FORORD
Tveit ble opprettet som egen kommune da formannskapslovene ble innført i 1837. I 1965 ble
den slått sammen med kommunene Kristiansand, Randesund og Oddernes til Kristiansand
storkommune. Tveit ligger helt øst i Vest-Agder og fram til 1965 grenset kommunen til
Birkenes og Høvåg kommuner i Aust-Agder i øst, Randesund og Oddernes i sør og Vennesla i
nord.
Katalogen gir en oversikt over innholdet i Tveit kommunes arkiv. (Arkivet er foreløpig bare
delvis ordnet og framfinning fra arkivet kan ta noe lengre tid enn normalt.) En del arkivserier
starter i 1837, men enkelte går lenger tilbake. Arkivdeler som strekker seg til tiden etter 1965
vil normalt være overført til nye Kristiansand kommunes arkiv
Arkivet omfatter de fleste sentrale arkivserier. Formannskapsarkivet inneholder for eksempel
forhandlingsprotokoller, kopibøker og journaler fra 1838 til 1964. Videre er det bevart
innkomne skrivelser fra 1838 til 1917 og saksarkiv fra ulike perioder på 1900-tallet. Det er
bevart et interessant arkiv for Tveit kirke, som foruten journaler og kopibøker fra 1800-tallet
inneholder en jordbok fra 1719. Skolearkivene fra kommunen omfatter blant annet
møtebøker/forhandlingsprotokoller fra skolestyret og en del skoleprotokoller og dagbøker fra
kommunens ulike skoler. Fattigvesenets arkiv inneholder forhandlingsprotokoller, kopibøker,
journaler og skrivelser fra 1840-årene og framover. Også arkivene etter
herredskassen/kommunekassen, jordstyret og forsyningsnemnda er omfangsrike.
Adgangsbegrensning:
Det er IKAVAs mål at arkivene i størst mulig grad skal være åpne for publikum. En rekke
opplysninger i kommunale arkiver er imidlertid personsensitive og derfor sperret for
alminnelig bruk. Den generelle klausul for sensitivt arkivmateriale er 60 år. Arkiv med
opplysninger om barnevern og adopsjoner har 100 år. Alle dokumenter eldre enn 100 år er i
prinsippet åpne for innsyn.
Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut
på lesesalen.
--Se i permen ”Hva finnes i kommunale arkiv” for mer generell informasjon om kommunenes
historiske arkiver.
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