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Oddvar Nes blei fødd 27. desember 1938 i Volda på Sunnmøre, der han sei-
nare gjekk på landsgymnaset. Han begynte å studere ved Universitetet i Ber-
gen hausten 1959, og han blei verande i Bergen i heile sitt akademiske liv.
Våren 1968 tok han magistergraden i germansk språkvitskap, med støttefaga
historie mellomfag og fonetikk grunnfag. I studietida var han vitskapleg as-
sistent ved Tysk institutt i to år, og ved Nordisk institutt i tre år. Seinare var
han universitetsstipendiat i godt og vel eitt år, med eit prosjekt om tilhøvet
mellom yngre og eldre Voldamål. Han blei fast tilsett som amanuensis ved
stadnamnsamlinga ved Nordisk institutt i 1970, med opprykk til fyrsteama-
nuensis i 1973. I 1987 blei han professor i nordisk språkvitskap, ei stilling
han hadde til han gjekk av med pensjon i 2008. Han døydde 18. september
2016, i ein alder av 77 år.

Oddvars fagfelt var nordisk språkvitskap, som femner om studiet av
norsk talespråk og skriftspråk i eldre og nyare tid. Han hadde ikkje norsk i
fagkretsen sin, men magistergraden i germansk språkvitskap omfatta også
studiet av norsk språk i eldre tider. Og det var norsk språk som var eit av
dei viktige studiefelta ved Bergens Museum, før Universitetet i Bergen blei
etablert i 1946. Den fyrste vitskaplege stillinga i nordisk språkvitskap i Ber-
gen blei oppretta ved museet i 1918, og fagfeltet var ”vestlandsk dialekt-
forskning”. Seinare kom det også eit dosentur i nynorsk. Namnegransking
har også stått sterkt i det akademiske miljøet i Bergen, og Norsk stadnamn-
arkiv heldt til der frå 1930 til 1944. Og det var desse felta, stadnamn, dia-
lektar og nynorsk som skulle bli dominerande i Oddvars akademiske
gjerning.

Då han søkte professoratet i 1986, skreiv Oddvar at dei faglege interessene
hans var ”vidsveimde”, og at det ikkje var lett å rubrisere den vitskaplege pro-
duksjonen hans. Men i søknaden har han likevel gruppert arbeida sine under



fem overskrifter: Onomastikk (namnegransking), etymologi (studiet av ords
opphav og slektskap), leksikografi, dialektologi og ”andre emne”.

Innanfor namnegranskinga har Oddvar mest berre arbeidd med stad-
namn. Det største arbeidet hans på dette feltet er magisteravhandlinga, som
bar tittelen Studiar i dei eldste nordvestlandske fjordnamna.Ho blei skriven
i 1987, og er frå ei tid der dei beste magisteravhandlingane låg på eit nivå
som svarer til ei doktoravhandling i dag. I dette arbeidet diskuterer Oddvar
16 fjordnamn, mest frå Nordfjord og Sunnmøre. Her drøftar han inngåande
alderen på namna, og gjev sine framlegg til tolkingar. I dette arbeidet doku-
menterte han solide kunnskapar om indoeuropeisk, germansk og nordisk
lydutvikling, og om etymologi. Han er uvanleg grundig, omhyggeleg og
samvitsfull i alt han gjer. Den sakkunnige komiteen som vurderte profes-
sorsøknaden, skriv at ”grannsemd (akribi) nærast er heilag for han”. Og dette
var noko som prega alle delar av Oddvars akademiske gjerning.

Oddvar har skrive ei rad med artiklar om stadnamn, og har gjort ein stor
innsats i arbeidet med Norsk stadnamnleksikon, som kom med fyrste utgåva
i 1976. Der skreiv han innleiingsartiklane om fjordnamn og om øynamn. Dess -
utan står han for 170 av namneartiklane, somme av dei heller omfattande.

