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»Getter hafwa både sin stora förmon 
och stora olägenhet«
Om geten i det förindustriella Sverige

Ingvar Svanberg

Capra hircus äro de lindrigaste kreatur at föda i skogsbygd och kunna aldrig dö af 
brist på foder hwar några buskar finnas, men äro ock de aldra skadeligaste diur när 
de få wana at göra ohägn, ty de flöja öfwer höga gärdesgårdar, äta kryddegårds saker 
och skala barken af trä.

Lorens Wolter Rothof (Hushålls-magasin, 1762, s. 132)

Abstract: ‘Goats are both a great benefit and a great inconvenience’: The goat in pre-
industrial Sweden. 

In the eighteenth century, the domestic goat was still a common animal in Sweden. 
Goats were modest in their demands and were affordable even by the poor in society. 
The peasantry kept goats mainly as dairy animals, but also as a source of meat, blood, 
fat, horn, bone, hair, skin, urine and manure, all useful products in rural society. From 
the milk, they mainly produced different kinds of cheeses. Leather and horn were 
also important products. Some products, such as blood, fat and urine, were used in 
folk therapies. In the towns and among the nomadic Sami, too, goats were kept as 
dairy animals. The domestic goat in Sweden was of a fairly uniform breed. However, 
in the eighteenth century Angora goats imported from Anatolia created a strain that 
survived for several generations. These imports were not of any significance, though, 
in improving the national breeding stock. As the economic importance of the coun-
try’s forests grew over the course of the eighteenth century, the Swedish authorities 
intensified their campaign against goat keeping. This resulted in a substantial decline 
in the national goat population, and they survived only in certain areas of northern 
Sweden where transhumance was practised. Around 1900 there were just 80,000 
goats in the country, and during the twentieth century the population declined still 
further.

Keywords: Swedish peasantry, Sápmi, children’s games, goat cheese, goat leather, ur-
ban goat keeping
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Bakgrund
Tamgeten (Capra aegagrus hircus) tillhör, som redan framgått av Anne-Sofie 
Gräslunds bidrag till denna bok, en av de djurarter som människan allra tidi-
gast tog i anspråk för att tillgodose sina materiella och näringsmässiga behov. 
Domesticeringen ägde rum i sydvästra Asien. Med hjälp av herde- och jord-
brukskulturer nådde den så småningom Skandinavien (Hatting 1999 s. 38). 
Som boskap har geten haft en vid utbredning i Sverige. Några ferala getpo-
pulationer, såsom etablerats på många andra håll i världen, även i Europa (ex. 
Kreta, Montecristo, Mallorca, Ibiza, Irland, Skottland, Wales), tycks dock där-
emot aldrig ha funnits i Norden (Long 2003 s. 505–506). 

Enligt en uppskattning för 1571 fanns då drygt 130 000 tamgetter spridda 
över hela Sverige (Forsell 1884 s. 31). Ännu på 1700-talet var geten ett vanligt 
husdjur i landet. Den kunde anpassa sig till en rad skiftande yttre förhållanden 
och var inte kräsen beträffande födan. Geten karakteriseras som en buskbe-
tare och den kan ta sig fram även i oländig terräng. Den är en mer utpräglad 
löv- och kvistätare än får och äter hellre löv än gräs. Dessutom rör den sig 
mycket och letar aktivt efter smaklig vegetation. Hyggesväxter, som hallon 
(Rubus idaeus), skräppor (Rumex sp.), mjölkört (Epilobium angustifolium), rönn 
(Sorbus aucuparia) och älggräs (Filipendula ulmaria) är eftertraktade. Lång-
varigt getbete anses dock kunna resultera i skador på träd och buskar, vilket 
under de senaste århundradena bidragit till en negativ syn på den (Hallander 
1989 s. 357). 

Anspråkslös, lättskött och överkomlig även för mindre bemedlade i bon-
desamhället, försåg geten i äldre tid sina ägare med en rad tjänliga produkter: 
mjölk, kött, blod, fett, horn, ben, hår, skinn, urin och fekalier. Samtidigt har 
tamgeten i människans ögon varit ett egensinnigt djur vars beteende och lyn-
ne gett upphov till en rad ordspråk och andra språkliga uttryck. Tamgeten är 
ett i hög grad nyckfullt djur, konstaterade zoologen Sven Nilsson och tillägger 
att den ”visar en nästan motsägande blandning af vildhet och tamhet” (nils-
son 1847 s. 326). ”Getterna, som till sitt väsende mycket skilja sig från fåren, 
äro muntra, odygdiga och begifna på allahanda upptåg, men på samma gång 
kloka och läraktiga. Bocken är ondsint och stridslysten, geten deremot mildare 
till lynnet”, hette det i första upplagan av Nordisk familjebok (Sundström 1882 
s. 1137). 

Den domesticerade geten var ett tamdjur som kunde behandlas ovarsamt; 
rentav rekommenderas en sträng hållning gentemot den. Getter skulle man 
banna och ständigt svära åt, och ju oftare, dess bättre trivdes de, heter det i 
ordspråksliknande vändningar upptecknade från 1700- och 1800-talet (Törner 
1947 s. 106; Ericsson 1989 s. 88). ”Jw wärre man önskar Geeten, jw bättre hon 
trijffz”, nedtecknade ordspråkssamlaren Christopher Larsson Grubb redan 
1665 (Grubb 1665 nr. 407).
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Johan Gezelius, verksam som kyrkoherde i Lima socken i Västerdalarna, 
ger i en bevarad handskrift från 1757 en god inblick i getskötselns betydelse 
och premisser för bondebefolkningen i det förindustriella Sverige: 

”Theras föda är ringa; en näfwa ängshö om dagen, och några Tallqwistar, samt 
litet löf, är för them nog. J anseende til then intil gårdarna nähra belägna skogen, 
födas thesse Kreatur här utan swårighet. Nyttan, som inwånarena af them hafwa, 
är then, at af miölken, blandad med ko-miölck, blifwer en god och welsmakande 
ost. Getmiölken är äfwen för bonden en god och omistelig föda, när han om Som-
maren är på sina slogar. Til then ändan tager Bonden 2 eller 3 getter med sig, när 
han begifwer sig på sina längst bortt belägne slogar, i brist af brödföda och miöhl, 
lär han tå offta få låta sig nöja med miölken allena” (KB Gezelius 1757 s. 47–48).

Gezelius var, i likhet med åtskilliga av sina samtida, i grunden positiv till 
gethållning. Så ock Linné, som emellertid menade att getter ”hafwa både sin 
stora förmon och stora olägenhet” (Linnaeus 1747 s. 162). Linné antecknade 
redan 1734 att det fanns fler getter i Dalarna än i något annat landskap i riket. 

Figur 3:1. Get avbildad av Nils Månsson Mandelgren 1873 på Getön i sjön Bolmen, 
Odensjö socken. (Folkminnesarkivet, Lund.)
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Med sin förkärlek för anekdotiska enskildheter tillägger han att tunnbindarna 
i Skåne däremot ogillade getter, eftersom de åt upp den späda hasseln (Lin-
naeus 1953 s. 144). 

