
Bornholmsk Ordbog for 
Sundhedsfaglige 

- Hvordan man kommer igennem de første interaktioner 
med indfødte bornholmere. 

 

Stâuegång betyder stuegang og har intet med stavgang at gøre! 



Sprogets særkender 

Som nyansat tilflytter (såkaldte förda) løber du sandsynligvis 
ind i sproglige udfordringer i kommunikationen med indfødte 
(såkaldte fødda) bornholmere. Både på stuegang og rundt om i 
klinikken. Derfor har vi lavet en sproglig overlevelsespakke til dig, 
så du hurtigt kan forstå, hvad vi taler om. Uanset, om det handler 
om arbejdssituationen, sygdomme, mad eller andet. Øens 
charmerende sprog spiller en vigtig rolle for vores lokale identitet. 
Derfor har vi samlet en række særlig relevante ord og udtryk for 
dig som nyansat tilflytter. Velkommen til.  

Annemarie Hellebek 
Direktør, Bornholms Hospital. 



1 
Tip til udtale 

F å gerne en af os bornholmsktalende kollegaer til at læse 
ordene op for dig. Vi kan nemlig selv have svært ved at 
læse bornholmsk, selvom de fleste af os taler det uden 

besvær. Det er også med til at bryde isen. En god huskeregel er, at 
‘kj’ udtales som tj, at ‘gj’ udtales som dj. Så er du godt i gang. 



2 
Personbetegnelser 

V i kommer ikke udenom, at en række meget hyppige 
personbetegnelser afviger helt fra de tilsvarende 
rigsdanske. Forkortelserne ‘m.’, ‘f.’ og ‘n.’ angiver det 

grammatiske køn, som bornholmsk – ligesom tysk – har tre af ):  

• bæll el. bælli m. (flt. bælla) barn 
• pibel f. (flt. pibla) pige (af pige + bæll) – jf. også piblabælli 

pigebarn 
• horra m. (flt. det samme) dreng – jf. også horrabælli 

drengebarn 
• kwijnnfolk n. (flt. det samme) kvinde (ikke nedsættende som 

på rigsdansk) 
• konna (best. form konn, flt. konner) kone 
• kar m. (flt. kara) mand (den mest neutrale betegnelse for 

mand) 
• majn m. (flt. majna) mand (oftest den, man er gift med, men i 

stigende grad synonymt med kar) 



3 
Personlige genstande 

Du støder også på ord inden for kategorien 
beklædningsgenstande og andre personlige ting, der 
ved første møde kan forekomme lettere forvirrende, fx: 

• boiser f. (flt.) bukser (entalsformen boisa betyder bukseben) 
• forkle/fåkle n. (flt. det samme) forklæde 
• hânkle n. (flt. det samme) håndklæde 
• hâua f. (flt. hâuer) hue 
• kjâul m. (flt. kjâula) kjole 
• pæjnnabåg f. (flt. -böjer) tegnebog, pung 
• sjâurta f. (flt. sjâurter) skjorte 
• slabbedøgg m. (flt. -døgga) hagesmæk 
• sølla m. (flt.) seler 
• stæwla m. (flt. det samme) støvle 
• torkle/tåkle n. (flt. det samme) tørklæde 



4 
Kropsdele 
 

A w mijn ryggj å mijn bøgg å bæggje mina sier, mina 
lænner, mina tænner, mit hâud å mina ben! Således kan 
man spøgende give udtryk for, at man har det knap så 

godt. De fleste af ordene er umiddelbart  
forståelige (bøgg = bug, hâud = hoved), men andre bornholmske 
betegnelser for kropsdele kan være sværere at gennemskue. 
Eksempler fra denne sfære inkluderer: 

• bobba m. (flt. bobba), snördalk m. (flt. -dalka) bussemand, 
snotklat 

• bøgg m. bug, mave 
• iva (flt. iven) øje – i dag er formen oia (flt. oien) dog den 

almindelige 
• kwalster f. slim i halsen, ophostet slim 
• ræwka f. egentlig skrog af dyr, men kan også bruges om 

menneskekroppen 
• ænna m. (best. form ænnajn), ârs f. (best. form ârsen) og raw 

f. (best. form rawen) er mere eller mindre pæne betegnelser 
for bagdel. Afledt af det først anførte ord er ordet ænnaholl n. 
anus. Man kan forresten også præka ænnaholl, hvilket 
betyder at snakke løst og fast om ingenting  

• örnahe f. trommehinde 

bobba m. (flt. bobba), bussemand, kan 
også betyde trold.



Det er måske værd at advare om, at det indledende citat ikke 
giver et godt billede af den typiske bornholmske patient. Det bør 
nok snarere pointeres, at når bornholmeren siger, at noget gør 
ondt eller er ubehageligt, så gør det virkelig ondt! 



