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AbstrAct

Etter at fastskoleloven ble vedtatt i 1860 ble det bygget over 4600 skolehus. Ved århundreskiftet fikk nær-
mere 80 prosent av befolkningen sin utdannelse i disse grendeskolene, som oftest kun hadde ett klasserom. 
Disse små skolene fikk imidlertid stor betydning for folkeopplysning, demokratiutvikling og nasjonsbyg-
gingen i en periode hvor embetsmennenes makthegemoni skulle erstattes av folkevalgte institusjoner. 
Skolehusene ble også viktige redskap og arenaer for blant andre målrørsla, avholdsbevegelsen og den lav-
kirkelige bevegelsen, - motkulturer som fikk stor innflytelse på lokal og statlig politikk, nasjonal identitet 
og nasjonal selvstendighetskamp. 

Skolehusenes storhetstid varte kun i underkant av et århundre. På 1950- og 1960- tallet gikk de fleste ut av 
bruk grunnet nye skolereformer, økte krav til undervisningslokalene, fraflytting og bedre kommunikasjon. 
Noen ble solgt til private og brukt som hus eller hytter, andre ble gitt til befolkningen for bruk som grende-
hus og noen få ble tatt i bruk som bedehus. Mange ble imidlertid stående tomme og til forfalls og en del 
ble revet. 

I nærmere 30 år har det forligget en politisk bestilling til kulturminneforvaltningen i Norge om at et 
representativt utvalg kulturminner skal ivaretas, et utvalg som skal reflektere ulike sosiale, kulturelle og 
geografiske aspekter. Skolehusene bygget etter fastskolereformen har på tross av dette blitt viet lite opp-
merksomhet fra kulturminneforvaltningens side. Først i 2012 ble et skolehus fredet. I denne avhandlingen 
undersøkes hvordan skolehuset er forstått som kulturminne i lokalsamfunnet og av statlig og offentlig 
kulturminneforvaltning og bakgrunnen for dette.
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