Emellertid kom, något som örjan Kardell utvecklar i sitt bidrag, uppfatt-
ningen att getterna anställde skada särskilt på ungskog och de svårigheter som 
förelåg att hålla dem inom hägn, bidra till att en mer negativ inställning till 
dem slog igenom under 1700-talet. Getternas antal kom till följd av denna 
kritiska ståndpunkt från de styrandes sida att minska i Sverige. I södra Sverige 
reducerades antalet getter successivt. Dock skedde en viss ökning igen under 
1800-talet, från 140 000 getter i hela landet år 1805 till 178 000 år 1850. Från 
och med 1800-talets mitt minskade de däremot åter snabbt. år 1865 räknades 
133 000 getter (SCB 1959 s. 68). I Danmark och Tyskland ökade de vid samma 
tid däremot. Hans Forssell (1884 s. 32) uppger att getter år 1871 ”i hela Sverige 
söder om Venern och Mälaren samt i Stockholms och Uppsala län [är] un-
gefär lika sällsynt som rådjuret, och förekommer endast inom Kopparbergs, 
Gefleborgs och Vesternorrlands län i större antal än 1571”. Tillbakagången gick 
snabbt. år 1875 fanns ännu 126 000 getter, 1880 108 000 och år 1890 endast 
87 000, men vid tiden för förra sekelskiftet 1900 återstod blott 80 000 get-
ter i landet (SCB 1959 s. 68). Under första världskriget skedde dock lokalt ett 
visst uppsving i getantalet, exempelvis i Värmlands finnmarker (Nilsson 1950 
s. 201). år 1916 fanns drygt 132 000 getter i Sverige (SCB 1959 s. 68).

Utgångspunkter
Trots getens obestridliga betydelse för folkförsörjningen i äldre tid har den 
hamnat i skymundan till förmån för nötkreatur, får, svin och till och med gäss 
i den agrar- och kulturhistoriska forskningen (ex. Berg 1949; Genrup 1975; 
Leibring 2000; Israelsson 2005; Kjellberg 2009; ragnar 2015). Vi skall därför 
här försöka skissera getens levnadsvillkor och nytta i det tidigmoderna Sve-
rige, från 1700-talet till vad som ibland kallas det etnologiska tidsskiktet, som 
sträcker sig från sent 1800-tal fram till början av 1900-talet, en period varifrån 
vi har ett relativt digert uppteckningsmaterial (Myrdal 2012 s. 17). Särskild 
vikt läggs vid det samspel som utvecklades mellan domesticerad get och män-
niska och som gav upphov till en rad biokulturella domäner i ett förindustri-
ellt Sverige (Svanberg m.fl. 2011 s. 191). 

I denna översikt fokuserar vi getavelns ekonomiska och materiella beting-
elser, men även kommunikativa aspekter berörs. Trots att tamgeten ofta be-
aktas tillsammans med fåret saknas inte källmaterial för den som vill lära 
känna den domesticerade getens svenska kulturhistoria närmare. Förutom 
agrarhistoriska översikter och lantbruksstatistik föreligger därtill frågelist-
svar (ex. ULMA:s frågelista M 55 ”Husdjursskötsel” från 1931), reseberättelser, 
sockenbeskrivningar, topografisk litteratur och traditionsuppteckningar med 
användbara data. Här finns såväl hårddata som strödda notiser av etnografisk 
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karaktär att utgå ifrån. Av föregångare i forskningen om getens kulturhistoria 
bör nämnas etnologen Eva Fägerborgs (1986) fina översikt, som bygger på en 
genomgång av Nordiska museets frågelistor 105 ”Getavel” (1947) och special-
frågelista 170 ”Mjölkning av får och getter” (1944). Anna Ivarsdotters musik-
etnologiska doktorsavhandling, med dess fokus på kommunikativa aspekter, 
är också av betydelse (Johnson 1986). En rad agrarhistoriska och etnologiska 
studier, som skildrar äldre tiders boskapsskötsel och betesbruk, har dessutom 
varit ett stöd i sammanhanget (Levander 1943; Szabó 1970; Hallander 1989). 

Den svenska tamgeten
Vad beträffar folkliga benämningar på tamgeten, hänvisar jag till Katharina 
Leibrings framställning, men det kan nämnas att grunduttrycken i svenskan är 
bock, get och killing, ord som alla återfinns redan i fornsvenskan (Broman 1912–
54 s. 152; Nilsson 1847 s. 326; rietz 1862–67 s. 191, 317). I moderna översikter 
rörande historisk gethållning heter det ibland att förr kallades tamgeten med 
ett metaforiskt uttryck för ”fattigmansko”, eftersom även medellösa familjer 
hade råd att hålla en get för att få mjölk och kött (Nylund 1913 s. 446; Fäger-
borg 1986 s. 124; ULMA 34 520). Intressant nog saknas belägg för uttrycket i 
SAoB. Frågan är förstås vad ”förr” betyder. Det är möjligt att uttrycket inte 
alls är särskilt gammalt, eller ens folkligt, utan främst hör hemma i det sena 
1800- och tidiga 1900-talets lantbrukspedagogiska litteratur. Liknande fraser 
(poor man’s cow; die Kuh des kleinen Mannes; fattigmans kyr) finns i andra 
europeiska språk och även där är beläggen relativt sena, ofta från mitten av 
1800-talet och framöver (ex. ripley & Dana 1860 s. 364). Från Danmark upp-
ges att getaveln fick ett uppsving efter 1850, då geten länge i det närmaste 
hade varit helt försvunnet som husdjur i Danmark till följd av förbud och 
konflikter. Det blev vid 1800-talets mitt möjligt för torpare och de fattiga att 
skaffa getter för att utnyttja marginalbeten på vägkanter och vad deras barn 
kunde samla in av löv och ogräs. Därmed kom uttrycket den fattige mands ko 
och liknande i svang (Brøndegaard 1992 s. 208). I svensk litteratur hittar man 
begreppet ”den fattiges ko” först vid tiden för förra sekelskiftet, då  getskötseln 
var på tillbakagång i Sverige (ex. rönnholm 1907 s. 22). Sannolikt är det svens-
ka uttrycket ett översättningslån som hämtats från dansk, engelsk eller tysk 
lantbrukslitteratur.

I äldre sockenbeskrivningar uppges att de getter som hölls av allmogen 
var av enahanda slag, alltså av mer eller mindre varierande lantrastyp. Några 
olika slags getter har man uppenbarligen inte åtskiljt. Folklivsforskaren Gun-
nar olov Hyltén-Cavallius menade dock att getterna i Småland var av två 
raser, nämligen stägg-getter, som var benämning på den gamla nordiska rasen, 
och en mer förädlad vit variant, som han kallade ma-getter (Hyltén-Cavallius 
1868 s. 80). Benämningen stägg-get eller gräsget finns omnämnd i senare upp-
teckningar från Blekinge (Fägerborg 1986 s. 126; EU 26041). 
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Den svenska tamgeten känns igen på sina kantiga och böjda horn, heter 
det i en 1700-talsbeskrivning. Även kulliga, d.v.s. hornlösa, bockar omtalas 
redan på 1700-talet (Lönnberg 1913 s. 70; Billberg 1827 s. 52; jfr Ekman 1938 
s. 36). Gustaf Ericsson, som mindes getter i Länna socken i Södermanland från 
förra hälften av 1800-talet, uppger att de till färgen antingen var vita eller grå 
(Ericsson 1989 s. 90). Prosten olof Broman (1912–54 s. 152) uppger att getterna 
i Hälsingland kunde vara helt vita, svarta eller spräckliga. Äldre tiders avbild-
ningar och namngivning ger en antydan om en än större färgrikedom, och 
innefattar även bruna, röda och blågråa individer. En intressant yttre anato-
misk detalj, noterad redan av Linné, på svenska getter är de små hudutväxter 
som finns under hakan och som kallats klocka, eller mer bygdemålsfärgat för 
skellingar, skillingar eller skyllrur (Carlberg 2015; Lönnberg 1913 s. 70; rietz 
s. 1862–67 s. 585). 

