og hans kjønnsmotiver. 

Først ønsker hun å se nærmere på Munchs omdømme som misogynist og mulige årsaker til et 

slikt rykte. Ifølge Berman kan ryktet skyldes samtidens vaner, kunstnerens kreativitet og det 

medisinske begrepsapparat, samt Munchs kunstneriske fremtreden. Forfatteren vil her også 

framheve et utvalg bilder som ikke stemmer overens med den etablerte misogynistmyten. 

Bildene framstiller selvstendige og frigjorte kvinner, og strider med tradisjonelle 

visualiseringer av femme fatale, som ellers ofte har blitt brukt som bevis på Munchs misogyne 

tendenser. Berman benytter seg av et strategisk utvalgt sett med empirisk materiale som en 

kritisk test for forestillingen om Munch som misogynist. Når det blir klart at teorien om 

Munch som misogynist ikke kan tilfredsstillende forklare slike motiver, svekker det teoriens 

posisjon. På en annen side bør det nevnes at mange slike verker var laget på bestilling, og 

dermed reflekterer oppdragsgiverens ønsker mer enn Munchs egne oppfatninger. En annen 

innvending kan være at Berman først og fremst antar at Munch var en mann med en 

konstruert og iscenesatt offentlig fremtreden. I et forsøk på å unngå å havne i samme situasjon 

som hennes nordiske kollegaer, som hun hevder anser Munch som unik og essensialistisk, blir 

kunstneren "stykket opp" gjennom en rekke sosialhistoriske antagelser. Dermed kan det 

kanskje hevdes at det ”ekte” og individuelle ved Munchs person faller bort. Videre har nyere 

psykologiske undersøkelser argumentert for at kulturelle, økonomiske, politiske og religiøse 

aspekter har hatt lite å si for det som oppfattes som en global misogyn tendens blant menn. I 

stedet fremholdes andre forklaringsvariabler, deriblant spesielt psykogenetiske årsaker.44 

Videre ønsker Berman å sammenlikne Munchs framstillinger med andre, samtidige, 

internasjonale kunstnere, for å undersøke forståelsen av kunstneren som et isolert, nordisk 

fenomen. I ”(Re-) reading Munch. Trends in Current Literature” sammenliknet Berman 

Edvard Munch med Vincent van Gogh, og fant en slående likhet mellom de to kunstnernes 

omdømme, blant annet grunnet deres helsetilstand og kunstneriske virke.45 Berman antar at 

hun ved å finne likheter mellom Munch og de internasjonale tendensene rundt i Europa kan 

motbevise forklaringer som bygger på Munch som isolert, nordisk geni. Hun kan dermed også 

argumentere for at Munch lot seg påvirke av eksterne forhold også i framstillingene av femme 

fatale. 

                                                 
44Riemer, "Genusperspektiver i forskningslitteraturen om Edvard Munch (1863-1944): Feminister og 
genusforskere nyleser Munch: Kvinneligheter, mannligheter og myter". 
45Berman, "(Re-) Reading Edvard Munch. Trends in Current Literature," s. 50f. 
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Til slutt ønsker Berman å undersøke Munchs kjønnsmotiver i lys av kulturelle og sosiale 

mekanismer. Forfatterens forståelse av motivene bygger på en antagelse om at de er sosialt 

determinerte og deres dypere budskap er å framstille den pågående kjønnskrisen. Berman 

antar at hun gjennom en nærmere studie av samtidens kjønnsroller og maktfordeling kan 

argumentere for at kjønnsmotivene er dialektiske, i den forstand at de framstiller en åpen 

debatt om framveksten av den ”nye kvinnen” og den dekadente mannen.46 Kunstnerens 

kjønnsmotiver presenterer dermed kjønnsdiskursen med et åpent blikk, ikke med en 

forutinntatt formening. 

4.2.2 Feministiske impulser: Kulturelle koder og nye fagfelt 

I sin antagelse om at de kontekstuelle aspektene kan forklare mannen Munch og hans 

oppsiktsvekkende kjønnsmotiver, forkaster Berman den nordiske forskningsmodellen til 

fordel for en mer amerikansk inspirert fortolkning. I sin analyse ønsker Berman å fokusere på 

den kulturelle rammen og den historiske virkeligheten, for så å plassere Munch og hans 

verker inn i denne sammenhengen. Berman forklarer i sin redegjørelse at hun verken ønsker 

helt å benekte Munchs misogyne tendenser, eller å tillegge han feministiske trekk.47 

Forfatterens mål er snarere å utfylle et teoretisk tomrom, samt tilføre et nytt og hittil oversett 

aspekt som kan ha formet kunstnerens forhold til og framstilling av det motsatte kjønn. 

Bermans prosjekt å forklare Munchs kunst gjennom kontekstuelle aspekter, samt å stille 

kritikk mot den essensialistiske nordiske forskningen, faller innenfor det feministiske 

forskningsfeltet. Å etablere et nytt perspektiv og gjenfortolke etablert forskning har lenge 

kjennetegnet feministisk fremgangsmåte. Ved å vende blikket vekk fra de biografiske og 

psykologiske forholdene rundt Munch, og heller undersøke konteksten, innfrir Berman 

Pollocks krav om en mer historisk forståelse og mindre mytebasert, legendelitteratur som 

mangler dokumentasjon og historisk fotfeste. Berman søker etter sosiale koder som har 

formet kvinnen og hennes feminine rolle, og som skaper divergerende uttrykk i Munchs 

kunstproduksjon. For feminister er det en vanlig antagelse at kjønnet må undersøkes ut fra 

maktforhold og kulturelle koder.48 

                                                 
46Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 12. 
47Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 12. 
48Krogh, Historie, Forståelse og Fortolkning, s. 411. 
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Et annet sentralt argument som er viktig å nevne i forhold til feministisk innflytelse, er at 

Bermans antagelse om en kontekstuell, historisk tilnærming krever en analyse som går utover 

kunsthistoriefaget og innpå ukjente fagområder. I Bermans tilfelle krever analysen innsikt i 

sosiologien og sosialantropologien. Til dels avviser hun den konvensjonelle billedanalysen, 

og undersøker i stedet Munchs kunstproduksjon gjennom sosiale og kulturelle 

samfunnsstrukturer. Et viktig kjennetegn for feministisk forskning er at den berører flere ulike 

fagfelt og forskningsmiljøer. For eksempel har Griselda Pollock latt seg inspirere av Michal 

Foucault og anvendt forskning fra sosiologien og samfunnsvitenskapene i sine studier på 

kjønn og maktfordeling. 

4.2.3 Tradisjonell forskning: Biografiske og individuelle forhold 

Arne Eggums historiografiske analyse av forskningslitteraturen rundt Edvard Munch, 

”Litteraturen om Edvard Munch gjennom nitti år” fra 1982, oppsummerer den tradisjonelle 

forskningen, som i stor grad har antatt at biografiske og individuelle forhold kan forklare 

Munch og hans kunstproduksjon. Eggum går grundig til verks med å redegjøre for hvordan 

Munch ble forgudet og forhånet, og hvordan forståelsene av og tilnærmingene til hans 

kunstnerskap har endret seg med tiden.49 Eggum hevder at det egentlig var først på 1960-tallet 

at Munch-forskningen skjøt fart, da Munch-museets arkiver og utstillinger muliggjorde mer 

"hands-on" forskning. 

Tidligere antagelser har i stor grad bygget på viktigheten av Munchs liv og sinnstilstand i 

forståelsen av de oppsiktsvekkende kjønnsmotivene fra perioden rundt århundreskiftet. I 

samme tidsperiode førte Munchs dramatiske kjærlighetsforhold til et pessimistisk syn på 

kvinnen og seksualiteten, som videre resulterte i depresjon og alkoholisme. Dette formet de 

vanlige grunnantagelsene om at Munchs psyke og erfaringer med livet stod ansvarlig for 

Munchs kunstproduksjon.50 Blant de fremste kritikerne av en slik antagelse er kunstnerens 

nærmeste venner, som ofte senere har blitt anklaget for vage forklaringer og påstander om 

Munch. Blant disse finnes Stanislaw Przybyszewski og Julius Meier-Graefe, som tidlig påsto 

en sammenheng mellom Munchs oppsiktsvekkende kvinnemotiver og kunstnerens liv og 

helse. 

                                                 
49Eggum, "Litteraturen om Edvard Munch gjennom nitti år," s. 270. 
50Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 11. 
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I sine tidlige studier antok også Reinhold Heller at Munchs biografiske fakta og psyke kunne 

være forklarende aspekter for kunstnerens kjønnsmotiver. I sin tekst fra 1978, ”Love as a 

Series of Paintings and a Matter of Life and Death: Edvard Munch in Berlin, 1892-1895, 

Epilogue, 1902”,51 forklarer Heller hvorledes tematikken og kjønnsmotivene i Livsfrisen 

utarter seg. I en gjennomgang av seriens første verker fra 1893 finner forfatteren en rød tråd 

som framstiller Munchs erfaringer med livet og medmennesket. Tematikken virker å 

reflektere kunstnerens forhold til livet og det motsatte kjønn. I begynnelsen er forholdet 

lidenskapelig, før det etter hvert blir fylt med angst og sjalusi. Heller finner utviklingen av 

tematikken i Livsfrisen samsvarende med erfaringene som kunstneren parallelt gjorde seg i 

sitt private liv. Som en begrunnelse for en slik sin antagelse studerer Heller verker fra 

Livsfrisen, der han undersøker hvorledes bildenes tematikk samspiller med Munchs liv. 

Andre vanlige antagelser bygger på en oppfatning av Munchs kunst som unik og personlig. 

Frank Høifødt er sentral blant Munch-forskerne som har undersøkt kunstnerens symbolbruk 

og hvordan denne inneholder elementer fra både kunstnerens liv og erfaringer, samt et 

personlig, kunstnerisk uttrykk. Han tar utgangspunkt i utvalgte verker og undersøker deres 

kvaliteter slik det tradisjonelt sett er vanlig i kunsthistorien. Han dekoder skjulte symboler og 

antar at disse kan fortelle noe om kunstneren og budskapet i kunsten. Anne Wichstrøm 

anvender en lignende metode i sin studie av Munchs kvinnemotiver, og antar at motivene kan 

forstås som Munchs personlige erfaringer med kvinnen og forholdet til det motsatte kjønn. 

Sammenlignet med Bermans utgangspunkt, er slike tidligere antagelser i større grad preget av 

biografiske forhold, formalanalyse og symbolenes rolle i kunsten. I motsetning til Berman, 

som undersøker omstendighetene i samfunnet, de kulturelle tendensene og kvinnehistorien, 

fokuserer den mer tradisjonelle forskningen i større gard på kunstnerens person og kunst. 

Bermans antagelse legger opp til en analyse der Munchs kjønnsmotiver undersøkes ut ifra 

eksterne faktorer, snarere enn kunstnerens personlige persepsjon eller kunstneriske formspråk. 

Berman leter dermed etter indikasjoner på at Munch ble formet av sin samtid, mer enn først 

og fremst drevet av sin personlige livsanskuelse. 

                                                 
51Reinhold Heller, "Love as a Series of Paintings and a Matter of Life and Death: Edvard Munch in Berlin, 1892-
1895, Epilogue, 1902," Kap. 2 i Edvard Munch; Symbols and Images (Washington: National Gallery of Art, 
1978). 
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4.3 Teoretisk perspektiv 
De teoretiske rammene danner grunnlaget for de ulike forståelsene av Munchs kjønnsmotiver. 

Jeg vil begynne med å undersøke hvilket teoretisk rammeverk Berman anvender og hvilke 

argumenter hun bruker for å forsvare dette standpunktet. Jeg vil deretter sammenligne 

Bermans teoretisering med feministisk teori. Med utgangspunkt i Hellers og Høifødts tekster 

fra henholdsvis 1969 og 1995 vil jeg så forsøke å skissere noen mer etablerte teorier som har 

preget Munch-litteraturen på området. Her vil jeg i hovedsak diskutere henholdsvis en 

biografisk og en psykoanalytisk perspektivering som var vanlig fram til 1990-årene, og en 

verksrettet, ikonografisk tilnærming som skjøt fart på 90-tallet. Her vil det også være viktig å 

diskutere de pluralistiske tendensene som ofte preger nyere forskning og kommer til uttrykk i 

det utvalgte komparative materialet. 

4.3.1 Berman: Sosialhistorisk tilnærming 

Bermans teoretiske utgangspunkt ligger i en sosialhistorisk tilnærming med supplerende 

elementer fra andre forståelser. Forfatteren forklarer at hun ikke ønsker å anvende ett, definert 

og overordnet perspektiv, men heller å undersøke de mest overseksualiserte motivene i lys av 

Munchs større kunstproduksjon. Forfatteren har ikke til hensikt å framstille kunstneren som 

en brennende feminist, heller ikke å fornekte Munchs misogyne tendenser. Berman påpeker at 

slike aspekter allerede er omdiskutert i biografiske og psykoanalytiske tilnærminger. Det er 

derfor noe forvirrende at forfatteren senere i teksten drøfter biografiske og psykologiske 

faktorer som kan bekrefte eller avkrefte Munchs misogyne karakter. 

