
Planlegging og bygging av Ekne skole og Grendehus 1962-1971 
Opplest ved innvielsen av Ekne Grendehus i 1971 
 
År 1962, den 25. april, var idrettskonsulenten i Nord-Trøndelag, Atle Nåvik, på befaring ved 
Ekne skole. I dette høve hadde disse møtt fram: Lege Sigurd Eggen, kommunetekniker 
Vanvik, skoleinspektøren i Levanger, styret i Ekne Idrettslag og tilsynsnemnda ved skolen. 

Den 30. mai 1962 sendte idrettskonsulenten rapport om sitt besøk i Levanger til 
skoleinspektøren. Her heter det om Ekne: «Stor, fin idrettsplass praktisk talt ved skolen. 
Planer om reising av idrettshus. Mulighetene for samarbeid med Ekne Idrettslag om reising og 
bruk av dette må nøye vurderes. Ved en slik kombinasjon vil en kunne skaffe skolen et mye 
større og bedre kroppsøvingsrom enn det en ellers kan rekne med. En tilrår at en arkitekt får 
utarbeide planer til vurdering.» 

År 1963, den 17. oktober, ble det etter pålegg fra Levanger skolestyre for Ekne krets i Haugen 
forsamlingshus. Sak: Sambygg gymnastikksal/grendehus. Kretsformannen gav en utredning 
om saken. Formannen i det kommunale ungdoms- og idrettsutvalget orienterte om 
tilskottsregler for slike bygg. Under ordet fritt hadde mange innlegg i debatten. Alle var enige 
om at skolen burde ha gymnastikksal. Det var derimot ulike syn på kombinasjonen 
gymnastikksal/grendehus. Det ble satt fram to forslag: 

1. «Krinsmøtet vil be om at skolestyret får utarbeidd planer for kombinasjonsbygg 
skole/grendehus ved Ekne folkeskole. Ein går ut frå at ein vil får drøfte spørsmålet 
nærare når teikningar med kostnadsoverslag og plassering av huset ligg føre.»   
Dette forslaget fikk 63 stemmer. 

2. «Krinsmøtet meiner at kombinasjon skole/samfunnshus er uheldig og kan ikkje gå inn 
for det.» Dette forslaget fekk 20 stemmer. 

Den 27. februar 1964 var det møte på Ekne skole – innkalt av tilsynsnemnda. Det møtte 63 
kvinner og menn. Sak: Valg av nemnd som skal ivareta grendehusinteressene med det 
påtenkte kombinasjonsbygget i forbindelse med nybygg ved Ekne skole. Det ble valgt ei 
nemnd på 5 personer, og samtidig ble det vedtatt mandat for nemnda. 

Den 20. desember 1964 ber grendehusnemnda inn til møte med alle lag og foreninger i 
kretsen, - formann + et styremedlem fra hvert lag. 14 lag var innbedt, og 13 lag møtte. Det ble 
enighet om å fortsette forhandlingene med de kommunale myndighetene om planløsningen 
skole/grendehus og så komme fram til en avtale med kommunen. Videre ble det foreslått å 
velge åtte grendemenn som skal oppsøke alle husstander i Ekne for tegning av andeler. 

Den 26. januar 1965 var det allmannamøte på Haugen forsamlingshus innkalt av 
grendehusnemnda. Som kommunens representanter møtte rådmann Kristvik og Arne Finsvik. 
Forslaget om andelslag ble satt fram og ble tatt opp til avstemning. Forslaget fikk stort flertall. 
62 stemte for, 24 stemte mot. 

Grendemennene for andelstegning kom da i aktivitet. I første omgang skulle det tegnes en 
andel a kr. 100 pr. husstand. Det skulle være kontant innbetaling. 

Den 6. februar 1965 var det konstituerende møte i andelslaget. Det ble vedtatt foreløpige 
vedtekter for laget. Videre forslag til avtale mellom Levanger kommune og andelslaget. 
Samtidig var det valg av styre på fem medlemmer. Andelslaget Ekne 
Gymnastikksal/Grendehus med sitt styre var en realitet. 