Figur 3:2. Bock på Getön, avbildad av Nils Månsson Mandel-
gren 1873. (Folkminnesarkivet, Lund.)
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Till skillnad från vad som är fallet med får och svin har någon import av ut-
ländska raser i syfte att förbättra de inhemska getterna knappast alls ägt rum 
i äldre tid (rendel 1994 s. 11–12). Det enda egentliga undantaget är Jonas Al-
strömer, som 1742 importerade getter från Anatolien, kallade ”kamelhårsget-
ter”, ”angoriska getter” eller ”orientaliska bockar”, i syftet att förbättra artens 
avkastning. Det rörde sig om 14–15 importdjur, men de förmerade sig ganska 
snabbt. Någon långsiktig betydelse för förädlingsarbetet fick de emellertid 
inte. De hörde hemma på säterierna och godsen. På Gripsholm hölls i slutet 
av 1700-talet fortfarande en hjord med angoriska getter (Linnaeus 1747 s. 117; 
Billberg 1827 s. 52–53; Agardh 1852 s. 160, 164; Hallander 1989 s. 353–359). 

På Gullby nära Marstrand i Bohuslän iakttog Linné sommaren 1746 ett slags 
getter, som, trots magert bete, producerade mycket mjölk. Linné misstänkte 
att de förts in med främmande sjöfarare, eftersom de till utseendet var något 
större än gängse allmogegetter. Bockarna hade en lång vit ragg, dock ej så lång 
och mjuk som angoragetterna. Han drog slutsatsen att dessa getter aldrig fick 
gnaga bark, som har en sammandragande och mjölkhämmande effekt, och på 
så sätt skilde sig villkoren för fodertillgång från andra getter i Sverige (Lin-
naeus 1747 s. 163).

Etnologen Mátyás Szabó (1970 s. 22) har framhållit att den nordiska get- och 
fårskötseln i Sverige behöll många ålderdomliga drag, vilket förklaras med att 
man varit beroende av betesgång under hela året för dessa djur. Sådana drag 
var olika sätt att begränsa eller hindra djurens rörelser. Även om gethållning 
under 1700-talet förekom över hela Sverige så har den senare varit betydligt 
vanligare i landets norra delar än i dess södra. Thunberg skriver att den hölls i 
de flesta landskap, ”men almännast uti dem, som äga vidlyftige skogar, såsom 
i Helsingland, Småland och andre” (Thunberg 1798 s. 65–66). Statistisk från 
1820-talet visar att getternas antal inte var mer än en tiondel av fårens. år 1850 
hölls närmare 178 000 getter i Sverige, medan antalet får uppgick till närmare 
1,5 miljoner. år 1900 fanns blott 80 000 getter kvar och sedan fortsatte tillba-
kagången i snabb takt. år 1910 räknades enbart 70 000 (SCB 1959 s. 62). 

Under den undersökta perioden har tamgeten förekommit främst i tre eko-
logiska zoner, nämligen i skogstrakter (Bergslagen, Norrland, Småland, Värm-
land), fäbodområden (norra Värmland, Väster- och österdalarna, Jämtland, 
ångermanland) samt skärgårdar längs våra kuster. Enligt uppteckningar var 
getter länge talrika i de värmländska finnskogarna (ULMA 18 123:26 s. 26–27; 
ULMA 19 138; Nilsson 1950 s. 45 och 201). Dessutom har den funnits i nybyg-
garområden i Sápmi, och även bland nomadiserande samiska hushåll. Inne i 
städerna har det i äldre tid också förekommit getter. I Tornedalen har getter 
däremot varit ovanliga (Johansson 1987 s. 58). Vid 1800-talets mitt uppges att 
geten då ännu fanns i alla landskap, men minst i Skåne och nästan aldrig på 
slätten och i dess skogslösa trakter (Nilsson 1847 s. 526). 
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Äldre tiders getskötsel
Norr om den s.k. fäbodgränsen vallades boskapen sommartid långt från går-
den (Larsson 2009 s. 20). Den kunde därför inte tas hem om kvällarna, utan 
mjölkades istället i särskilda fäbodar på skogen. Fäboddriften var en väl ut-
vecklad form av extensiv boskapsskötsel där vida arealer togs i anspråk som 
betesmark. Fäbodarna utgjorde en bebyggelseform som användes under be-
tessäsongen, som sträckte sig från försommaren, då buföringen ägde rum, till 
Mikaelsmäss den 29 september på hösten då djuren hemfördes till byarna. I 
norra Dalarnas, Jämtlands och ångermanlands fäbodområden har geten haft 
sin speciella hemvist långt in på 1900-talet (Svanberg 1987 s. 235). 

Ett utmärkande drag för fäbodområdet är bruket av kvinnliga vallhjon. 
De ombesörjde inte bara vallningen, utan ansvarade också för mjölkning och 
mjölkberedning. På fäbodarna kunde därför kvinnor och barn utveckla en nära 
kontakt till djuren. Genom den intensiva vallgången och skötseln under som-
marmånaderna uppstod ett fascinerade kommunikativt system mellan män-
niska och boskap. Kvinnorna behövde hålla kontakt med varandra, men det 
var också nödvändigt att upprätthålla en kommunikation mellan människor 
och djur. I det här sammanhanget spelar fäbodmusiken en viktig funktion. 
Det gällde att locka, driva och styra den egna boskapen, men också att kunna 
skrämma bort predatorer som hotade kreaturen (Johnson 1986 s. 159–178). 

”Skogen har öron och slättmarken ögon”, heter det i ett ordspråk nedteck-
nat 1683. I fäbodskogen hade man inte visuell kontakt, utan fick förlita sig på 

Figur 3:3. Getäta, ett slags krubba framför vilken getterna är bundna, från Älvdalen, 
Dalarna 1933. (Teckning: U. Rothman, ULMA 4428, Institutet för språk och folkmin-
nen, Uppsala.)
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musiken för att kommunicera. De akustiska signaler som vallkullan använde 
sig av fyllde olika funktioner: att hålla ihop boskapen och samordna djurens 
rörelser, att ange rörelseriktning samt bestämma med vilken hastighet djuren 
skulle drivas framåt. Vallkullan bar också med en slekeväska som innehöll en 
mjöl- och saltblandning vilken getterna lärt sig uppskatta. Getterna var livliga, 
envetna och kunde vara svåra att bemästra. För dem användes därför särskilda 
lockfraser, som enligt Anna Ivarsdotter (Johnson 1986) var mycket karakteris-
tiska och effektiva. Björnar och andra rovdjur kunde man skrämma iväg med 
bock- och näverluvar, som man tillverkade själva. Det skulle vara signaler av 
negativ karaktär. Populära minnesramsor präntade in vad rovdjuren avskydde: 
”oxahorn och mannarop, det tål jag inte höra, men bockahorn och kvinnorop, 
det faller i mitt öra”, enligt en uppteckning från Malung i Dalarna eller ”Vi-
depip och pigelall, det klingar i mitt öre, men kärerop och rönnelur det vill 
jag aldrig höre”, som det heter i en uppteckning från värmländska Fryksände 
(Johnson 1986 s. 189; Klintberg 1975 s. 271).

