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Innledning 

 

I boken "Arkivteori – en innføring" utgitt i 2012 konkluderer Jørgen H. Marthinsen slik: 

 

I arkivene treffer vi selve livet i dets usminkede heslighet, dets ubeskrivelige brutalitet 

og ondskap, i dets ufattelige tragedie. I arkivene møter vi også livet i all dets 

menneskelige lykke, dets grenseløse glede og strålende skjønnhet. 

 

Det er tilsynelatende lite grenseløs glede og strålende skjønnhet i proveniensprinsippet og 

prinsippet om den opprinnelige orden, og i så måte kan det synes langt mellom Marthinsens 

valg av avslutning og de elementære prinsippene i arkivteorien og -faget. Likevel, de nevnte 

prinsipper og deres videreutvikling er grunnleggende forutsetninger for å kunne fortelle 

historiene som finnes i arkivene, både de grusomme og de lykkelige. Sett fra en slik 

synsvinkel, er Marthinsens avslutning en måte å sette arkivteorien og dens elementer inn i en 

større sammenheng. 

 

Temaet i denne teksten er proveniensprinsippet og prinsippet om den opprinnelige orden. I 

tillegg bes det i oppgaveteksten om en redegjørelse for Theo Thomassens forståelse av arkiv 

som prosessbundet informasjon og en påfølgende diskusjon av likheter og ulikheter mellom 

de klassiske konsepter og Thomassens nyere arkivforståelse, inkludert hvordan de ulike 

begrepene egner seg til beskrivelse av papirarkiver og elektroniske arkiver. Temaet er 

potensielt meget omfattende. Jeg vil forsøksvis nøye meg med å beskrive innholdet i de ulike 

begrepene og så sammenlikne dem med hverandre med utgangspunkt i lik- og ulikhetene 

mellom det papirbaserte og det elektroniske arkivet. I den grad det er naturlig, vil jeg forsøke 

å introdusere enkelte historiske elementer i redegjørelsene, dog ikke med hovedformål å sette 

begrepene og konseptene inn den historiske sammenheng de oppsto i (slik f.eks. Marthinsen 

har gjort i sitt arbeid). 

 

Arbeidskravet er gitt som en gruppeoppgave, men av praktiske årsaker har jeg valgt å skrive 

teksten på egenhånd.   
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Hoveddel 

Proveniensprinsippet og prinsippet om den opprinnelige orden 
 

Proveniensprinsippet og prinsippet om den opprinnelige orden er fundamentale prinsipper i 

all arkivordning og -beskrivelse, og har vært retningsgivende for ordning av avsluttede arkiv 

nasjonalt og internasjonalt de siste 100 årene (Valderhaug 2011 s. 41). Proveniensprinsippet 

(ytre proveniens) er opprinnelig fransk og ble formulert i 1841, og prinsippet om den 

opprinnelige orden (indre proveniens) ble utformet i Preussen i 1881 (Marthinsen 2012 s. 37). 

Prinsippene baserer seg på erkjennelsen av at arkivinformasjon ikke bare finnes i 

dokumentene, men også i relasjonene mellom dem, dvs. i arkivstruktur og -system 

(Valderhaug 2011 s. 28), følgelig at informasjonen i arkivene og dokumentene best kan 

forstås gjennom å undersøke konteksten – sammenhengen – som dokumentene opprinnelig 

ble skapt i (Jimerson 2009 s. 14). Marthinsen (2012 s. 40) påpeker også at for å forstå 

informasjonen er det helt nødvendig å kjenne situasjonen som informasjonen er blitt til i og 

hva hensikten har vært med å skape dokumentene. Han gjengir Andres A. Svalestuens 

beskrivelse: "Et enkeltdokument mister både betydning som rettsgyldig bevis og som 

historisk kilde ved å rives ut av sin naturlige sammenheng.". Å bevare et arkivs indre og ytre 

proveniensen er altså en forutsetning for å sikre informasjonen på en slik måte at den kan 

brukes senere, det være seg i bevisøyemed eller til kulturelle formål. Dette står i kontrast til 

det historisk foregående hovedprinsipp for arkivordning, pertinensprinsippet, som var det 

dominerende ordningsprinsippet i europeiske depotinstitusjoner fra omkring midten av 1700-

tallet (ibid s. 36). Å ordne arkiver og arkivdokumenter etter pertinens handler om å (re)ordne 

materialet etter viktighet eller emne, og erstatte enkeltarkivet (arkivdokumenter fra ett enkelt 

organ) med samlinger (ibid). 