Allerede våren 1965 søkte styret kontakt med kvinnene i kretsen for å få råd og støtte til 
innsamling av midler. 8. april samme år ble det holdt møte på Ekne skole. Det var et godt 
besøkt møte. Kvinnene gikk inn for saken, og de diskuterte opplegget. De delte kretsen i sju 
grendelag med en leder for hver grend. Dertil valgte de en hovedleder eller kontaktkvinne for 
det hele. På et møte senere valgte de kasserer. De gikk optimistisk i gang med arbeidet i hver 
sin gruppe, og de fikk god tilslutning fra de fleste kvinner i kretsen. Den 4. juni 1965 hadde de 
sin første basar med et svært godt resultat. En tid senere ble neste basar avviklet med samme 
gode resultat. Og kvinnene fortsatte. Med visse mellomrom hadde de tiltak av varierende art: 
Torgdag på Levanger med salg av heimbakte kaker mv., utlodning av kaker foran morsdager 
og sist, men ikke minst: salgsbod på Levanger-martnan. 

I 1966 deltok de for første gang med egen bod på martnan. Selve boden vakte berettiget 
oppsikt. Og her opererte kvinnene med salg av heimbakst, tombola, loddsalg på kalkun og 
åkle, salg av vafler laget på stedet mv. Det var de mest utrolige ting kvinnene fant på å 
omsette fra boden. F.eks. starrgras fra Byavatnet, - en artikkel som viste seg å være populær 
og gikk greit unna. 

For hver aksjon kvinnene fikk i stand ble det penger som i første omgang ble plassert i 
banken. Til dags dato har kvinnene i Ekne samlet inn kr. 42.000,-. Et imponerende resultat 
som er bestemt skal gå til utstyr i grendehuset. Det er allerede innkjøpt dekketøy til 150 
personer, kopper og kar til kjøkkenet, bord og stoler til huset og ellers utstyr av forskjellig 
slag. 

I. Innsamlet ved kvinnelaget. Tombola, loddsalg, torgdager, 
 martnassalg mv.         kr 42.000 

II. Anne inntektsgivende innsats av andelslaget    «  24.000 
Kr 66.000                  

 

I 1966 ble plasseringen av skoleanlegget vedtatt, og det ble vedtatt romprogram. Som arkitekt 
for bygget ble ansatt K. J. Scheffler, Hamar. 

Det ble foretatt fullstendig andelstegning. Det var høve til å tegne andeler i form av kontanter, 
tømmer, dugnadstimer med traktor og bil og ellers ytelser av annet slag. 

De forskjellige lag og foreninger i kretsen ble forespurt om å tegne andeler. 

Selv om romprogram og plassering av bygget var vedtatt og arkitekt ansatt, var vi fullstendig 
klar over at det ville ta en tid før en kom i gang med selve bygget. Det var behov for å samle 
midler – dvs. dugnadsarbeid. Kvinnene var alt i gang, men også mannfolkene burde gjøre sin 
innsats. Vinteren 1966/67 fikk vi i stand hugst og framdrift fra en skogteig av Meraker Brug. 
Dette arbeidet gikk greit unna.  

Våren 1967 fikk vi høve til å så i et jordstykke med havre. Dette ble høstet for salg av 
juleband. 

Videre hadde vi sommeren 1967 en aksjon med tangskjæring. Også dette tiltaket ble det 
penger av. Det ble også kjørt rundt i gårdene i kretsen for å samle brom som skulle omsettes i 
penger. 

Vinteren 1967/68 ble det atter skogsdrift. Jordstykket med havre ble sådd, og ellers tiltak som 
året før. 



Som en ser tok det lang tid før alt var klart til å sette i gang arbeidet på selve anlegget. Det er 
ingen grunn til å legge skjul på at folket i kretsen ble utålmodige. 