Getterna betade sommartid i skogen och uppe vid sätrarna. Med hjälp av 
hinderdon kunde vallningsarbetet underlättas något. Det gällde förstås all bo-
skap man medförde. Szabó (1970) skiljer ur funktionell synvinkel på två slags 
hinderdon, dels sådana som hindrade djuren från att springa, dels sådana som 
begränsade deras möjligheter att hoppa över eller krypa under gärdsgårdar. I 
uppteckningsmaterialet finns en rik exemplifiering på hinderdon som nytt-
jas för getter inom fäbodområdet. Många av dem beskrivs av Levander (1943 
s. 299) i hans täta beskrivning av boskapsskötseln i övre Dalarna. I Väster-
dalarna och även annorstädes i fäbodområdet användes en getklubb, en slags 
träklabb som fästes omkring halsen på geten för att hindra den i dess rörelse 
under betesgång (ULMA 3602). Liknande klubbar används fortfarande i norra 
Norge på hundar (Lindin & Svanberg 2016). 

Det finns också exempel på redskap som förhindrade att geten tog sig över 
en gärdsgård. Från Djura socken i Dalarna beskrivs ett slags hinderdon, get-
krammel, som användes för att hindra geten att krypa igenom gärdsgården. 
Den bestod av fyra träslåar, två långa ribbor och två kortare, hopspikade, och 
därigenom stack getens huvud fram. Detta hinderdon fick geten bära hela 
sommaren (ULMA 3602). Ett annat hinderdon var parstången, som hindrade 
getterna från att krypa över eller under stängsel. Det bestod av en stång av 
en meters längd med hål i vardera ändan. Man kunde med det binda samman 
två getter så att de följdes åt, heter det i en uppteckning från Gagnef (ULMA 
10 019). Liknande redskap beskrivs också från Nusnäs i Mora socken (ULMA 
7883).

Från Dalarna uppges att getterna inte hölls hela sommaren på långfäbo-
darna utan hemtogs tidigare eller följde med på myrslåttrarna. I Älvdalen val-
lades getterna hemma i byn av getlag. Vallningen sköttes av gårdarna i tur och 
ordning; hade man inte tid kunde man leja småpojkar att sköta dem. Getterna 
mjölkades morgon och kväll av kvinnorna (Levander 1914 s. 61–62).
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Som foder till getter användes inom fäbodområdet barkbitar av torkat skav, 
kokt islandsmossa (Cetraria islandica), linfröhus, ungtallar, ris av granar och 
tallar, lövkärvar (getris), ärthalm samt lav från lavgranar. Med det menas att 
man högg av lavgrenar som gavs åt getterna inne i fähuset eller så att man på 
den tidiga vårens skare tog med getterna till skogs, fällde lavgranar och lät dju-
ren äta. Getternas enda dryck var vatten (Levander 1943 s. 300–301). 

På vintern och våren släpptes getter ofta ut för att skaffa föda vid avträ-
dets baksidor vars frusna delar var kryddade med urin. Det var förmodligen 
saltet i urinen som lockade getterna. På så sätt blev också avträdenas baksidor 
ordentligt rengjorda. Människoträck var också eftertraktat av getterna (Le-
vander 1943 s. 300). Under 1800-talet brukade man också som föda vintertid 
stapla upp granbuskar bredvid fähusen. om vädret tillät, kunde man släppa 
ut getterna för att de skulle få beta på de så kallade grankojorna. När det 
ännu fanns varg i bygden, fanns det risk att vargen passade på att snappa åt 
sig en och annan get, när de var utsläppta för att beta av granbuskarna. I en 
uppteckning heter det att getterna utfodrades med getris, d.v.s. långa kvistar 
med lövet kvarsittande. Detta gavs till dem ute på gårdsplanen, när de under 
vinterdagarna släpptes ut ur ladugården en stund vid middagstid. Man körde 
även hem ungtallar åt getterna. De fick också ofta nöja sig med att gnaga bark 
vintertid. Så fort det blev barfläckar tog man ut getterna och vallade dem på 
ljungmark som gav ett knappt bete (Svanberg 1987 s. 234). 

Getskötsel i södra Sverige
Jämfört med fäbodområdet är detaljerade uppgifter om getskötseln i södra Sve-
riges skogsbygder relativt fåtaliga. Där man bedrev extensiv boskapsskötsel val-
lades getterna av särskilda herdar. Från Södermanland föreligger en intressant 
uppgift om att bönderna förr höll sig med boskapshundar i syfte att skydda sina 
getter (jfr Lindin & Svanberg 2015). När det ännu fanns björn i trakten höll man 
hundar som ”mäktade skydda getterna för dessa rofdjur, men att de icke mäk-
tade skydda dem för vargarna. De hade uti dessa rofdjur svåra fiender, ty vargen 
föredrog geten för fåret” (Ericsson 1989 s. 90). I en uppteckning från Jät socken i 
Småland berättas att man fredade sina getter för räven genom att binda en tyg-
påse med vitlök, krut och en bit stål om halsen innan de släpptes ut, klassiska 
profylaktiska medel ur den folkliga magin med andra ord (ULMA 4238 s. 13). 

Att allmogebefolkningen i äldre tid levde nära med sina djur är väl belagt. 
ofta anförda är den tyske köpmannen Samuel Kiechels nedskrivna iakttagel-
ser från en resa genom norra Skåne 1586, där vi får veta att det inte bara var 
husfolket som vintertid låg i stugan utan gårdens djur, inklusive ungboskap, 
kalvar, lamm, getter och griskultingar hade också sitt natthärbärge tillsam-
mans med människorna (Kiechel 1866 s. 58). Detta samboende mellan män-
niska och produktionsdjur förekom lite varstans på den svenska landsbygden, 
främst i södra Sverige långt in på 1800-talet (Frykman 1979 s. 157). 
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Från Halland berättas att getterna åt bokollon, vilket gjorde dem feta (os-
beck 1996 s. 27). I en småländsk uppteckning från 1700-talet heter det att man 
skulle hänga upp en martoka av gran i gethuset för att geten skulle trivas väl 
(Törner 1947 s. 117). I södra Sveriges skogsbygder har geten främst levt kvar i 
de småländska högländerna (Forssell 1884 s. 32). 

