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Kallelse til tilsetting som Professor II i tysk litteratur
Tysk litteratur ved ILOS er bemannet med én fast stilling, førsteamanuensis Christian
Janss. Han er i perioden 2017–2020 vært medlem av ILOS’ lederteam og har i perioden
hatt forskjellige vikarer for undervisningsdelen av stillingen sin. I 2021 skal han ha
forskningstermin.
For å gjenvinne den tapte kontinuiteten i undervisning og veiledning, samt å styrke
forskningsbåndene mellom tyskmiljøene, ønsker vi å kalle en professor II i perioden
august 2020 til juni 2022. Professor Marie-Theres Federhofer er forespurt av instituttet og
har sagt ja. Hun har også avklart muligheten med sin nåværende arbeidsgiver, HumboldtUniversität, Berlin, hvor hun er ansatt som Henrik-Steffens-Professor, se
https://www.ni.hu-berlin.de/de/personal/mtf
Fra august 2021 er hun tilbake i stillingen hun har permisjon fra, professor i tysk ved
Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet.
Federhofer er en aktiv forsker, med en sterk profil innen vitenskapshistorie, kulturstudier
og tysk-norske kulturmøter. Hun har undervist bredt på alle nivåer i tysk litteratur. Hun
ble professor i 2008. Felles med Janss har hun interessen for bokhistorie/tekstkritikk.
Hun vil kunne fornye tilbudet til masterstudentene ved å bringe inn oppdaterte
perspektiver fra sine forskningsfelt.
Hun har i tillegg bred administrativ erfaring etter flere år i dekanatet i Tromsø, og har et
stort nettverk bl.a. fra styrearbeid som involverer tysk-norsk (og fransk-norsk) samarbeid.
Janss har samarbeidet med Federhofer gjennom flere år i styret for Det tysk-norske
studiesenteret i Kiel, der hun var styreleder og gjennomførte viktige reformer.
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Federhofers ansvarsområde ved ILOS vil først og fremst være masterundervisning
og -veiledning. For høsten 2020 planlegger hun å gi et emne om sykdomsfremstilling i tysk
litteratur. For våren 2021 vil hun i samarbeid med Janss bygge opp et emne i litteratur og
økokritikk, som kan fortsette også etter hennes tid. I tillegg har hun på skissestadiet et
samarbeid med professor Karin Kukkonen om tysk litteratur i norske leiebiblioteker. Alle
disse temaene har et potensial for å styrke antallet studenter som velger tysk litteratur som
sin masterfordypning. Hun vil også ta hensyn til at flere studenter kommer fra
lektorprogrammet og innrette deler av pensum slik at de kan bruke tekstene og temaene
videre i sin undervisning i skolen.
Undervisningen vil være samlingsbasert; én av samlingene høsten 2020 og våren 2021 kan
være i Berlin. H. Steffens-professorat vil kunne dekke utgifter til hotell dersom det dreier
seg om en liten gruppe. Studentene vil da også kunne møte skandinavistikkstudenter ved
Federhofers Nordeuropa-Institut.
Gjennom denne tilsettingen vil ILOS etablere ytterligere kontakt med et sterkt og viktig
fagmiljø ved Humboldt-Universität og UiT. Dette vil spesielt styrke tyskmiljøet ved ILOS,
også etter at ansettelsesperioden er over.
Stillingen vil bli finansiert av ILOS.

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til kallelse av Professor II i tysk litteratur, og
oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig
avgjørelse.

