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 Den Arnamagnæanske Kommission  

M Ø D E R E F E R A T  27. MAJ 2013 

Forum Den Arnamagnæanske Kommission  

Møde afholdt: 29. april 2013, kl. 13–15  

Sted: Professorvillaen  

Referent: Jytte Sander French  

   

Til stede:  

 

Ralf Hemmingsen (formand), Erland Kolding-Nielsen, Hanne Ruus, Gunnar 

Lind, Jens Schovsbo, Kristian Boye Petersen, Bente Holmberg og Jytte 

Sander French  

Afbud:  

Matthew James Driscoll  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra kommissionsmøde den 12. maj 2011 

3. Konstituering af ny kommission 

4. Fastsættelse af forretningsorden 

5. Sager til Kommissionens behandling 

a. Tilskudsskrivelse 2013  

b. Ny afrapporteringsform over for Styrelsen for Universiteter 

og Internationalisering  

c. Administrativ forankring fremover 

d. Forslag til ændring af uddeling af statsstipendier  



 

SIDE 2 AF 5 6. Regnskab og budget 

a. Årsregnskab 2012 for Den Arnamagnæanske Kommission 

b. Årsregnskab 2012 for Det Arnamagnæanske Legat  

c. Budget 2013 for Den Arnamagnæanske Kommission 

7. Ordbogsarbejdet på ONP 

a. Rapport over virksomheden ved Ordbog over det norrøne 

prosasprog, 

b. Forslag til fremtidige stillinger ved Ordbog over det norrøne 

Prosasprog   

8. Planer for festligholdelse af Arne Magnussons 350-års fødsels-

dag 

9. Eventuelt 

a. Underskrivelse af legitimation af Kommissionens medlem-

mer til Danske Forvaltning  

b. Underskrivelse af Aftale om regnskab og revision for Det 

Arnamagnæanske Legat  

      

     



 

SIDE 3 AF 5 Ad 1. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. 

Referatet blev godkendt, og det blev meddelt at regnskab, rapport og budget 

2012 undtagelsesvis blev behandlet skriftligt. 

 

Ad 3. 

Der blev redegjort for, at bestyrelsen for Københavns Universitets den 21. 

marts 2013 har udpeget to kommissionsmedlemmer (Hanne Ruus og Mat-

thew Driscoll) for de næste fire år gældende fra 1. april 2013 til 31. marts 

2017.  

Endvidere udpegede kommissionen to eforer (Gunnar Lind og Jens Schovs-

bo) for den samme periode.  

 

Ad 4. 

Forretningsordenen blev vedtaget med følgende to ændringer: 

 

§ 1, stk. 1,4 ”To af bestyrelsen ved Københavns Universitet udpegede efo-

rer” ændres til: ” Stk. 2. Til kommissionen knyttes to af kommissionen ud-

pegede eforer”. 

 

§ 4, stk. 2 ”Bestyrelsen for Københavns Universitet udpeger to eforer for le-

gatet (stiftelsen) for fire år ad gangen” ændres til: ”Kommissionen udpeger 

to eforer for legatet (stiftelsen) for fire år ad gangen”. 

 

I anledning af Karsten Friis-Jensens død i 2012 udtrykte kommissionsfor-

manden stor taknemlighed for hans indsats for Den Arnamagnæanske 

Kommission. Den klassiske filologi har, sagde han, mistet en stor kapacitet 

ved Karsten Friis-Jensens bortgang, og kommissionen ærede hans minde.  

 

Ad 5a.  

Bevillingen for 2013 blev taget til efterretning. 

 

Ad 5b. 

Den nye afrapporteringsform over for Styrelsen for Universitet og Internati-

onalisering blev taget til efterretning. Der afrapporteres næste gang i foråret 

2015. 

 

Ad 5c. 

Den administrative forankring vil fremover være Nordisk Forskningsinsti-

tut. Institutlederen udarbejder en kort redegørelse til kommissionens møder 

over faglige aktiviteter. 



 

SIDE 4 AF 5  

Ad 5d.  

Forslaget om at reservere stipendierne til 1-2 yngre forskere blev godkendt. 

Det anføres i opslaget at stipendierne fortrinsvist uddeles til forskere i deres 

tidlige faser af forskningen. Det blev nævnt at man fremover kan opslå sti-

pendierne med ikrafttrædelse om 1–2 år for at give ansøgerne bedre tid til 

planlægning af et studieophold i Danmark. Det undersøges om der er natio-

nale begrænsninger i lovbekendtgørelsen vedrørende statsstipendierne. 

 

Ad 6a. 

Årsregnskab 2012 for Den Arnamagnæanske Kommission blev taget til ef-

terretning 

 

Ad 6b. 

Årsregnskab 2012 for Det Arnamagnæanske Legat blev taget til efterret-

ning. På grund af det ringe afkast af legatet undersøges det om der fremover 

er mulighed for at udarbejde regnskabet i KU-regi.  

 

Ad 6c. 

Budget 2013 Den Arnamagnæanske Kommission blev godkendt. 

Fremover udsendes budgetforslag til kommissionens medlemmer medio no-

vember med en 14 dages frist for kommentarer. 

 

Ad 7a. 

Det blev aftalt at Nordisk Forskningsinstitut til det næste møde udarbejder 

forslag til en strategi for ordbogens videre drift efter afslutning af den 

igangværende arbejdsfase som slutter i 2015. Det er rimeligt at overveje 

hvordan arbejdet kan og skal afsluttes. Det blev nævnt at man muligvis skal 

sigte mod etablering af en platform for et internationalt forskningsmiljø, af-

hængigt af bevillingsforudsætningerne. På mødet i 2014 drøftes konturerne 

af arbejdet på ONP i de næste 5–8 år. 

 

Ad 7b.  

Kommissionen kunne i princippet godkende forslaget, og det blev aftalt at 

der sker en etapevis overgang. Kommissionsformanden foreslog at der op-

slås et 3-4 årigt adjunktur når behovet melder sig. Opslag og stillingsbeskri-

velse fremsendes til kommissionens medlemmer for kommentarer. 

 

Ad 8. 

Bente Holmberg redegjorde for de foreløbige planer for festligholdelse af 

Arne Magnussons 350-års fødselsdag. I samarbejde med Árni Magnússon-

instituttet i Reykjavik er det planen at udgive en bog med titlen  



 

SIDE 5 AF 5 ”66 arnamagnæanske håndskrifter”. Bogen skal udkomme den 13. novem-

ber 2013 ved en festlighed i Reykjavik med deltagelse af Dronning Margre-

the II. Desuden påtænkes det at fejre begivenheden med en række mindre 

foredrag, et festforedrag, musikalske indslag og en reception i Festsalen på 

Frue Plads lørdag den 23. november 2013. Program fremsendes til rektor 

som forespørger hofmarskallatet om dronningens eventuelle deltagelse. Der 

blev også talt om at lave en udstilling af håndskrifter fra Den Arnamag-

næanske Samling på Det Kongelige Bibliotek i vinteren 2015/2016. 

 

Ad 9. 

Intet. 


