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Utlysning av professorat i klima/miljøhistorie
IAKHs stillingsplan 2014–17 inneholder et forbeholdent vedtak om å utlyse en stilling i klima/miljøhistorie i
2016. Vedtaket er begrunnet ut fra samfunnsbehov. Forbeholdet kommer til uttrykk i følgende formulering
i planen, som henviser til instituttstyrets vedtak fra oktober 2013 om å utlyse en toerstilling i
klima/miljøhistorie «med ansvar for å utrede og utvikle mulighetene for en bredere satsing på dette feltet
ved IAKH», og der det heter videre:
Dersom dette arbeidet leder til konklusjonen at en slik satsing er mulig og ønskelig, bør
stillingsplanen åpne for dette ved at det utlyses en stilling, så åpen som mulig, med forpliktelse til å
forske på klima/miljøhistorie. Vi bør imidlertid ikke forplikte oss til en slik utlysning allerede nå,
men være åpne for at revisjonene av stillingsplanen kan føre til en beslutning om å utlyse stillingen
på et annet felt dersom utredningen tilsier at det ikke er grunnlag for en bredere satsing på
klima/miljøhistorie.
Peder Anker, som har vært ansatt i den nevnte toerstillingen fra 2015, har på oppdrag fra instituttleder
utarbeidet vedlagte betenkning. Betenkningen tar ikke spesifikt stilling til spørsmålet om å utlyse en stilling
i klima/miljøhistorie. Etter instituttleders oppfatning viser den imidlertid at feltet er et faglig spennende og
samfunnsmessig viktig område. Instituttleder ønsker derfor å gå videre med en utlysning snarest, i tråd
med stillingsplanen.
IAKH starter ikke på bar bakke når det gjelder klima/miljøhistorie. Peder Ankers toerstilling er alt nevnt.
Under ledelse av Anker søkte IAKH tidligere i år midler fra NFRs KLIMAFORSK; søknaden er ennå ikke
ferdigbehandlet. I perioden 2012–16 hadde Terje Tvedt en bistilling i globalhistorie ved IAKH; som
vannhistoriker kan Tvedt sies å være en del av det miljøhistoriske feltet. Finn Erhard Johannessen har
veiledet enkelte masteroppgaver i miljøhistorie i senere år. Blant arkeologene har i det siste særlig Per
Ditlef Fredriksen arbeidet med miljøhistoriske problemstillinger i forbindelse med sitt NFR-støttede prosjekt
i Sør-Afrika.
Klima/miljøhistorie må likevel sies å være et nokså lite utviklet felt ved IAKH. En sentral oppgave for den
som ansettes i en klima/miljøstilling, må derfor være å bygge opp et slagkraftig miljø ved instituttet. Dette
forutsetter ikke bare betydelig forskningsstyrke, men også dokumenterte lederegenskaper, erfaring med
innhenting av forskningsmidler, et bredt nettverk både i og utenfor Norden, og evner som miljøbygger.
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Instituttets ambisjoner for stillingen tilsier at den bør utlyses som et professorat, og at det bør arbeides
aktivt for å gjøre sterke, potensielle søkere oppmerksomme på og interesserte i stillingen.

Forslag til vedtak:
Instituttet ber fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger om å få utlyse et professorat i
klima/miljøhistorie i tråd med den vedlagte utlysningsteksten.
Vedlegg:
- Betenkning fra Peder Anker.
- Utlysningstekst.

