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minnetale i jannes bisettelse
HELGE LØDRUP
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
kjære janne
Siste gang jeg så deg var like før koronanedstengingen. Du banket på
kontordøren min, og vi hadde en lang og hyggelig prat. Du virket sprek og glad.
Vi har hatt mange slike stunder gjennom et tredels århundre - og ikke bare
på Blindern. Vi har vært på mange evenementer rundt om i verden, og tilbragt
tid i varme kilder på Island, i operaen i Venezia, osv. Jeg har noen gode bilder.
Vi har snakket mye fag og mye ikke-fag. Du har en enestående sans for
humor, og vi har fleipet og ledd mye.
Noe vi har snakket mye om gjennom årene har vært barna våre - du har alltid
vært en stolt og entusiastisk mor.
Det er rart å tenke på at jeg en gang var veileder for deg, både for
hovedoppgave og doktoravhandling. Alle kan vel tenke seg hvordan det fungerte
- du ga blaffen i mine innvendinger, og resultatet ble glimrende.
Senere er det mer som om du har vært veileder for meg. Jeg har lært så mye
av deg faglig opp gjennom årene. Du har alltid vist interesse for arbeidet mitt, og
diskutert det med meg.
Hvordan har du fått tid til å gjøre alt du har gjort? Du gir aldri inntrykk av å
ha dårlig tid.
Jeg tenker på deg slik at du har gjort tre personers arbeid: en teoretisk
lingvist, en språkteknolog og en virksomhetsleder for tekstlab.
Og så har du alltid tatt på deg alle mulige oppgaver til vårt felles beste:
tidsskriftredaktør, konferansearrangør, osv.
Jeg kunne ha lyst til å trekke frem din betydning som forsker. Du markerte
deg tidlig internasjonalt som en kreativ og produktiv forsker, og har skrevet om
et bredt utvalg av emner i de beste publikasjonskanalene. Boken din om
koordinering er kanskje den mest refererte boken av en norsk lingvist. Du har
vært flink til å samarbeide - listen over medforfattere er lang, og jeg er stolt av å
være på den.
Du har så mange egenskaper som jeg skulle ønske jeg selv hadde: Du tenker
positivt, ser mulighetene, og griper dem. Du ser det beste i folk. Du kan lede,
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skape miljø, rekruttere, samarbeide, du kan få tingene i mål og avslutte dem.
La meg til slutt få nevne din genuine interesse og omsorg for dine
medmennesker. Jeg føler at du vet utrolig mye om meg, du er genuint engasjert
i meg, og har støttet meg når du synes det trengs. Jeg føler at du alltid har hatt
omsorg og omtanke for meg - det har varmet i tunge tider.
Kjære Janne. Det er uvirkelig at du ikke er her lenger. Jeg savner deg.
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