Bermans studie følger en tredelt struktur, der ulike forhold undersøkes fortløpende. Først 

ønsker forfatteren og se nærmere på Munchs kunstproduksjon. Berman finner kjønnsmotivene 

som dominerende og gjentagende, der kvinne og mann framstilles i ulike situasjoner, med 

varierende uttrykk. Gjennom en sosialhistorisk tilnærming undersøker forfatteren samtiden og 

de faktiske hendelsesforløpene som preget samfunnet i samme periode. Berman argumenterer 

for at den pågående kjønnskrisen var en mulig, sentral inspirasjon for maleriene. Hun spør 

hvorvidt Munch kan ha ønsket å framstille denne kjønnskampen. Som støtte for sin 

argumentasjon undersøker Berman Munchs egne uttalelser og notater, og begrunner med dette 
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sin påstand om at kunstnerens verker må forstås som homologe.52  Munchs ønske med 

Livsfrisen var å framstille selve livet, med personlige erfaringer som drivkraft. Berman 

oppfatter tematikken i Livsfrisen som samtidsaktuell framfor personlig, hvor Munchs rolle var 

å framstille kjønnskrisen snarere enn sitt eget forhold til kvinner. 

Videre undersøker Berman mytene rundt Munch og hans misogyne rykte. Berman drøfter 

Munchs særegne adferd i lys av samtidens syn på galskap og genialitet. Forfatteren påpeker at 

Munchs etterlatte notater ikke kan leses som utvetydige fakta, da Munch hadde sansen for 

dramatisering, og forsøkte å lage seg en mer dramatisk fremtreden enn det de faktiske 

hendelsesforløpene tilsier. Å forstå Munchs motiver som et resultat av kunstnerens psyke har 

gjerne støttet en oppfatning av Munch som misogynist og isolert geni. Berman kritiserer dette, 

da slike fortolkninger ikke springer ut fra det faktiske, men fra myter som ble skapt av 

Munchs venner. I Munchs samtid ble kreativ eller sær adferd gjerne assosiert med genialitet. 

På tross av Munchs faktiske nervesammenbrudd i 1908-1909, undersøker Berman et scenario 

der kunstneren spilte på sin sinnsmessige tilstand og nervesammenbrudd for å øke sin 

troverdighet ovenfor publikum.53 Det har tidligere blitt påpekt at tilsvarende, særegen adferd 

også kunne spores hos andre internasjonale kunstnere som blant annet van Gogh. Berman 

bruker de samtidige, kulturelle oppfatningene av psykisk sykdom og genialitet som et 

argument for å avmytifisere forestillingen om Munch som psykisk syk og derfor genial. 

Her undersøker også Berman de tanker og ideer som preget bohemmiljøet. Hun finner en 

påfallende sammenheng mellom de temaer som ble diskutert av bohemen og Munchs ulike 

framstillinger av kvinner. Hun argumenterer derfor at bohemen, som aktivt deltok i 

samfunnsdebatten, påvirket Munchs syn på kvinnen. På den ene siden åpnet kretsen 

muligheter for den ”nye kvinnen" å synliggjøre seg. I dette miljøet fikk Munch således 

muligheten til å komme tett innpå de frigjorte kvinnene. På den annen side fikk ikke kvinnene 

reelt sett delta intellektuelt, men skulle heller tjene som inspirasjon og seksuelle trofeer. 

Berman tilskriver derfor de mannlige medlemmene i kretsen misogyne trekk, som i stor grad 

var et resultat av forventninger og gruppepress. Undersøkelsen av bohemen kan imidlertid 

bygge på en rekke fordommer og antagelser. Hennes argumenter preges blant annet av det 

                                                 
52Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 14. 
53Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 18. 
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Halvor Fosli har beskrevet som en implisitt og universell moral og menneskesyn.54 Berman 

tilskriver bohemen karakteristiske trekk, som samtidig har blitt avvist av blant andre Fosli. 

Til slutt undersøker Berman betydningen av kvinnen som femme fatale, og hvordan begrepet 

kan brukes til å forklare den nye, emansiperte kvinnen som vokste frem i Munchs samtid. 

Berman henter inspirasjon fra feministisk forskning for å drøfte hvordan slike framstillinger 

av femme fatale stemmer overens med fordommene rundt den "nye kvinnen" som brøt med 

stereotype rollene. Den ”nye kvinnen” fikk slik ofte en kritisk framstilling i den vestlige 

kunstkanon. Mannens dominerende posisjon skapte et kvinnebilde som typisk enten framstilte 

mannens seksuelle idealer og fantasier, eller misogyne tendenser der mannen følte seg truet av 

kjønnskampen. Gjennom sine ulike relasjoner fikk Munch, ifølge Berman, flere erfaringer 

med frigjorte, selvstendige kvinner, som blant andre Emilie Ihlen Thaulow, Dagny Juel og 

Oda Krohg. Berman finner disse relasjonene som mulige forklaringer på de nyanserte 

kvinneportrettene, ved at fikk Munch oppleve en annen side ved det motsatte kjønn. 

Her kan det imidlertid rettes kritikk mot deler av Bermans resonnement. Halvor Fosli har i sin 

studie av Kristianiabohemen fra 1994 påpekt at Oda Krohg vanskelig kan knyttes opp mot 

samtidens kvinnebevegelse, og at hun dermed ikke kan sies å være representativ for den ”nye 

kvinnen”.55 I likhet med Anne Wichstrøm framstiller Berman Oda som et offer for samtidens 

eksklusjon av kvinnen. Fosli finner det påfallende hvordan hun ofte blir oppfattet som et 

offer. Selv vektlegger han hennes velstående bakgrunn og det han omtaler som en 

aristokratisk individualisme. Fosli kritiserer forfattere som sidestiller Oda med andre 

selvstendige kvinner, da han mener at hun ikke direkte bidro til kvinnebevegelsen. Hun var 

verken opptatt av den politiske økonomien eller den skjeve maktfordelingen i samfunnet.56 

4.3.2 Feministiske impulser: Kvinnen i vestlig kunstkanon 

Simone de Beauvoir var blant de første som konstaterte at den vestlige kvinnen blir undertrykt 

av mannen gjennom sosiale og kulturelle mekanismer. Kvinnens posisjon som ”den andre” 

gav gjenklang i kunsten, der kvinnen enten ble framstilt som en madonnatype eller som 

femme fatale. I artikkelen ”Feminism/Foucault - Surveillance/Sexuality” undersøkte Pollock 

hvorledes samfunns- og kjønnsstrukturer har tjent som samfunnsmodeller og ideologi, og har 

                                                 
54Halvor Fosli, Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska (Oslo: Det Norske Samlaget, 1994), s. 540. 
55 Fosli, Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska, s. 409. 
56Fosli, Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska, s. 408f. 
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slik satt spor i den vestlige kunstkanon.57 Hun har også gjennom en rekke studier støttet 

kontekstuell tilnærming til kunst. 

Berman følger Beauvoirs og Pollocks tanker om en sosialhistorisk forståelse, og avviser en 

enklere forklaring som kun omhandler Munch og hans personlige erfaringer med kvinnen. 

Hun retter heller blikket mot de motsetningsfulle framstillingene som preger Munchs 

kunstproduksjon, og leter etter årsaker til de ulike framstillingene. Gjennom sin idéhistoriske 

tilnærming forstår Berman slike framstillinger som et resultat av kjønnskrisen. Munch levde i 

en tid der mannen ble utfordret av den "nye kvinnen", som gjennom sin frigjøring utløste en 

maskulin krise. Forfatteren undersøker hvordan kvinnen ble et viktig tema rundt 

århundreskiftet. Hun anser femme fatale framstillingene som stereotyper, et uttrykkfor 

mannens frykt for de nye, differensierte kjønnsrollene. Hennes syn kan på mange måter peke 

mot de samme konklusjoner som Kristie Jayne kom til i 1989, der tydelige likheter mellom 

kunstens framstillinger av kvinnen og samtidens stereotyper for kone og mor ble avdekket.58 

Berman benytter seg her av en rekke feministiske forskere som har undersøkt kvinnens 

situasjon i Munchs samtid. Først refererer hun til den svenske Ellen Key, en feministisk 

skribent som var aktiv rundt århundreskiftet. Key oppfordret kvinner til å frigjøre seg både 

kroppslig og sinnsmessig, samt til å anvende sine unike kvinnelige ferdigheter til å utfylle 

mannens mangler. Videre forklarer Berman hvordan den "nye kvinnen" ble oppfattet ved 

hjelp av Elaine Showalter og hennes bidrag på området. Showalter, som i hovedsak har vært 

opptatt av litteraturhistorie og kvinners subkulturelle, litterære virksomhet, beskrev hvordan 

den "nye kvinnen" ble karikert i vesten. Medlemmer av kvinnebevegelsen ble sammenlignet 

med "monstre", dyriske vesener og androgener, et begrep blant annet aktivt brukt av August 

Strindberg.59 

I undersøkelsen av mulig innflytelse fra bohemmiljøet, refererer Berman til feministen Anne 

Wichstrøm, og hennes kritikk av bohemens romantiserte forhold til erotismen. Wichstrøm 

drøfter hvordan bohemen tok del i samfunnsdebattene og utgjorde en viktig del av de politiske 

og sosiale endringene. Den kulturelle striden rundt ekteskapet var blant de fremste sakene 

som ble diskutert.60 På tross av bohemens idealer, endte de fleste medlemmene enten fanget i 

sjalusidrama, eller i tradisjonelle ekteskapsforhold. Oda Krohg blir trukket fram som 
                                                 
57Pollock, "Feminism/Foucault - Surveillance/Sexuality." 
58Jayne, "The Cultural Roots of Edvard Munch's Images of Women," s. 33. 
59Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 24f. 
60Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 27. 
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eksempel på kvinnens dilemma, der hun som en "nye kvinne", representerer mor, kunstner, 

venninne og skribent, men mest av alt den avvikende kjønnsrollen som sjokkerte og brøt med 

den tradisjonelle konerollen. Oda representerer slik ifølge Berman femme fatale, og illustrerer 

på mange måter det forfatteren beskriver som nye, fremvoksende samfunnsstrukturer og 

kjønnsroller. 

Når Berman oppfatter femme fatale framstillingene som uttrykk for den "nye kvinnen", 

påpeker hun at de ikke er rotfestet i samtidens faktiske kvinneskikkelser, men heller er uttrykk 

for mannens frykt for den fremvoksende, selvsikre og uavhengige kvinnen. Berman trekker 

fram Griselda Pollock, som drøfter hvorledes femme fatale var et symptom på en mannlig 

ideologi, en oppfinnelse, som på ingen måte kan leses som en troverdig beskrivelse av 

samtidens kvinne. Pollock beskriver begrepet som en mannlig projeksjon i litteraturen og 

kunsten, og som er et resultat av den maskuline krisen, hvor den dekadente mannen vokser 

fram som svar på moderniseringen av feminitet og maskulinitet.61 Berman argumenterer 

dermed for at samtidsmannens misogyne tendenser til dels var et produkt av maskulint 

gruppepress, forårsaket av en pågående kjønnsdiskurs. 

4.3.3 Tradisjonell forskning: Biografi og skjulte symboler 

Munch-forskningen har ofte vært preget av biografiske og individuelle forståelser. 

Forskningen har fulgt 1900-tallets utvikling av de teoretiske og metodologiske rammeverk, 

noe som kan spores i den historiografiske utviklingen på området. I tillegg til denne 

skillelinjen kan man tydelig se et skille mellom litteraturen før og etter Munch-museets 

åpning i 1963. Tilgang til arkiver med Munchs notater, brevsamlinger og kunstproduksjon 

åpnet for nye, mer dyptgående studier av kunstnerens liv og virke. 

Med en utvidet perspektivering i kunsthistorien på starten av 1900-tallet ble biografiske og 

individuelle forhold stadig mer sentrale for forståelsen av kunstverk. Georgio Vasari hadde 

allerede på 1500-tallet viet mye av sin kunsthistoriske interesse til de store mesternes 

livshistorier, som viktige motivasjoner for deres kunstneriske virke. Biografier og kunstnernes 

nedskrevne notater kunne anvendes som supplerende empirisk materiale, og hjelpe til med å 

                                                 
61Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 32f. 
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forstå hva kunstnere tenkte og ønsket å uttrykke.62 Dokumentenes historiske og narrative 

natur fortalte historien bak verket, blant annet kilder til inspirasjon og oppdragsgivere. 

Som følge av slike biografiske tilnærminger ble det også stadig mer vanlig med 

psykoanalytiske studier. Med en rekke sentrale skikkelser som Sigmund Freud, Immanuel 

Kant og Carl Gustav Jung, ville man belyse kunstnerens mentale liv, for deretter å forstå hans 

skjulte symboler og budskap. Denne psykoanalytiske tilnærmingsmåten ble fort akseptert i 

kunsthistoriefaget, da den åpnet for en dypere forståelse av samtidskunstnere med kompliserte 

og sammensatte psyker, deriblant Vincent van Gogh eller Edgar Degas, samt den norske 

Edvard Munch. 

