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Bästa kollegor! 
  

 
Våren närmar sig och med den även den 16 konferensen om lexikografi i Norden! Glädjande nog ser 

pandemiläget nu lite ljusare ut, och i skrivande stund är det fler och fler länder som mildrar eller tar bort sina 

coronarestriktioner. Från den 9 februari finns det inte längre några covidspecifika restriktioner för att resa in 

i Sverige från ett EU/EES-land. Vi räknar fortsatt med att kunna genomföra konferensen med enbart fysiskt 
deltagande på plats i Lund, den 27–29 april 2022. Men vi är förstås uppmärksamma och följer utvecklingen 

noga. 

 

Vi har nu tagit emot ett flertal anmälningar av abstract till föredrag och postrar och vi planerar att ha två 

eller tre parallella sektioner under konferensen. Abstracten kommer att sammanställas och presenteras på 

konferensens hemsida (Konferens Lund 2022 | nordisk-leksikografi.com). Där presenteras även abstract till 

konferensens tre plenarföreläsningar:  

 

• Dirk Geeraerts (KU Leuven), preliminär titel: ”Benefits and boundaries of cloudspotting. 

Visualizing distributional semantics for lexicographic purposes” 

• Lisa Holm (Lunds universitet), preliminär titel: ”Lexikal verbsemantik i tre dimensioner – 

en möjlig ingång till lexikografisk beskrivning?” 

• Caroline Müller-Spitzer (Universitetet i Mannheim), preliminär titel: ”The user in focus – 

what does that really mean?” 

 

Konferensen smygstartar med en mottagning på redaktionen för Svenska Akademiens ordbok, på 

Dalbyvägen 3 i Lund, från kl. 18 på tisdagskvällen den 26 april. Då ges möjlighet till rundvandring i 

redaktionens lokaler och en beskrivning av det pågående inskanningsprojektet av ordbokens sedelarkiv. 

Under mottagningen serveras lättare förtäring och dryck. 

 

Onsdagen den 27 april invigs konferensen officiellt på Lunds universitet i byggnaden Palaestra et Odeum, 

Paradisgatan 4. Konferensmiddagen hålls på torsdagskvällen den 28 april i Akademiska Föreningens Borg i 

parken Lundagård. Levande musik utlovas! Det sociala programmet inkluderar även bl.a. en stadsvandring 

med utmaningar längs vägen. Konferensen avslutas tidigt på fredagseftermiddagen. Inom kort presenteras ett 

mer detaljerat program på konferensens hemsida. 

 

Det finns ett stort urval av övernattningsmöjligheter i olika prisklasser i centrala Lund. Tänk på att boka i så 

god tid som möjligt eftersom efterfrågan på logi i Lund är stor. Förslag på hotell finns på konferensens 

hemsida (Praktisk information | nordisk-leksikografi.com). 

  

Anmälning och betalning av deltagande görs på konferensens hemsida: Anmälan | nordisk-

leksikografi.com. Tidsfristen är den 10 mars.  

 

I konferensavgiften ingår luncher 27–29 april, konferensmiddagen torsdagen 28 april, mottagning med mat 

och dryck tisdagen 26 april på Svenska Akademiens ordboksredaktion och övrigt socialt program. 

Betalningskategorierna för avgiften är de följande: 

 

• Ordinarie konferensavgift: 2900 SEK 

• Reducerad konferensavgift för medlemmar i NFL: 2200 SEK  

• Studerande: 1500 SEK 

 

Om du vill bli medlem i NFL, men ännu inte har betalat årets medlemsavgift kan du göra det här. 

 

Vi välkomnar er alla till Lund och ser fram emot att träffas i april! 
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