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Geten som metafor i svenska dialekter
Annika Karlholm

Abstract: The goat as a metaphor in traditional Swedish dialects

In traditional dialects of Swedish, the words get ‘female goat’ and bock ‘male goat’ are 
very commonly used metaphors for various objects. These metaphors emphasise dif-
ferent traits or characteristics that are claimed to be typical of the goat. For example, 
in Swedish dialects get may denote various kinds of physical objects, specifically arte-
facts, such as jars. (The actual metaphor here is that ‘the goat’ is a container for liquid. 
This particular metaphor has produced yet another meaning of get, ‘mother’s breast, 
female breast’.) Get also denotes various trestles, tools and vehicles. The female des-
ignation get and its male counterpart bock often refer to specific varieties of trestle or 
vehicle. They accentuate different aspects of the object, such as its shape, size or use. 

In addition, get and bock can denote human beings. This metaphor often describes 
a person in more or less pejorative terms. Bock refers to a male who, in one way or 
another, is non-compliant or sexually debauched. The feminine get describes his fe-
male counterpart. Further, the metaphor get may describe different states of mind or 
moods, usually rancour or a grudge. However, get can also signify intellect or common 
sense.

Keywords: Metaphor, female goat, male goat, Swedish dialects, physical objects

Inledning 
Get är mycket mer än en benämning på ett djur. Vid sidan av bock är get 
mycket vanlig i metaforiska sammanhang i traditionella svenska dialekter 
(Karlholm 2000 s. 68–115). Metafor är ett semiotiskt begrepp där man så att 
säga överför etiketten från ett objekt till ett nytt för att peka på likheter mel-
lan två begreppsvärldar. Exempelvis används djurbeteckningen get om olika 
objekt för att fokusera uppmärksamheten på ett kännetecknande attribut 
som djuret anses vara den främsta och mest typiska representanten för.

En metafor utgörs av ett språkligt uttryck som är specifikt både för språ-
ket/dialekten som kulturen. Ett ord som t.ex. trana kan i traditionella svenska 
dialekter användas som fågelbeteckning såväl som metaforisk benämning för 
exempelvis anordningen grytvinda, som är ett slags svängbar arm varpå grytor 
hängs över eld i öppen spis. I engelska motsvaras det av ordet crane. I spanska 
språket har man ordet cigueña ’pumpstock’ bildat till latinets ciconia ’stork’; 
en anordning som påminner om pumpstock, nämligen brunnsvinden eller 
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brunnsvippen, kallas istället trana i svenska dialekter. Metaforen förknippas 
med och återspeglar företeelser som är djupt förankrade i en kultur.

I traditionella svenska dialekter betecknar get vanligtvis enbart honan av 
djurarten get, medan hanen benämns bock. Det finns ofta ingen gemensam 
benämning som avser båda könen, men i vissa dialekter används get allmänt 
om djuret i likhet med standardspråket. Jag kommer i den här artikeln visa ett 
urval av metaforiska användningar av orden get och bock runt om i Sverige. 

Beteckning för artefakter
Get och bock används gärna som benämningar på allehanda artefakter, alltså 
bruksföremål, verktyg, fordon och liknande. De metaforiska användningar-
na speglar människans föreställningar och förhållande till djuret, men också 
människans behov att levandegöra döda föremål. 

Figur 7:1. Get ’timmerdrag’, Ål, Dalarna (ULMA 7920).

