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N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: Trøndelags historie - Samenes historie 
 
 
NTNU mottok ved brev av 30.11.05 en henvendelse fra Saemien Sijte og Åarjelsaemiej skuvle om 
bokverket ”Trøndelags historie” som etter deres oppfatning gir en ufullstendig, skjev og delvis 
direkte feilaktig fremstilling av samenes plass og rolle i en historisk og kulturell sammenheng. Et 
hovedanliggende i henvendelsen er kritikken av forfatternes kildebruk og faglige konklusjoner 
vedrørende samenes innvandring og næringsmessige bruk av de aktuelle områdene i historisk 
sammenheng. Disse har også dannet grunnlag for rettslige avgjørelser i tvister mellom samene og 
fastboende bønder om bruksrett.  
 
Med bakgrunn i påstander om faktafeil og tendensiøse påstander fra forfatternes side, stilles det i 
brevet spørsmålstegn med den faglige kvaliteten til hele bokverket som etter samenes oppfatning er 
med å på undergrave samenes sak i bred forstand. Dette ses på som et institusjonelt problem som 
universitetet må ta tak i og gjøre noe med. ” Det hjelper ikke med beklagelse verken fra Konge eller 
Statsminister dersom landets høgste lærerstoler ikke er sitt ansvar bevisst, men tvert imot bedriver 
systematisk, institusjonell trakassering og viderefører usannheter og gamle fordommer både overfor 
studenter og allmennhet.”( sitat) 
 
I brevet konkluderes det med at de ansvarlige for Trøndelags historie må gjøre alt for å begrense 
skaden - herunder forventes en offentlig beklagelse og at restopplaget av ”Trøndelags historie” 
øyeblikkelig blir trukket tilbake og at den samiske delen fjernes før bokverket igjen legges ut til salg.  
 
I tillegg til de juridiske og faglige sidene ved utgivelsen av bokverket etterlyses det i henvendelsen 
også en sterkere satsing og engasjement fra NTNUs side når det gjelder kunnskapsutviklingen rundt 
samisk kultur mer generelt. Det uttrykkes en forventning om at NTNU er sitt ansvar bevisst og sørger 
for at det bygges opp en samisk fagkompetanse som universitetet kan være bekjent av og som den 
samiske befolkning har krav på. 
 
I vedlagte svarbrev (dat. 06.02.06) konkluderes det med at NTNU som institusjonen ikke er rette 
adressat for den kritikken som rettes mot faglige og redaksjonelle sider ved utgivelsen. NTNU stiller 
seg derimot positiv til konkrete innspill og forslag som grunnlag for økt faglig satsing på samisk 
kultur og tradisjon.  Det vises i den forbindelse også til at fagmiljøer ved NTNU er engasjert i arbeid 
med innsamling av kildemateriale av arkeologisk art og samarbeider med Saemien Sijte om 
registrering av sør – samiske kulturminner. 
 
Vedlegg
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