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Institutionen för baltiska språk, finska och tyska 
AVDELNINGEN FÖR FINSKA 
 
 

Fenno-Ugrica Suecana „återuppstår“ 

 
Som ni kanske har noterat kommer vi att försöka att väcka liv i Fenno-Ugrica 
Suecana, och inbjuder härmed kollegor/forskare att bli granskare (peer 
reviewers) för de bidrag som skickas in. Du är en av de tillfrågade. Eftersom 
det är beroende av vilka bidrag som kommer in, är det svårt att uttala sig om 
hur tidskrävande det blir, men maximalt (troligen sällan ändå), kan det handla 
om att läsa två artiklar per år. Vår nästa deadline är den 15 januari 2014, 

vilket innebär att en eventuell första insats skulle kunna vara i februari 2014. 
Tyvärr måste det tills vidare ske på helt ideell basis.  
 
De språkvetenskapliga ämnesområden som är aktuella är de finsk-ugriska 
språken, finska, meänkieli, samiska och andra släktspråk, företrädesvis i 
Sverige, liksom ämnesområden som på ett eller annat sätt rör dessa språk och 
deras kulturer, inklusive deras litteraturer. Tidskriften kommer att publiceras 
på www.fus.su.se. Vi kommer att publicera tidskriften elektroniskt i första 
hand och med jämnare mellanrum än tidigare, på försök en till två gånger om 
året.  
 
De språk som i första hand kommer på fråga är: svenska (och norska, danska), 
finska, meänkieli, engelska, tyska, men även andra finsk-ugriska språk kan i 
särskilda fall godtas. Alla artiklar ska åtföljas av ett engelskt abstrakt. Det 
åligger normalt författarna att få bidragen språkgranskade. Målsättningen är 
att ha artiklar av normalt maximalt ca 20 sidors längd (ca 10 000 ord), 
inklusive litteraturförteckningar.  
 
Vi vore mycket tacksamma om vi kunde få ert stöd till att bidra till att lyfta 
fram den fenno-ugristiska och fennistiska forskningen i Sverige samt 
närliggande forskningsfält i rampljuset igen.  
 
Jarmo Lainio            Merlijn de Smit              Peter Piispanen 
 
 


