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Proveniens (eng. provenance)

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/titians-diana-and-actaeon?viewPage=5
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Proveniens og Nelsons uniform
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Hva er proveniens? 1/2

Proveniens (av latin: pro-venire = komme fra, stamme fra), blir særlig benyttet til å beskrive en plantes eller et 
frøs opprinnelse eller avstamning. Særlig ved planting av ny skog er det viktig at de plantene som benyttes har 
en proveniens som passer på stedet, med hensyn til klima og jordsmonn. I skogbruket er proveniens-forskning 
et eget forskningsområde, da man vil velge ut de trær som best vil trives i det området de plantes. Normalt vil 
frø fra det samme området som plantingen skal foretas gi best resultat, men frø fra andre områder på kloden 
med tilsvarende klima, vil normalt også trives. F.eks. importerer Danmark årlig store mengder eikenøtter fra 
Sørlandet for etablering av danske eikeskoger.  Trivselen er imidlertid ikke alltid lett å forutse. Et forsøk på 
planting av edelgrantrær av frø fra Sakhalin-halvøya (Sakhalin-edelgran) på Sørlandet til bruk som juletre, ble 
ikke vellykket.

Andre betydninger:

Proveniens brukes også til beskrivelse av et objekts opprinnelse.

Arkeologi – Et objekts funnsted. For eksempel ved fastsetting av om en gjenstand på avveie stammer fra et 
bestemt sted.

Arkiv og samlinger – Tilhørighet til en samling av kunst, dokumenter, o.l. Brukt for å fastsette om en stjålet 
gjenstand tilhører en bestemt samling, eller for å konstatere om en gjenstand som hevdes å tilhøre en 
samling eller en kunstner, er et falskneri. Boksamlere bruker ordet om tidligere eiere av en bok. 
Proveniensprinsippet betegner innen arkivfag prinsippet om å holde dokumentene i opprinnelig orden.
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Hva er proveniens?  2/2

Merriam-Webster:
1 origin, source
2 the history of ownership of a valued object or work of art or literature

Wikipedia:
Provenance (from the French provenir, "to come from"), is the chronology of the 
ownership, custody or location of a historical object. The term was originally 
mostly used in relation to works of art, but is now used in similar senses in a 
wide range of fields, including archaeology, paleontology, archives, manuscripts, 
printed books, and science and computing. The primary purpose of tracing the 
provenance of an object or entity is normally to provide contextual and 
circumstantial evidence for its original production or discovery, by establishing, 
as far as practicable, its later history, especially the sequences of its formal 
ownership, custody, and places of storage. The practice has a particular value in 
helping authenticate objects. Comparative techniques, expert opinions, and the 
results of scientific tests may also be used to these ends, but establishing 
provenance is essentially a matter of documentation.
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Proveniens i arkivterminologi

 American Archivist
1. The origin or source of something.  

2. Information regarding the origins, custody, and ownership of an 
item or collection.

 Ytre proveniens (Respect de fonds)
 Innebærer at arkiv av forskjellig opphav skal holdes fra hverandre

 Indre proveniens (Das Registraturprinzip)
 Innebærer at man beholder den opprinnelige orden materialet fikk under 

arkivdanningen
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Hvorfor proveniens? 

 Autentisitet - bevisverdi og verdi som 
historisk kilde 

 Kontekst er nødvendig for å forstå 
arkivinformasjon – gir tilleggsverdi

 Proveniens har tradisjonelt vært viktig 
for gjenfinnbarhet

Tradisjonelt har proveniens vært forstått 
som organisatorisk proveniens. 
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Proveniens i arkivloven

 § 2b: arkiv er «dokument som vert til som lekk i ei verksemd»

 § 6 Arkivansvaret: innebærer en plikt til å sørge for at alle 
arkivdokument hos virksomheten blir forvaltet slik at de blir 
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid
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Proveniens i arkivforskriften

• § 1-1 offentlige organ plikter å ha arkiv, og ansvaret ligger hos den 
øverste ledelsen i organet

• § 2-6 journalføringsplikten gjelder saksdokument for organet – man kan 
ha en eller flere journaler – ivaretar også innsynsretten i offentleglova

• § 3-21 Statlige organer skal utarbeside bk-bestemmelser for organets 
fagsaker

• § 3-23 arkivmateriale som overføres til andre organ må holdes for seg og 
ikke blandes sammen med annet materiale hos den som mottar, jf. § 5-3 
om avlevering av avsluttede arkiv

