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kära janne !
Vi har förlorat en exceptionell kollega, medarbetare och vän som du var för oss
på Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Tekstlaboratoriet och MultiLing.
Det känns overkligt att behöva ta farväl med dig idag. Däremot hade det känts
naturligt att vara med dig på den årliga utflykten till Kolsåstoppen, efterföljd av
en fest hemma hos dig. Det var sommarfesten för dina närmaste medarbetare på
Tekstlabben, men flera var välkomna och flera kom.
Tekstlaboratoriet var kanske det projektet som låg ditt hjärta närmast. Det
har funnits sedan 1992 och det har från början letts av dig. Tekstlaboratoriet är
ett ställe där man utvecklar teknologiska lösningar för behandling av text och
tal och där man jobbar med språkteknologi, men det är och har varit ett ställe
där väldigt många forskningsadepter började sin vetenskapliga bana.
För Janne, du var verkligen mån om att se de unga, ge de relevanta uppdrag
och få dem att utvecklas. Du har brytt dig enormt om folk runt dig, både om dina
yngre och äldre kollegor.
Samtidigt som du hade ett stort hjärta så har du varit en utomordentlig driftig
kollega med mycket pågangsmot, stora visioner, du var orädd, du gav aldrig upp,
du var tydlig, direkt och ärlig. Jag kommer inte att nämna här alla de projekt och
samarbeten du har varit engagerad i, från nordisk dialektsyntax, genom Amerika-norskan, till flerspråkighet i Etiopien och allt annat. Det hade tagit hela dagen. Jag vill bara säga att du har forskat, publicerat och skaffat externa medel till
universitetet i stora mängder. Du gick aldrig tom för energi eller engagemang.
En munk sade en gång att det är viktigare att leva ett brett liv än att leva ett
långt liv. Det har du verkligen gjort! Du kommer att vara djupt saknad på universitetet. Vila i frid, Janne!

Tekstlaboratoriet med venner på tur til Kolsåstoppen før sommerfest hos Janne i 2014. I flere
år var dette en fast tradisjon / The Text Laboratory with friends on the annual hike to
Kolsåstoppen before having av summer party at Janne's house. This is from 2014

Janne var veileder for mange master- og ph.d.-studenter. Dette bildet er fra disputasen til Karine
i 2013 / Janne supervised numerous master and ph.d. students. This is the comittee and supervisors
surrounding Karine after her defense in 2013