 

Pertinensprinsippet var også et anvendt prinsipp da Henrik Wergeland trådte inn i rollen som 

Norges riksarkivar i 1841. Likevel, for Riksarkivets vedkommende, fantes allerede da spor av 

erkjennelsen av hvor viktig det er å bevare sammenhengen i arkivene etter andre kriterier enn 

tematisk fellesskap (Herstad 2008 s. 160). Rudolf Keyser, leder av Kommisjonen for 

Riksarkivets gjennomgåelse og ordning i perioden 1837-1840, skrev i sin oppsummerende 

rapport om den opprinnelige ordningssituasjonen i Riksarkivet at "arkivalier henlaa ganske 
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udrevne af deres naturlige Sammenhæng", og at det dermed ikke var bare enkelt å avgjøre 

dokumentenes reelle betydning og viktighet (ibid).  

 

Dersom arkivdokumenter tas ut av sin opprinnelige proveniensmessige sammenheng, blandes 

inn i og brukes i en annen proveniensmessig sammenheng, oppstår sekundærproveniens 

(Marthinsen 2012 s. 42). Et godt eksempel på dette kan hentes fra Riksarkivets ordning av 

arkivet etter Jens Chr. Hauge, som ble gitt til Riksarkivet før Hauge gikk bort i 2006. Under 

ordningen kom man over Edvard Munchs testamente i original versjon, et dokument som – 

proveniensmessig – hørte hjemme i Oslo byfogdembetes arkiver (Lange, samtale februar 

2012). Dokumentet ble utlevert til statsarkivet i Oslo etter statsarkivets forespørsel, og således 

tilbakeført til sin opprinnelige proveniens, men det hadde oppnådd en udiskutabel, om enn 

sekundær, tilhørighet i arkivet etter Jens Chr. Hauges advokatpraksis – en sammenheng 

dokumentet ikke uten konsekvenser kunne tas ut av.  

 

Proveniensprinsippet og prinsippet om den opprinnelige orden ble, sammen med en rekke 

andre føringer, samlet og utgitt av nederlenderne Muller, Feith og Fruin i 1898 i det som 

gjerne kalles den nederlandske manualen (Marthinsen 2012 s. 37). Det vi i Norge refererer til 

som ytre proveniens er beskrevet i manualens regel nr 1, som slår fast at et arkiv er avgrenset 

av rammene til den administrative enheten som har skapt arkivet. Regel nr 1 må ses i 

sammenheng med regel nr 8, som sier at de ulike samlinger i en arkivinstitusjon må holdes 

adskilt, altså ikke blandes med hverandre. Prinsippet om den opprinnelige orden, i Norge ofte 

kalt indre proveniens, er i manualen omtalt i regel nr 16, som sier at ordningssystemet i 

arkivinstitusjonen må bygge på den opprinnelige organiseringen av arkivet, altså den 

organiseringen som arkivet ble gitt under arkivdanningen i den administrative enheten som 

skapte det. Arkivmaterialet i et arkiv må altså ikke reordnes etter pertinens eller andre 

kriterier. 