I 1980-åra var Oddvar med på å leggje grunnlaget for det som i 1990
blei Lov om stadnamn, ei lov som har som føremål å ”ta vare på stadnamn
som språklege kulturminne”. Ifølgje lova skal skrivemåten av stadnamn ta
utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Frå 1974 var han namnekonsu-
lent for kartkontora i Sogn og Fjordane og i Hordaland, og frå 1991 til sin
død namnekonsulent (nynorsk) for Vestlandet. Skrivemåten av lokale namn
skapar ofte strid, og ifølgje ein fagleg kollega laut Oddvar tole mykje uri-
meleg kritikk i dette arbeidet, ”av folk som ikkje hadde innsikt i språk, ikkje
kjende den nedervde lokale uttalen og ikkje kjende lova”.

I 1983 blei Norsk namnelag stifta, og det gav ut tidsskriftet Namn og
nemne, som kom med fyrste nummer året etter. Oddvar var med i redaksjo-
nen frå starten av og til 2003, og skreiv sjølv fleire artiklar.

I dei fleste av Oddvars arbeid spelar etymologi ei viktig rolle, og han
skreiv fleire artiklar om emnet. Han hadde ein brei kompetanse på feltet, og
solid kunnskap om germanske språk, noko vi kan sjå i meldinga av Wolf-
gang Meids Germanische Wortbildungslehre og i den lengre artikkelen Ety-
mologiske ordbøker over germanske språk. Då den fyrste utgåva av Dansk
etymologisk ordbok kom i 1966, skreiv Oddvar ei grundig og innsiktsfull
melding av boka. Til den 2. og 3. utgåva leverte han ei mengd merknader,
som forfattaren tok omsyn til, og som han nemner i forordet. Kunnskaps-
forlaget kjøpte retten til å gjere full bruk av boka, og engasjerte Oddvar til
å omsetje henne til norsk. Men han fekk seinare høve til omarbeide og utvide
boka. Då han søkte professoratet i 1986, leverte han inn eit manuskript på
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182 sider, frå a- til bingo, som skulle utgjere 1/15 av det planlagde verket.
Den sakkunnige komiteen seier at dette så langt er eit solid arbeid, og at det
fullførte verket vil bli godt og påliteleg. Men dessverre skulle Norsk etymo-
logisk ordbok ikkje bli fullført, noko som er eit stort sakn for oss som arbei-
der med norsk språk.

I heile sitt akademiske liv var Oddvar oppteken av leksikografi, som for
han kunne gli over i etymologi eller dialektologi. I 1970 var han sekretær
for ei nemnd som Det norske samlaget sette ned for å ”konkretisere planen
om å arbeide ut ei nynorsk handordbok”. Dette verket kom ut i 1986 under
namnet Nynorskordboka, som saman med den tilsvarande Bokmålsordboka
er umissande for dei som er interesserte i det norske ordforrådet. Oddvar
skreiv innsiktsfulle meldingar av desse ordbøkene. Han interesserte seg også
for det store fleirbandsverket Norsk ordbok, som har undertittelen Ordbok
over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, eit felt han hadde
han grundige og omfattande kunnskapar om. Han skreiv ei begeistra omtale
av verket og arbeidet bak det i Bergens Tidende då fyrste bandet kom ut i
1966, ”eit nasjonalverk” skreiv Oddvar. Han melde også seinare band, og
før han døydde, heldt han på med ei melding av det tolvte og siste bandet,
som kom ut i 2016.

Innanfor dialektologien arbeidde Oddvar mest med spørsmål knytte til
lydsystemet, og han skreiv fleire mindre arbeid om lydskrift. Han laga aldri
noko større arbeid om norske dialektar, men gav i 1987 ut Norsk dialektbib-
liografi, eit verk på 367 sider som inneheld eit oversyn over det som er
skrive om norske dialektar, i alt rundt 2600 titlar. Dette er eit svært viktig
arbeid for alle som vil studere norske dialektar.

