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                              Dialektord fra Gjerdrum 
 
 
Dette er en liten samling av ord som er hørt i bruk her bare de siste 30 år. Mange - kanskje de 

fleste - som jeg hørte ordene av, er nå borte. De visste ikke at dette ble notert, og selv hadde jeg 
ingen spesiell hensikt med samlingen, men den kan jo ha interesse for noen gjerdrumsokninger i dag.  

 
Det mangler mange ord, for redskaper som er gått av bruk, for planter og trær, og for arbeid 

av forskjellig slag, ute og inne - for å nevne noe. Hvis noen skulle ha opplysninger om slike ting, ville 
jeg motta det med takknemlighet. Og det samme gjelder for evt rettinger. 
 
 
 
november 2006 
O.S. Bakken 
 

  
a hun, henne.  også:  av  
ajjere agere, bråke, skape seg til  
aka ake, kjøre  
akkedas trette, diskusjon  
akksjon auksjon   også: aussjon  
alldrin aldri   
alle stan alle steder  
allvøli alvorlig  
annahør annenhver  
anndag annendag (høytid)  
anne annet  
annsless anderledes  
anse bekymre seg  
anterert bekymret, oppskaket  
aparta noe spesielt, bra  
arbe arbeid, yrke  
are andre  
armo fattigdom  
arsstun nabogarden  
artu artig  
assk, asskje eske  
atal slem  
atterbu avbud  
attglømt igjengjemt  
atti bortpå, borti  
attkommin kommet igjen, vendt tilbake  
attme ved, nær  
attover bakover  
attre se trekke seg tilbake  
attåt i tillegg  
au også  
aue øye  
aussta østfra  
aven og tel av og til  
avleiers bortkommet, langt fra vei  
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bakaførr bakenfor  
bakantell bakfra  
beie ordnet soveplass (særlig for dyr), reir  
being innbydning til større selskap  
beinvegas korteste vei  
beite to hester som drar sammen  
beningslag selskap der man ble innbudt fordi man tilhørte en bestemt krets   
beningsmann mann som foresto innbydelsen til et beningslag -  "bear-mann"  
benke gjentjeneste ?  
bennestang stang til å stramme et lass-band  
berrføtt uten noe på føttene  
bessfar, bessmor bestefar  -mor  
beta bit, lite stykke  
bett bitt, skarphet (kniv)  
biteti småkaker f.eks til kaffe  
bjart lyst, klart  
bjælre skravle, skråle   
bjønn bjørn  
bla avis  
blaga blafre, vifte  
blømme blomstre  
blåbber blåbær  
blår blå  
bonne bonde  
borr bor (redskap)  
borta bortenfor  
bosoa liggested, enkelt sengeleie   
braut kant i lendet, snøkant langs brøytet vei, dårlig vei  
breske se vise seg stolt  
bressel dekke-teppe, overbredsel  
brettu kresen  
bringe bryst  
bron brun  
brugde bunt (lingarn)  
brukanes tjenlig, brukbar  
brur brud  
bruse einer  
brynn brønn  
brættu kresen  
brødd brodd, pigg  
brøddesko vintersko for hest (med brodder)  
brøtt nyrydning  
bråne smelte, tine  
bråta brent skog (for nyrydning).  Også: flokk, mange  
brått på langt nær  
by åt hjelpe, gjøre sitt beste  
bynne begynne  
bytte bøtte  
byttesarbe arbeid for en gjentjeneste  
bællj belg  
bællme drikke fort og mye  
bærre bare  
bærrj berg  
bøl byrde  
bønninga strikketøyet  
børg kry, stolt  
bøss søppel  
bøttin bundet, tjoret  
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båga bue  
daesvis dagevis  
demmes  (demses) deres  
demmeså dermed (så)  
dennane denne her  
detta dette  
dille små-trave  
dom dem, de  
domminere bråke sterkt, sprenge  
doning kjøretøy  
dor, dår deres (i tiltale)  
drug drøy  
drænnere drenere, grøfte  
dråg litt langt "søkk" i terrenget  
duern dugurden  
duppe småsove  
du-ur dugurdsmåltid  
dæffør derfor  
dællp søkk, dump.  