I vissa kust- och skärgårdsområden tycks geten ha haft en viss betydelse. Att 
hålla getter på öar var förstås ett sätt att dels utnyttja betet, dels att hålla dem 
inom ett begränsat område. I Johan Pettersson (1953 s. 214) intressanta, men 
ofta förbisedda avhandling om fiskebefolkningen på den svenska Skagerak-
kusten, finns uppgifter om gethållning under tidigmodern tid, men ytterligare 
detaljer saknas. Holm- och önamn i Bohuslän vittnar dock om deras närvaro. 
namnet Bockholmen är vanligt. Verner Ekenvall (1992 s. 164) skriver att de i 
allmänhet avser ”små holmar, där de ur avelssynpunkt ej önskvärda bockarna 
vissa tider hölls isolerade.” Även Killingskär, Kidholmen och Getholmen finns 
på olika ställen. Getter kunde ju hållas på de mindre skären och holmarna, 
där de inte gjorde någon skada för fiskarbönderna. På Holmön i Västerbotten 
fanns det förr mycket getter som under sommaren betade där för att vara till 
hands för mjölkning på kvällen (ULMA 11 405 s. 57). Magnus Gabriel Craelius 
(1774 s. 383) noterade ifrån den småländska skärgården 1774 dock att getter 
hade kommit ur bruk ”så att allenast på få ställen finnas en och annan”. Här 
kan noteras att Linné såg en förvildad bock med sin get på Blå Jungfrun 1742 
(Linnaeus 1745 s. 130). Det var för övrigt inte bara i kusttrakterna man höll 
getter. öar i stora sjöar kunde utnyttjas på samma sätt. Från Sollerön heter det 
att småkillingar sattes i land på småöar för att livnära sig över sommaren, s.k. 
ökillingar (ULMA 2006:7 s. 2). 

Av Ivar Modéers studie av småländska ortnamn framgår att det finns åt-
skilliga holmnamn i Mönsteråstrakten som bär vittnesmål om djurhållning 
i skärgården. Även förekomst av getter indikeras av dessa holmnamn. Han 
nämner som exempel Bockeskär, Getaskär, Getterö, Getholmen. Han konsta-
terar emellertid att gethållningen var i utdöende i skärgården (Modéer 1933 
s. 139–141). Gethållning har intill 1900-talet varit relativt vanlig vid de norr-
ländska fiskesamhällena. Djuren hölls särskilt i de samhällen som låg på öar 
dit man sommartid tog med sig djuren från fastlandet (Ekman 1910 s. 343). 
Från Hälsinglands skärgårdar omtalas förekomsten av särskilda gethus ännu 
in på 1900-talet (Enström & Söderström 1990 s. 39). I Värmdö skärgård fanns 
länge gott om getter, även om de aldrig blev så många som fåren. Fortfarande 
på 1940-talet hölls getter där (Hedenstierna 1949 s. 74, 210). Det kan tilläggas 
att getter inte är helt borta från skärgårdsmiljön. I en rapport om djurhållning 
i östergötlands skärgård 2014 uppges att det då fanns 58 djurhållare som hade 
betesdjur (nöt, får och getter), varav 18 bodde på öar utan broförbindelse med 
fastlandet. Totalt hade dessa djurhållare 2 950 nötkreatur, 2 450 får och 30 get-
ter, varav de som var bosatta på öar med avsaknad av broförbindelse höll 440 
nötkreatur, 870 får och 30 getter (Våhlberg 2015). 
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Under 1700- och förra hälften av 1800-talet var getter vanliga på Gotland. 
Per Arvid Säve menar att på 1740-talet fanns getter i stor myckenhet, i syn-
nerhet i de gotländska skogssocknarna, och ännu i början av 1800-talet kunde 
en gotländsk bonde hålla upp till femtio getter. På grund av kampanjer mot 
gethållning var mot slutet av 1800-talet emellertid de gotländska getterna för-
svunna från flertalet gotländska socknar. Deras ”tid är snart ute, ty de äro 
alltför gammaldags djur för den nya odlingens krav och villkor”, skriver Säve 
med en tidstypisk formulering (Säve 1941 s. 57–64).

Gethållning i Sápmi 
Under senare år har flera författare uppmärksammat getens betydelse som 
husdjur även hos samerna. I stora delar av det samiska området är geten för-
modligen relativt sen. Men redan på 1600-talet omtalas getter som offerdjur. I 
sockenprästen Johan randulfs nedtecknade så kallade Nærøymanuskript från 
1723, som förmodligen avhandlar bofasta samer på norskt område, uppges att 
de offrade inte bara renar och hästar utan även getter till gudarna (Qvigstad 
1903 s. 25, 38). 

Figur 3:4. Getsvältan vid Högklint, Gotland. Teckning 1847 av Per Arvid Säve. (Uppsala 
universitetsbibliotek.)
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Även nomadiserande fjällsamer har, åtminstone i nyare tid, fört med sig 
mjölkgetter när de flyttat med sina renar mellan sina vintervisten i skogsom-
rådena och sommarbetena i fjällen (Düben 1873 s. 481). Det kan noteras att i 
1928 års renbeteslag stadgades det i paragraf 44 att fjällsamer fick låta getter 
beta på kronomark under den tid då de hade tillstånd att vistas där med sina 
renar. Varje hushåll fick emellertid enbart hålla fem getter (Cramér & Prawits 
1970 s. 170). Även i de norsk-svenska renbeteskonventionerna ges föreskrifter 
rörande det antal getter som de svenska samerna fick ha med sig under som-
marbetet vid de norska kusterna. Under 1950- och 1960-talet upphörde fjäll-
samernas gethållning (Blind & Kuoljok 2002). 

Bofasta samer, som exempelvis skogssamer, fiskarsamer och de i de mellan-
svenska bondbygderna förekommande sockenlapparna, en numera assimile-
rad samisk befolkning som livnärde sig som hästslaktare och hantverkare, höll 
sig också med getter som försåg deras hushåll med mjölk och andra produkter 
(Düben 1873 s. 29, 33; Manker 1934 s. 14; Svanberg 1999 s. 59). Geten tillhörde 
särskilt lappmarkernas nybyggarmiljö. Det kunde rentav utvecklas ett symbi-
otiskt förhållande mellan nomadiserande samer och nybyggare, där de senare 
kunde fungera som fodervärdar åt de förras getter. Björn Collinder (1953 s. 132) 
uppger att samiska nomader uppmuntrades till att hålla getter, vilka bönderna 
såg efter om vintern, men under andra årstider medförde man dem till sina 
visten. rolf Kjellström (2012 s. 102) meddelar att det var först under senare 
hälften av 1800-talet och tidiga 1900-talet som nybyggarhushållen skaffade 

Figur 3:5. Samehushåll 
med get. (Foto: Israel 

Ruong, 1944, Institutet 
för språk och folk-

minnen, Uppsala.)
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getter i Vilhelmina. Precis som i andra gränstrakter emanerade nybyggarnas 
getter ofta från Norge. Men det förekom att nybyggare vintertid tog hand om 
nomadernas getter, när renhjordarna behövde förflyttas. 

De rester av denna lappländska getpopulation som finns kvar är mindre än 
övriga lantrasgetter och utmärks av korta ben. De har sedan 2001 tagits tillvara 
till en lantras som benämns lappget. 