Timmerdrag – I Dalarna betecknar get ett timmerdrag. Termen bock används 
också i nämnda landskap. Timmerdrag är ett verktyg, ett slags ritmått, som 
används vid timmerstockars anpassning till varandra. Med verktyget märker 
en timmerman ut och ritar upp var en ränna i en timmerstock ska huggas 
upp för att kunna hopfoga stocken med en annan stock vid uppförandet av 
knuttimringshus. Verktyget finns i flera olika varianter. Gemensamt för dem 
är att i ena änden av verktyget finns två ”grenar”, av vilken den första dras 
tätt efter stockens övre kanter, medan den andre ritsar i stockens underkant. 
Ett timmerdrag har två eller fyra spetsar av lika eller olika längd beroende 
på utformning. Verktygets spetsar eller ritshorn har varit utgångspunkt för 
benämningar av metaforisk karaktär. I Bohuslän och Västmanland påträffas 
benämningar som klor, i Västergötland och Dalarna horn och i lappland käft. 
likhetsassociationen med djurhorn har föranlett att hela timmerdraget kallas 
get eller bock i Dalarna. I detta landskap kan man också säga gumse ’eg.: hanfår’ 
för timmerdraget. I de fall där ritshornen är dubblerade, med ett större och ett 
mindre par, skiljer man på stora gumsen och lilla gumsen (Erixon 1933 s. 29). 
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Get och bock återspeglar här en likhet mellan timmerdragets spetsar och 
ett för djuret getabock utmärkande drag, nämligen dess horn. Den synbara 
likheten, mellan verktyget och djurhorn, är underförstådd i benämningarna 
get och bock. Metaforen är här dock inte speciellt svår att förstå. Förutom re-
dan nämnda benämningar använder man på andra håll i Sverige ord som t.ex. 
vrete, medrag, ri, rist, katt och räv för verktyget.

Stenkrus – Det finns exempel på mer abstrakt nivå där metaforen inte byg-
ger på en synbar likhet. Da berd ja e staingait pa ryggen såm de va fem litar äi 
’då bar jag en stenget på ryggen som det var fem liter i’ (Östergarn, Gotland; 
ISoFd). På Gotland kallas ett krus i stengods för stenget, lerget eller kort och 
gott get. 

Figur 7:2. Get ’stenkrus’, Gothem, Gotland (ULMA 336:2).

Geten är formad som ett slags bukig flaska med handtag på sidan. Hand-
taget gör att man lätt kan bära med sig kruset. I äldre tid var det här kruset 
ganska allmänt förekommande på landsbygden på Gotland. Geten kunde vara 
av varierande storlek och användes mest för frakt och förvaring av våtvaror av 
olika slag som t.ex. kaffe, brännvin och vatten. Det är troligen krusets funk-
tion som ligger bakom benämningen. ”Anledningen till benämningen troligen 
deraf att hon lemnar dryck, liksom geten mjölk” skriver Johan Ernst Rietz i 
Svenskt dialekt-lexikon (1867 s. 192). Krusets främsta funktion är att förvara 
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och förse människan med dryck, och vad är getens funktion om inte den-
samma? 

Det finns faktiskt en parallell till betydelsen ’stenkrus’ i en annan metafo-
risk användning av get i svenska dialekter.

Modersbröst, kvinnobröst – Dôm skullj venj å ongen från jeta, ’de skulle vänja 
av barnet från geten’ (Hede, Härjedalen; ISoFd). Fikk du tsjänna na på jettran?, 
’fick du känna henne på getterna?’ (Selånger, Medelpad; ISOFd). Kärra ha fott 
bôkka på bröste för at dôm int skô gLömme va dôm ä kommen ifrån, ’karlarna har 
fått bockar på bröstet för att de inte ska glömma var de är komna ifrån’ (Ed-
sele, Ångermanland; ISoFd). Jasså bånä ditt sug jita än, ’jaså ditt barn suger 
geten fortfarande’(Vilhelmina, lappland; ISoFd).

I nordvästra delarna av Dalarna (Idre, Särna) och i Härjedalen, Medelpad, 
Ångermanland, Jämtland, Västerbotten (norsjö, Skellefteå) samt i lappland 
(Dorotea, Vilhelmina) kallas kvinnobröst, speciellt bröstvårtan, för get. Det 
handlar framför allt om mjölkproducerande och digivande modersbröst. Man-
nens bröstvårta kallas på motsvarande sätt för bock. 

Enligt min mening är metaforen densamma för get ’stenkrus’, och get ’kvin-
nobröst’, åsyftande funktionen att förse människor med dryck ”liksom geten 
mjölk” för att citera Rietz ovan. Likheten mellan stenkruset och djuret i fråga 
ligger på ett abstrakt funktionellt och relationellt plan och är kanske inte själv-
klar för en kulturellt sett utomstående iakttagare, men associationen är ändå re-
lativt konventionell. Get används även om en liknande företeelse, nämligen mo-
dersbröst. Även här är det djurets funktion, som ligger till grund för metaforen. 