dæmmer(så) dermed   
døger døgn  
døgg dugg  
døkk dere  
døllje skjule  
dømming dugnad, nabohjelp, oftest i onner  
døms deres (det som de eier)  
dørrme dorme, sove lett  
dørrna døra  
døsinn søvnig  
døvinn dovnet, nummen  
dåle dårlig  
dår deres (det som dere eier)  
dåtter datter  
eftan,  i efta ettermiddag, i ettermiddag  
eftasvæl kveldsmåltid  
eien, eia, eie egen  
ein tagg, spiss (på stikkelsbær)  
einstaka en enkelt  
einstann et eller annet sted  
eitranne forsterkende, av edder, eiter: eitranne sinna  
eksenstere eksistere  
ekstimere estimere, bry seg om  
enkomst bare, alene fordi  
enne, eine, æin,  eien ende,   enden  
ense bry seg om  
enstan et sted  
er er, (NB: uttalt med trang e, ikke æ)  
etannes og: itannes spiselig  
etter-nann i følge etter hverandre  
fabbro farbror  
fali farlig  
fampen som en rotekopp, en som ikke vet hvordan  
fata ti ta fyr  
feisa kaste, slenge, slå vekk  
fibb bunke ?  
finng finger  
firhørning brødskive  
fjegg ung og sprek mann, kjæreste  
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fjog munter, blid  
fjøsroko skuffe til bruk i fjøset  
flabbrø flatbrød  
flaggre flagge  
fli gi, rekke. Også: pynte opp  
fluggu flue  
flukkt giktsmerter  
fluss mer enn nok  
flyge løpe  
fløg flyvende (stikkende) insekt  
flømme flomme  
fløy heldig ?  
fløyg flydde, hastet bort  
fløyte flatt land ved elv, som oversvømmes  
flåa på garn tidligere: åpen gardsbrønn for husdyr  
framme foran  
fresste prøve  
fræmminn fremmed  
frøsi frosset  
frøsinn kald, frossen  
fuggel fugl  
fysen på ha lyst til (på)   
fysst, fysste først, den første  
fæl ferd  
fæli ferdig  
færsel ferdsel  
føl-eien forenden (motsatt: bakenden)  
følk folk  
fønn mat-gave ved spesielle anledninger  
før i væla tidligere (i gamle dager, før i verden)  
førduern tidlig morgenmat  
føreslåtter en som leder (går først) i et ljå-gjeng ved slått  
førrje forrige  
fåes bleikes (om lin)  
fåmen troskyldig  
gal gard  
gangsti sti  
gapahuk liten hytte med skråtak og to vegger  
gata veien  
gaue blåste, hvirvlet opp støv  
gaue rik gubbe  
gautju skøyer, spilloppmaker  
gjerlaus finner ikke på noe å gjøre  
glase vinduet  
glenne åpent rom i skog  
gløppe trang åpning. Også: glippe  
glåme stirre  
gnællre gnåle med høy stemme, bjeffe  
grån grantre  
grår grå  
gutu enkel vei, med skigard begge sider  
gutu smal vei, kjørevei  
gæli galt  
gøllv gulv  
gøtt godt  
gån garn  
gång gang  
haga hamning, beiteland  
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hal hård.   også:  hål, glatt ?  
han også:  man (en)  
handspiker vektstang til å flytte tømmerstokker  
hass, hasses hans  
hava hank, skaft?  
heljeslengen "weekenden"  
hell (heller) enn  
henge (ei) hesje  
henn hvorhen  
henner henne (hun)  
henne sia denne siden  
hestehaga inngjerdet, stort jorde for hest  
him heim  
himante heimefra  
himatt heimover, tilbake heim  
himma heimefra  
hittentell hittil  
hjerta tel å ha lyst til å  
hokke som allikevel, uansett  
hon kant (bakhon)  
hork ujevnt sted i elveløp  
horta (et horta) et eller annet slag  
hoso strømpe  
huggu hode  
hukua haken (ansiktsdelen)  
hurrv flokk (uryddig?)  
