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Anmeldt av Anders Lundberg, Universitetet i Bergen
Boka er et minneskrift om etnologen
Rigmor Frimannslund, den første norske
magister i etnologi ved Universitetet i Oslo.
Den markerer 100-årsdagen for hennes
fødsel. Rigmor Frimannslund kom fra
Bergen og virket vekselvis ved Universitetet
i Bergen og Universitetet i Oslo. I 1961
giftet hun seg med historikeren Andreas
Holmsen og tok da sin manns etternavn.
Senere tok hun igjen i bruk navnet
Frimannslund, først som mellomnavn,
senere skrev hun i økende grad Rigmor
Frimannslund. Hun orienterte seg mot
etnologi allerede i 1930-årene, før faget var
formelt etablert ved det eneste universitetet
vi hadde på den tida, Universitetet i Oslo.
Dette er bakgrunnen for bokas tittel,
”Studenten som kom før faget”. Hun avla
magistergradseksamen i 1941, framskyndet
i tid, da man var redd tyskerne ville stenge
universitetet.
Det sentrale tema i Rigmor Frimannslunds forskning var organiseringen av
bygdesamfunnet. Intervju og bruken av
spørrelister var blant hennes viktige meto-

diske redskaper. Fra 1943 var hun knyttet
til Instituttet for sammenlignende kulturforskning, og i perioden 1963–76 var hun
leder av Bondesamfunnsavdelingen. I den
perioden hun var leder av avdelingen, ble
det gjort omfattende undersøkelser av ulike
sider ved det norske bygdesamfunnet,
samlet om tre store prosjekter: seterbruket,
gards- og grannesamfunnet og gammal
gardsskipnad. Fra 1956 var hun ansvarlig
for undersøkelsene av gards- og grannesamfunnet, men engasjerte seg også mye i
undersøkelsen av gardskipnaden. Spørrelister ble sendt til mange hjemmelspersoner
som ble bedt om å besvare listene, og etter
hvert ble dette supplert med omfattende
feltarbeid, utført av henne selv og de mange
studentene i etnologi hun etter hvert ble
veileder for. Dette arbeidet foregikk fram til
1975, da hun gikk av med pensjon.
Bondesamfunnsavdelingens arkiv ble da
overført til Riksarkivet. Selv om hun
formelt var blitt pensjonist, fortsatt hun
arbeidet med å ordne det store materialet.
Boka er delt inn i tre deler, i tillegg til
en innledning. Del 1 er et utvalg av Rigmor
Frimannslunds skrifter. Del 2 er en samling
artikler fra deltakere på 90-årssymposiet
som ble arrangert i 2001 (som markerte
forfatterens 90-årsdag). Del 3 er et tilbakeblikk på forfatterens liv og virke. Rigmor
Frimannslund hadde et stort faglig nettverk, også utenfor sitt eget fag, og dette
kommer til uttrykk gjennom bidragsyterne
i boka. Sammen med etnologer finner vi
her fagfeller fra historie, sosiologi. kulturgeografi og jordskifte- og eiendomsfag. De
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fleste bidragsyterne er norske, men vi
finner også bidrag fra Sverige, England og
Skottland.
I bokas første del gjengis sju av Rigmor
Frimannslunds egne publikasjoner. Alle
disse var opprinnelig publisert på engelsk,
men for å gjøre dem lettere tilgjengelig for
et bredere norsk publikum, er de i boka
oversatt til norsk. Den første artikkelen er
forfatterens velkjente arbeid om gårds- og
grannesamfunnet, opprinnelig publisert i
Scandinavian Economic History Review i
1956. I undersøkelsen som ligger til grunn
for artikkelen hadde forfatteren samlet
intervjumateriale fra omkring 200 personer
fra hele landet. Spørrelistene var inndelt
etter temaene familien, hussamfunnet og
arbeidssamfunnet. Artikkelen gir et bredt
innblikk i de mange og varierte saker,
forhold og institusjoner, formelle og uformelle, som var typisk for det gamle gårdsog grannesamfunnet. Sentrale kjennetegn
ved det gamle bygdesamfunnet, som grannelag, bedlag, dugnad og bytesarbeid, belyses. Intervjuene med de mange informantene hadde gitt innsyn i hvordan grannelaget fungerte, hvordan grenser ble forstått
og brukt, hvordan dugnad og bytesarbeid
ble organisert, hvem som deltok, hvilken
type arbeid som inngikk, og mange andre
forhold. Artikkelen gir også et godt innsyn
i de mange bestemmelser og skikker som
styrte arbeidet på en mangbølt gård,
deriblant det såkalte fellesskapet som i
mange sammenhenger preget slike gårder.
I en annen artikkel tar Frimannslund
leseren med til gården Steinsland i
Modalen nord for Bergen. Gården var en
mangbølt gård, som alle gårdene på
Vestlandet den gangen, og forfatteren gir
oss et portrett av en gammel bosetning.
Gården var stor, mer enn 150 km2, men
den dyrka jorda var i 1953 bare 376 dekar.
Artikkelen gir et interessant innblikk i
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hvordan gården og arbeidet på gården var
organisert, illustrert med enkle, men gode
kartskisser.
I de andre av forfatterens artikler kan vi
blant annet lese om Aga i Hardanger, om
den rurale bosetningen i Nord-Norge, og
om institusjonelle nettverk og sosiale grupperinger i det gamle samfunnet på landsbygda. I et nåtidig, komparativt perspektiv
oppleves det som svært nyttig og interessant at dette stoffet på nytt blir presentert.
