
	  
	  

 
 
Historiens glemte kvinner: Om usynliggjøringen  
av kvinner gjennom historieskrivningen 
 
I forbindelse med markeringen av Grunnlovjubileet 2014 og 
utstillingen Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati inviterer 
Museum Stavanger (MUST) til halvdagsseminar på Stavanger 
kunstmuseum. Vi ønsker å rette blikket mot marginalisering av 
kvinner i historien og kunsthistorien ved å se på politiske, økonomiske 
og sosiale samfunnsstrukturer som har muliggjort denne 
usynliggjøringen. Bidragsyterne Eva Jakobsson, Anne Wichstrøm og 
Sidsel Christensen tar utgangspunkt i eksempelstudier fra 1800-tallet 
og diskuterer ulike problemstillinger i lys av vår samtid. Seminaret har 
et tverrvitenskapelig fokus som reflekterer behovet for å se disse 
strukturene i en sammenheng, noe som er et sentralt utgangspunkt 
for kjønnsforskningen innenfor de humanistiske fagene. 
	  

7. mai 
2014 
Tid 
Kl. 12.00-15.30 

Sted 
Auditoriet 
Stavanger kunstmuseum 

Seminaret er gratis	  

Påmelding 	  

Helga Nyman    Stine Honoré 

helga.nyman@museumstavanger.no stine.honore@museumstavanger.no 

 

Henrik Ibsensgate 55 
4021 Stavanger 
T. 932 13 715 
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Program og bidragsytere 
 
12.00  Velkommen ved Helga Nyman og Stine Honoré 
12.15  Eva Jakobsson: Elisabeth Edland fra Mosterøy; et kvinneperspektiv 
13.00 Anne Wichstrøm: Kvinnene og kunstens institusjoner. Et historisk perspektiv 
14.00  Pause med enkel servering 
14.15  Sidsel Christensen, performance: 

Christiane Schreiber utenfor rammen - 4 synsvinkler og 1 personlig brev 
14.45  Sidsel Christensen: Om arbeidet med ’Christiane Schreiber utenfor rammen’ 
15.00  Avsluttende oppsummering og diskusjon 
	  

Elisabeth Edland fra Mosterøy: Et kvinneperspektiv 
Elisabeth Edland var avholdskvinne fra Mosterøy. Hennes liv 
ble kort. Hun døde i 1901 bare 32 år gammel. Til tross for sin 
unge alder rakk hun å bli kjent i hele landet som agitator. 
Hun var en pioner blant kvinner med hensyn til å snakke om 
avholdssaken og hadde sterke meninger om målsak og 
kvinnesak. Ved å stille nye spørsmål om Elisabeth Edlands 
liv og virke skal vi prøve å forstå henne i et 
kvinneperspektiv. Hvordan så samtiden på kvinner som 
talte i det offentlige rom? Hvordan så Elisabeth Edland på 
sin egen rolle som kvinne? Hvilke drømmer hadde Elisabeth 
Edland om kvinners liv i fremtiden? 
 
Kvinnene og kunstens institusjoner: Et historisk perspektiv 
Foredraget retter søkelyset mot kvinnelige kunstneres 
forhold til den norske kunstoffentligheten og til de enkelte 
kunstinstitusjonene: utdanning, utstillinger og kunstkritikk. 
Dette skal gjøres med nedslag ved enkeltkunstnere og 
grupper av kunstnere, hovedsakelig på 1800-tallet, men 
noen linjer vil bli ført lenger fram i tid. Spørsmål om kjønn 
og identitet, amatør og profesjonell i lys av samtidens 
ideologier er av særlig interesse.  
 
Om arbeidet med ’Christiane Schreiber utenfor rammen’ 
Med utgangspunkt i maleren Christiane Schreiber (1822-
1898) har Christensen laget en performativ installasjon i 
samlingen av Lars Hertervigs malerier på Stavanger 
kunstmuseum. Arbeidet reflekterer på poetisk vis over 
hvordan Schreibers liv og kunstnerskap har relevans for 
Christensens eget liv og arbeid anno 2014. I presentasjonen 
vil Christensen fortelle om problemstillinger og refleksjoner 
som meldte seg i forarbeidet med prosjektet. Hun vil også 
snakke om synlige og usynlige fortellerstrukturer, kropp, 
kjønn og historie. Kunstverket er en del av utstillingen  
Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati.  
 
	  

Eva Jakobsson er historiker, med 
doktorgrad fra Göteborgs universitet. 
Hun er førsteamanuensis ved 
Universitetet i Stavanger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Wichstrøm er professor emeritus i 
kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. 
Wichstrøm har blant annet arbeidet 
innen forskningsfeltet kvinner, kunst og 
samfunn med vekt på studiet av norske 
kvinnelige kunstnere på 1800- og tidlig 
1900-tall i et kunstsosiologisk og 
institusjonelt perspektiv.  
 
 
Sidsel Christensen er billedkunstner og 
kommer fra Sandnes, men bor og 
arbeider i London. Hun er utdannet ved 
Goldsmiths College og Royal College of 
Art i London, og European Film College i 
Danmark. Christensen arbeider hoved-
sakelig med video, tekst og performance. 
 
	  