Städernas gethållning
Under senare år har historieforskningen börjat uppmärksamma djurhållningen 
i städerna. Städerna omgavs av betesmarker, men även avskrädeshögar, begrav-
ningsplatser, gator och hustak erbjöd foder som kunde utnyttjas av boskapen. 
redan olaus Magnus 1555 (Bok IX kap. 38) nämner getter och andra husdjur 
som betar på torvbevuxna tak, sannolikt i Stockholm. Även holländaren An-
thonis Goeteeris noterade 1616 att stockholmarna lät getterna beta på taken 
och att de ibland till och med hoppade över gatan från det ena huset till 
andra och åter tillbaka. Gösta Berg, med sin näsa för detaljer i det historiska 
materialet, har funnit flera uppgifter om getter i Stockholm på 1600-talet och 
Uppsala på 1700-talet (Berg 1932 s. 187f.; Bergman & Söderlund 2015 s. 99f.). 
Ulf Carlquist (2014) ger i en artikel flera intressanta exempel på gethållning i 
Stockholm under 1700-talet. återkommande klagomål på getternas betande 
inom staden föranledde överståtarhållareämbetet i Stockholm att 1747 ut-
färda en kungörelse angående olägenheten med getter som strök omkring på 
gator, torg och andra allmänna platser. Ägarna anmodades att istället släppa 
dem på tillåten utmark istället. Liknande kungörelser utfärdades på nytt 1763, 
1776 och 1796. 

I Bengt Järbes bok om Fredrika Bremer tecknar han med breda penseldrag 
en bild av ett betydligt lantligare Stockholm än vad vi i dag känner igen: 

Staden var minsann inte särdeles stor, bebyggelsen tog slut ett gott stycke hitom 
tullarna. Korna råmade i Grims hage, från Länmans gärde mitt emot Sabbatsberg 
på andra sidan rörstrands sjö kunde man höra grisarnas grymtande och vid Stora 
Ingemarshof betade getter och får, vaktade av barfotaungar från Barnhult (Järbe 
1971 s. 7). 

I början av 1870-talet fanns inte mindre än 3 506 hästar, 28 oxar, 2 tjurar, 1 205 
kor, 12 ungnöt, 34 får, 15 getter och 352 svin i Stockholm (Ericson Wolke 2001). 
Lundin och Strindberg påminner 1882 om att ännu ett par år tidigare betade 
getter på Artilleriplan (Lundin & Strindberg 1882 s. 5). Getantalet i Stockholm 
var litet, men bara några årtionden senare skulle det bli fler även i huvud-
staden. 

Statistik visar att vid tiden för första världskriget hölls getter i många 
svenska städer. Ett större eller mindre antal getter hölls enligt en översikt i 
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inte mindre än 81 av landets städer. Endast nitton städer rapporterades som 
”getlösa”. Sammantaget underhölls 1 872 ”stadsgetter” vid första världskrigets 
slut, och vår anonyme referent i tidskriften Hälsovännen 1917 menade, givet 
de svåra tider som rådde vid krigsslutet, att detta antal ”borde och kunde 
vara många gånger större, om endast getens stora nytta som mjölkdjur vore 
allmännare känd”. Enligt sammanställningen fördelade sig stadsgetterna enligt 
följande. I Götaland stod Malmö främst med 41 getter. Sedan kom Jönköping 
med 32 samt Falkenberg och Borås med vardera 22 getter. Av städerna i Svea-
land fanns de flesta getterna i Sala med 110, i Lindesberg 73 samt i Filipstad och 
örebro vardera 39. Främst stod emellertid Stockholm med 112 getter. Bland de 
norrländska städerna fanns de flesta getterna i Söderhamn med 80, Härnösand 
med 76 och Sundsvall med 62 getter. Den rådande livsmedelskrisen i slutet 
av kriget bidrog till att myndigheterna till och med uppmanade stadsbefolk-
ningen att skaffa getter. ”En utvidgad gethållning i städerna är alltså värd att 
främja, då den är af stor nationalekonomisk och hygienisk betydelse samt läm-
nar ökad tillgång till ett oersättligt folknäringsmedel”, heter det (Anonym 1917 
s. 105–106). 

Det kan tilläggas att i åtskilliga europeiska städer, exempelvis London och 
Paris, såg man mjölkgetter även efter andra världskriget (Hinson 2015 s. 64).

Getter som sällskap och underhållning
Tama getter kan uppfattas som mycket underhållande, och därför har de 
ibland hållits för att roa människor. Från 1830- och 1840-talets Södermanland 
berättar Gustaf Ericsson hur tama bockar hade en underhållande funktion: 
”Bocken som för nöje och som en kuriositet, någon gång, fanns vid qvarnstäl-
len och gästgifvaregårdar, förorsakade besökande mycket nöje och förorsakade 
många lustiga och någon gång rätt sorgliga upptåg. De vänjdes vid att äta tobak 
och snus, samt att dricka öl och bränvin tills de blefvo berusade.” De blev ofta 
stora och feta, men kostade ägaren sällan något i underhåll (Ericsson 1989 
s. 90).

Vår kunskap om de djur som visats upp i kringresande cirkusar och kring-
resande menagerier är mycket begränsad, och det gäller inte minst de som 
dresserats för att göra konster. Getter omtalas ibland i tryckta menagerikatalo-
ger. Cirkusgetter, som kunde göra allehanda konster, nämns under 1800-talet. 
år 1882 turnerade Houckes cirkus med bl.a. dresserade getter (Norra Skåne 
7 mars 1882 s. 2). Bäst belagd är Alexander Eisfeldts Cirkus Varieté du Nord, 
som på 1870- och 1880-talet bland sina dresserade djur hade angorabocken 
Mikkel. Denne uppträdde i sina ”oöfverträffliga pyramidproduktioner på glas-
flaskor” (Eisfeldt, Nilsson Eisfeldt & Magito Brun 2014 s. 433). 

Getter kan lära sig att dra vagnar. På sina håll fick de ersätta andra dragdjur. 
Från Gotland berättar Per Arvid Säve (1941 s. 62) att fattigfolket använde sina 
bockar för att köra hem små lass ved, men man kunde också, tillägger han, 
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observera gossar i herrgårdarna på landet som körde ”med en stor getbock 
förspänd barnvagn eller under bjällerklang lustigt åka ring med spann av hög-
hornade skäggiga bockar, som riktigt påselade drogo släden med makt tills 
hela skjutsen omsider välte i snödrivan”, som uppenbarligen roade ungdomen.

Getens sjukdomar 
Trots getternas omvittnade härdighet drabbades de ibland av sjukdomar. I 
likhet med andra husdjur hemsöktes getterna av löss – getlus nämns i en 
uppteckning från Mora – och annan ohyra. över hela Sverige har man tvättat 
boskapen med luslummer eller lumrik, rikssvenskans lopplummer (Huperzia 
selago). Även getter tvättades med ett avkok på denna lummer, enligt en upp-
teckning från ångermanland (ULMA 95:4 s. 97; Svanberg 2011 s. 259). 

En åkomma som omnämns från Västerdalarna kallades för myrsnipbett. 
Den visade sig på juvrets baksida, genom att en trekantig lösryckt hudflik 
blivit hängande med spetsen upptill. Man trodde att sjukdomen orsakats av 
ett bett av myrsnipan (enkelbeckasins) spetsiga näbb. Denna fågel häckar på 
mossar, och geten skulle enligt folklig uppfattning ha kommit för nära ung-
arna och då blivit biten av fågeln (Svanberg 1987 s. 235). rut Boström Anders-
son (1996 s. 318) visar i sin doktorsavhandling om beckasinnamn att liknande 
föreställningar förekommit i Norrlands inland om enkelbeckasinen, där den 
ansågs hacka sönder getters och kornas juver, men också morkullan har i norra 
Sverige och Norge tillskrivits samma farliga egenskaper (jfr Tillhagen 1978 

Figur 3:6. Getter som drar en kärra med lekande barn i Hovsta, Närke 
1913. (Foto: Samuel Lindskog, Örebro läns museum.)
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s. 283). Här kan också nämnas att nattskärran (Caprimulgus europaeus) kalla-
des för getmjölkaren i Leksand, ett namn som redan under antiken användes 
om den eftersom den ansågs mjölka getterna nattetid. Även olaus Magnus 
uppger 1555 (Bok XIX kap. 48) att de nattetid tar sig till fäbodarna och tjuv-
mjölkar getterna, vars juver skadas allvarligt av detta (Tillhagen 1978 s. 179; 
Boström Andersson 1996 s. 190). 