Rundt midten av århundre fikk semiotikken en ny og viktig posisjon i Munch-forskningen. En 

semiotisk tilnærming som vektla tegnets betydning og hvorledes et motiv kan ha dobbel 

betydning utvidet spørsmålet om hva ulike kunstverk egentlig framstilte, samt hvordan 

kunstneren uttrykket sitt budskap. I løpet av midten av 1900-tallet hadde amerikaneren Meyer 

Schapiro anvendt semiotikken på en rekke kunstverk og konkluderte med at denne måten å 

fortolke kunst på åpnet en helt ny verden av skjulte symboler. Den semiotiske 

tilnærmingsmåten ble fort adoptert i Norden og skjøt ny fart sent på 90-tallet, inspirert av 

kunstkritikeren Mieke Bal og hennes bidrag fra 1991.63 Bal kritiserte kunsthistorikere for en 

typisk ensporet, formalistisk fortolkning og ønsket en ny innfallsvinkel til kunstverket og 

betrakteren, der tilskueren skulle få en mer sentral plass som en aktiv, subjektiv mottaker. En 

hermeneutisk perspektivering kunne videre utfylle den semiotiske tilnærmingsmåten og 

komme kunsthistorien til nytte ved å integrere de to i én, overordnet teori. En slik tilnærming 

kunne påvise kunstens aktive forming av verkets kulturelle og sosiale kontekst, der kunsten 

bidrar til å forme samfunnet, snarere enn bare å reflektere den.64 

Med ulike, til dels divergerende tilnærminger til Munchs liv og kunst, ble den omfattende 

litteraturen stadig mer preget av en pluralistisk forståelse, som til forskjell fra mer ensrettede 

forståelser ikke like enkelt kan differensieres og falsifiseres. Munchs sammensatte biografi og 

kunstneriske uttrykk kunne ikke enkelt forklares gjennom én bestemt teori, men krevde en 

rekke ulike perspektiveringer. Der biografiske forhold ikke kan forklare Munchs store 

kunstproduksjon, har psykoanalyse, ikonografi og ikonologi blitt brukt som alternative 
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63Mieke Bal og Norman Bryson, "Semiotics and Art History," The Art Bulletin 73, nr. 2 (1991). 
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forklaringer. Munch-litteraturen har slik ofte vært preget av en til dels gjentagende karakter, 

der kun små endringer har skilt én studie fra den neste. Dette kan illustreres gjennom de fem 

tidligere nevnte historiografiene, som alle bærer tydelige likhetstrekk med hverandre. 

Reinhold Hellers biografiske tilnærming 

Med Munch-museets åpning i 60-årene fikk Edvard Munchs kunstnerskap økende 

internasjonal oppmerksomhet. Dette fikk stor betydning for forskningen, da den nye 

målsettingen ble å knytte utstillingene til forskningen, og på denne måten nærme seg en 

europeisk tradisjon som over flere år hadde vist seg fruktbar.65 Utstillingskatalogene 

inneholdt de ferskeste, vitenskapelige bidragene og holdt oversikt over forskningens status på 

en internasjonal basis. Ved siden av en rekke tyske forfattere, samt Ragna Stang og hennes 

sentrale arbeid fra 1977, ”Edvard Munch. Mennesket og kunstneren”, ble Reinhold A. Hellers 

omfattende studier på 70- og 80-tallet av stor betydning for Munch-litteraturen. 

”The Riddle of Edvard Munch’s Sphinx” fra 1969 tar for seg Edvard Munchs maleri ”Sfinx” 

og drøfter hvordan verket ble utviklet gjennom forarbeider og skisser, og hvorledes det 

endelige verket kan fortolkes ved de dypere meningene av de ulike motivene i utviklingen av 

bildet. Innledningsvis drøfter forfatteren kort hvordan Munch ofte blir oppfattet som en 

ensom og melankolsk kunstner, misforstått og fordømt av publikumet. På tross av kritikken 

han mottok, nektet han å tilpasse sin kunst den alminnelige betrakter. Ifølge Heller er denne 

forståelsen feil, og han vil bevise at Munch i stor grad prøvde å etterleve publikumets 

godkjennelse og forståelse.66 I likhet med Berman, som påpeker flere tilfeller der kunstneren 

bevisst kan ha skapt seg en fremtreden som var tilpasset sitt publikum, finner Heller 

kunstnerens forarbeider som tydelige tegn på at Munchs ønske med sluttproduktet ”Sfinx” var 

å tilpasse maleriet til betrakteren, samt kommunisere sitt personlige konsept om kvinnens 

psykologi og kunstens formspråk.67 

Forfatteren leggeringen overordnede, teoretiske perspektiv til grunn for sin fortolkning. De 

ulike teoretiske bærebjelkene blir gradvis avdekket av leseren, men kommer tydeligst fram i 

det siste og oppsummerende avsnittet. Her tilskriver forfatteren seg indirekte en pluralistisk 

tankegang, med en biografisk, ikonografisk og til dels ikonologisk perspektivering. 
                                                 
65Eggum, "Litteraturen om Edvard Munch gjennom nitti år," s. 275. 
66Reinhold Heller, "The Riddle of Edvard Munch's Sphinx" (paper presentert på AICA-Congress på Munch-
museet, Oslo, Norway, 29. August 1969), s. 1. 
67Heller, "The Riddle of Edvard Munch's Sphinx", s. 10. 
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Forfatteren ser en rekke aspekter som kan ha drevet kunstneren og formet hans motiver i 

forarbeidene, skissene, og det endelige verket ”Sfinx” fra 1894. 

I første omgang drøfter Heller de faktiske hendelsesforløp i Munchs liv, med hovedfokus på 

de mange utstillingene i Berlin og deres mottakelse. Med et biografisk utgangspunkt følger 

Heller deretter Munchs arbeider fram til det endelige ”Sfinx” i 1894. Forfatteren undersøker 

hvordan Munch tilpasset motivene etter tilbakemeldingene verkene mottok på utstillingene. 

Hellers argumentasjon blir på nytt tatt opp av Berman, som i lys av den idéhistoriske 

tilnærmingen bekrefter Munchs søken etter publikumets forståelse og anerkjennelse, og slik 

skapte sin offentlige fremtreden.68 Berman bekrefter en kobling mellom kunstnerens private 

erfaring med livet og sitt offentlige image, som han delvis skapte for sine kolleger og 

publikum. 

I den ikonografiske forståelsen tillegger Heller kjønnsmotivene en ny og dypere symbolsk 

betydning. Heller viderefortolker blant annet de tre kvinnene i ”Sfinx”, og finner en likhet 

mellom disse og de tre gudinnene i nordisk mytologi.69 Forfatteren leter etter motivenes 

skjulte betydninger, som så skal forklare den endelige utformingen av ”Sfinx” med 

kjønnsmotivet der de tre kvinnene framstiller den unge og uskyldige jomfruen, den halvnakne 

fristerinnen som blotter seg for mannen og den gifte kvinnen som har erobret mannen. Heller 

undersøker også mannsmotivet, som fra skisse til skisse får en stadig viktigere plass. 

Forfatteren forstårmannsskikkelsen utover det abstrakte begrepet for en mann. På et symbolsk 

nivå kan skikkelsen representere Edvard Munch selv. På tross av den manglende fysiske 

likheten kan mannen tolkes som et symbolsk selvportrett, der tankene og kontemplasjonen er 

Munchs egne. Heller utelukker ikke en slik forståelse, men tolker motivet videre og finner 

likheter mellom mannen i bildene og kunstnerkollegaen Christian Krohg. Som anerkjent 

skribent og kunstner i både Skandinavia og Tyskland, er det ikke utenkelig at Munch brukte 

en gjenkjennelig skikkelse som var familiær for publikumet. Med en slik tolkning gir 

forfatteren mannskikkelsen en ny og dypere betydning. ”Sfinx” uttrykker tidens løp, 

dualiteten i livet og døden som symboliseres gjennom kvinnens bryst og liket, samt mannens 

kontemplasjon over disse to. Ifølge Heller framstiller ikke verket bare en mann som 
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kontemplerer over kvinnen og døden, og dermed livet, men en kunstner som kontemplerer 

over kunsten selv, dens fortid og forhold til livet.70 

På tross av det omfattende ikonografiske studiet Heller gjennomfører i sin tekst, og som har 

preget nyere ikonografisk forskning av blant andre Arne Eggum, blir en slik fortolkning 

kritisert av Berman. Hun problematiserer en overdreven symbolisme, der motiver kan 

tillegges feilaktige meninger som igjen er bygget på biografiske og psykologiske ”myter”. 

Siden Munch bevisst rettet sin kunst mot publikum og promoterte sine verker gjennom 

utstillingskunst, mangler forståelsen av kjønnsmotivene som uttrykk for kunstnerens 

personlige erfaringer historisk fotfeste. Berman avviser ikke Hellers studier av 

kjønnsmotivene fullstendig, men trekker tvert om frem poenget at Munchs typiske 

kjønnsmotiver er framstillinger av kvinnen som vil endre samfunnet gjennom likestilling. Slik 

begrunner hun sin egen oppfattelse av Munchs kvinnemotiver som uttrykk for den "nye 

kvinnen".71 Da Munchs oppsiktsvekkende kjønnsmotiver i stor grad finnes i kunsten rundt 

århundreskiftet, altså samme periode som kjønnsdiskursen preget samfunnet, blir Bermans 

forståelse av de divergerende framstillingene på mange måter støttet av Hellers fortolkning. 

Berman viderefortolker Hellers forståelse, idet hun tilfører denne et nytt, sosialhistorisk 

aspekt. 

Heller utelukker ikke ikonologiske aspekter ved kunstnerens motiver. Inspirert av Erwin 

Panofsky og det ikonologiske stadiet i fortolkningen, finner forfatteren likhetstrekk mellom 

Munchs framstillinger av mann- og kvinnemotiver og samtidens trender i kunsten og 

litteraturen. For eksempel anser Heller Munchs framstilling av mannen som kontemplerer 

over kvinnen som tydelig inspirert av Munchs samtidige kunstnerkollega Émile Bernard og 

hans ”Vision” fra 1891.72 Hellers forskning får en sentral plass i Bermans analyse, da den på 

mange måter underbygger forfatterens argumentasjon om et mer nyansert syn på kunstnerens 

femme fatale framstillinger. Heller undersøker et sentralt tema i Munchs kunst fra 1890-årene, 

som tar opp bohemens drøftelse av angst, hysteri og seksuell patologi.73 Berman anvender 

samme argument, men vender fokuset bort fra en biografisk tilnærming og mot et 

sosialhistorisk perspektiv. Hun hevder at de divergerende kvinnemotivene er mer uttrykk for 
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en samtidig, maskulin krise framprovosert av den "nye kvinnen", enn utelukkende Munchs 

personlige erfaringer med bohemkretsen. 

Frank Høifødt og Munchs ”private ikonografi” 

I sin avhandling fra 1995 ønsker Høifødt å belyse den kunstneriske overgangsfasen rundt 

århundreskiftet. Forfatteren forklarer hvordan Munchs kunstneriske uttrykk endret seg 

mellom 1898 og 1902, samt hvordan denne endringen kan forklares gjennom en rekke 

aspekter. Først og fremst retter forfatteren blikket mot "kvinnen i Munchs liv", Tulla Larsen. 

Videre drøfter han Munchs kunst som et kall og et livselement, og hvordan denne blir 

provosert og påvirket av det dramatiske forholdet til kvinnen. Til slutt finner Høifødt 

likhetstrekk mellom kunsten og kunstnerens idé og billedverden, samt moral og metafysikk. 

Han finner en sammenheng mellom kunstnerens virkelighetsoppfatning og hans 

religionstyngede oppvekst. Litteratur om Munchs kunstneriske overgangsfase beheftet seg 

tidligere ofte med usikkerhet og myter, som oppstod på bakgrunn av det problematiske 

kjærlighetsforholdet mellom Munch og Tulla, samt den senere fordreiningen av 

hendelsesforløpet av Munch selv. Høifødts siktemål med prosjektet er å belyse denne 

omdiskuterte perioden, først og fremst gjennom å analysere flere sentrale verker av Munch fra 

perioden.74 

I likhet med Reinhold Heller tillegger også Frank Høifødt sin tekst en pluralistisk forståelse. 

Forfatteren forklarer innledningsvis at hans valg av forskningsområde fort kan foreslå 

konkrete teoretiske perspektiv. Blant annet er hans fokus på forholdet mellom Munch og 

Tulla Larsen så fremtredende at det kunne vært et utgangspunkt for en feministisk tilnærming. 

Videre ønsker ikke forfatteren å anvende et psykologisk perspektiv på prosjektet, selv om han 

ser det nødvendig å drøfte kjærlighetsforholdet og de ulykkelige personlige omstendighetene.  

