Sällskap för östnordisk filologi – Selskab for østnordisk filologi

SÖFs fjärde konferens, 12–14 juni 2019:
Call for papers
7.6.2018
Bästa kollegor,
Sällskap för östnordisk filologis fjärde internationella konferens äger rum i Köln 12–14 juni 2019.
Konferensen arrangeras av Kölns Universitet, Institut für Skandinavistik/Fennistik. Föredragen
kan belysa alla aspekter inom dansk, svensk och gutnisk medeltidsfilologi – gärna i ett
internationellt perspektiv. Vi välkomnar särskilt yngre forskare som vill hålla föredrag.
Deadline för att sända in titel och abstract är 1 september 2018.
Som meddelat i den senaste kallelsen tänker vi också ordna två workshoppar under konferensen:
1. En handbok i östnordisk filologi har varit mycket efterfrågad i flera år. Vi vill gärna
komma vidare med detta projekt och ämnar därför att under workshoppen bilda en
arbetsgrupp, och helst även sätta upp ett tidsschema för att konkretisera planerna så
mycket som möjligt. Det gäller att arbeta vidare med bokens indelning, rekrytering av
redaktörer och bidrag samt förstås de ekonomiska frågorna.
2. E-learning och ’blended learning’ har inte riktigt funnit vägen till undervisningen i
östnordiska än. Eftersom Institutionen för skandinavistik och fennistik i Köln har viss
erfarenhet av att erbjuda e-kurser hoppas vi kunna bjuda deltagarna på en introduktion till
teknik, organisation, rättigheter och samarbete. Man skulle kunna tänka sig en gemensam
e-kurs till att börja med.
Workshoppens genomförande är beroende av e-projektets fortsatta finansiering i Köln.
Dessa två arrangemang kommer att utgöra en session (d.v.s. 90 min.) var. Den som är intresserad
av att delta i en eller båda uppmanas att meddela arrangörerna senast den 1 september 2018.
Även efter detta datum tar vi gärna emot era idéer och förslag.
Abstract och förslag kommer att gås igenom under hösten. Senast i januari 2019 ges besked om
antagande.
Sprid gärna detta till andra som kan tänkas vara intresserade och uppmuntra dem gärna att
registrera sig som medlemmar i SÖF på sällskapets hemsida: ostnordiskfilologi.wordpress.com.
Tyvärr kan vi inte garantera att konferensen får ekonomiskt stöd. Därför måste deltagarna själva
stå för resa och övernattning. Vi kommer att skicka ut en lista över lämpliga hotell och
vandrarhem.
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En stadsvandring genom det historiska Köln kommer att erbjudas de som är intresserade. Denna
kan förhoppningsvis kombineras med ett besök på Erzbischöfliche Diözesanbibliothek, som
bevarar några östnordiska texter.

Formalia:
Deadline för abstract: 1 september 2018
Abstract max 250 ord
Sänd in ert abstract till: sof-2019@uni-koeln.de
Föredragslängd: 20 min + 10 min diskussion
Föredrag kan hållas på ett skandinaviskt språk eller på engelska

Vi ser fram emot att välkomna er till Köln 2019!
Regina Jucknies, Anja Blode, Elena Brandenburg
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Sällskap för östnordisk filologi – Selskab for østnordisk filologi

SÖF’s 4th conference, 12–14 June, 2019
Call for papers
June 7th, 2018
Dear Colleagues,
The Society for East Norse Philology’s fourth biennial international conference will be held in
Cologne 12–14 June, 2019, organised by Cologne University, Institut für
Skandinavistik/Fennistik. Conference papers may deal with any aspect of Danish, Swedish and
Gutnish medieval philology – international perspectives are particularly welcome. We would
especially like to encourage early career researchers to send their proposals.
The deadline for titles and abstracts is 1 September, 2018.
As announced before, we are also planning to have two panel-based workshops at the
conference:
1. A handbook in East Norse philology has been a strong wish for several years. We would
like to push this project further, and thus want to form an ongoing workgroup to this
end, as well as to establish a timeframe to outline future work. A focus should be put on
the arrangement of the content of the book, recruitment of editors and contributors as
well as, of course, financial questions.
2. E-learning and ‘blended learning’ have not yet been adopted by East Norse philology. As
the Institute for Scandinavian and Finnish Studies at Cologne has some experience in
teaching e-courses, we hope to be able to offer an introduction to questions of technical
equipment, organisation, rights management and cooperation. We are aiming at
establishing a collaborative e-course in East Norse.
The realisation of this workshop depends on the continued financing of the Cologne eproject.
These two workshops should take 90 minutes each. If you are interested in one or both of them,
please tell us before 1 September, 2018. Even after that, you are most welcome to inform us
about your ideas and proposals.
In autumn, we will consider abstracts and proposals, and will inform you about their acceptance
in January 2019 at the latest.
Please forward this call for papers to others who you think might be interested and also
encourage them to register with the Society for East Norse Philology on the society homepage:
ostnordiskfilologi.wordpress.com.
Unfortunately, we are not in a position to be able to guarantee that the conference will be
subsidised. Travel and accommodation will have to be covered by the participants’ expenses. A
list of recommended hotels, guesthouses and hostels will be sent to speakers.
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For those interested, we will offer a guided walk through historical Cologne, hopefully in
combination with a visit to the Erzbischöfliches Diözesanbibliothek, where some examples of
East Norse are held.

Formalia:
Deadline for abstract: 1 September, 2018
Length of abstract: 250 words
Please send your abstract to our conference email address: sof-2019@uni-koeln.de
Length of paper: 20 minutes + 10 minutes for discussion
Papers may be given in a Scandinavian language or English

Looking forward to seeing you in Cologne!
Regina Jucknies, Anja Blode, Elena Brandenburg
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