Pehr osbeck rapporterade från 1700-talets Halland att skabb kunde vara 
ett problem vid gethållning. Skabben noterades först som små knutor eller 
vårtor på testiklarna. ”Getter bli ock beswärade med Stämman”, fortsätter 
han, ”at de ej kunna pissa och med förstoppning, som här kallas bindelse, 
hwar emot brukas marswinstorn”, det vill säga den på havsstränder växande 
martornen, Eryngium maritimum (osbeck 1996 s. 27). om mjölkgetter som 
plötsligt slutade ge mjölk rekommenderade olof Broman (1912–54 s. 154) på 
1720-talet att fäbodpigan skulle fortsätta dra i spenarna så skulle mjölken snart 
komma tillbaka.

Getskötselns ätbara produkter
I Sverige hölls geten under 1700- och 1800-talet främst som mjölkdjur. Lak-
tationsperioden är relativt lång. ”Geten miölkar i proportion mäst af alla be-
kanta diur”, uppger till och med lanthushållaren rothof (1762 s. 132). Det var 
nödvändigt när getterna släpptes ut på betet om våren att killingarna snart 
blev avvanda så att man kunde mjölka. För det använde man ett dihinder, ett 
så kallad kapa/e, knaver, eller tjippel/tjäppel. Det var ett slags munkavel som 
bestod av en i båda ändarna spetsad pinne (Broman 1912–54 s. 154; Svanberg 
1987 s. 235). Dessa pinnar kunde vara av björk, eneträ eller rönn. De vassa 
spetsarna gjorde geten illa och hon höll sig därför undan när killingarna när-
made sig för att dia. Först sedan killingen blivit helt avvand från att dia togs 
dihindret bort (Berg 1949 s. 55–57). Det kunde också hända att geten försökte 
dia sig själv och då kunde hon förses med en spikgrimma, som var en slags 
nosgrimma av tjockt läder, besatt md ¾-tums spikar, som var riktade utåt, 
rapporteras det från Dalarna (Levander 1943 s. 299).

Getmjölken användes helfet för att bereda ost, mesost och messmör (Le-
vander 1947 s. 369, 384; ränk 1966 s. 93; Svanberg 1991 s. 357; Söderström 1994 
s. 112). I en beskrivning från Lima socken i Västerdalarna heter det att riktigt 
fint messmör tillverkades av ren getmjölk. I regel ystade man varje dag och av 
överbliven blåmesa kokades först messmör av lös konsistens. Det förvarades 
i en för ändamålet särskild avsedd messmörbytta. Man kunde också koka det 
till en fastare konsistens, så kallat hårdmessmör, som användes till messmörs-
ost (Svanberg 1987 s. 215, 234; Svanberg 1991 s. 357). Getost tillverkades av 
oskummad getmjölk, ibland med tillsats av söt komjölk. Däremot tillreddes 
inte getsmör i någon större utsträckning. Smöret användes mest som fettämne 
vid beredning av läder och skinn, samt som skosmörja, men också som inbet-
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ningsmedel vid svartfärgning av likkistor, färdspannar och matskedar (ränk 
1966 s. 165–168; Svanberg 1987 s. 234; EU 26 314; ULMA 1457). 

I den gamla självhushållningen togs även köttet till vara. Getter slaktades 
i Västerdalarna på hösten så man slapp vinterfodra dem. Treårsbockar slak-
tades redan på eftersommaren ”då det syntes på rumpan att de voro tokiga”. 
De tre slaktterminerna i Västerdalarna var olsmässan (28 juli), Larsmässan 
(10 augusti) och Bartolomeusmässan (24 augusti). Slakt kunde också ske sent 
i november månad. Slakten kunde ske i stugan, men även på fähussvalen och 
gården. Småkreatursslakten utfördes av kvinnor, men männen biträdde ge-
nom att hålla fast djuren under stickningen och blodavtappningen. Slaktade 
man vuxna bockar skar man av pungen innan djuret stacks, eftersom köttet 
annars kunde bli illasmakande (Levander 1943 s. 315). 

omdömena om köttet varierar. ”Köttet kan ätas och är godt”, menade Lin-
né, medan Carl Peter Thunberg ansåg att det var sämre än fårkött, ”stundom 
osmakeligt”, men anger att det ändå åts färskt eller torkat av allmogen (Lönn-
berg 1913 s. 71; Thunberg 1798 s. 67). Anders Gustaf Barchaeus noterade i hal-
ländska Varberg 1773 att köttet var, vid sidan av skinnet, den viktigaste pro-

Figur 3:7. En getholk, en mindre kärna som användes för att kärna av grädden 
från getmjölken, från Älvdalen, Dalarna 1919. (Teckning: O. Gullberg, ULMA 
468, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala.)



»GETTEr HAFWA BåDE SIN STorA FörMoN oCH STorA oLÄGENHET«

61

dukten man fick från geten (Barchaeus 1924 s. 52). Från Södermanland heter 
det emellertid att man satte föga värde på köttet, eftersom det ansågs smaka 
fränt (Ericsson 1989 s. 90). Data från ångermanland uppger att av köttet från 
späda killingar gjorde man sylta, s.k. getkräm eller getsylta. ”Det gick just inte 
att göra något annat av dem”, heter det i en uppteckning från Arnäs (Söder-
ström 1994 s. 178). På Gotland prisades killingstekarna som gillesmat för de 
som deltog i skörden (Säve 1941 s. 62). I 1900-talets Sverige användes get- och 
killingkött för tillverkning av olika charkuterivaror (Sjödin 1970 s. 127). Blodet 
har givitvis tagits tillvara vid slakten och använts till korv eller klimp. Av 
nätmage eller tjocktarm förfärdigade man korvskinn (Levander 1943 s. 317).

Den kastrerade bocken blev bättre gödd än den okastrerade, framhöll re-
dan hälsingeprosten olof Broman på 1720-talet (Broman 1912–54 s. 154). De 
kunde gällas redan vid 2 månaders ålder. Broman uppger att det skulle ske 
när månen var i nedan. Att kastrera bockarna var åtminstone i Västerdalarna 
kvinnornas uppgift. I allmänhet skars ett hål på pungen och så smorde man 
såret med smör och drog hastigt ut testiklarna. På vissa håll drogs testiklarna 
ut med tänderna (Levander 1947 s. 298). I Älvdalen ansågs bockens testiklar ge 
en god smak åt hackmaten (Levander 1943 s. 318).