Ved å anlegge et overordnet, forklarende metaperspektiv, kunne bildene fremstått som 

illustrasjoner på en allmenn lovmessighet.  Høifødt nevner at den tradisjonelle symbolismen, 

som tilsynelatende kan forklare Munchs kunst, ikke tilstrekkelig dekker kunstnerens private 

symbolapparat, til forskjell fra mer konvensjonelle kunstnere. Derfor uten å tillegge seg ett, 

overordnet teoretisk perspektiv, ser Høifødt Munchs ”private” ikonografi som sentral for 

forståelsen av kunstnerens verk, samtidig som han supplerer denne med en rekke andre 

perspektiver. Avhandlingen bygger på mange måter videre på ideen Høifødt presenterte i sin 
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tekst fra 1990, der han analyserte ”Livets dans” i lys av både Munchs erfaringer med Tulla 

Larsen, samt privat mytologi kunstneren henter fra litteraturens verden.75 

Høifødt anvender det teoretiske begrepet ”privat ikonografi” på det han betegner som bildenes 

dypere mening og skjulte budskap, som ble utviklet av kunstneren selv, i lys av hans litterære 

og språklige forbilder og begreper. Symbolene oppfattes ikke som tilfeldige, men skrives inn i 

en meningsgivende kontekst, der kunstnerens liv kan spores i hans verker. Den private 

ikonografien består altså av visuelle koder, klisjeer, formler og typer, som Høifødt dekoder. 

Fortolkningen av disse utgjør grunnlaget for forståelsen av Munchs overgangsfase rundt 

århundreskiftet.76 En fare ved den private ikonografien, som framstår som prosjektets 

egentlige teoretiske rammeverk, er at man ved å lete etter bestemte skjulte betydninger og 

symboler kan komme i skade for å tillegge tilfeldige elementer dypere meningsinnhold. 

Høifødt er oppmerksom på å ikke overdrive tolkningen av motivene på det pre-ikonografiske 

nivået, men er samtidig klar over den hårfine balansen mellom hva som utgjør et 

meningsbærende symbol og hva som er tilfeldige projeksjoner. 

I lys av Patricia Bermans analyse kan det argumenteres for at en ikonografisk tilnærming, 

som hovedsakelig bygger på likhetstrekk mellom Munchs livsdrama og kunstproduksjon, blir 

for ensporet. For det første overser en slik tolkning de mer nøytrale forholdene som Munch 

hadde til en rekke kvinner. For det andre blir fokuset på mannen Munch og ”mytene” om hans 

liv i for stor grad styrende, fremfor de kulturelle og historiske rammene som formet 

kunstnerens verdensbilde. Berman kritiserer en oppfatning som i for stor grad tar 

utgangspunkt i Munchs liv, slik både Heller og Høifødt til dels har gjort. Et annet viktig 

aspekt er Høifødts tendens til å framstille Munchs private ikonografi som unik, og på mange 

måter ”genial”. I 1994 problematiserte Berman denne formen for idealisering av kunstneren, 

som hun anser for vanlig i den nordiske forskningen på området. 

I Høifødts avhandling legges det stor vekt på det individuelle og biografiske. Selv om 

forfatteren først og fremst tar utgangspunkt i motivene og deres skjulte budskap, finnes en rød 

tråd gjennom hele oppgaven som kobler verkene og deres skjulte meninger til Munchs 

erfaring med livet. I konklusjonen fremholder forfatteren den tydelige rollen Tulla Larsen 

spilte i Munchs kunstproduksjon rundt århundreskiftet, samt viktigheten av kunstnerens 

religionstyngede virkelighetsoppfatning. Dette kan fremstå som en nokså problematisk 
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antagelse.77 Høifødt ser problematikken i det å sette et likhetstegn mellom Munchs 

livserfaring og symbolene som skjuler seg i hans verk, på tross av Munchs egenforestilling 

om kunstens samsvar med hans stormfulle liv og livsanskuelse. I et artikkelbidrag fra 1998 

trekker forfatteren parallellen mellom Munchs symbolbruk og hans dramatiske forhold til 

Tulla Larsen enda tydeligere, idet han definerer Munchs femme fatale som et helt konkret 

symbol på Tulla.78 I motsetning til Reinhold Heller, som velger å se kvinnemotivene som 

uttrykk for likestillingsforkjempere, eller Bermans forståelse av femme fatale som den "nye 

kvinnen", oppfatter Høifødt de tre kvinnene som Munchs tredelte erfaring i forholdet til 

Larsen. 

Høifødt anvender den hermeneutiske teori for å begrunne sin argumentasjon, der Munchs 

verker forklares gjennomkunstnerens liv, hans religiøse oppvekst, pietistiske impulser, private 

erfaringer med kvinnen, psykiske lidelser og kunstnerens aktive deltagelse i samfunnet, der 

iblant som medlem avbohemen. Han legitimerer sine verksfortolkninger gjennom en 

hermeneutisk sirkelbevegelse, der forfatteren beveger seg mellom de enkelte verkene, deres 

litterære innhold og aspekter, samt Munchs private symbolisme, som var et produkt av hans 

erfaringer med livet. På den annen side, understreker forfatteren gjennom hele analysen 

viktigheten av å ikke forstå Munchs symbolisme som privat i eksklusiv forstand, men som 

utarbeidet i lys av samfunnets større diskurs.79 Forfatteren trekker inn Munchs venn og 

kunstkritiker Julius Meier-Graefe, og drøfter i sin avsluttende del vennens betydning for 

Munchs kunst rundt århundreskiftet. Her kommer det tydelig fram at Munch lot seg påvirke 

av Meier-Graefes kommentarer og tidvis negative kritikk i sin bearbeidelse av motivene. 

Munchs forhold til Meier-Graefe virket tydeligvis stimulerende, da Munchs verker fikk fra 

1900 av en ny konsentrasjon rundt det maleriske, i tillegg til at budskapet oppleves noe 

mindre påtrengende.80  

4.4 Metodologisk rammeverk 
I likhet med de teoretiske utgangspunktene, vil jeg nå undersøke forskningsmaterialets 

metodologiske rammeverk. Først vil jeg belyse Bermans kritiske dekonstruktivisme, for så å 

plassere denne i forhold til feministisk innflytelse. De komparative biografiske og 
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ikonografiske metodene vil så belyses og stilles opp mot den nyere fremgangsmåten som 

Berman representerer. 

4.4.1 Berman: Kritisk dekonstruksjon 

Bermans analyse preges av en kritisk holdning, der de tradisjonelle forståelsene av Edvard 

Munch og hans kunstneriske virke blir dekonstruert. Forfatteren anvender en kritisk 

dekonstruksjonsmetode for å tillegge tidligere forståelser nye, sosialhistoriske forklaringer. 

Hun åpner med en generell kritikk av Munch-forskningen og kunsthistorikernes tendens til å 

overanalysere Munch. Videre diskuterer og problematiserer Berman fire aspekter ved 

tradisjonell forskning. 

Det første aspektet er de biografiske forholdene. Gjennom å undersøke ulike verker fra 

Livsfrisen, støtter Berman en tradisjonell forståelse av en kobling mellom Munchs private 

erfaringer, selvforståelse og kunstproduksjon. Munchs nedskrevne notater og intervjuer 

bekrefter et tett bånd mellom det han erfarte og det han senere malte. ”Jeg maler ikke det jeg 

ser – men det jeg saa” antyder en generell overensstemmende mellom Munchs persepsjon og 

hans kunst.81 Med utgangspunkt i dette, påpeker Berman at Munchs liv og verker ikke bare 

kan oppfattes som sammenlignbare og analoge, men til og med overrensstemmende og 

homologe.82 Imidlertid mener forfatteren at kunstneren i for stor grad ble overanalysert av 

sine kolleger på 1890-tallet, noe som ble forsterket gjennom biografiene som ble publisert 

tidlig på 1900-tallet. Berman kritiserer forskere som har valgt å forstå Livsfrisen ut fra noen 

utvalgte verker, og som gjennom disse har gitt Munchs livsvarige kunstprosjekt en ensporet, 

biografisk og ofte subjektiv forklaring. Selv undersøker Berman flere verker i serien og 

konkluderer med at kvinnen og mannen, som de mest sentrale motivene, kan framstille 

kjønnskampen. Berman refererer her til Elaine Showalter og hennes bruk av begrepet 

”seksuelt anarki”, et begrep som beskriver de nye, sosiale konstruksjonene av feminitet og 

maskulinitet. Showalter finner en likhet mellom den ”nye kvinnen” og den dekadente mannen 

som vokste frem rundt århundreskiftet, og som satte i gang en samfunnsdebatt som utløste 

kulturell usikkerhet og forringelsesfrykt.83 
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I sin videre søken etter en forklaring på Munchs motiver av femme fatale, drøfter Berman 

kunstnerens psykologiske tilstand, samt hans ulike forhold til kvinner. Født i en 

embetsfamilie, knyttet Munch tette bånd både til sin mor og sine søstre Sophie og Inger. Etter 

morens og Sophies bortgang fikk Munch et godt forhold til sin tante Karen Bjølstad. Senere 

fikk kunstneren også et kollegialt forhold til Asta Nørregaard, som på mange måter ble en 

mentor for den yngre Munch. Berman kritiserer forfattere som legger for stor vekt på Munchs 

kjærlighetsforhold i fortolkningsprosessen. Slike fortolkninger gir et skjevt bilde av 

kunstneren og utelukker flere relasjoner som ikke var av seksuell karakter. At det dramatiske 

forholdet til Tulla Larsen ofte kommer til uttrykk i Livsfrisen, oppfatter Berman som Munchs 

selverkjennelse, med påfølgende bitterhet, alkoholisme og sykdom. Forfatteren påpeker også 

imidlertid at denne perioden ikke bør overdrives eller overskygge Munchs ellers omfattende 

kunstproduksjon. 

Som et tredje aspekt drøfter Berman den overtolkede symbolismen, som har bidratt til å 

forsterke Munchs rykte som misogynist. Hun mener at Strindberg, Przybyszewski og andre 

blant Munchs kolleger var de første til å tilføre verker og verkstitler feilaktige forståelser og 

meninger. Munch brukte i stedet litterære verker som forklaringer på sine oppsiktsvekkende 

kvinneframstillinger og kunne på denne måten danne seg en spennende og troverdig 

fremtreden. Kjønnsmotivene, som kan invitere til seksuell lesning, har ofte blitt forstått 

gjennom psykoseksuell symbolisme med fallossymbolske innslag. Motivene framstilte ikke 

lenger en konkret kvinne, men fikk en utvidet betydning som samtidens, essensialistiske 

kvinner. Berman avviser dermed en ikonografisk lesning og ser kjønnsmotivene i lyset av 

kjønnskrisen og den ”nye kvinnen”, som utløste en maskulin krise og framveksten av den 

dekadente mannen.84 

Til sist kritiserer forfatteren en vanlig oppfattelse av bohemmiljøet. I flere biografier 

framstilles Munchs deltagelse i denne kretsen som et vendepunkt for kunstneren. Den 

intellektuelle gruppen forfattere og malere fra Tyskland, Skandinavia og Øst-Europa hadde en 

rekke temaer til felles, som de diskuterte og bearbeidet i sine verker. Berman kritiserer 

forskere som romantiserer deres forhold til seksualitet, og som unnlater å drøfte hvordan 

bohemen betraktet kvinnen som en fantasifull projeksjon. Kvinner fikk delta i kretsen, men 

fikk gjerne roller som muser, ikke som intellektuell deltagere.85 Slik setter Berman bohemen i 

                                                 
84Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 22f. 
85Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 32. 
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nytt lys og gir Munchs kjønnsmotiver en ny forklaring som framstillinger av bohemmiljøets 

tendenser. 

Det kan imidlertid rettes kritikk mot dekonstruktivismens fortolkningsstrategi, der den 

fokuserer på motsetninger og avviser enkle forklaringer. Gjennom analysen søker Berman 

etter motsetninger i den etablerte litteraturen og bryter tilsynelatende med den historiografiske 

utviklingen. Selv bygger hun imidlertid ofte sin argumentasjon på ubegrunnede og "åpne" 

påstander. I tillegg kan det oppstå uklarhet når forfatteren selv til dels bygger videre på 

etablerte forskningsarbeider hun tidligere har kritisert og forkastet. 

4.4.2 Feministiske impulser: Poststrukturalisme 

Som tidligere nevnt er feministisk forsking gjerne preget av tverrfaglighet. Metodologisk sett 

har feminismen søkt i ulike retninger, og blant annet benyttet dekonstruksjonistisk teori. Som 

en reaksjon på strukturalismen, er dekonstruksjonistisk teori opptatt av å undersøke 

konstruksjoner i språk og litterære tekster, med hensikten å avdekke indre motsetninger i 

etablerte konstruksjoner.86 For å undersøke kvinnehistorien tilegnet feminismen seg denne 

poststrukturalistiske teorien og raffinerte den til et mer anvendelig og metodologisk redskap.  