5 
På stâuegång 

 

S tâuegång betyder 
stuegang og har 
intet med stavgang 

at gøre! På stuegang og 
ved konsultationer 
opleves lidt af hvert, og du 
vil utvivlsomt stifte 
bekendtskab med mange 
ord og udtryk, der i 
begyndelsen kan virke mere 
eller mindre uforståelige. Ud 
over de allerede nævnte gælder det fx ord knyttede til pleje og 
selve arbejdssituationen samt ord, der beskriver årsagen til en 
sygdom eller skade (dyr, værktøj m. m.) Nogle få eksempler har 
vi samlet her: 

• dânka v. eller tâ dö på betyder ‘slå ihjel’  – en patient, der 
udbryder: du e ju farru å dânka mai mener, at du er ved at 
tage livet af ham 

• enbâr(t) adj. rent, ublandet, lutter – hvis man fx siger, at man 
vil have brødet enbârt, skal der ikke være noget på 

• fjæla v. ved en hurtig bevægelse at komme noget ned i noget 
andet. En person, der spiser hurtigt fjælar i mujnn 

Stâuegång betyder stuegang og har intet 
med stavgang at gøre!



• hâ stræjnt betyder ikke, at man har det hårdt, men blot, at 
man har travlt 

• jylkatt m. pindsvin 
• å kujnna hâ’d at kunne lide noget (fx maden) 
• kjyjl f. kulde 
• kraitur n. egentlig kreatur, men kan bruges om alle slags dyr, 

fx kan man også blive stukket af et kraitur (fx en bi eller myg) 
• mæljyl f. egl. “mellemjul”  – hvis nogen fx ønsker at blive 

udskrevet i mæljyln, refererer vedkommende til dagene 
mellem jul og nytår 

• oisa f. (flt. oiser) økse 
• rælier adj. styg/grim, fx en ræli hosta 
• rågafnatt m. (flt. 

rågafnatta) tæge, flåt 
• sjødda nâd v. arbejde. 

Når noget er klaret, kan 
man sige, at det er 
åsjøtt 

• sjögestâua f. ældre ord 
for sygehus 

• ustogga adj. 
vægelsindet, omskiftelig 

• vira v. vikle om, dvs. 
forbinde, hvilket kan gøres 
med en bændâsia f. 
bandage 

• skrijnk( j)a v. spænde ben 
• spåga f. (flt. spåger) splint 

Mad er ganske givet også et emne, snakken ofte vil falde på. De 
fleste betegnelser er nok umiddelbart gennemskuelige, men et 
lille udvalg af lidt mere specielle eller afvigende betegnelser skal 
anføres: 

• fisk m. betegner i traditionelt bornholmsk “torsk”, mens 
fiskeri n. er samlebetegnelsen for al slags fisk. Til kogt el. stegt 

Et af Danmarks farligste dyr florerer på 
Bornholm.



torsk holder mange bornholmere af gudjimmadøppa f., en 
opbagt sovs, hvori der bl.a. indgår løg og saltet flæsk.  

• græzlöj m. purløg 
• krakkad sijll er en yndet spise, der består af saltede sild, som 

vandes ud og ristes på et krakkejarn eller en grill. I gamle 
dage blev de i stedet hængt på en pind i de brændefyrede ovne 
(deraf navnet, idet krakk m. er beslægtet med dansk krat)  

• pajnejarn n. (flt. det samme) stegepande 
• pærsla f. persille 
• pøvver m. peber 
• râubrö og saitebrö n. betegner hhv. rug- og sigtebrød. Hvis 

nogen klager over, at brødet er for klæggjut, er det for klægt 
(en patient kan forresten også give udtryk for at han er 
klæggjuer om mujnn, hvilket betyder at han er fugtig/sølet om 
munden  – det sidste kan også hedde klassuer eller 
klasseder) 

• smorr n. smør 
• syp m. (flt. sypa) en snaps, dram 
• tallrik m. (flt. tallrikka) tallerken 
• ujnnarna mellemmåltid, typisk indtaget ved halvfemtiden om 

eftermiddagen 
• æda v. bruges i modsætning til på rigsdansk i neutral forstand, 

altså = spise 
• æggj n. æg 



6 
Sygdomme, symptomer & 
skader 

E t basalt kendskab til bornholmske betegnelser for 
sygdomme, symptomer og skader er ikke tosset at have 
og vil rimeligvis også føre dig til billige point hos 

patienter og bornholmsktalende kolleger. Eksempler på sådanne 
er: 

• dæwlskaw n. djævelskab, bruges også om en uspecificeret 
sygdom, fx betændelse i en finger, fx jâ fikkj nâd dæwlskaw i 
fingerinj 

• galijn adj. gal, kan bruges om smerter et bestemt sted, fx 
tænnarna e rent galna 

• gjijt f. gigt, kan også udtales gjekt, mens man i ældre tid 
brugte ordet ait f.  