Träställning – Som vi har sett betecknar bock ’mannens bröstvårta’ vid sidan 
av get som betyder ’kvinnobröst; kvinnans bröstvårta’ i vissa traditionella dia-
lekter i Sverige. nu har vi kommit in på ett intressant fenomen, nämligen hur 
orden bock och get används, när man vill beteckna likartade objekt, men som 
man vill markera en skillnad emellan vad gäller utformning, användningsom-
råden eller liknande. 

Bock är benämning på en träställning som används som stötta, stöd eller 
sträva vid olika arbeten. Grundutförandet är en stock på fyra ben, alltså med 
djurkroppen som förebild. Denna bock är troligen den mest kända djurme-
taforen och förekommer i praktiskt taget alla svenska dialekter vid sidan av 
riksspråket. Den har motsvarigheter i de flesta europeiska språk. Att det är 
just djuret man syftar på visar ord som: capra (Italien), chèvre (Frankrike), 
buck (England), Bock (Tyskland) och bok (nederländerna) som alla betecknar 
en träställning (sågbock o.d.) av något slag. Benämningen är att betrakta som 
en allmänspråklig term i svenskan. Det är inte säkert att benämningen är in-
hemsk. Det är mycket möjligt att den införlivades under medeltiden genom 
invandrade tyskar. Det är nämligen relativt många föremålsbenämningar som 
är av tysk eller lågtysk härkomst i riksspråket och i svensk dialekt.



GETEn SoM METAFor I SVEnSkA DIAlEkTEr

127

I Sverige används vid sidan av bock även get. Hos mej ha allri funnis nårä 
an get en den ja har når ja sågär äpp årsven på, ’hos mig har aldrig funnits nå-
gon annan get än den jag har när jag sågar upp årsveden på’ (Västra Vingåker, 
 Södermanland; ISoFd). 

Termen get betecknar en träställning som är olik bocken i form och funk-
tion. 

Geten består vanligtvis av en stock med två ben i ena änden, alltså i form 
av ett slags träkors, ett x- eller y-formigt stativ, med en iborrad slana, vars 
fria ände vilar direkt på marken.Vid uppsågning av stockar läggs stockens ena 
ände i korsets klyka, medan den andra stockänden vilar på marken. Geten 
(även känd som sågget m.m.) används främst som stötta vid uppsågning av 
stockar ute i skog och mark. Bocken används istället mest hemma på gården 
vid liknande arbeten. Denna get påträffas i Skåne, Småland, Västergötland, 
Östergötland, Södermanland och närke, men även sporadiskt i Västerbotten 
och norrbotten. 

Figur 7:3. Sågget ‘träställning’, Haurida, Småland (DAL 3796).

I Jämtland finns en variant till träställningen på två ben, men här är den 
utformad som en brunnsvipp eller brunnsvind, ett slags lång hävstång mon-
terad på en klykförsedd stolpe. Denna vindget, som den kallas, används för 
uppfodring av vatten ur en brunn.

Geten kommer även till användning som pall vid andra slag av arbeten, t.ex. 
vid smidning av långa järnämnen. Geten kan också tjäna som avlastningspall 
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för varma grytor och står då vid den öppna spisen: ”geten stod alltid framme 
utom då det kom främmande, då tog dom undan den” berättas det från Råneå 
i Norrbotten (ULMA 9472 s. 4). Ställningen kan också vara utformad som ett 
slags arbetsbänk som man grenslar vid bearbetning eller tillverkning av något, 
t.ex. laggkärl. Arbetsbänken är försedd med ett slags spänningsanordning var-
med arbetsstycket fasthålls. Vid tillverkning av laggkärl kan bänken även kal-
las för bandget (främst i Östergötland); vid bryning av exempelvis liar kan den 
benämnas vättjeget (framför allt i Skåne). Den sistnämnde är en träbänk med 
en klyka vari lien läggs vid bearbetning. Man grenslar och sitter på vättjegeten 
när man vässar eggen. 

