Sabine Kirchmeier-Andersen
Sabine Kirchmeier-Andersen blev ansat som den første direktør for Dansk
Sprognævn i maj 2006, og i april 2015 blev hun genansat for en ny åremålsperiode. Sabine er uddannet cand.mag. i dansk og tysk fra Københavns Universitet (1987) og ph.d. i lingvistik og datalingvistik fra Odense (nu: Syddansk)
Universitet (1997). De sidste 10 år før Sabine kom til Sprognævnet, var hun
institutleder og inden da lektor på Institut for Datalingvistik på CBS.
Sabine og Sprognævnet er jævnaldrende. Sabine blev født den 3. oktober
1955 i Hannover. I forbindelse med faderens arbejde flyttede familien til
Danmark, og Sabine kom i dansk skole som 9-årig. Efter en kortere periode
i Tyskland i teenageårene vendte hun tilbage til Danmark og til uddyrkelsen af sin store interesse for dansk sprog. Hendes hovedfag på universitetet
var dansk, og hun skrev speciale om dødsopfattelsen i danske trykte ligprædikener fra 1600-tallet (1986). Ph.d.-afhandlingen Lexicon, Valency and the
Pronominal Approach (1997) behandler som titlen angiver, valensteori, og
spændet mellem emnerne for de to afhandlinger giver en god fornemmelse
af Sabines faglige bredde. I årenes løb har hun forsket i dansk morfologi, syntaks, leksikalsk semantik, maskinoversættelse, valens og dependensgrammatik, korpuslingvistik og sprogpolitik, med datalingvistikken som den røde
tråd. Det var en stærk sprogteknolog som satte sig i direktørstolen i 2006, og
Sabine har for alvor formået at føre Sprognævnet ind i den digitale tidsalder.
I hendes tid er bl.a. nævnets store seddelsamling blevet digitaliseret, mange af
de svar svartjenesten har afgivet gennem årene, er blevet tilgængeliggjort på
sproget.dk, og Retskrivningsordbogen er blevet en elektronisk ordbog som
man kan slå op i på sin computer eller mobiltelefon. Sabine har konsekvent
forfulgt det mål at nævnets videnskabelige grundlag skulle være ikke blot
empirisk veldefineret men også kontrollabelt og søgbart, og i dag har nævnet
fået opbygget betragtelige korpusresurser til støtte for arbejdet med at fastlægge og oplyse om dansk retskrivningsnorm.
Sabines sprogpolitiske engagement gælder ikke dansk sprog isoleret, men
tager konsekvensen af at vi lever i et flersprogligt, globalt samfund. I 20072008 var hun medlem af regeringens sprogudvalg som udkom med rapporten Sprog til tiden (2008), og som opfølgning på den og den tidligere sprog-

Rette

ord

7

politiske rapport Sprog på spil (2003) samt Sprognævnets egne sprogpolitiske
notater fra 2003 og 2007 var hun initiativtager til udarbejdelsen af Sprognævnets notat Dansk sprogs status (2012). Her kunne hun bl.a. trække på
viden fra sit næstformandsskab i den europæiske samarbejdsorganisation for
nationale sproginstitutter EFNIL (European Federation of National Institutions
of Languages) og sit bidrag til etableringen af det empiriske grundlag for det
europæiske sprogbarometer ELM (European Language Monitor). Gennem
sin deltagelse i Netværket for Sprognævnene i Norden har hun endvidere
deltaget i arbejdet med at foretage sproglige statusmålinger i nordisk regi, i
lighed med de europæiske.
Ved siden af sin akademiske løbebane var Sabine medlem af Farum Byråd 2000-2006. Det var en politisk turbulent tid for kommunen som bibragte
hende righoldige formidlingsmæssige erfaringer gennem hyppig deltagelse i
medierne; erfaringer som hun dygtigt har forstået at lade komme Sprognævnet til gode. Frem til lanceringen af den 4. udgave af Retskrivningsordbogen
i 2012 optrådte Sabine medievant på samtlige nyhedsplatforme og bidrog
utrætteligt til at udbrede kendskabet til retskrivningen og den nye ordbogsudgave – en indsats som var medvirkende til at hun i 2013 blev benådet med
ridderkorset af Dannebrogordenen.
Den daværende formand, Niels Davidsen-Nielsen, bød Sabine velkommen
i 2006 med ”store og velbegrundede forventninger om at hun i kraft af sine
faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer vil tilføre nævnet ekstra gennemslagskraft, både forskningsmæssigt og hvad angår betjeningen af borgerne
gennem svartjenesten og andre oplysende og formidlende aktiviteter”. Sabine
har så udpræget demonstreret at forventningerne til hende var velbegrundede, og derfor er det med stolthed og glæde at Sprognævnet nu udgiver dette
festskrift for at fejre Sabine og ønske hende til lykke med fødselsdagen.
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