 

Selv om ideene som presenteres i manualen ikke er nye, regnes utgivelsen av den som starten 

på et nytt paradigme – av Theo Thomassen omtalt som det klassiske paradigmet i 

arkivistikken (Valderhaug 2011 s. 39). 
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Arkiv som prosessbundet informasjon 
 

Theo Thomassen formulerte konseptet om arkiv som "process-bound information" på 1990-

tallet, som følge av "den digitale revolusjonen" (Valderhaug 2011 s. 71). Prosessbundet 

informasjon er definert som "information generated by coherent work processes and 

structured and recorded by these work processes in such a way that it can be retrieved from 

the context of those work processes." (Thomassen 2001 s. 374). Altså består arkiv av 

informasjon som har oppstått som ledd i sammenhengende arbeidsprosesser hvis kontekst er 

bevart på en slik måte at det er mulig å hente ut informasjonen fra denne konteksten. Det er 

forbindelsen mellom de arkivskapende prosessene og arkivdokumentene som utgjør den 

grunnleggende relasjonen i et arkiv (Valderhaug 2011 s. 54). Thomassen mener at det er 

sterkere bånd mellom de prosessene som inngår i utøvelsen av en funksjon (f.eks. 

gjennomføring av en lovbestemt oppgave) og informasjonen enn mellom organet som utfører 

oppgaven og informasjonen; "records follow function" (ibid). Dette innebærer at man i 

definisjonen av arkiv beveger seg bort fra konkrete manifestasjoner (f.eks. 

organisasjonsstruktur) til noe mindre håndfast, dvs. funksjon, aktivitet og transaksjon 

(Bjelland, forelesning august 2012). 

 

Thomassens teorier springer ut av en systemorientert arkivforståelse, der det å oppnå 

arkivkvalitet, dvs. "the optimal visibility and durability of the records, the generating work 

processes and their mutual bond.", og dermed ivareta informasjonens tilgjengelighet, 

autentisitet og pålitelighet, er målet (Thomassen 2001 s. 382) (i motsetning til en 

samfunnsorientert målsetning om f.eks. for ettertiden å dokumentere flest mulig sider av og 

grupper i samfunnet). Utgangspunktet er at arkiv primært blir skapt for å støtte arkivskaperens 

administrative og operasjonelle formål, herunder arkivskapers behov for å bevise sin 

virksomhet: "Trustworthy records contain reliable evidence of decisions taken, rights acquired 

and commitments made" (Thomassen gjengitt i Valderhaug 2011 s. 55). Thomassen bruker 

begrepet prosessbundet informasjon for å tydeliggjøre arkivdokumentenes tilknytning til den 

arkivskapende arbeidsprosessen, og hevder at bevaring av informasjon om disse 

sammenhengene er avgjørende for at arkivdokumentene skal ha verdi som bevis (ibid s. 56). 

 

Selv om Thomassen og den klassiske arkivteoretikeren Hilary Jenkinson har klart 

motstridende oppfatninger av arkivarens rolle, spesielt i arkivdanningsfasen, kan Thomassens 

bevisorientering minne om Jenkinsons "spirited defence of the evidential character of records" 
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(Cook 1997 s. 25). Jenkinson mente at arkivets ubrutte forvaring hos arkivskaperen var et 

nødvendig vilkår for at arkivet skulle bevare sin autentisitet og dermed sin bevisverdi. I 

Thomassens argumentasjon er det muligheten i arkivsystemene til å bevare dokumentasjon 

om den arkivskapende virksomheten integrert med arkivdokumentene som er det avgjørende 

for om dokumentene kan fungere som bevis (Valderhaug 2011 s. 56). Valderhaug 

identifiserer dette som en utvikling innen arkivvitenskapen fra det custodiale til det post-

custodiale, og dermed som et klart brudd med den klassiske arkivistikken (ibid).  