Dessa träställningar, pallar och arbetsbänkar har många olika benämningar 
i svenska dialekter. Bland feminina metaforiska benämningar kan nämnas 
märr (Småland, Västergötland, Bohuslän med flera landskap) och käring (Sö-
dermanland, Närke, Uppland med flera landskap). I nämnda landskap säger 
man gärna häst eller karl om varianter till dessa feminina metaforbenämning-
ar på olika slag av träställningar. Det finns en mycket stor flora av varianter 
av redskap, föremål och fordon fördelade på ord för hona respektive hane i 
svenska dialekter. 

Benämningen get är inte här en självständig metafor, utan är bildad efter 
mönster av och i anslutning till bock. Geten är att förstå som en liten bock, en 
halv bock eller en variant till bocken i något avseende.

Parsläde – Det finns många intressanta perspektiv att utforska om synen på 
manligt och kvinnligt inom den materiella folkkulturen. Ytterligare ett ex-
empel på detta är benämningen på en relativt modern så kallad parsläde för 
timmertransport, tillkommen under 1800-talets senare hälft. Den var populär 
från senare delen av 1800-talet och under stor del av 1900-talets första hälft 
inom skogsnäringen. Parsläden kallas i sin helhet för getdoning. Den består av 
en framkälke, kallad bock, som är hopkopplad med en större bakkälke, kallad 
get. Bocken är en ca två meter lång kälke med en fast bank på vilken det sitter 
en svängbank som gör det möjligt att vrida och styra bocken utan att tim-
merstockarna faller av. Geten utgörs av en mellan 2,5 till 3,5 meter lång kälke 
med två eller tre fasta bankar varav den mittersta, lastbanken, är något högre 
än övriga bankar. Den förhöjda lastbanken gör det möjligt för geten att röra sig 
fritt i gropig väg utan att riskera att timmerstockarna lyfts av under transport. 
Getdoningen har sitt ursprung i Värmland, men är eller har varit känd i hela 
Sverige, framför allt där man har bedrivit skogsarbete av olika slag. 

En föregångare till getdoningen var den så kallade bogsläden, även den en 
parsläde, bestående av en liten stötting hopkopplad med en stor och lång bak-
kälke med tre till fem fasta och lika höga bankar. Vid körning bar bakkäl-
ken hela tyngden, framstöttingen fungerade enbart som styrmedel. Bogsläden 
var en viktig förbättring inom timmertransport och möjliggjorde transport 
av verkligt stora lass, men den var på grund av sin konstruktion och storlek 
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otymplig och krävde stor omsorg vid pålastning. ”Bogsläden var dock inte bra 
i gropig väg. Den slängde och slog alldeles otäckt. när lasset gick upp ur en 
grop i vägen befann sig lassets främre del högt i vädret och vägde sedan ned, 
så att hästen eller körkarlen kunde ha blivit ihjälslagen” (Östmark, Värmland; 
ULMA 25125:1:B). Huvudvägen eller basvägen var tvungen att vara så rak och 
jämn som möjligt för att timmerlasset skulle gå lätt vid transport. Eftersom 
detta var ett problem sökte man därför konstruera ett timmerfordon som 
var rörligt mot vägbanan men också starkt nog att transportera stora lass. 
”Värmlänningarna började därför snart nog begagna bock och get. De tim-
merkälkarna kommo från Hälsingland. Hälsingarna körde med sådana kälkar, 
fast de voro små och korta, så att det inte gick många stockar på dem. […] Men 
värmlänningarna såg snart att idén var bra, och så började de använda samma 
kälkar, fast de gjorde om dem, gjorde dem bredare, starkare och geten större 
och tyngre än bocken” (Östmark, Värmland; ULMA 25125:1:B). Vid transport 
bär bocken en tredjedel av lasset, medan två tredjedelar av tyngden ligger på 
geten. Denna fördelning gör att getdoningen är lättare att styra än bogsläden.