huse huske, minnes  
hustri kaldt og vind  
hynne hjørne  
hædde hadde  
hællerså ellers så  
hællv halv  
hælm halm  
hælta halvparten  
hærpesert herjet med, skadet  
hærsen halsen  
høgg hugg  
høkksdass nær midt på dagen   
høkkti høytid, stort selskap  
høl trangt, innelukket område i terreng  
hølke glatt på is  
høll hold, avstand  
hølle på med holde  på med  
hønn horn  
hønsenaglen hønse-vaglen  
hørt jiti hørt tale om  
hå hva, hvor  
håffer hvorfor  
håga tel har hu til, lyst til  
håkke  hvem, hvilken  (se også  "åkke")  
håkkesom  (åkkesom) hvordan det nå er (var)  
hånndass hverdags  
hår  hver  
hårre hvor, hvorhen  
hårsinn hver sin  
håss hvordan  
håstan hvordan  
i ei,  "i kvinnfølk"   
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i betiss i tide  
i går mårra  i går morges (om morgenen i går)  
i det momange som .. omtrent samtidig med at ..  
ihoppes sammen  
ileine alene  
imilløm i mellom  
inna innen  
innante innefra  
innlegg stykke utmark som innhegnes og tillegges garden  
i-sta 1) for en kort stund siden  2) om en kort stund  
istelle før i stedet for  
ita opp ete opp  
itannes spiselig  
itte ikke  
ittno ikke noe  
ja ljå  
jamdøger helt døgn (?)  
jamsies ved siden av hverandre  
jamte med like god som  
ja-stubb gras-stubb etter slått  
jeinveg snarvei  
jenne gjerne  
jiti fortalt,  hørt om  
på jole på åkeren  
jonna jorda  
jussom   -jøssom slik som  
jære gjerde  
jære-reina dele mellom to jorder, med et gjerde  
jøling ombinding på kjørelass  
jølp, jølpe hjelp, hjelpe  
jønn jern  
jønnom gjennom  
kaffi kaffe  
kaku brød  
kardask kubørste, børste  
kauing rop  
kaupe øse  
kav aldeles, helt  
kavere garantere  
kavle seg rulle seg sammen  
kjeka borti støte på (og skade seg)  
kjerke kirke  
kjippe lass i små vendinger ?  
kjippe rykke  
kjælkete ugreit  
kjærrgard kirkegård  
kjøft kjøpt  
kjøfte kjøpte  
kjøre på sleip kjøre tømmer halvt på slep  
klaka nesten tine (is)  
klampe "kaste på stikka"  (lek)  
klein, kleint dårlig, dårlige greier  
kleiv bratt li  
klomse- som roter til noe  
klot bolle i suppe  
klukka klokka (uret)  
klunnre plages med å få noe til  
klæe klær  
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knatt liten topp, knaus  
knoge streve med  
koll rund topp i terrenget  
konsenert kondisjonert (av høyere stand)  
kraka helseløs  
krake frosset, men som er begynt å tine opp  
krakete skrøpelig  
kria krigen (gl dativform?)  