Likheter og ulikheter mellom ny og klassisk arkivforståelse og forståelsenes 

relevans i en digital tid 

 

Selv om Thomassen og Cook har grunnleggende ulike fremstillinger av innholdet i og 

årsakene til det arkivfaglige paradigmeskiftet (Valderhaug 2011 s. 70), er de enige om at vi er 

inne i et slik skifte. For 50 år siden utga vitenskapshistorikeren og fysikeren Thomas Samuel 

Kuhn (1922-96) sitt hovedverk "The Structure of Scientific Revolutions" (Strand & Fjelland 

2012). Hovedbegrepene i verket – paradigmer, paradigmeskifte, normalvitenskap og 

vitenskapelige revolusjoner – er gått inn i akademisk dagligtale (ibid), og brukes også i stor 

utstrekning innenfor arkivvitenskapen. Kuhn forklarer at et paradigmeskifte skjer når det 

oppstår kriser innenfor normalvitenskapen (det rådende paradigmet) som følge av at uløselige 

problemer hoper seg opp, og at krisen deretter fører til en vitenskapelig revolusjon der det 

rådende paradigmet avløses av et nytt paradigme (ibid). 

 

Den digitale informasjonsutviklingen har ikke bare ført med seg vanskelig håndterbare 

elektroniske arkiv, den har også skapt nye kommunikasjonskanaler (Valderhaug 2011 s. 71). 

Det er ikke kun mediet vi kommuniserer via som har endret seg, men også måten vi 

kommuniserer på. Der man før sendte brev i posten og fikk et svar tilbake på samme måte, 

kan man i dag opprette en blogg og motta tilbakemeldinger i form av kommentarer. Tilsvar til 

det som kommuniseres uttrykkes ikke nødvendigvis like eksplisitt som tidligere, men f.eks. 

gjennom en "like", en "retweet" eller en "reblog". Dette er pr. i dag aksepterte og naturlige 

former for kommunikasjon. Det er derfor interessant å legge merke behovet arkivprofesjonen 

fortsatt synes å ha for å understreke elektronisk arkivmateriales digitale karakter. I sin rapport 

fra årets ICA-konferanse i Brisbane beskriver Ian Wakeling dette på en god måte: "Clearly, 

we still feel the need to demarcate digital from other media, suggesting that perhaps the Total 
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Digital Environment – where it would be the norm – is understandably some way off in terms 

of the profession.". 

 

Valderhaug (ibid s. 50) konstaterer at den klassiske arkivistikken var praktisk orientert, og i 

nyere tid har man sett at det skapes arkiv som klassisk arkivistikk ikke kan håndtere og 

beskrive med samme formålstjenlige resultat som på slutten av 1800-tallet og utover på 1900-

tallet. Den nederlandske manualen var en håndbok mer enn den inneholdt teoretiske 

refleksjoner om arkiv og arkivpraksis. Det praktisk orienterte paradigmet så 

arkivdokumentene som fysiske objekter – papirdokumenter – som, dersom papiret var av god 

kvalitet, kunne ha en levetid på mange hundre år (ibid s. 52). I tillegg ville arkivets 

autentisitet og pålitelighet opprettholdes dersom arkivenes indre og ytre proveniens ble 

ivaretatt og beskrevet (ibid). Marthinsen (2012 s. 41) påpeker at kontekstinformasjonen er 

langt mindre bestandig enn informasjonen i selve dokumentene (altså dokumentenes innhold), 

og selv om dette er et lettfordøyelig poeng i en papirbasert verden, er det ikke nødvendigvis 

tilfellet når vi har å gjøre med elektroniske arkiver. Elektroniske arkivdokumenter er ikke av 

samme håndfaste, enkeltkomponentlige format som et papirark med skrift på. De kan derimot 

bestå av komplekse sammensetninger av ulike elektroniske elementer, f.eks. såkalte digitale 

"mashups" eller databaseelementer. En custodial ("Jenkinsonian") tilnærming til elektroniske 

arkiver vil ikke resultere i bevaring, men derimot i at materialet går tapt fordi alt digitalt 

arkivmateriale – både selve dokumentene og den tilhørende konteksten – er mindre bestandig 

enn analogt materiale. 

