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Janne døde 15. juni 2020 etter et kort sykeleie, 59 år gammel. Janne var leder av
Tekstlaboratoriet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitet i
Oslo, en stilling hun hadde helt siden Tekstlaboratoriets barndom i 1993. På
Tekstlaboratoriet bygde Janne opp et unikt språkteknologisk miljø og ledet en
rekke forsker- og infrastrukturprosjekter. Her fikk vi arbeide og utvikle oss sammen med mange prosjektansatte, studenter og ph.d.-kandidater opp igjennom
årene.
Janne var en dyktig forsker og lingvist. For oss på Tekstlaboratoriet var hun
den glødende og ambisiøse lederen som omfavnet nye ideer og prosjekter med
iver og stor gjennomføringsevne. Resultatet ble for eksempel søkbare samlinger
av tekst og talespråk (korpus) på nett som hele forskersamfunnet har glede av.
Fra 2005 ble talespråk et hovedsatsingsområde, og Janne ble primus motor for
intervju, opptak og transkripsjon av Oslo-språk, nordiske dialekter og norsk i
Amerika. Det siste store infrastrukturprosjektet (LIA) ble avsluttet for bare noen
måneder siden, med blant annet det første samiske talespråkskorpuset og et korpus av eldre norske dialektopptak som sluttprodukt. Et samarbeid med Etiopia
resulterte i språkressurser for en rekke etiopiske språk.
Vi strever med å fatte at Janne er borte. Hun var drivkraften og det soleklare
midtpunktet vårt faglig og sosialt, i diskusjoner, ved lunsjbordet, på konferanser
og på fester der nåværende og tidligere ansatte ved Tekstlaboratoriet møtes
igjen år etter år. Vi kommer til å savne Janne, og vil alltid huske henne som den
inkluderende, modige, omsorgsfulle og lojale kollegaen og vennen hun var.
Vi sender varme tanker til Jonathan og barna Edvard, William og Gina.
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