kringt lettvint  
krok sted som ligger litt fra vei  
kru krutt  
krøklete te gå dårlig til å gå  
kvant behendig  
kvekne bli bedre igjen (etter sykdom)  
kvellsvæl kveldsmåltid  
kviall lite lysten til å begynne med noe  
kvinke klynke   
kvinnfølk kvinne, kvinner  
kvævd tett i halsen, andpusten, forkjølt  
køl kull  
kønn korn  
kønnbann nek  
kønnrauk kornstaur (nek til tørk på staur)  
kørrj kurv  
køss opprakst, kvist og kvass som brennes på bål  
kål kjøttsuppe med kål  
kåste-ve oppstablet 60-cm ved  
labbe gå slepende  
lauk løk  
laus løs  
lau-skau løvskog  
ledde førte  
lei retning  
lei ve bedrøvet for  
lett farge  
levanes levende  
lime kost, sopelime av bjørkeris  
linne linje, om veilinje eller kraftlinje  
linnvær mildvær  
littar lita (hun)  
ljøss lysning  
loa det utreskede kornet  
log lo  
lommert slitsomt varmt  
lunne samling av tømmerstokker  
lunte gå rolig  
lye høre etter,  lyttested (etter husdyr på utmarksbeite)  
lykkje løkke, inngjerdet jorde eller teig  
lyua, lyva låven  
lærinne lærerinne  
lætt leit  
lætte att lukke (dør)  
løss late som   
løsst lyst  
lå rustfarget vann  
låg i byvegen,   i skauen drev med det samme i lengere tid  
mangfoldine gonge mange ganger  
mankere, manke mangle  
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massekk niste  
massjon konfirmasjon   
maule spise utplukk (det beste)  
me, mea mens  
meddan middag, middagsmåltid  
meie   medde slå (meie)  meide  
mellesin medisin  
messom liksom  
messta nesten  
mestravelt flere ting skulle vært gjort samtidig  
milla mellom  
mjolk melk  
mjæl mel  
mobbro morbror  
moffar morfar  
mognes modnes  
mokkel noe ubrukelig, som bare er i veien  
momange  (i de momange) (nær) samtidig med  (fra fransk)  
mommor mormor  
mote motbakke  
mue oppreist stabel, særlig av ved  
mærrasyre høymolsyre  
møkkaroko spade brukt i fjøs  
møl gjentatt, langt og kjedelig prat, tøv  
møllte multe(bær)  
mørrt mørkt  
mårra morgen  (se: i går mårra)  
mårrasia tidlig på morgenen  
måsa myr, mose  
nakjin naken  
nasan nesen  
neffør nedover  
neaførr nedenfor  
neante, neantell nedentil  
neggel negl  
neiom neimen om  
nemme nede ved  
ner når  
nesste nederste  
neste sy  
neåt ned til  
nyr ny  
nyste nøste  
næssen nesten  
nøyte se skynde seg  
okkle over vakle, vippe over (ankel)  
ommen ovnen  
omminann om hverandre  
områ se forberede seg  
opphøllsvær oppholdsvær  
opplett opphold i regn  
oppme oppe ved  
opptien opptatt  
opsternasi frekk  
ova, ovante ovenfor  
overbreisle  -bressel dyne  
pappask pappeske  
pella på pirke på  
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pla pleie, ha for vane  
pliks   -en pliktarbeid (tidligere pålagt garder, særlig veiarbeid)  
plogønn våronn  
plunner vansker med  
pottesaker potetåker  
pottit potet  
pæeng penger  
pøssete fet, overvektig, usmart  
påk stokk (særlig til å slå med)  
påtår påfyll (litt mer kaffe)  
raje tynn stang eller staur, særlig til ved  
rakleværk noe som såvidt virker  
ratt muligens  
rausjuke sykdom hos gris  
rein kant mellom jorder  
reisved langved oppreist til tørk, se vea-mue  
relliøs religiøs  
ressikere risikere  
reste reiste  
rie anfall  
risle, ei stilk med bær (på busk, plante)  
ro, roa hjørne, kråa  
rog rug (kornsorten)  
roko spade, skuffe  
rue liten stabel eller dynge (spesielt dyre-avføring)  
ruglete ujevn  
rukkel skrot  
ruku, ei det dyr har lagt fra seg i avføring  
rulten omfangsrik, i godt hold  
ryke me omkomme  
rypsekk ryggsekk  
ræl skrot, skrap  
røfte felt (der det gjøres arbeide)  
rømu planten rome  
rønning rydning i skog  
røsse drysse  
røsske slite, rive  
råga fyllt til overmål  
råke treffe  
rålaus rådløs  
råme fukt  
rå-me klare, mestre  
rått og røti alle slags uansett  
sakkne savne, mangle. Også: minske farten  
sammens sammen  
samre samme  
sams ikke sortert  
sautallen  -tælla det sauene tråkker i gjennom vinteren i båsene  
sea siden, senere  
sekkert,   sekert sikkert  
semmel, semmert dårlig  
serrup sirup  
sien senere  
si-regn vedvarende regn  
sitte i stønn sitte ei stund  
sjaber dårlig  
sjelle grense, dele  
sjelleri maleri, bilde ?  