 

I den nederlandske manualen slår Muller, Feith og Fruin fast at et arkiv er knyttet til og 

avgrenset av den administrative enheten som har skapt det. Som følge av økt kompleksitet i 

samfunnet og ikke minst den digitale informasjonsutviklingen er det ikke lenger like rett frem 

å bestemme en administrativ enhets rammer. Historisk sett har ytre proveniens blitt definert ut 

fra hierarkiske og stabile administrative strukturer (f.eks. et departement, en avdeling eller et 

kontor) med klart definerte arbeidsområder (Cook 2011). I dag er det vanskelig, om ikke 

umulig, å identifisere det organisatoriske opphavet til informasjonen innenfor store, 

komplekse organisasjoner, som gjerne er i kontinuerlig forandring. Den klassiske 

arkivistikken definerer arkivet som et sted der orden, kontroll, hierarki og patriarki er 

fremtredende (ibid), i motsetning til slik man kan forstå dagens organisasjoner, med Cooks 

ord: "(…) function and structure no longer coincide in a single office on the classic 
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organizational chart, but now thrive in ever-shifting structures that are multi-functional, where 

work tasks and structural lines blur continually." Dette er forøvrig ikke en ny erkjennelse. 

Allerede på den amerikanske arkivteoretikeren Theodore R. Schellenbergs tid (ca. 1950) ble 

organisatorisk kompleksitet omtalt; med Schellenberg egne ord: "all units are interrelated and 

few are completely independent in their dealings with the business that is their main concern." 

(Cook 1997 s. 28). Schellenbergs interrelasjon og Thomassens sammenhengende 

arbeidsprosesser har åpenbart – om ikke annet – en klar semantisk likhet.  

 

Den klassiske arkivforståelsen åpner ikke for at flere arkivskapere kan samskape arkiv. Chris 

Hurley (1995) slår fast at å identifisere et arkivs proveniens tradisjonelt sett har handlet om å 

avgjøre hvem som har vært ansvarlig for arkivets tilblivelse, og at dette normalt er en person 

eller en virksomhet, videre at "Changing administrative patterns and recordkeeping practices 

make it increasingly difficult and inappropriate for ideas about provenance to be limited by 

the need to establish identical boundaries between records-creator and records created." Cook 

(1997 s. 47) beskriver også hvordan proveniens ikke lenger bør dreie seg om å knytte 

arkivdokumenter direkte til et konkret skapende organ i en hierarkisk struktur. Han mener at 

vi heller bør konsentrere oss om de funksjonene og forretningsprosessene som førte til at 

dokumentene ble skapt. Tilsvarende forklarer han hvordan prinsippet om den opprinnelige 

orden bør endres fra å handle om å plassere arkivdokumentene i enkeltstående arkivserier, til 

å reflektere de logiske relasjonene mellom opphavet til dokumentenes enkeltkomponenter 

(ibid s. 48). Det hele handler om å flytte det teoretiske (og praktiske) fokuset i arkivene fra 

arkivdokumentene til den funksjonelle bakgrunnen for tilblivelsen av informasjonen (ibid). 

Hurley (1995) uttrykker det slik: "The provenance of records is established by showing a 

relationship to (rather than an identity with) their context.".  

 

Kuhn fremstilte overgangen til et nytt paradigme som en prosess uten indre logikk, der 

diskusjonen mellom tilhengere av det gamle og det nye paradigmet vil snakke forbi hverandre 

(Strand & Fjelland 2012), og i løpet av de siste 30 årene har diskusjonene i arkivmiljøene 

vært omfattende, og stemmene er mange og ulike. Likevel synes det å være enighet om noen 

viktige arkivfaglige prinsipper, deriblant den nye funksjonelle forståelsen av proveniens 

(Valderhaug 2011 s. 71). I den forbindelse er det også nyttig å være oppmerksom på at 

forskjellene mellom den klassiske og den nyere arkivforståelse omtalt her ikke er større enn at 

målsetningene kan sies å være temmelig like. Marthinsen (2012 s. 37) påpeker f.eks. at 
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proveniensprinsippet ble utformet som redskap for å holde orden på arkivinformasjonen og 

for å bevare denne informasjonen med autentisiteten i behold. Dette kan sammenliknes med 

Thomassens mål om arkivkvalitet. Det er veien frem til målet som er forandret. Australierne 