På denne måten fikk feminismen en sentral plass i en dekonstruerende og kritisk metode, en 

metode som fungerer forstyrrende på etablerte fortolkningstradisjoner. Feminismen møtte 

utfordringer da feltet med tiden ble mer mangfoldig og krevde mer spesifikke 

begrepsapparater og sett med definisjoner. Som et resultat ble feminismen delt inn i to 

forskningsfelt, gynokritikk eller kvinnelitteraturforskning og feministisk kritikk. Inndelingen, 

som ble introdusert av Elaine Showalter, skiller mellom to typer forskning, der gynokritikk 

omhandler kvinners tekster, og feministisk kritikk tar for seg en kritisk analyse av mannlige 

forfattere. 

Bermans analyse preges av en feministisk, kritisk metode der forfatteren avviser en enkel 

forklaring på Munchs kjønnsmotiver. Hun fokuserer heller på motsetningene i Munchs 

kunstproduksjon. Berman har til hensikt å etablere et nytt, mer dekkende perspektiv, der 

forskjeller i kvinnelige eller mannlige erfaringer ikke er et gyldig argument. Berman finner 

kjønnskampen vesentlig for kunstnerens ambivalente kvinnemotiver. Samtidig avviser hun 

Munchs misogyne tendenser ved å vise til en rekke av Munchs mer nøytrale framstillinger. 

                                                 
86Krogh, Historie, Forståelse og Fortolkning, s. 412. 
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Forfatteren dekonstruerer slik de etablerte tilnærmingene, og analyserer disse med et kritisk 

blikk. 

4.4.3 Tradisjonell forskning: Komparativ biografi og ikonografi 

Komparativ biografisk metode 

Gjennom ulike tekstutdrag, blant annet fra utstillingskataloger og Munchs etterlatte notater, 

kartlegger og redegjør Reinhold Heller Munchs arbeid med ”Sfinx”. I analysen benytter 

forfatteren seg av en komparativ biografisk metode. Heller åpner sin tekst med å sitere 

Munch, der han påpeker at hans kunst i hovedsak skulle kommunisere gjennom det 

emosjonelle, ikke det verbale. Maleriene skulle bidra til å åpne kunstnerens følelsesliv 

ovenfor publikumet.87 Med dette som utgangspunkt, kobler forfatteren de ulike skissene og 

forarbeidene til ”Sfinx” med Munchs personlige erfaringer og ideer om kvinnen, kunsten og 

livet. 

Heller drøfter forarbeidene som Munch jobbet med før det endelige utkastet av ”Sfinx” ble 

ferdigstilt i 1894. Han forklarer hvordan Munch bearbeidet sine motiver, inntil han ble 

fornøyd med sluttproduktet. Ofte misforstått og kritisert, ble ifølge Heller Munchs ønske å 

skape et verk som lett ville formidle kunstnerens budskap. Verket skulle i tillegg tjene som et 

bindeledd mellom det gjennomgående temaet og de ulike maleriene i Livsfrisen. 

Komparativ analyse er blant de vanligste metodene i kunsthistoriefaget. Å sette to fenomener 

opp mot hverandre og sammenlikne forskjeller og likheter, har på mange måter dannet 

grunnlaget for den vestlige kunstkanon. I tillegg til den komparative metoden, undersøker 

Heller hvorledes livet til Munch kan spores i hans skisser og verker. Forfatteren går 

systematisk inn i Munchs notater og undersøker de faktiske hendelsesforløp for å spore disse i 

kunstprosessen. Heller påviser en kobling mellom Munchs egne uttalelser, kunstnerens 

streben etter publikumets anerkjennelse og forståelse, samt en kunstnerisk iscenesettelse. 

Biografisk metode har ofte blitt møtt med kritikk, også innen Munch-forskningen. Tidlig i sin 

avhandling påpeker Frank Høifødt en manglende refleksjon rundt nyere metode og teori i 

Munch-litteraturen. Som oftest er disse basert på det individuelle og biografiske.88 Det 

                                                 
87Heller, "The Riddle of Edvard Munch's Sphinx", s. 1. 
88Høifødt, "Kvinnen, kunsten, korset: Edvard Munch anno 1900", s. 5. 
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problematiske ved slike tilnærminger er at man kan komme i skade for å overse eller utelukke 

tilfeller der biografien ikke stemmer overens med kunstnerskapet. I Munchs tilfelle er 

utfordringene spesielt store, da det har blitt påpekt at etterlatte dokumenter, notater og brev 

ofte er manipulert og fordreid av kunstneren eller hans samtidige biografer. 

I lys av Bermans kritiske dekonstruksjon kan det rettes kritikk mot to aspekter i Hellers valg 

av metode. Først og fremst kan bruken av Munchs nedtegnelser som utelukkende troverdig 

empirisk materiale problematiseres. I sin historiografiske studie drøfter Arne Eggum hvordan 

Munchs biografier ofte ble styrt av kunstneren selv. Livshistorien skulle skape beundring 

blant publikumet og fremme Munchs rykte som et genialt, nordisk fenomen.89 Som en 

amerikansk forsker, anser Berman en ren biografisk, komparativ analyse som myteforskning 

og legendeskrivning. Fokuset blir for ensporet på kunstneren, som blir revet ut av den større 

sammenhengen som kan forme kunstnerens verdensbilde og kunst. En slik analyse vil kun 

drøfte Munchs personlig skapte fremtreden og overse hans rolle i det historiske og kulturelle 

rom. 

Den andre kritikken angår Munchs kollegaer og samtidens kunstkritikere, som bidro til å 

skape og vedlikeholde Munchs merkverdige og utypiske omdømme. Etterkrigstidens 

psykologiserende skole i estetikk, kunstkritikk og kunsthistorie bidro her til å forsterke et 

misvisende bilde av Munch. 90 Ved siden av Strindberg, Graefe og Przybyszewski, er Pola 

Gauguin og Jens Thiis blant skribentene som i nordisk sammenheng har vektlagt Munchs 

livsdrama og støttet en essensialistisk forståelse av kunstneren. I 1994 kritiserte Berman den 

nordiske forskningen og påpekte at den tidligere Munch-litteraturen i stor grad har basert seg 

på subjektive meninger og beskrivelser av kunstneren. 

Komparativ ikonografisk metode 

Avhandlingen til Frank Høifødt benytter i hovedsak en komparativ ikonografisk metode, på 

tross av at avhandlingen presenterer en tett sammenheng mellom kunst, biografi og 

psykoanalyse. Forfatterens ønske er å problematisere denne sammenhengen, samt den 

tradisjonelle, kunsthistoriske fremgangsmåten som legger stor vekt på det individuelle og 

biografiske. Først og fremst utfører Høifødt en komparativ analyse av en rekke sentrale 

verker. Forfatteren tilskriver seg også innslag av formalistisk fremgangsmåte, der ”[e]n 

                                                 
89Eggum, "Litteraturen om Edvard Munch gjennom nitti år," s. 271. 
90Eggum, "Litteraturen om Edvard Munch gjennom nitti år," s. 272. 
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grundig formal ’erobring’(…)” er nødvendig for å unngå innholdsmessig reduksjonisme, slik 

en rent biografisk metode fort kan komme i fare for å gjøre seg skyldig i.91 

Høifødt åpner med en gjennomgang av de historisk-biografiske omstendighetene i Munchs liv 

rundt århundreskiftet. I denne delen redegjør han for Munchs konflikt med bohemen, på 

bakgrunn av kunstnerens religiøse arv fra barndommen. Munchs pietistiske bakgrunn 

gjennomsyret mye av hans virkelighetsoppfatning, noe som også kommer tydelig fram i hans 

kunstneriske mystisisme.92 Videre, gjennom en rekonstruksjon av hendelsesforløpet rundt 

Munch og Tulla Larsens forhold, ordner forfatteren en rekke av Munchs verker kronologisk, 

slik at de til en viss grad reflekterer biografien. Høifødt deler hovedverkene inn i fire 

hovedtemaer: arvesynden, eros, korset og melankoli, som så blir analysedelens egentlige 

forskningsenheter. Endelig, på bakgrunn av den kronologiske inndelingen, gir Høifødt en 

inngående vurdering av kunstnerens stilistiske utvikling mellom 1898 og 1902. 

De sytten hovedmotivene er prosjektets fremste undersøkningsmateriale. Gjennom oppgaven 

trekker forfatteren inn adskillelig flere motiver, i alt nærmere 150 malerier, tegninger, grafikk 

og foto. Foruten hovedmotivene er flere av de øvrige verkene, særlig tegningene, datert med 

en viss usikkerhet. De tilhører ikke nødvendigvis den avgrensede perioden som blir omtalt i 

oppgaven, men har likevel relevans for den dypere forståelsen av hovedmotivene. For å 

belyse forholdet mellom Munch og Tulla Larsen, som Høifødt anser som hovedinspirasjon for 

Munchs kunstproduksjon rundt århundreskiftet, benytter forfatteren seg av Munchs 

korrespondanse fra tiden mellom 1899 og 1900. I rekonstruksjonen av de historisk-

biografiske forholdene er den omfattende korrespondansen til hjelp for den kronologiske 

ordningen, på tross av at dokumentene ofte mangler dateringer eller er utkastlignende. 

Munchs etterlatte skriftlige materiale tjener her også som redskap for sammenligningen 

mellom verkenes innhold og forholdet mellom Munch og Tulla, slik Munch selv oppfattet det. 

Det er tydelig at Høifødt lar seg inspirere av Arne Eggum og hans forskning på området. 

Gjennom avhandlingen tar Høifødt utgangspunkt i Eggums tekster og før han formulerer egne 

standpunkt. Det vanskelig å ikke lese avhandlingens avsluttende del, der forfatteren 

oppsummerer Munchs overgangsfase, som en videreutviklet forståelse basert på Eggums 

pionerarbeid. Ved siden av Eggums innflytelse på prosjektet, er det i forhold til Munchs 

skjulte symboler verdt å nevne Høifødts referanse til Gösta Svenæus og Julius Meier-Graefe. 
                                                 
91Høifødt, "Kvinnen, kunsten, korset: Edvard Munch anno 1900", s. 6. 
92Høifødt, "Kvinnen, kunsten, korset: Edvard Munch anno 1900", s. 25. 
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Her blir kunstkritikerens rolle å forklare koblingen mellom Munch og hans kunstverden, og 

den større, samfunnsmessige diskursen rundt århundreskiftet. Som en aktiv samtidsobservatør 

og kunstkritiker, virket hans ofte nokså negative kritikk inn på Munch og hans kunst.93 

Høifødts ikonografiske metode preges av biografiske og psykologiske sammenligninger. 

Forfatteren leter etter symboler eller skjulte elementer som kan forklare kunstens dypere 

mening. Med et bredt utvalg verker utfører forfatteren en kvantitativ analyse, der gjentagende 

symboler spores og gis en dypere mening. I motsetning til Hellers kvalitative studie, 

argumenterer Høifødt for en mer vidt favnende grunnmur, der det ikonografiske suppleres av 

det biografiske og psykologiske. Høifødt bekrefter slik sitt pluralistiske perspektiv, der han 

søker etter ulike symboler som skjuler seg bak motivenes umiddelbare framstilling. 

I 1994 drøftet Storm Bjerke en innvending mot ikonografisk metode, hvor han advarte mot å 

fokusere på vilkårlige elementer og påtvinge disse skjulte betydninger.94 Berman kritiserer en 

slik overdreven, symbolistisk tolkning av Munchs kunst, der blant annet kjønnsmotivene ofte 

har blitt påtvunget feilaktige fortolkninger. Det er blant annet slike fortolkninger som har 

ansporet myten om Munch som misogynist. I forhold til de biografiske forholdene og Munchs 

nedtegnelser, opplever Berman disse som uoversiktlige og uensartede, i tillegg til at de bærer 

tydelige subjektive preg. Mange av tekstene mister sin troverdighet ved at kunstnerens 

dramatisering og fordreining skinner gjennom. Høifødts rekonstruksjon av hendelsesforløpet 

rundt forholdet mellom Munch og Tulla Larsen, legger stor vekt på slik brevkorrespondanse, i 

tillegg til Munchs egne, skriftlige materiale. Forfatteren ordner det historisk-biografiske 

hendelsesforløpet på bakgrunn av sin kritiske lesning, forventninger og mistanker.95 I likhet 

med Heller, blir Høifødt kritisert for sin biografiske og individuelle analyse, der han legger til 

grunn for en sammenlikning som er basert på subjektivt og manipulert materiale, samt 

forfatterens personlige resonnement og antagelser. Som en kritikk av Bermans 

dekonstruktivistiske metode, kan det imidlertid trekkes en parallell mellom Høifødts 

symbolanalyse og Bermans sosialhistoriske tilnærming. I begge tilfeller kan 

forskningsopplegget komme til å lede til en for ensidig, selektiv fortolkning, der forskeren 

påtvinger vilkårlige elementer en gitt betydning som støtter forskerens fortolkning. Det er 

                                                 
93Høifødt, "Kvinnen, kunsten, korset: Edvard Munch anno 1900", s. 10. 
94Øivind Storm Bjerke, "Symbol og fantasi møtes i maleriet," Tradisjon og fornyelse. Norge rundt 
århundreskiftet. (Kat). (1994): s. 101. 
95Høifødt, "Kvinnen, kunsten, korset: Edvard Munch anno 1900", s. 17. 
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påfallende hvordan Berman oppdager denne faren i fortolkninger av Munchs symbolbruk, 

men overser en tilsvarende fare i sin egen tilnærming. 