• § 5-4 «Arkivmateriale som blir avlevert til arkivdepot, skal vere ordna 
etter opphav (proveniens). Dette inneber at arkiv frå ulike arkivskapande 
einingar skal haldast for seg, og at den opphavlege orden og indre 
samanhengen i kvart enkelt arkiv så langt som mogleg skal haldast ved 
lag.»
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Proveniens i etablert arkivpraksis

Journalføring 

og kopibok

Ordning og 

avlevering

Bevaring og 

kassasjon

Arkivbeskrivelse
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Sekundærproveniens

Eksempel 
Landsvikarkivet

Ole Kolsrud: “En arkivpen har satt spor”, Riksarkivarens skriftserie 35
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Utviklingstrekk

Nye infrastrukturer      Nye grenseflater  Nye arbeidsmåter

Eksplosiv økning i 
informasjonsmengden

Krav til effektiviseringØkt kompleksitet
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 Offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, 
uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem

 Helhetlige brukerrettede løsninger der enkelttjenester settes sammen i tjenestekjeder 
tilpasset brukernes behov og livssituasjoner

 Informasjon til forvaltningen skal leveres kun én gang
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Utlendingsforvaltningen

 Dispensasjon fra arkivforskriften §§ 1-1 og 2-6og i i medhold av 
arkivforskriften § 1-3 – «utlendingsforvaltningen gis status som en 
særskilt gruppe av organer»

 Forutsetninger: 

 Alle transaksjoner i systemet må dokumenteres på en sikker måte, 
også transaksjoner mellom organ i løsningen, samt overføring av 
saker mellom organer

 Både under saksbehandlingen og i ettertid må det være mulig å spore 
bevegelsene og ansvaret for alle avgjørelser i en sak

 Det må til enhver tid være mulig å kjøre ut kronologiske rapporter fra 
systemet som separat viser hvilke saker hvert enkelt organ har 
ansvaret for – løpende journal 

 Ett enkelt organ må ha ansvaret for systemet og for 
deponering/avlevering av hele arkivet – UDI 

 Samtidig er det viktig at UDI ikke blir stående som saksansvarlig for 
alle saker
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Hva med andre tversektorielle løsninger?

 SAMDOK-prosjekt 2017 som ser på dette: 
«Kartlegging av informasjonsflyt i statlige 
løsninger som brukes av kommunene»

SKATE- Tverrsektorielle

brukerreiser

15 offentlige

organer

26 skjema

4-6 måneder

Starte ny bedrift?
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Proveniens – et prinsipp for fall?

 Er proveniensprinsippet bare til hinder for utviklingen?

 Proveniensprinsippet bygger på en utdatert tankegang – «holde arkivene 
samlet» bare mulig i fysiske papirarkiv…

 Klarer vi å sikre proveniens i digitale arkiv uten å påføre forvaltningen 
merarbeid?

 Hvem er egentlig arkivskaper i løsninger som brukes av flere 
forvaltningsorganer?

 Hvis vi skal være med på utviklingen og få til smidige løsninger må vi vel 
kaste en del av de gamle kjepphestene våre – eller

Men vi må tenke nytt!
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Proveniens knyttet til prosess?

 Proveniens = kontekst – sikres via 
metadata.
 Ytre proveniens blir et uttrykk for de 

funksjoner og prosesser som skapte 
arkivdokumentene – på tvers av 
virksomheter

 Organisatorisk proveniens – kontekst – blir 
en del av den indre proveniensen. 

 Arkiv som støtter og gjenspeiler 
arbeidsprosessene i forvaltningen
• Dokumentasjonen skapes og forvaltes som 

autoritative bevis på forvaltningens 
transaksjoner – ikke splittet opp og spredt 
for å ivareta arkivregelverkets krav til 
arkivansvar og organisatorisk proveniens
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Vi må legge til rette for nye løsninger

 Hvorfor?
 Fordi det gir oss bedre arkiv!

 Hva?
 Fjerne hindre i standarder og regelverk
 Legge til rette for dokumentfangst m/ nødvendige metadata -

inkorporeres i alle ledd av forretningsutøvelsen hvor det er krav om at 
aktiviteten skal kunne dokumenteres/bevises

 Hvordan?
 Behov for juridiske avklaringer og revisjon av arkivregelverket?
 Behov for revisjon av standarder eks. Noark?
 Ny teknologi?

 Vil også kunne bidra til
 Helhetlig informasjons- og dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor
 Mer effektivitet og kvalitet i saksbehandling og beslutningstaking
 Styrket rettssikkerhet
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Takk for oppmerksomheten!

Kontakt: 

 annmal@arkivverket.no 

 post@arkivverket.no