Det er relevant for alle som vil kjenne den
norske kulturens historie og det er nyttig
som et bakteppe for diskusjonen om organiseringen av dagens flerkulturelle samfunn.
Bokas andre del er en samling på i alt
tolv bearbeidede artikler fra 90-årssymposiet i 2001. Det åpnes med Tryggve Fetts
personlige bidrag ”Fra Møhlenpris til
Asbjørnsensgate”, basert på den mangeårige kontakt mellom familiene Fett og
Frimannslund. Kapitlet gir et interessant
innblikk i Rigmor Frimannslunds barndom og oppvekst, krydret med mange
artige miljøkarakteristikker. I et annet
kapittel tar Vidar Øverland for seg arkivet
etter Instituttet for sammenlignende
kulturforskning som han omtaler som et av
de mest etterspurte privatarkiv i Riksarkivet. Mange av kapitlene i bokas andre
del viser hvordan Rigmor Frimannslunds
tilnærming er fulgt opp av noen av hennes
studenter og medarbeidere. Interessant i så
måte er Per Hvamstads kapittel om
endringer i bygdesamfunnets samværsformer. Hvamstad tar utgangspunkt i institusjonen belag, det vil si kretsen av gårder
som gjensidig inviterer hverandre ved
høytidelige anledninger. Han viser hvordan
dette fungerte i eldre tid og undersøker hva
som er igjen av denne skikken i dag. Et
lignende perspektiv ligger til grunn for
Asbjørn Klepps kapittel om dugnad – fra
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nabohjelp til nasjonal floskel. Han drøfter
dugnaden i det førmoderne samfunnet og
sammenligner det med dugnaden i
moderne tid. Et annet av Rigmor Frimannslunds temaer, hopehavet, tas opp i
Hans Sevatdals kapittel. Vi får innsyn i
hvordan hopehavet i det gamle gards- og
bygdesamfunnet ble initiert og organisert,
og hvordan det arter seg i dag. Til slutt i
den andre delen av boka gir Wigdis Jorunn
Espeland et innblikk i Rigmor Frimannslunds rolle i oppbyggingen av etnologi ved Universitetet i Bergen, som støttespiller for Brynjulf Alver. Frimannslund
fungerte som foreleser og sensor fra opprettelsen av faget i Bergen i 1973 og framover
mot midten av 1980-åra. Espeland drøfter
hvordan Frimannslunds perspektiv kan
komme til nytte også i dag, både i faget og
i diskusjonen om samfunnsutviklingen.
Frimannslund var opptatt av de små bygdesamfunnene og viste hvordan de var ”sosialt selvbergede” slik at de kunne klare seg
under skiftende forhold. Espeland viser på
en tankevekkende måte hvordan dette også
har relevans i dag, i forhold til økologi,
miljø og bærekraftig utvikling.
Bokas tredje og siste del er en samling
på åtte artikler skrevet i 2010, forfattet av
tidligere studenter og medarbeidere.
Solveig og Jan Erik Horgen går i sitt bidrag
inn på feltarbeid som metode og tilnærming. De drøfter, med utgangspunkt i
Frimannslunds perspektiv, hva feltarbeid
innebærer – innsamling av data i felt til
kunnskap om et emneområde, et arbeid
som foregår i det miljøet hvor fenomenet
man studerer hører hjemme. Feltarbeid
forutsetter en feltarbeider eller flere som
personlig er til stede i studieområdet for å
samle data. De får også fram at feltarbeid
ikke bare er intervju, men også evne til
observasjon. Venke Åsheim Olsen går i sitt
kapittel inn på et annet av Frimannslunds

mange tema, nemlig kulturelt mangfold,
flerfaglighet og kjønn. Kapitlet tar utgangspunkt i den samiske kulturen, men
perspektivet utvikles til det flerkulturelle.
Eksemplene hentes fra Norge og fra USA.
Åsheim Olsen viser hvordan Frimannslunds tilnærming stimulerte og stimulerer
til refleksivitet, evnen til både å være
tilskuer og deltager. I et annet kapittel tar
geografen Michael Jones for seg forskningen om Agatunet. Han ser Frimannslunds arbeid i en videre, faglig
sammenheng, han drøfter metoden – arkiv,
spørrelister og feltarbeid – og fellesskapsformene som kjennetegnet gårdene før det
store hamskiftet, før han til slutt kommer
inn på Agatunet i dag. Bokas siste kapittel
er skrevet av Per Hvamstad, som spør:
Etnologi – faget som forsvant? Bakgrunnen
er at benevnelsen ’etnologi’ i dag er
forsvunnet fra navnet på instituttene, i
forbindelse med instituttsammenslåingene
som har skjedd på universitetene de siste
årene. Hvamstad drøfter dette med
utgangspunkt i etnologi, men drøftingen
har relevans også for mange andre fag som
er blitt utsatt for det samme. Etter 2003 er
fagene etnologi og folkloristikk i Norge
omtalt som kulturhistorie og kulturvitenskap. Hvamstad spør om fagbetegnelsen
betyr noe. Noe endelig svar kan han ikke
gi, men han presenterer nyttige momenter
til en viktig debatt. Til slutt i boka har
Michael Jones redigert en annotert bibliografi over Rigmor Frimannslunds arbeider
og artikler om henne.
Boka er lesverdig og anbefales. Den er
avgjort interessant for alle som interesserer
seg for etnologi og kulturhistorie, men også
for enhver som er opptatt av kulturarv og
hvordan eldre skikker og organisering
utvikles, endres og er til stede i det
moderne.
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