4.5 Funn 
Gjennom de fire første kapitlene har fire egenskaper ved undersøkelsesmaterialet blitt 

analysert, med hensikt å belyse hvorvidt Bermans tekst bidrar til et feministisk perspektiv i 

Munch-litteraturen. I tillegg har tendensene i den øvrige, historiografiske utviklingen blitt 

skissert. Jeg vil nå oppsummere funnene og forklare hvordan disse henger sammen med tema, 

antagelser, samt de teoretiske og metodologiske rammeverkene. Et viktig poeng vil være å 

vise hvordan Bermans tekst faller tydelig inn under feministisk forskningstradisjon, og 

hvordan hennes perspektivering bidrar til den etablerte forskningen på området. Jeg vil også 

belyse utfordringer ved en slik tilnærming, og hvilke innvendinger feministisk teoretisering 

møter i sin forståelse av Munch.  

4.5.1 Berman: Kjønnskrise, samfunnsobservatør og misogynimyten 

Berman vender blikket mot de idéhistoriske omstendighetene som formet kunstnerens 

verdensbilde og syn på kvinnen. Berman fastslår at Munch har blitt inspirert av samfunnets 

pågående debatter, deriblant av kjønnsdiskursen rundt århundreskiftet. I sine framstillinger 

viser ikke kunstneren dialogen mellom kjønnene, men uttrykker heller sine erfaringer med de 

endrende kjønnsrollene. Det blir i følge Berman derfor feil å drøfte Munchs kjønnsmotiver fra 

et maskulint synspunkt.96 Munch fjernet gjennom sine mangetydige framstillinger mannens 

forutinntatte ideer om kvinnen, og presenterte sitt publikum for et bredt spekter av 

kvinneframstillinger. Med ofte forvirrende og oppsiktsvekkende motiv, uttrykte kunstneren 

mannens samtidige degenerasjon. 

Berman drøfter Munchs motiver i lys av kjønnspolitikken rundt århundreskiftet, samt 

fremveksten den ”nye kvinnen” og den dekadente mannen på tidlig 1900-tallet. Hun legger 

spesiell vekt på hvordan kvinner og den ”nye kvinnen” ble oppfattet av den samtidige 

mannen. Forfatteren påpeker at de sosiale rammene rundt den tradisjonelle og den ”nye 

kvinnen” er spesielt viktige for en dypere forståelse av Munchs syn på det motsatte kjønn. 

Kunstnerens maskulinitet og hans stereotypiske forståelse av kvinnen ble rundt 
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århundreskiftet utfordret av kjønnsdebatten og satt i krise. Munch og hans mannlige kollegaer 

følte seg truet av den ”nye kvinnen”, som brøt med deres sosialt konstruerte bilde av kvinnen. 

Den ”nye kvinnen”, eller femme fatale, revolusjonerte sin sosiale posisjon innen mannens 

hierarkiske samfunn. 

Et sentralt premiss for Berman er at Munch var en samfunnsobservatør. Hun antyder at 

Munchs kjønnsmotiver bør forstås som en løpende diskurs mellom samtidens pågående 

kjønnsdebatt og kunstnerens egne oppfatninger og fortolkninger av denne. Med siktemål om å 

portrettere alle livets aspekter, må Munchs femme fatale framstillinger først og fremst 

fortolkes som en oversikt over datidens kjønnskrise.97 Bermans argumentasjon kan kanskje 

kritiseres i lys av Munchs egne uttalelser. Kunstneren ønsket å framstille sine erfaringer med 

livet. Kunsten skulle formidle Munchs bearbeidete inntrykk, ikke hans umiddelbare 

observasjoner. Hvis man tar utgangspunkt i Munchs egne uttalelser, og leser disse som 

troverdig empirisk materiale, framstår kunstneren snarere som en subjektiv formidler av 

personlige erfaringer og inntrykk. Verkene er Munchs memoarer, som har blitt bearbeidet 

gjennom hukommelsen. Kan det da rettferdiggjøres å hevde at Munchs rolle som kunstner 

først og fremst var som objektiv samfunnsobservatør? 

Til slutt verken forkaster eller støtter Berman myten om Munchs misogyne tendenser 

fullstendig. Forfatteren trekker fram en rekke av Munchs nøytrale relasjoner til kvinner og 

bruker disse som forsvar mot Munchs omdømme som misogynist. Samtidig finner Berman 

flere av de mangetydige motivene som talende for misogyne tendenser. For å forklare en slik 

sammensatt personlighet oppfatter Berman Munchs misogyne trekk som til dels påtvunget 

eller forventet i hans samtid. Forfatteren undersøker videre også hvordan Munchs 

sinnstilstand kom til fordel for kunstneren, ettersom det var vanlig å anta en sammenheng 

mellom ”galskap” og genialitet. Foruten sykdommen, påpeker forfatteren også bohemmiljøets 

innflytelse på Munch. Kunstnerens til dels fordomsfulle syn på kvinnen ble ifølge Berman 

farget av bohemen, som forholdt seg til kvinnen ut fra sin stereotype forestilling om det 

motsatte kjønn. Berman konkluderer med at Munch på mange måter ble et offer for samtidens 

kjønnsdiskurs, bohemens agenda og kunstnerens private erfaringer med livets ulike aspekter. 
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4.5.2 Feministisk innflytelse: Kvinnehistorie, samtid og nylesning 

Hovedmomentet i Bermans analyse er en drøftelse av Munchs sosiale omgivelser og 

samtidens kulturelle tendenser. Forfatteren vil gi et nyansert bilde på kunstneren og hans 

forhold til kvinnen, gjennom en dypere studie av kulturelle konvensjoner, kjønnsroller og 

forholdet mellom mann og kvinne. Bermans undersøkelsesmateriale, foruten Munch og hans 

kunstproduksjon, er kvinnen og samtidens kvinneoppfatninger. Munch forstås som et vitne til 

århundreskiftets kvinnebevegelse, som er i ferd med å etablere nye normer for hva 

kvinnelighet egentlig innebærer. Som kunstner framstiller Munch kvinners nye situasjon, og 

viser den moderne kvinnen, som utfordrer den tradisjonelle mannen idet hun bryter med det 

etablerte. Med kvinnehistorien som en rød tråd, kan leseren spore feministisk innflytelse i 

Bermans tekst. Forfatteren tematiserer Munch ut fra tendensene som preget hans samtid og 

retter på denne måten fokuset vekk fra kunstneren og mot den samtidige kvinnen. 

Iris Müller-Westermanns tekst, ”’The Age of Carmen’- Gender Relationships in the Art of 

Edvard Munch, 1890-1920”, bygger på mange måter videre på Bermans studie fra 1997, og 

bekrefter analysens feministiske karakter. Müller-Westermann beveger seg kronologisk 

gjennom Munchs kjærlighetstema og hans fascinasjon for det motsatte kjønn.98 Hun finner det 

interessant hvordan Munch stadig framstiller den hårfine linjen mellom tiltrekning og angst. 

På mange måter diskuterer artikkelen Munchs kjønnsmotiver og sammensatte syn på 

kjærlighetsforhold ut fra de samme synspunktene som Berman. Slik bekrefter forfatteren 

Bermans teori om at Munchs kjønnsmotiver er tydelig preget av kvinnehistorien og de 

kulturelle tendensene i hans samtid. De oppsiktsvekkende, ofte mangetydige 

kvinneframstillingene er framprovosert av kjønnskrisen og de endrede forholdene mellom 

mann og kvinne. 

Historiografisk sett har Munchs framstillinger av femme fatale invitert til feministisk lesning 

og har siden 70-årene dannet en feministisk arena. Ofte har dette miljøet drøftet kunstnerens 

kvinneframstillinger i lys av feministisk, dekonstruksjonistisk teori og arketypekritisisme. 

Blant disse forfatterne er Berman en av de som har produsert mest. Uten at hun helt tydelig 

støtter den feministiske holdningen, bærer hennes analyse typiske feministiske trekk. Dette 

har blitt spesielt tydelig gjennom hennes sosialhistoriske teoretisering og kritiske 

                                                 
98Iris Müller-Westermann, "The Age of Carmen - Gender Relationships in the Art of Edvard Munch, 1890-
1920," i Edvard Munch: Theme and Variation, red. Klaus Albrecht Schröder and Antonia Hoerschelmann 
(Albertina: Hatje Cantz Publishers, 2003). 
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dekonstruksjon. I 1997 drøftet hun flere argumentene som feminister tidligere har diskutert. 

Jayne, Key, Showalter, Pollock og Wichstrøm kan derfor sies å være blant Bermans fremste 

inspirasjonskilder. 

Bermans bidrag til den feministiske Munch-forskningen er en tydeligere kritikk av de 

tradisjonelle tilnærmingene som preget litteraturen fram til 1990-årene. Berman preges av et 

tydelig teoretisk perspektiv, der Munchs liv og kunstproduksjon skal forklares med 

sosialhistoriske årsaker. Der tidligere feminister gjerne har vært opptatt av å forstå Munchs 

kvinnemotiver kun som reaksjoner på den samtidige kvinnebevegelsen eller på 

industrialiseringen, påpeker Berman motiver som også kan framstille heroiske kvinner. 

Videre aviser forfatteren forståelsen av Munchs femme fatale som tegn på kunstnerens 

misogyne tendenser, eller at framstillingene utrykker kunstnerens seksuelle fantasier. Berman 

kritiserer en slik ensporet forståelse og påpeker at det ofte blir oversett at Munchs verker også 

fremstiller dekadente og følsomme skildringer av mannen. Til sist er det viktig å påpeke at 

Bermans diskusjon ofte nærmest forsvarer Edvard Munch. Med unntak av Anne Wichstrøm, 

har de fleste feminister hatt som mål å bevise misogyne tendenser hos Munch. Berman bryter 

med denne tendensen og forsøker heller å påvise at Munch var en mann av sin samtid, preget 

av de samme tendensene og fordommene som andre menn. 

4.5.3 Tradisjonell forskning: Mytene, mannen og motivene 

Drivkraften bak mannen Munch 

I 1997 tok Bermans tilnærming del i en overgangsfase, der den historiografiske utviklingen 

var i ferd med å forlate en ofte ensporet forståelse av Munchs kunstnerskap som individuelt 

og unikt. I stedet støtte man på nye utfordringer når man vendte blikket mot de mer 

universelle dimensjonene i hans kunstproduksjon. Fra å oppfatte Munch som en høyst 

individuell kunstner med et forvirret sinn, ble han sett som en internasjonal kunstner, plassert 

i en større historisk og kulturell kontekst. I forhold til den omfattende, tradisjonelle Munch-

forskningen, er Berman tydelig kritisk og skeptisk til dens essensialistisk oppfattning av 

kunstneren. Hun forholder seg til kunstverkene som det primære forskningsmaterialet og 

supplerer disse med Munchs egne uttalelser og notater. Videre ser hun utfordringene som 

siden kunstnerens samtid har bidratt til å skape et skjevt, ofte feilaktig bilde av Munch. 

Betydningen av hans til dels dramatiske oppvekst, kjærlighetsforhold, og søken etter 



 

53 
 

publikumets og kollegaenes anerkjennelse ble videre forsterket av Munchs konstruerte 

fremtreden. 

Bermans fortolkning av Munchs kunst har mange likhetstrekk med Hellers forklaring av 

kunstnerens drivkraft. På tross av et ulikt metodologisk utgangspunkt, der Heller i større grad 

vektlegger de biografiske forholdene, finner begge forfatterne en kobling mellom Munchs 

arbeider og det historiske hendelsesforløpet. I sin konklusjon drøfter Reinhold Heller sin 

fortolkning i noen få, men godt oppsummerende setninger: 

The meanings of his paintings, as in the ”Sphinx” paintings as allegories of 
the artist contemplating the changing nature of woman as the subject matter 
of his art, becomes clear from the images themselves, but these images 
partake of a rich and diverse connection to the events, beliefs, and culture of 
his time as interpreted through the unique, often distorting personality of 
Edvard Munch himself.99 

Heller forklarer motivet i ”Sfinx” gjennom en rekke forhold og finner verket et resultat av 

kunstnerens personlige forståelse av samtiden, kultur og samfunnsutvikling. Munchs kunst 

skal ikke bare informere om eller formidle en idé, men også kommunisere kunstnerens 

følelsesliv, ønsker og virkelighetsoppfatning. 