• halssjöga f. halssygdom, fx kan man sige, at halssjögan 
grasserar 

• halsbræjnja, halsbrønna f. halsbrand 
• høddra v. ryste/skælve af kulde 
• ijnnsjöga f., løvvenasjöga f., ræjnnesjida f. diaré, det sidst 

anførte om både tilstanden og produktet. Man kan også sige, 
at man har tønt liv tyndt liv. Den, der lider af diaré kan derfor 



siges at være tyjnnlivad(er). Det modsatte hedder 
fâstlivad(er) 

• kattaræmpa f. et lille sygdomsanfald 
• knul m. knude, bule på legemsdel (fx efter bistik, slag) 
• krønnehosta f. tør hoste. Verbet krønna betyder at rømme 

sig 
• kuta, kujnta, fitta el. klæwa v. Hvis en patient siger, at han er 

kommet til skade, fordi han har kutad, kujntad, fittad æjlle 
klæwad me nâd, betyder det, at han har kludret med noget. De 
tre først anførte ord er i øvrigt afledt af de tilsvarende 
navneord kuta, kujnta og fitta (alle f.), der er obskøne 
betegnelser for det kvindelige kønsorgan (for dette er det 
sidstnævnte ord, der også bruges i svensk, det almindelige). 
For at bibringe fremstillingen kønsmæssig balance skal også 
anføres eksempler på en række mere eller mindre pæne 
betegnelser for det mandlige kønsorgan, nemlig dijnnenot, 
køgg, pikk, pitt og snorrabassa (alle m.) 

• nailspræjnn n. Smerte i neglene/fingrene forårsaget af frost 
• pyggja f. (flt. pyggjer) filipens 
• ryggjskodd n. egentlig rygskud (pludselige og kraftige 

rygsmerter) 
• sjöga f., sjögdom m., swâghed m. sygdom i almindelighed 
• skallra v. larme, klapre – når man fryser kan tænnarna skallra 

i mujnn på en 
• skårmujnnader adj. som har ganespalte, hareskår 
• snörnæzader, snörsnudader adj. snottet 
• strivhosta f. strubehoste 
• træza v. trække vejret med besvær, næsten rallende – om den, 

der har det sådan, kan kan man sige, at hajn e træzer eller hon e 
træz 

• varra sångluer være svimmel, ør, fx pga. feber eller 
alkoholindtag 

• vark( j) m. (udtalt med langt, fladt a) værk, smerte, gigt, fx 
også i sammensætningerne nyrnavark, tajnavark og 
örnavark nyre-, øre- og tandsmerter 

• vistijn adj. sprukken (om hud, hænder, læber etc.) 



7 
Patienters tilstand 

 

D er findes 
naturligvis en 

mængde ord og udtryk 
relateret til patienters 
tilstand. Her anføres blot et 
mindre udvalg: 

• hâ harm å nâd have 
ærgrelse over noget. Man 
kan også være harmse 
harmfuld 

• hiva v. skrante, svinde 
hen (uden at være sengeliggende), man kan fx gå å hiva 

• kjiv å’d ked af det (udtales typisk som ét ord, altså 
kjivåd) 

• komma sai v. tage på i vægt (det rigsdanske komme sig 
kan føre til misforståelser på stuegangen) 

• nagger adj. vred 
• nålier adj. dårlig 
• nikka å v. dø 

Bornholmerne er et sejt folkefærd, der 
har ry for ikke at overdrive.



• de rabbar å kan typisk høres som svar på spørgsmålet 
hvordan går det? Det betyder, at det går sådan 
nogenlunde 

• sjida på hælana holde sengen pga. sygdom 
• sjidijn adj. beskidt 
• sjöger i bedeviz periodevis syg 
• udsotader udtæret, fx af langvarig sygdom – man kan 

også være åmattader afmattet eller skraddurijn 
skrantende. Er det mere kronisk, kan man være swâger 
svag 

• varra i stann var tidligere det almindlige udtryk for være 
ved godt helbred. Betyder altså ikke det samme som at 
være godt i stand! 

• sawa, sniva v. sove – 
Don’t panic. Hvis 
patienterne vil sawa, er 
det ikke fordi de tager 
værktøjet frem. De tager 
nok bare en lur, sover 
lidt. 

• snarka v. snorke 
• sæwna v. falde i søvn 
• sæwnuer adj. søvnig 
• tava smakked gå fra 

snøvsen eller blot miste 
energien (den egentlige 
betydning er, at piben går ud for en og bliver kold) 

• vâuna v. betyder på bornholmsk både vågne og vække. 

Bliv ikke bekymret, hvis patienterne 
sawer. De sover bare.



Appetit på mere? 
Vil du lære mere om bornholmsk, kan du gå på sproglig 
opdagelse i den bornholmske internetordbog på 
bornholmskordbog.ku.dk.  

Tak til forfatteren 
Stor tak til Alex Speed Kjeldsen for hjælp til udarbejdelse af 
Bornholms Hospitals sproglige overlevelsespakke, som vi deler 
ud til alle nyansatte kollegaer. 
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