Figur 7:4. Bogsläde till vänster och getdoning till höger i bild. Köla, Värmland (ULMA 
21682). 

Varför kallas då ett timmerfordon för getdoning? och varför kallas den 
större bakkälken för get? ”Det ologiska är nu, att geten är i det närmaste dub-
belt så lång som bocken, det borde ju varit tvärtom” skriver A. Landhem, från 
Jämtland, i ett brev till Nordiska museets arkiv (Nord. Mus. EU 48424, s. 283). 

Inom skogsnäringen är det, eller har det varit, mycket vanligt att använda 
djurbenämningar på olika transportfordon, vagnar, slädar, drögar och kälkar 
med mera, som t.ex. hund, höna, rapphöna, råtta, räv och varg (långström 
1955 s. 199). En kraftig stenvagn kan exempelvis kallas märr eller tjur, en grov 
stensläde kan benämnas björn, gylta, so eller sugga. konkurrerande benäm-
ningar för getdoningens fram- och bakkälke är gris (eller galt) och sugga (eller 
so), speciellt vanliga i Småland och Östergötland. Förkälken dä va grisen dä, å 
så soa ätter, ’förkälken det var grisen det, och så son efter’ (Västra ryd, Öst-
ergötland; Granberg 1938 s. 76). Sugga eller so är en gammal och i flertal dia-
lekter utbredd benämning på primitiva meddon; speciellt används den om en 
stor och grov stendrög eller stensläpa. Termen anspelar på kälkens storlek och 
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tyngd, men även på dess otymplighet. Sugga är också benämningen på en av 
getdoningens föregångare. Värmlänninga di va överallt härikring […] Grejåke 
sa värmlänninga, dôm hade di mä sä. Framsugga ho va liten, men baksugga ho 
va lång – jaa som rummet här är brett, ’värmlänningarna, de var överallt här-
omkring […] Grejåke sade värmlänningarna, dem hade de med sig. Framsug-
gan den var liten, men baksuggan den var lång – ja som rummet här är brett’ 
(Vena, Småland; ISOFd). I artikeln ”Värmlänningar som kulturspridare i Små-
land och Östergötland” (Granberg 1938 s. 38) skriver författaren 

Ett litet problem beträffande värmlandskälkarna är deras benämning. Sagesman-
nen från Västra ryd talar […] om gris och sugga, men värmlänningarna själva säger 
alltid bock och get […] Gris och sugga känna värmlänningarna likväl också till; de 
ha hört dem i norrland, där de voro vanliga. Det förefaller därför som förekom-
sten av dessa benämningar nere i Östergötland och Småland representerande en 
norrlandspåverkan där.

Förekomsten av benämningen sugga för bakkälke i norrland, framför allt Häl-
singland, är av särskilt intresse. Flera uppgifter tyder på att getdoningens för-
laga härstammar från Hälsingland. Användningen av termen sugga för en stor 
bakkälke kan vara en möjlig förklaring till varför den feminina benämningen 
get används om den större kälken i getdoningen. 

Det finns också uppgifter om att bock och get skulle kunna vara benäm-
ningar på äldre och ganska små kälkar från Hälsingland, alltså föregångarna till 
fram- och bakkälken i getdoningen. I citatet ovan från Östmark i Värmland 
nämner sagesmannen hälsingarnas getter – de små kälkarna som hälsingarna 
använde och som så småningom även kom att användas av värmlänningarna. 
Även i ett belägg från Sunne i Värmland nämns termen get som beteckning 
för en liten släde ”1877 var Norbäck i Skog socken, Hälsingland och såg där 
små slädar, troligen kallade getter som hälsingarna körde sin småkörning med” 
(Nord. Mus. EU 11223, Forsling och fordon s. 516). 

Get och bock skulle alltså hypotetiskt kunna åsyfta kälkarnas ringa stor-
lek, kanske med anslutning till och motsatt sugga (eller björn), som vanligen 
betecknar mycket stora drögar eller kälkar. Enligt min mening åsyftar dock 
troligen termerna get och bock getdoningens förmåga att ta sig fram i svår och 
ojämn terräng. Precis som djuren! Det var ju trots allt därför parsläden, get-
doningen, uppfanns. 