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sjelt skilt  
sjifte maten dele ut maten  
sjiggar skigard, gjerde  
sjul skur  
sjule skylle  
sjut hoppe (hest)  
sjyku tilbygg på låve  
sjyllskap slektskap  
sjyllt tel i slekt med  
sjysjenbonn søskenbarn  
sjæranes kornet er modent (kan skjæres)  
sjølfølk eiere på garden  
sjømming skumring  
skaka riste  
skar skal  
skaskøtin skadeskutt  
skauleiers (retning) gjennom skogen  (til skogs?)  
skava skjære små spon  
skompa borti dytte borti  
skomt litt mørkt  
skrakkal skrøpelig  
skrall dårlig  
skrangle ikke av beste sort  
skranglepølse innmatpølse med avskårne, uedle kjøttrester (skrangle) i  
skrein mager  
skreve skrittet  
skrint knapt, sparsommelig ?  
skrubbe bremse med foten (særlig sparkstøtting)  
skrubbtue ?  
skråm lett skrånende jord  
skurønn skåronn  
skut tilbygg  
skval dårlig drikkevare  
skvale bekkebrus, lyd av rennende vann  
skølle skolle, helle på kokhett vann  
skøtt skudd  
skåle skjul (uthus)  
skåp skap  
skårdømming nabohjelp i skuronna  
slabenk benk man kan ligge på  
slag spor, merke etter  
slea slede  
sleipe glatt føre  
sleive slenge  
sleng "dans"  
slomse være uvøren  
sløg opplagt, slu, sleip  
sløy tar ikke vare på  
smala flokk  
smeka bruke brynet (på ljå eller kniv)  
smekabutt holder for brynet  
smiu smie  
småhim småhus  
smår liten  
snat skogslund  
sneis kornband på staur  
snose snuse  
snøge å snø  
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snørte se pynte seg  
snøtt temmelig lite  
snål   og:  snårt merkelig, rar, rart  
snåva snuble  
somre somme, noen  
sos saus  
spjælen tynnvokst  
spår spor  
sta  sted, av sted  
stane stanse  
stangabutt støtt borti noe og skadet seg, stanget borti  
stann steder  
stante stanset, sto stille  
stega  -n stige  
stelle sted  
strass straks  
strasst straks  
strene fare fort avsted  
struss bryggerhus  
strøy strø (til bruk i fjøs)  
stuggu stue, hus  
stunne lengte  
stutting kort ved- el. tømmerslede  
styren villstyrig, gal  
stæll stall  
støkkt skremt  
stølin stjålet  
stølling dum person  
stønn stund  
støtt stadig ofte  
stång stang  
suggel suvl (velsmakende el. feitt til maten)  
sulu svale (fugl)  
sunliksåpe Sunlight-såpe  
sunn i stykker  
surrve syte og klage  
surrven sutrende  
svav sov  
synnantel der syd  
synnste det mest sydlige  
synsommelig tilsynelatende  
syssjenbonn søskenbarn  
sæte høy rake sammen høy i såter  
sø kjøttkraft  
søkkane "søkk" i f.eks søkk borte  
søkkna hverdagene i uka  
sølju sølje  
søll "sil" til å rense korn  
sørj sorg  
såless, sålessen således, slik  
såmmårn sommeren  
sån sønn  
ta av, fra, ifra  
ta tor  drikke ut  
tak ti tak i  
taku tiltaksom  
tallik tallerken  
tange landtunge, spes. med markert elvesving  
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tasji etasje  
te fram vise seg fram  
tefress tilfreds  
tei lite jordstykke, spes. utenfor vanlig område  
teine tine, tø  
teinung buskvekst fra rot  
te-jienes gratis  
teks tau (til å binde med)  
tekste binde med tau  
tel skøgs til skogs  
tell til  
tella,   sautælla møkka, sauemøkka  
telle bli telle - skitnes til  
tenestefølk tjenestefolk (på gardene)  
tenna "tenne a"  avta i melkemengde, sine av,  tine av (om ku)  
terje terge, erte  
terpentikken pendelen på gamle veggur  
te-sies tilside  
tess brukbar  
tessmers til og med  
te-stess tilstede  
tev lukt, luktspor  
ti uti  
tidd drektig   
tissjul tistel  
tju tyv  
tjyru tjære  
tjåka, en tjåka mengde, en masse, flokk  
to tå  
tongsomt vanskelig  
tor ut av  
totte syntes, mente  
tovendingsveg kjøreveg ikke lenger enn at man kan gjøre to turer daglig  
trabel travel  
tral skrap   
trangvøli litt trang  
trasi tungvint  
trea tredje  
trefs trivdes  
tri trådd, tråkket  
trø, træe beitemark for småfe  
trøll troll  
trønske vrang kvinne ?  
