Grenland ungdomsskole
Ideen om en ungdomsskole i
Grenland fikk Isak Fjeld høsten
1919 da han besøkte sin bror som
gikk på Sagavoll.

Isak var agronom og formann i
landbrukslaget i Kilebygda.

Sagavoll ligger på Gvarv og er
forøvrig den eldste eksisterende
folkehøgskole i Norge.
Den kom i gang i 1893 men
dengang i Heddal.

Støtte fra uventet hold
Isak skrev bl.a. til statsminister Gunnar Knudsen, bosatt på Borgestad,
og fikk hans støtte til å starte en slik skole. Knudsen ga en relativt stor
sum i støtte til skolen, 5000 kr.

En arbeidskomité ble satt ned og i den satt den først styreren, Jens
Vevstad.

Hvor skal skolen ligge?
Grenlandskommunene
bestemmer seg for å støtte
skolen.
Nå starter en liten kamp dem i
mellom om hvor skolen bør
ligge.
(nåværende kommuner som er eiere)

Forskjellige steder blir sett på
som mulige for skolen men til
slutt blir Nordre Tveten kjøpt.
(30. august 1920)

Eidanger ble valgt fordi det ikke
var for nære byen men heller
ikke fjernt fra trafikkårene (bil,
båt, tog)

Nordre tveten (tveitan)
Har vært både sorenskrivergård,
lensmannsgård og tingsted.

Et sagn gikk ut på at en stor skatt
lå skjult under golvet og ventet
på en lykkelig finner.

Nordre Tveten kan spore sin
historie tilbake til ca. 1600.

Gården var ikke fri for skrømt.
Bygdefolket sa de ville heller gå
inn i Eidanger Kirke
midnattstider enn opp på loftet
på Tveten gård.

Om gården
Oppstart for skolen var søndag
17. oktober.
Det var stort festivitas med
besøk av sokneprest,
tilsynsmann og repr. fra
kommunene.
31 ungdommer startet det første
skoleåret, 20 jenter og 11 gutter.
Rektor var Jens Vevstad.

De første to årene foregikk
undervisningen på
kommunelokalet. (ved tveten
skole)

Skrivargården fungerte som
bosted for lærere med familier
og de kvinnelige elevene.
Guttene bodde i bryggerhuset.
Matsalen var i 1. etg.

Fagene var håndarbeid,
jordbruk, hagebruk og
husdyrlære. Husmorkurs og
puggekurs.

Ny skolebygning
Forholdene var ikke tilfredsstillende for å drive skole så man måtte
bygge nytt. Høsten 1922 stod nybygget ferdig. Det rommet 3 skolesaler
og hadde i 2. etg. tomannsrom for elevene.

« den som ikkje sjølv har reist ein skule, veit ikkje kor mykje arbeid det
krev, « -Jens Vevstad