Användningarna av de semantiskt närliggande men särskiljande beteck-
ningar för hane och hona för fram- respektive bakkälke (eller fram- respek-
tive bakvagn), där – hanen går först och honan följer efter, verkar ha varit en 
konventionell regel i äldre tid och som gärna påträffas i olika sammanhang 
i svenska dialekter. Det framträder ofta i beskrivningen av fram- respektive 
bakpartiet i olika fordon. Jämför uppteckningen nedan från Börstil i Uppland, 
om termen bak-käring, som betecknar bakre vagnen i en så kallad verkvagn. 
Det är en fyrhjulig arbetsvagn bestående av en hopkopplad fram- och bakkärra:
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Käringen går ätter å kärn först, därför feck bakvagnen heta bakkäring, ’kä-
ringen går efter och karlen först, därför fick bakvagnen heta bakkäring’ (Bör-
stil, Uppland; ISoFd).

Nickepinne i vävstol – Associationer till olika djur behöver inte nödvändigtvis 
hänga hop med att något föremål kroppsligen liknar ett djur. I Dalarna, kal-
las den tvärsvängel eller nickepinne som bär upp 
skaftkäpparna i en vävstol för bock (se figur 7:5). 
Denna svängel är rörlig och vickar när vävningen 
är i full gång. Pinnens rörlighet har ofta associerats 
med något levande, gärna olika djur. Framför allt är 
det hästen (här känd som häst eller solvhäst) som 
fungerar som konkret representation av det levande 
och som förkroppsligar rörelsen, men även katt, kan 
användas som benämning för tvärsvängeln.

Lindocka – Ibland kan det vara svårt att förstå var-
för något uppkallas efter ett djur. I Blekinge kallas 
ett linhuvud, alltså en hopvriden tott av lin för get 
eller brugdget, tågget. Benämningen påträffas en-
bart i Blekinge. Vid linberedning mäts linet i bun-
tar, vanligen bestående av tio till tjugo lintottar. De 
hopvridna tottarna har olika benämningar i dialekt, 
men brugda eller bruda, brua och lindocka är van-
ligt förekommande. Dockan består av färdighäcklat 
lin som vrids till ett slags avlång boll vars ena ände 
formas till ett linhuvud. linhuvudet fästs sedan på 
en spinnrock redo att spinnas till tråd. Vad som lig-
ger till grund för benämningen get här är oklart. Är 
geten kanske att förstå som en kropp av något slag, 
ungefär som huvud och docka i linhuvud respek-
tive lindocka? Men det är också möjligt att get är 
en måttsenhet där termen åsyftar storleken på den 
vridna lintotten. Get är kanhända en mindre mängd lin? I jämförelse kan man 
ta skånsk dialekt där en större linbunt, motsvarande femton till tjugo hop-
vridna och sammanflätade lintottar, kallas häst eller hörahäst.

Beteckning för åskmoln
Getabocken har varit mycket omskriven i nordisk mytologi. Den förknippas 
gärna med asaguden Tor och sägs dra hans vagn när åskguden far fram över 
himlen. På Gotland betecknar således bock ovädersmoln, i synnerhet små, 
mörka åsk- eller regnmoln: U så gynt ä tornä mair u mair u så kåm ä upp någ 

Figur 7:5. Illustration av 
två tvärsvänglar, även kal-
lade hästar, bockar, katter 
med flera benämningar 
(ULMA:s Frågelista M 72 
Vävstol och vävning. 
”Luna” och ”hästar”, 
Uppland).
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buckar ällar stackar austar ifran, ’och så började det åska mer och mer och så 
kom det upp några bockar eller stackar öster ifrån’ (lau, Gotland; olau). 

Men det behöver inte här nödvändigtvis röra sig om nordisk mytologi. Be-
tydligt vanligare är att ulliga, mörka regnmoln kallas bocktalg. Så är fallet i 
Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Värmland, Hälsingland 
och Härjedalen. Ve får nåk rängn fer dä ä bokktaLj på hemmeln, ’vi får nog regn 
för det är bocktalg på himlen’ (Östmark, Värmland; ISoFd).