I 1968 var planene kommet så langt at det kunne sendes til anbudsinnbydelse på en del av 
arbeidet. Den som fikk koppdraget som hovedentreprenør, var byggmester Jakob Falstad, 
Ekne, og endelig den 1. desember 1968 kunne arbeidet settes i gang. Det var ikke den beste 
årstid å komme i gang med slikt arbeid. Kald vinter ble det også, noe som gjorde det ekstra 
vanskelig. I den verste kuldeperioden ble det selvsagt opphold med arbeidet. Fra nå av ble det 
vesentligste av dugnadsarbeidet utført på selve anlegget. 
Den første grunnmuren ble støpt 23. desember 1968. På tross av at det var en ugunstig årstid å 
ta fatt på slikt arbeid, var det en stor tilfredsstillelse å se at arbeidet på anlegget for alvor var 
kommet i gang. 
Folket var flinke til å møte til dugnad når de ble tilkalt. Den første tida var det mest støping, 
så riving av forskaling og opprydding. Kvinnene kom med kaffe og kaker. Det hjalp godt på 
innsatsviljen. Ellers ble det senere dugnadsarbeid av varierende art, da naturligvis med slikt 
arbeid som passer for dugnad.  

Da bygget omsider var reist og nærmet seg fullførelse, ble det planering og tilsåing av plener. 

 

FINANSIERING AV BLOKK 4 OG ANDELSLAGETS ANDEL 

Arkitekten la fram samlet kostnadsoverslag for gymnastikksal/grendehusblokken. Plan- og 
byggenemnda der andelslaget hadde to representanter diskuterte fordelingen av kostnadene. 
Etter flere konferanser kom en fram til at andelslagets ansvar kom på kr. 255.000,- 
Fordelingen ble lagt fram og godtatt av andelslaget. Det ble også godkjent av de kommunale 
myndigheter. Andelslagets finansieringsplan ble satt opp slik: 
 

A. Egeninnsats 
Kontantinnskudd fra lag  4.000,- 

 Kontantinnskudd fra private            19.000,- 
 Tømmer og trelast   22.000,- 45.000,- 
  

Dugnadsinnsats utenom bygget: 
 Hogst og framdrift av tømmer 66/67  9.000,- 
  « « « 67/68  8.000,- 
 Tangskjæring     3.000,- 
 Dyrking av havre til julenek   3.000,- 
 Salg av brom     1.000,- 24.000,- 
 
 Dugnadsarbeid på bygget   
 Grunnarbeid, grunnmur og planeringsarbeid  23.000,-   92.000,- 
 

B. Tilskudd 
Statens Ungdoms- og Idrettskontor     100.000,- 
Levanger kommune, tilskudd grendehus      30.000,- 

C. Lån           33.000,- 
255.000,-  

	



Vi er nå samlet i festlig lag for å markere at en stort sett er ferdig med dette store tiltaket. Det 
har tatt lang tid, det er så. Men vi mener å ha fått et pent og praktisk bygg, først og fremst 
fullverdig gymnastikksal og dertil et godt møte- og festhus for kretsen.  

Oppgaven med å få løst dette på en forsvarlig måte fortonet seg ofte som meget stor. Mange 
er det vi er stor takk skyldig for god hjelp og støtte. 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor med sin støtte var en ubetinget nødvendighet. 
Idrettskretsens ledelse som behandlet vår søknad så godt, De ansvarlige myndigheter i 
Levanger kommune som ytet vår sak den beste service. Vi er et lite bygdesamfunn. Derfor har 
det vært av stor betydning det gode samholdet vi har hatt og har med de to spesialskolene. Vi 
vil også nevne overlege Sigurd Eggen som særlig i den første tida gav oss gode råd og gikk så 
helhjertet inn for vår sak. Vi vil takke arkitekten for god planløsning, byggmester og hans stab 
for velgjort arbeid, og ellers alle som har hatt med praktisk arbeid å gjøre. 

Til slutt takk til andelstakere; enkeltpersoner som lag. 

 

Opplest av Einar Singstad på innvielsesfesten for Ekne Grendehus. Trolig skrevet av han 
også. Einar Singstad var sekretær for andelslaget. 

Beretningen ble funnet av Ingrid Brattgjerd under rydding på Ekne skole våren 2017. 

	

	

	