Oddvar skreiv arbeida sine på nynorsk, og hadde interesse for den kon-
servative linja i nynorsken. Frå midten av 1970-åra til sin død sat han som
styremedlem i Norsk Bokreidingslag, eit lite forlag i Bergen som har til opp-
gåve å gje ut bøker i tradisjonen etter Ivar Aasen. På dette forlaget gav han
mellom anna ut den komplette utgåva av Gustav Indrebøs standardverk
Norsk målsoga. Og det var han som oppdaga det bortkomne kapitlet i fyrs-
teutgåva av verket. I 1991 tok Oddvar, saman med to fagkollegaer, initiativet
til å stifte Ivar Aasen-selskapet. Dette selskapet har til oppgåve å gje ut et-
terlatne manuskript etter Ivar Aasen og avhandlingar om Aasen og verket
hans. I 2006 kom det siste av dei ti banda med etterlatne manuskript, om
lag 2500 sider, av dei meir enn 500 sider med kommentarar. Oddvar var ein
av tre redaktørar, skreiv innleiinga til band 1, Sunnmørsgrammatikkane av
Ivar Aasen, og hadde hovudansvaret for to andre band. Dette er eit av dei
viktigaste utgjevingsprosjekta i nordisk språkvitskap på mange år, og eit ek-
sempel på kva ein kan få til med godt samarbeid, eller samvinne, som ein
av medarbeidarane har kalla det.
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I pensjonisttida si engasjerte Oddvar seg i arbeidet med den norske om-
setjinga av eit latinsk samleverk om Noregs historie, skrive av Tormod Tor-
fæus på Karmøy rundt år 1700 etter oppdrag frå danskekongen. Verket kom
ut i sju band i perioden 2008–2014, og Oddvar deltok i kontrollarbeidet av
omsetjinga, identifiserte stader og personar, laga namneregister og skreiv
kommentarar. Hans innsats var med på å gjere dette viktige omsetjingsar-
beidet til eit påliteleg verk.

Oddvar var på mange vis ein akademikar av den gamle skole. Han var
grunnlærd, hadde eit vidt utsyn, med kompetanse på mange felt, og omfat-
tande kunnskapar om germanske språk i eldre og nyare tid. Hans faglege
interesse var knytt til tolking og forståing av ord og namn, og til faghistorie,
han var mindre oppteken av allmennlingvistiske teoriar. Hans omfattande
vitskaplege produksjon er i hovudsak grundige artiklar om enkeltemne. Han
var kompromisslaus når det galdt grannsemd, og leita i bøkene inntil han
fann eit svar som han meinte var rett. Denne mødesame søkinga etter påli-
telege opplysningar er under press i dag.

Oddvar var ein krevjande, men interessant forelesar og rettleiar, kjen-
neteikna av ei sterk interesse for faget sitt. I dei tjue åra vi var ved same in-
stituttet, lærte eg han å kjenne som ein venleg og omgjengeleg kollega, som
raust delte sine omfattande kunnskapar med andre.

Oddvars største faglege innsats fell innanfor stadnamngransking, men
han interesserte seg også sterkt for norske dialektar og leksikografi. Dette
var fagfelt som var sentrale ved etableringa av Universitetet i Bergen i 1946.
Etter kvart blei det nasjonale ansvaret for desse felta lagt til Oslo. Men i
2014 hadde internasjonaliseringa kome så langt ved Universitetet i Oslo at
det ikkje lenger ønskte å arbeide vitskapleg med samlingar av norske dia-
lektar, norske stadnamn eller det norske ordforrådet. Det blei vedteke å flytte
språksamlingane til Bergen, noko som skjedde i 2016. Såleis fekk Oddvar
oppleve at hans eige universitet overtok det nasjonale ansvaret for desse vik-
tige oppgåvene.

I 2009 blei Oddvar Nes tildelt Kongens fortenestemedalje for sin om-
fattande vitskaplege innsats.

Vi lyser fred over Oddvar Nes sitt minne.

Oddvar Nes sin bibliografi er å finne i: 

Nes om namn: Heidersskrift til Oddvar Nes på 70-årsdagen 27. desember
2008 (Bergen, 2008).
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