En finner et tydeligere skille mellom Berman og Heller på den ene siden, og Frank Høifødt på 

den andre. I sin fortolkning av Munchs kunst og dens skjulte symboler, konkluderer Høifødt 

med at Munch først og fremst ble drevet av sine erfaringer med livet, og spesielt av sitt 

dramatiske kjærlighetsforhold til Tulla Larsen. Høifødt viser til et privat sett med symboler 

som i stor grad stemmer overens med kunstnerens private livshistorie. Denne konklusjonen er 

godt rotfestet i den tradisjonelle Munch-forskningen, der det å sette likhetstegn mellom 

Munchs kunst og liv har vært en vanlig fremgangsmåte. Høifødt argumenterer for at 

drivkraften bak Munchs kunst var hans personlige opplevelser og erfaringer med livet. Dette 

står i kontrast til Bermans ambisiøse prosjekt om å plassere Munch inn i en større 

sammenheng, der drivkraften lå utenfor kunstnerens direkte innflytelse. 

Motivfortolkning av Munchs kvinneframstillinger 

Berman har argumentert for at Munchs kjønnsmotiver uttrykker ambivalente og nyanserte 

typologier av den ”nye kvinnen”. Som et resultat av kjønnskampen og kvinnebevegelsen ble 
                                                 
99Heller, "The Riddle of Edvard Munch's Sphinx", s. 11. 
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imidlertid den ”nye kvinnen” ofte assosiert med primitive og hysteriske feminister uten 

moderligere instinkter. Ved å bryte med de stereotype forestillingene om kvinner, ble de 

moderne kvinnene stemplet som femme fatale. Munchs kvinneframstillinger er dialektiske i 

sitt uttrykk, da de framstiller denne kjønnsdebatten med mangetydighet. Berman forklarer 

dialektikken gjennom Munchs ulike forhold til en rekke kvinner, deriblant også flere ”nye 

kvinner”, slik som Dagny Juel eller Oda Krohg. Denne fortolkningen bekrefter Bermans 

grunnidé om at Munch ble påvirket og inspirert av sin samtid og sine samtidige. 

Berman konkluderer med at kvinnemotivene må forstås som dialektiske. Forholdet mellom 

mann og kvinne får divergerende uttrykk, da kunstneren ikke ønsker å låse seg fast til én 

bestemt framstilling, men framstille kjønnskrisen åpent. På den ene siden framstiller verkene 

den pågående kjønnsdebatten. Her vektlegges mannens bekymring over utviklingen av de nye 

kjønnsroller, og kvinnen fremstilles som femme fatale. Berman argumenterer for at disse 

framstillingene gir innblikk i Munchs og hans samtidiges forsøk på å kontrollere kvinnens 

intellektuelle og sosiale sfære. På den andre siden kan en rekke verker oppfattes som mer 

nøytrale portretter som framstiller den intellektuelle, selvstendige og frigjorte ”nye kvinnen”. 

I Munch-forskningen har kunstnerens divergerende kvinneframstillinger derfor blitt forstått 

som Munchs etterstrebelser etter å framstille kvinnens dikotomi. Dette var et viktig tema i 

samtiden, der store litterære verker skildret den hårfine balansen mellom jomfruen, eller 

madonna, og den demoniserte fristerinnen. I Norden utmerket Henrik Ibsen seg med romaner 

som blant annet ”Et dukkehjem”, fra 1879. Hovedpersonen, Nora Helmer, lever et 

tilsynelatende normalt liv inntil hun oppdager at hun har blitt fremmedgjort og rolleforvirret. 

Ibsen skildrer slik kvinnens dilemmasom mor og kone. Oppmerksom på disse litterære 

konvensjonene, forsøkte Munch å fange kvinnens dikotomi i sine verker. Samtidig forsøkte 

han stadig å etterleve modernitetens krav og forventninger til kunsten. En rekke mislykkede 

forsøk på å koble den moderne stilistiske utviklingen med dikotomiske framstillinger av 

kvinnemotiver resulterte i oppsiktsvekkende skildringer av femme fatale. Berman kan kanskje 

tenkes å overromantisere motivene, på leting av deres dypere budskap. Det kan virke som om 

Berman slik forsøker å forsvare Munchs mislykkede prosjekt. 

Reinhold Hellers forståelse av kvinnemotivet i ”Sfinx” er til dels i samsvar med Bermans 

konklusjon. Etter en grundig gjennomgang av de tre kvinnene og deres mulige betydning, blir 

de fortolket som én og samme kvinne, på ulike stadier i livet. Kvinnens endrende natur er 

framstilt gjennom mannens kontemplasjon. Foruten denne umiddelbare forklaringen påpeker 
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Heller at det sammensatte motivet ble til gjennom en lengre utviklingsprosess. 

Kjønnsmotivene framstiller mer enn bare kunstnerens erfaring med kvinnen, nemlig 

historiske hendelsesforløp, samt samtidens tendenser og kulturelle forhold.100 Berman 

oppsummerer Hellers forståelse av kvinnen som en typologi av den ”nye kvinnen”, som 

forsøker å endre samfunnet gjennom likestilling.101  

Frank Høifødt har undersøkt to sentrale motiver fra Munchs verker rundt århundreskiftet, 

mannen og kvinnen. Motivene blir ikke tildelt én, konsekvent betydning gjennom 

analysedelen, siden deres betydning kan variere fra bilde til bilde. Skikkelsene kan oppfattes 

fra biografiske representasjoner av sentrale personer i Munchs liv, til mer abstrakte og 

gjentagende symboler. I sin oppsummering vier forfatteren mye oppmerksomhet til Tulla 

Larsen, kvinnen i Munchs liv som tydelig står til ansvar for mye av Munchs stilistiske 

utvikling. Høifødt argumenterer for at kvinnemotivene i Munchs verker rundt århundreskiftet 

ofte framstiller Tulla Larsen på ulike stadier i forholdet til Munch. Høifødt begrunner denne 

påstanden ved å vise til Munchs stilistiske utvikling mellom høsten 1898 og sommeren 1899, 

hvor kunstnerens pessimistiske syn på kjærligheten setter spor i kunsten.102 Erotikken 

fremstilles her som en destruktiv kraft, i tråd med Munchs økende følelse av fortapelse, synd, 

kyskhet og kall. 

Utover Munchs kunst fra århundreskiftet, undersøker Høifødt også kunsten fra 1900-tallet. 

Her blir kjente motiver knyttet til naturen og erotikken. Kvinnen blir et symbol på natur, 

fruktbarhet og død. Hun er den dominerende skikkelsen, mens mannen får en kraftløs, 

resignert og beseiret fremtoning.103 Her er ifølge Høifødt Munchs erfaringer med livet uten 

det fremste budskapet i kjønnsmotivene. Kvinnefremstillingene før og etter erfaringen med 

Tulla Larsen reflekterer kunstnerens endrede oppfatning av det motsatte kjønn. 

Høifødts konklusjon står i sterk kontrast til fortolkningene både Berman og Heller gjør seg. 

Hellers biografiske teoretisering utelukker ikke betydningen Tulla Larsen kan ha hatt i den 

aktuelle perioden, men han tillegger ikke Larsen like mye vekt som det Høifødt gjør. Berman, 

på sin side, kritiserer en overdreven symbolisme, der tilfeldige elementer vilkårlig blir tillagt 

større betydning og ukritisk kobles opp mot Munchs liv. Høifødts argumentasjon tillegger 

Edvard Munch for mye troverdighet, idet han konsekvent leter etter tegn på Munchs private 
                                                 
100Heller, "The Riddle of Edvard Munch's Sphinx", s. 11. 
101Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 24. 
102Høifødt, "Kvinnen, kunsten, korset: Edvard Munch anno 1900", s. 244. 
103Høifødt, "Kvinnen, kunsten, korset: Edvard Munch anno 1900", s. 247. 
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ikonografi. I lys av Bermans kritiske dekonstruksjon av nordiske forskningstradisjoner, kan 

det hevdes at Høifødt forsterker forståelsen av Munch som et isolert, essensialistisk og 

nordisk fenomen. 
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5 Konklusjon 
Problemstillingen vil besvares gjennom tre spørsmål. Først vil jeg kort oppsummere de 

argumentene som tyder på at det finnes spor av feministisk innflytelse i Bermans studie. 

Deretter vil jeg diskutere Bermans posisjon i den historiografiske utviklingen. Uten å behøve 

å sammenfatte alle likhetene og forskjellene mellom Berman og det komparative materialet 

slik det har blitt gjort i analysekapitlet, vil jeg kort drøfte Bermans mest sentrale poenger sett i 

lys av den historiografiske utviklingen. Når disse to spørsmålene er besvart, vil jeg drøfte 

Bermans bidrag til forskningsfeltet. Her vil jeg undersøke hvordan forskningen på området 

har utviklet seg etter Bermans studie fra 1997 og hvordan forfatteren har påvirket Munch-

litteraturen. 

5.1 Siktemål og gjennomføring 
Oppgaven har tatt utgangspunkt i tematikken som berøres i Bermans studie. Munchs 

kjønnsmotiver, samt hans forhold til kvinnen, har vært det gjennomgående 

undersøkningsområdet. Foruten Munch og hans kunst har også de kulturelle og sosiale 

rammene rundt kunstnerens samtid blitt nærmere undersøkt. Bermans sosialhistoriske 

perspektivering drøfter samfunnsmessige faktorer som kan ha påvirket kunstneren i hans 

forhold til kvinnen. 

Målet med prosjektet har vært å undersøke Patricia G. Bermans tekst ”Edvard Munch: 

Women, ’Woman’, and the Genesis of an Artist’s Myth” fra 1997 i forhold til den øvrige 

historiografiske utviklingen på området. Gjennom et utvalg komparativt materiale, ”The 

Riddle of Edvard Munch’s Sphinx” og ”Kvinnen, kunsten, korset”, har jeg sammenliknet 

Bermans tilnærming med de tendensene som den komparative litteraturen representerer. I 

tillegg til de utvalgte tekstene som ble undersøkt, ble også en rekke annet materiale drøftet 

som støttelitteratur. Likheter og forskjeller har blitt identifisert og diskutert, slik at Bermans 

bidrag til Munch-forskningen kan belyses. 

De teoretiske og metodologiske rammene i oppgaven har tatt utgangspunkt i 

undersøkningsenheten og vurderingen av denne. Feministisk tradisjon har blitt anvendt som 

oppgavens forklarende, teoretiske perspektiv, da denne er nærliggende for Bermans 

forståelse. Den komparative historiografiske metoden ble valgt for å kunne belyse Bermans 
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kritiske dekonstruksjon av de etablerte forskningstradisjonene i Munch-litteraturen. Gjennom 

denne metoden kunne Bermans argumentasjon drøftes i lys av den historiografiske 

utviklingen. 

Bermans studie har blitt undersøkt i lys av feministisk tradisjon og de etablerte tendensene 

som representeres gjennom det komparative materialet. Sammenlikningen har blitt utført 

systematisk og i samme rekkefølge i hvert delkapittel. For å vurdere undersøkelsesmaterialet 

har oppgaven trukket fram fem egenskaper som sentrale holdepunkter. Disse har drøftet tema, 

antagelser, teori, metode og funn. Gjennom å strukturere analysen i forhold til disse 

egenskapene kunne sammenlikningen standardiseres på tvers av de ulike tekstene. Det siste 

delkapitlet i analysen, som omhandler funn, påviser en sammenheng mellom de fem 

egenskapene, der valg av tema, antagelser, teori og metode leder til konkrete funn. 

5.2 Besvarelse av problemstillingen 

Feministisk impulser i Bermans sosialhistoriske tilnærming 

Det første spørsmålet i oppgavens problemstilling ønsket å undersøke hvorvidt Bermans 

tilnærming kan sies å være påvirket eller inspirert av feministisk teori. Undersøkelsen av 

teksten har, for alle de fem egenskapene, påvist at Bermans tekst henter inspirasjon fra, og 

finner støtte i, feministisk tradisjon. Teksten tematiserer Munchs forhold til kvinnen og 

undersøker drivkraften bak kunstnerens femme fatale. Tematikken faller innenfor 

feminismens rammer da den her fokuserer på kvinnehistorien. Videre drøfter Berman 

”mytene” rundt Munch og hans kjønnsmotiver på tvers av ulike forskningsmiljøer og 

fagområder. Også det som tilsynelatende er undersøkelser av mannen Munch handler 

samtidig i stor grad om kvinnen og kjønnshistorie. Berman nøyer seg ikke med forklaringer 

som bygger på kunstnerens personlige erfaringer med det motsatte kjønn, men leter etter 

samfunnsmessige strukturers og konstruksjoners innflytelse som kan komme til uttrykk i 

verkene. Antagelsen om nødvendigheten av en sosialhistorisk forklaring på Munchs 

kjønnsmotiver springer ut fra forfatterens overbevisning om en generell, idéhistorisk 

sammenheng mellom samtiden, kunstnerens verdensbilde og kunsten. 