Sue McKemmish og Frank Upward (1998) forklarer det slik: "Functions and activities are no 

longer defined simply in terms of organisational charts; jurisdictions, competencies and 

operational realities must be considered. The goal is accountability, as it should always have 

been, (…)". Med Cooks (2010) ord: "If we archivists of the world can (…) show to 

researchers and to society, the full rich provenance of records, then in fifty or five-hundred 

years, they will trust the authenticity of the records as evidence, because the record will have 

been demonstrated, by archivists, to have emerged from a reliable, credible, and well-

explained context.". 
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Oppsummering 
 

Temaet for dette arbeidskravet har vært proveniensprinsippet, prinsippet om den opprinnelige 

orden, arkiv som prosessbundet informasjon og hvordan de ulike begrepene og konseptene 

kan brukes til å beskrive papirbaserte og elektroniske arkiver. Innledningsvis viste jeg til 

Marthinsens avslutning av boken "Arkivteori – en innføring" utgitt i 2012, der han setter 

arkivteorien og dens elementer inn i en større (og litt poetisk) sammenheng. Å sette elementer 

inn i en sammenheng – den sammenhengen elementene oppsto og hører til i – er fundamentalt 

for arkivarer og i arkiver. Både klassiske og nyere arkivforståelser dreier seg om dette – å 

bevare arkivdokumentenes kontekst sammen med dokumentene på best mulig måte. 

 

Proveniensprinsippet ble etablert i løpet av 1800-tallet, først i form av det vi i Norge kjenner 

som ytre proveniens ("Respect de fonds"), dvs. at enkeltarkiv skal holdes for seg og ikke 

blandes med andre arkiv, og deretter i form at det vi i Norge kjenner som indre proveniens, 

dvs. prinsippet om den opprinnelige orden, som handler om at arkiver ikke må reordnes etter 

pertinens, tematisk innhold eller andre kriterier, men at det opprinnelige ordningssystemet for 

arkivet må bevares. Theo Thomassens teori om arkiv som prosessbundet informasjon springer 

ut av en systemorientert arkivforståelse der målet med bevaring av arkiv er å ivareta 

informasjonens tilgjengelighet, autentisitet og pålitelighet. Hvis informasjonen skal fungere 

som bevis, må de arkivskapende prosessene dokumenteres og dokumentasjonen bevares 

sammen med dokumentene. 

 

De klassiske konseptene og Theo Thomassens nyere teorier er ikke nødvendigvis i konflikt 

med hverandre. Arkivfaget har de siste tiårene gjennomgått store forandringer. Også 

arkivteorien har vært gjenstand for revisjoner, og det er mange ulike stemmer i debattene. 

Likevel kan man si at det er oppnådd konsensus om en del viktige arkivfaglige prinsipper, 

blant annet den nye funksjonelle forståelsen av proveniensbegrepet (Valderhaug 2011 s. 71). 

Trond Sirevåg konstaterte i 2002 at arkivteorien ikke er "tilpasset en boblebad-lignende 

verden med komplekse og fluktuerende organisasjoner, hvor det kan veksle etter mer eller 

mindre intrikate mønstre hvem som er arkivskaperen.". Nyere litteratur kan forstås dithen at 

man, i alle fall i Norge, i løpet av de siste 10 årene ikke har kommet oppsiktsvekkende langt i 

å implementere nye modeller for å sikre representasjon av samfunnets kompleksitet i den 
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informasjonen og dokumentasjonen som lagres. Samtidig ser vi tydelige tegn på bevegelse, 

f.eks. i Riksarkivets høring av nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for stat og 

kommune, der man har benyttet en funksjonsbasert analysemetode i utredningsprosessen 

(Riksarkivet 2012). 

 

Sirevåg (2002) slår også fast at dersom man godtar revisjonisme, vil den klassiske teorien 

være en viktig støtte i arkivenes nye virkelighet. Det har han rett i – vi må ta med oss 

historien. Det skulle bare mangle.   
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