tuffsen skrøpelig  
tugge munnfull  
tukklete vrient  
tur ut av  
turing festing  
turru tvare, røre-redskap  
tynne tønne  
tussinga tusmørket  
tysent ekkelt ?  
tysst tørst  
tækkste trekke et lass med to hester etter hverandre (?)  
tæla tele, fryse til  
tælj talg  
tælja spikke med kniv  
tælljkniv tollekniv  
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tælljokse kjøttmeis  
tøll tolv  
tønn tann  
tørj torg  
tørrhasa mager  
tøvla gjøre unødvendige saker  
uffsent ukoselig kjølig  
ufreste uprøvd  
uggal kald, frossen  
uggen uvel, kald  
ukt  (ei) økt (arbeidstid)  
ul skjemt, harsk  
underan under, nedenfor  
usams uenig  
utante utenfor  
utantell utenat  
utas uten det,  hvis ikke det   
utta uten  
uttapå utenpå  
uty utøy (lus)  
uvøln uforsiktig  
vabbe gå tungt, vasse  
vakjinn våken  
vaksinn voksen  
vamm jordstykke nedi dump  
vana vane  
vang engslette, særlig i skog. Før: setersted  
vante mangle  
varastyre reserve  
vart varmt  
varv omgang, runde, rundkjøring   
vass-sæla åk (till vassbøtter)  
vatten vann  
ve meddasleite ved middagstid  
ve sia tå ved siden av  
vea- ved- (eks veakjøring, vealaus)  
vea-flak et stykke kløyvd ved  
vea-mue samling ved-stokker, reist topp mot topp  
vega lage en veg  
vegliers på skrå, istedenfor rett oppover mot stigning  
veit avrenne, grøft  
velv rundaktig fordypning i landskapet  
vending omgang,  om tid: en gang  
vene stirre, glane etter, holde utkikk  
veng vinge  
verme se varme seg  
vesti i vest  
vettu fornuftig  
viku uke  
vilju villig  
vilkår føderåd  
viu vidje, selje  
vi-øpi vidåpent  
viåtta, i på villstrå, langt av vei  
von håp  
vonoms forhåpentlig  
vyku uke  
vælen føle  seg stivfrossen  
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vælkømmin velkommen  
vælså like bra, eller bedre  
vøle reparere  
vøle bry seg om, akte  
vøll voll, mark, eng  
vøllbeta stykke av mark  
vømmøl vadmel  
vønnje vinduet (glasset i)  
vøri vært  
vørke laget til  
vørti er blitt  
våg brekkstang  
vågematt brekkstang til bruk ved pålessing av tømmer  
yrfin fryser, føler kulde  
ysst ytterst  
ældri aldri  
ælle alle  
æller alder  
ællj elg  
ærrj arg  
æssle mene å overlate noen (?)  
ødden odden  
øfst øverst  
øllu elleve  
ølm olm, sint  
øngste yngste  
ønn onn  
ørkeslaus gå uten arbeid   
ørrhana orrhane  
øssje eske  
øssle ødsle, søle bort  
øsstigarn gården østenfor  
å, å ere hva, hva er det  
åffer hvorfor  
åkken  (håkken) hvem  
åkkesom  (håkkesom) hvordan det nå er (var)  
ålbåga albu  
åleite kile (i skaft)  
ålmenninga almenningen  
åmm ovn  
åsske aske  
åsså også  
åt til  
åt insekter som biter  
åtvara advare  
åva ovenfra  
åvaførr ovenfor  
åvannpå over, i overetasjen  
åvantell oventil, lenger oppe  
åvomm oppom  
   
   
 