I sin tilnærming til Munch anvender Berman altså et sosialhistorisk perspektiv. Gjennom en 

rekke undersøkelser av samtidens kulturelle og sosiale forhold presenterer forfatteren et mer 
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nyansert syn på kunstnerens kvinnesyn og kjønnsmotiver. I tråd med den poststrukturalistiske 

tradisjon, som tar utgangspunkt i samfunnsmessige strukturer og kjønnskonstruksjoner, leter 

Berman etter forklaringer som kan tyde på skjev maktfordeling og stereotype kjønnsroller. 

Berman fremstår dekonstruktivistisk og kritisk i sine undersøkelser av tidligere tendenser og 

fortolkninger av Munch. I likhet med andre feministiske forskere avviser Berman en enkel 

forklaring og fokuserer heller på motsetningene i Munchs liv og kunst. Berman etablerer et 

nytt perspektiv der hun på sett og vis bryter med den ”gamle” Munch-forskningen og inviterer 

til en ”ny” lesning av kunstneren. 

Bermans funn kan leses som en endelig bekreftelse på hennes feministisk pregede tilnærming. 

Også konklusjonen bærer spor av feministisk tankegang, der Munch blir forstått som en 

sosialt konstruert samfunnsobservatørsom formidlet sine inntrykk og observasjoner gjennom 

kunsten. Her oppfattes ikke lenger Munchs verker kun som uttrykk for maskulinitet, men 

heller mannens degenerasjon i møtet meden voksende kjønnskrise. 

Bermans tilnærming i lys av Munch-forskingens øvrige tendenser 

Munch-litteraturen er preget av mange års forskning, der de mest sentrale tendensene ofte har 

blitt formet gjennom gjentatte reiterasjoner, hvor kun små forskjeller har differensiert den ene 

studien fra den neste. Bermans tilnærming representerer slik sett et mer markant brudd med 

de tidligere forståelsene, samtidig som forfatteren tydelig forholder seg til de etablerte 

tendensene som preger Munch-forskningen. 

Tematisk sett berører Berman et område som er mye omdiskutert i litteraturen. 

Problemstillingen tar for seg Edvard Munch og betydningen av hans kjønnsmotiver, noe de 

nordiske forskere og kunstkritikerne har debattert siden Munchs samtid. Selv om Berman 

tilsynelatende undersøker et kjent fenomen, belyser hun imidlertid tematikken fra et nytt 

synspunkt. De sosiale og historiske forholdene blir undersøkt, med hovedfokus på 

kjønnsrelasjoner som asymmetriske forhold. Berman bryter med det nordiske 

forskningsmønstret, som hun i 1994 anklaget for å være preget av myteforskning. Forfatteren 

kritiserer den nordiske litteraturen for legendeskapning og essensialisering av Munchs 

genialitet og isolasjon. Selv beveger Berman seg inn i en idéhistorisk sfære, som for mange 

forskere kan være problematisk, da den ofte mangler empirisk fotfeste. Med sin amerikanske 

bakgrunn og forskningsmetode skiller hun seg slik markant fra den mer tradisjonelle, nordiske 

forskningen på området. 
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Bermans tekst har først og fremst til hensikt å presentere et mer nyansert syn på Munchs 

kjønnsmotiver og hans misogyne rykte, samt avmytifisere tendenser i litteraturen som har 

bidratt til ubegrunnede fortolkninger. Her argumenterer hun for at Munch må forstås som en 

samtidsobservatør, der hans motiver er dialektiske framstillinger av den ”nye kvinnen”. 

Munchs kunstneriske uttrykk for maskulinitet leder Berman til å hevde at han verken var en 

misogynist eller en reaksjonær kunstner. Verkene omhandler mannens degenerasjon. Berman 

hevder at kjønnsmotivene uttrykker en maskulin krise, der den dekadente mannensom vokste 

fram som et resultat av kjønnskrisen, kommer til uttrykk i kunsten rundt århundreskiftet. Som 

støtte for argumentet refererer Berman til Sara G. Epstein, som har hevdet at Munchs 

kvinneportretter gir grunn til å tvile på troverdigheten i kunstnerens misogyne tendenser.104 

Også Berman presenterer en rekke årsaker som kan ha resultert i Munchs misogyne rykte. 

Samtidens konstruksjoner, bohemmiljøets vaner, samt kollegaenes og kunstkritikernes 

feiltolkninger og fordreininger holdes ansvarlige for misogynist ”myten”. 

Gjennom en kritisk, dekonstruktivistisk metode blir biografiske og psykologiske tilnærminger 

forkastet. Berman foreslår tidlig i sin studie at forskningen trenger et mer dekkende 

perspektiv, som kan gi et mer utfyllende svar på kunstneren og hans kjønnsmotiver. Berman 

argumenterer for at kontekstuelle omstendigheter bør sees som sentrale forklaringer på 

Munchs kunst. Forfatteren trekker her fram ulike aspekter som skal tjene som bevis på 

nødvendigheten av en sosialhistorisk fortolkning, deriblant Munchs psykiske tilstand og hans 

deltagelse i bohemkretsen. Berman drøfter kunstnerens psykiske helse i lys av samtidens 

oppfatninger og begrepsapparat, der en kreativ person kunne bli tolket inn i en romantisk 

myte hvor ”galskap” eller sær adferd er karakteristika. Berman antyder at kunstneren kan 

bevisst ha benyttet seg av den romantiserte myten for å skape seg en troverdig, kunstnerisk 

fremtreden. Tilsvarende forklaringer har tidligere blitt foreslått av blant andre Reinhold Heller 

og Arne Eggum. Begge har påpekt Munchs kunstneriske iscenesettelse og streben etter 

publikumets anerkjennelse. En viktig forskjell er imidlertid at Berman ser dette som direkte 

bevis på at Munchs etterlatte materiale kan være farget av hans subjektive fordreininger, 

samtidig som hans psykiske tilstand kan ha blitt overdrevet gjennom samtidens oppfatninger 

og forestillinger. 

                                                 
104Berman, Munch and Women: Image and Myth, s. 11. 
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Bermans bidrag 

Sett i lys av Munch-forskningens generelle kompleksitet og problematikk, kan ikke Bermans 

sosialhistoriske tilnærming undervurderes. I forhold til den historiografiske utviklingen på 

området, er Bermans bidrag nyskapende og kobler sammen ulike tilnærminger i én, 

overordnet forståelse. Hun undersøker de tidligere tendensene, blant annet biografisk og 

ikonografiskfortolkning, og fletter disse inn i en ny, meningsgivende kontekst. Bermans 

forståelse av Munch og hans kjønnsmotiver bygger bro mellom den eldre Munch-forskningen 

og feltets nyere litteratur. Tross kritikken hun retter mot en del av den etablerte 

forskningslitteraturen, ivaretar også forfatteren disse. Terje Borgersen hevder i sin artikkel fra 

2011 at Bermans mange bidrag har bidratt til framveksten av en mer moderne Munch-

forskning. Dette kan skyldes Bermans forsøk på å plassere Munch i en større, mer 

internasjonal sammenheng, samt hennes bruk av nyere teori og metode. Gjennom sin 

idéhistoriske tilnærming leter Berman etter spor av sosial og kulturell innflytelse på Munch. 

Målet har vært å påvise kunstnerens rolle som sosial observatør. Berman innfrir slik i sin 

studie Arne Eggums ønske om å plassere kunstneren inn i sin egen samtid. Gjennom hennes 

kritiske dekonstruksjon benytter Berman seg av nyere metode, slik det ble etterlyst av Frank 

Høifødt i 1995. 

Tilnærmingen fra 1997 preges tydelig av feministiske impulser. Dette er med på å styrke 

Bermans posisjon i den historiografiske utviklingen, da omfanget og betydningen av 

feministiske og kjønnsrelaterte bidrag fra og med 1970-årene ikke kan undervurderes. 

Feministisk teori har bidratt til faget ved å presentere nye perspektiver og forskningsopplegg. 

I nyere tid har blant annet psykoanalytisk kunstteori vært opptatt av tilskuerens estetiske 

nytelse. Forskere har her søkt til feministisk teori og ”blikket” i sine undersøkelser av 

forskjeller i nytelse og dets sammenheng med forskjeller i kjønn og klasse.105 

Det siste, historiografiske bidraget til Terje Borgersen fra 2011 oppsummerer grovt hvordan 

Munch-forskningen har utviklet seg de siste årene og indikerer hvilken retning litteraturen kan 

forventes å ta i tiden fremover. Borgersens prognose virker så langt å stemme overens med 

den faktiske utviklingen. I den ”nye” litteraturen har forskerne i økende grad forsøkt å 

plassere Munch i en internasjonal kontekst, både stilistisk og teknisk. 

                                                 
105 Barnet, A Short Guide To Writing about Art, s. 238ff. 
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5.3 Veien videre 
Til slutt i min oppgave vil jeg, sett i lys av vitenskapelig forskningsstandarder, kort 

oppsummere forskningsopplegget. For det første kan det argumenteres for at oppgavens 

komparative metode gir en mer nyansert presentasjon av undersøkningsmaterialet. Gjennom 

prosjektet har de ulike tendensene på forskningsfeltet blitt kartlagt og skissert, og feltets 

utfordringer har blitt belyst. Videre forsøker oppgaven å reflektere nyere metode og teori. Jeg 

har beveget meg nært innpå undersøkelsesmaterialet, og slik fått intim kunnskap om stoffet. 

Dette står til forskjell fra mer kvantitative studier, der forskeren kan få et mer distansert 

forhold til undersøkningsmaterialet. Den kvalitative metoden reduserer også følgelig sjansen 

for sluttnings- og fortolkningsfeil, ettersom fokuset på det teoretiske og metodologiske 

rammeverket styrker prosjektets validitet. Det er en kjent utfordring at den kunsthistoriske 

forskningen, deriblant Munch-litteraturen, i liten grad har omhandlet nyere teori og metode. 

Dette har ført til at utviklingen og vurderingen av kunsthistoriske, vitenskapelige arbeid ikke 

har foregått gjennom et standardisert sett med fremgangsmåter. Dette vil til en viss grad også 

gjelde min egen oppgave. 

Grunnet oppgavens omfang begrenses analysematerialet til det strengt nødvendige. Gjennom 

et større utvalg komparativt materiale kunne tendensene i den historiografiske utviklingen 

blitt skissert i mer detalj, og slik styrket materialets representativitet. Et bredere 

forskningsmateriale kunne også styrket oppgavens validitet og bidratt til mer nøyaktige og 

allmenngyldige resultater. Det kan også påpekes at oppgaven i større grad kunne drøftet den 

”nyere” forskningen på området, og rettet blikket mot en mer moderne, historiografisk 

utvikling for å vurdere de ulike tilnærmingsmåtene til Edvard Munch. Som en siste utfordring 

kunne den historiografiske metoden vært mindre vesteurosentrisk og i større grad undersøkt 

mer globalhistoriske tilnærminger. Oppgaven og metoden blir preget av den tradisjonelle, 

europeiske historieskrivingen, og forholder seg i mindre grad til en ikke-vestlig kontekst. Her 

behøves det en mer åpen dialog mellom forskere med ulik bakgrunn, samt samarbeid om å 

kartlegge en mer global historiografisk utvikling. 

Gjennom en nærmere undersøkelse av den historiografiske utviklingen i Munch-litteraturen, 

spesielt sett i lys av Bermans idéhistoriske, feministisk inspirerte bidrag, er det tydelig at 

sosialhistorisk perspektivering i noen grad har forblitt underteoretisert. Oppgaven har forsøkt 

å gi større innsikt i utviklingen som har ført til nye tendenser som vektlegger de sosiale og 
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kulturelle omstendighetene rundt Munch og hans kunst. I min undersøkelse av den 

historiografiske utviklingen kommer skillet mellom den nordiske og utenlandske 

forskningslitteraturen tydelig fram. Tilnærmingene preges av ulike forskningsopplegg og 

konkurrerende sett med forklaringer. Dette skillet har imidlertid med tiden blitt mindre synlig, 

ettersom mange forskere nå ønsker å samarbeide om en kontekstualiserende fortolkning med 

solid empirisk fotfeste. 

Feminismens bidrag til kunsthistoriefaget kan oppleves som mindre radikal og mer moderat 

enn på andre fagfelt. I likhet med Berman krever den ikke en totalreformasjon, men har heller 

trukket en vekselvirkning mellom det etablerte og det innovative. Feministiske forskere, som 

blant annet Patricia Berman, søker etter en dialog mellom det konvensjonelle og tradisjonelle, 

og det idéhistoriske internasjonale og verdensomfattende. Med utgangspunkt i Bermans 

tilnærming til Edvard Munch kunne det være av faglig interesse å anvende et idéhistorisk 

perspektiv på Christian Krohg, den norske kunstneren som kanskje i enda større grad kan 

oppfattes som en samfunnsobservatør og menneskekjenner. I motsetning til Munch, slik han 

er sitert i oppgavens innledning, som hevder å ha malt sine verker i ettertid, ville Krohg gripe 

øyeblikket med følelsenes flyktighet. 
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