Bocktalg är naturligtvis också en metafor, som här anspelar på regnmol-
nens likhet med den talg som påträffas i tarmarna hos en slaktad bock. Det 
gotländska bock ’regnmoln, åskmoln’ kan mycket väl vara en förkortning av 
metaforbenämningen bocktalg.

Beteckning för föraktlig människa
Bock används gärna som metaforisk benämning på människor. Det är framför 
allt mannen som beskrivs med hänvisning till bocken, ofta med en nedlåtan-
de, hånfull klang. Bock betecknar ofta en trilsk, motsträvig, egensinnig eller 
allmänt vrång mansperson. Den stelbåkken föstår inte va sôrj ä, ’den stelbocken 
förstår inte vad sorg är’ (Misterhult, Småland; ISoFd). ord som t.ex. horbock, 
pirrbock och rånbock ’eg.: getabock som inte är kastrerad’ används gärna om 
män som i sexuellt avseende anses lössläppta. Dä läkktär hor, dä ä en horbäck, 
dä kens på läkkta, ’det luktar hor, det är en horbock, det känns på lukten’ 
(Västra Vingåker, Södermanland; ISoFd). Get kan på motsvarande sätt an-
vändas som föraktfullt tillmäle till och om en kvinna. I toL et sej djäita den, 
’jag tål inte se den där geten/kvinnan’(norrfjärden, norrbotten; ISoFd). För 
kvinnors del används get även nedsättande för en mycket mager kvinna. (Även 
så i standardspråket där t.ex. benget används i liknande avseende.)

lägg märke till att det är enbart när get och bock används metaforiskt om 
människor som de har en pejorativ, nedsättande, innebörd. 

Beteckning för sinnesstämning och förstånd
Förutom benämningar på fysiska objekt används get gärna som beteckning 
för tanke, förstånd eller sinnesstämning och liknande. Här nedan följer några 
exempel.

Agg – Get kan beteckna hemligt hat, avoghet eller agg. I Östergötland och på 
Öland räcker det inte med att ha ”ett horn i sidan” till någon, utan där har man 
en hel get! 

Får han jet te nån så går dä allri un, ’får han get till någon går det aldrig ur 
honom’ (Hägerstad, Östergötland; ISoFd).

Han ha gått å hatt jet te-n länge, ’han har gått och haft get till honom länge’ 
(oppeby, Östergötland; ISoFd).
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Ja har e såda jet te-n ja, ’jag har en sådan get till honom jag’ (Gräsgård, 
Öland; ISoFd).

Förstånd, vett – Geten anses vara ett klokt djur och benämningen används 
således gärna för att beteckna vett eller normalt förnuft. O a då fôl gittan kvar, 
’hon har då åtminstone getterna kvar, dvs. hon har åtminstone vettet kvar’ 
(Transtrand, Dalarna; oÖD). Brist på förnuft kan uttryckas: danda a do ingga 
djiet kwer an, ’den där han har då ingen get kvar han’ (Mora, Dalarna; ISoFd). 

För att beskriva tankspriddhet, dumhet eller oförstånd påträffas get ganska 
ofta i ett uttryck: Han har int à all jettera hè emm, ’han har inte alla getterna 
hemma, dvs. han har en skruv lös’ (Gåsborn, Värmland; ISoFd). Det är en 
variant till uttrycket ”inte ha alla hästar hemma”, som nu är mer utbrett och 
känt i talspråkssammanhang. Getvarianten är i traditionell dialekt känd från 
närke, Värmland, Dalarna och Hälsingland. 

Från Dalarna berättas det vidare att: ”De gamla har brukat säga att det skall 
vara 4 getter och 1 bock i fullt förstånd” (Våmhus, Dalarna; ISOFd). Om någon 
säger något som inte riktigt stämmer eller passar så kan man påpassligt säga: 
An a tappa nå jet, ’han har tappat en get’ (rättvik, Dalarna; oÖD). 

Här är det troligtvis djurets egenskap att vara ett flockdjur som är upphovet 
till metaforen.
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