Andra nyttigheter
En viktig nyttighet som allmogen fick från geten var skinnet. Barchaeus (1924 
s. 52) anger från Varberg att männen sämskade bockskinnen och använde dem 
till västar och undertröjor. ”Killingskin brukas mycket i Helsingland til päl-
sar med håren vända utåt”, skriver Thunberg (1798 s. 67). Från Södermanland 
heter det att det beredda skinnet med kvarsittande hår gav ett förträffligt 
pälsfoder. Ännu 1830 fanns i Södermanland kvinnodräkter som var fodrade 
med getskinn och de ansågs på flera sätt vara överlägsna fårskinn. Det medde-
las också att det bereddes sämskade byxor av getskinn (Ericsson 1989 s. 90). I 
Småland var benkläderna på 1830-talet i regel av hemberett bockskinn, färgat 
med gulockra (Wistrand 1903, s. 233). I Västerdalarna betades och bereddes 
getskinnen på gårdarna. Skinnen användes dels till manspälsar, dels till blås-
bälgar i smedjorna (Svanberg 1987 s. 234). Men även kvinnornas snörliv och 
skinnförkläden kunde vara gjorda av getskinn (odstedt 1953 s. 209, 227). också 
städernas skomakare kunde efterfråga getskinn. Den sprättige Mollberg i Bell-
mans epistel 56 var klädd i svart rock och flor, med karduanshandskar och 
bockskinnsskor (Bellman 1927 s. 191). Bocktaskan tillvaratogs som förvarings-
påse för hästskosöm under färder. I Malung krängde man bockens pung över 
änden av en lagom grov avsågad stång och torkade den så, varefter det blev en 
förvaringsask för småsaker (Levander 1943 s. 318).

Getraggen, d.v.s. getens grovfibriga hår, har används till en rad ändamål. 
Spunnet gethårsgarn är vattenfrånstötande och därför lämpligt till sockor och 
vantar. Med tjocka raggsockor kunde man till och med gå ute i snön (Levan-
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der 1943 s. 261, 291; Fägerborg 1986 s. 128). ”Gete-Hår och Båck-ragg tiena til 
stoppning och til fyllning i Sängkläder för Folcket” (Salander 1727 s. 43). 

Horn och ben tillhör människans tidigast utnyttjade råmaterial. I det för-
industriella bondesamhället hade föremål av horn en mångsidig användning. 
Jägare använde små horn från killingar att förvara knallhattarna i. Gethorn 
nyttjades till skomakargneda och skräddargneda, ett slags redskap (Svanberg 
2001 s. 145). Bockhorn användes dessutom till smörjhorn (Levander 1943 s. 317; 
Söderström 1994 s. 44; Svanberg 1987 s. 230). Särskilt vallhjon tillverkade över 
hela Sverige blåsinstrument av bockhorn. Lurar av bockhorn är kända åtmins-
tone sedan medeltiden och ännu i början av 1900-talet användes de i stora 
delar av fäbodområdet (Johnson 1986 s. 122). Instrumentet var ganska enkelt 
att göra. Man tog hornet efter en gammal bock, drog ur kvicken och skar bort 
hornspetsen tills det blev ett stort hål. Sedan borrade man hål på sidan. Per 
osbeck uppger på 1700-talet att han i Halland hörde getherdarna ”blåsa på 
dem, och funnit at både Psalmer och andra stycken kunnat spelas på dem. Et 
hål på ena sedan utgör hela konsten” (osbeck 1996 s. 28). Byskomakaren Jonas 
Stolt i Högsby socken i Kalmar län mindes bockhornsmusiken från det tidiga 
1800-talet och fann den angenäm ”därför att den alltid hördes på våren och 
gjorde samma verkan på sinnet, som när man först får höra vårfåglarna” (Stolt 
1972 s. 81). Getklövar tillhörde skomakarens utrustning. De användes till puts-
holt, det vill säga ett klubbliknande putsredskap som begagnades för polering 
av klackar och sulor. (Levander 1947 s. 317).

Till de nyttigheter geten tillhandahåller för människorna bör också nämnas 
spillningen. ”Jag känner ingen bätre gödzel för åkrarna”, hävdade exempelvis 
Pehr osbeck (1996 s. 28) med erfarenhet från 1700-talets Halland.

Getprodukter vid sjukdomsbot
Getmjölk har redan på medeltiden och fortsatt in i vår tid ansetts vare en 
hälsosam och stärkande dryck, som kunde föreskrivas mot en rad åkommor 
(Bernström 1960 sp. 292; Tillhagen 1958 s. 155–156). Mjölken föder väl, och 
driver urin och skall dessutom vara bra mot lungsot, hävdade exempelvis 
Linné (Lönnberg 1913 s. 71). Getmjölk ordinerades mot lungsot, heter det i en 
uppteckning från Småland, och kikhosta i en annan från Medelpad (ULMA 
2697:2 s. 4; EU 23 375). Getmjölk användes ofta som kaffegrädde. Getgrädde 
ansågs särskilt hälsobringande, något som omvittnas i många uppteckningar. 
Den anges som särskilt verksam mot ”bröstsjuka” (Fägerborg 1986 s. 127). Li-
kaså har getost kunnat användas i medicinskt syfte. redan olaus Magnus (Bok 
XVII kap. 23) nämner att getost kunde appliceras på svullnader. Getmessmör 
har ansetts ha laxativ verkan (Tillhagen 1958 s. 173). 

Talg från get har, i likhet med andra animaliska fetter, flitigt använts i den 
folkliga läkekonsten. Bocktalg har exempelvis rekommenderats mot hemor-
rojder och kunde ingå i plåster mot benröta (Tillhagen 1958 s. 175, 235). Men 
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bocktalg och killingister har också använts mot hosta, kontusion och pleurit 
inom den officinella medicinen (Linnaeus 2011 s. 10). ”I medicin brukas talgen 
i plåster, som ett discutiens”, uppger Linné i en föreläsning (Lönnberg 1913 
s. 71). Linné använde själv bocktalg: ”Min flus continuerar mäst hwar afton; 
då jag smort fötterna med båcktalg, har han gifwit sig på ett par aftnar, men 
kommer igen”, skriver han i ett brev till Abraham Bäck. Ännu i början av 
1900-talet efterfrågades bocktalg på apoteken, och sågs länge som ett specifikt 
medel mot fotsvett (Linnaeus 2011 not 20).

Även getblod har kommit till nytta och finns omnämnd i den gamla skol-
medicinen redan hos Benedictus olai 1578. Blodet ”brukas i Pleuresie, skall 
och drifwa sten”, meddelar Linné (Lönnberg 1913 s. 71). Inom folkmedicinen 
uppges att bockblod, enligt uppteckningsmaterial från Bohuslän, ansetts kun-
na bota impotens (Tillhagen 1958 s. 131). Getgalla har rekommenderats i den 
folkliga sjukdomsboten, likaså geturin. Det senare kunde användas mot öron-
värk hos barn (ULMA 2238 s. 4).

Språkliga uttryck och folkliga upptåg
Genom sitt utseende och sitt beteende har tamgeten, som Annika Karlholm 
och Eva Thelin visar i sina bidrag, haft ett stort inflytande också på folkligt 
språkbruk, såsom ordspråk, talesätt och idiomatiska uttryck. Som exempel 
kan nämnas att i ett talesätt från ångermanland heter det ”gläd dig inte, du 
blacka get, åt killingen du fick i fjol, han är död”, som på ett skämtsamt sätt 
varnar den tilltalade för att inte glädja sig över något. Ett slags allmogens jan-
telag (Söderström 1994 s. 178). 

Även i åtskilliga sockenboöknamn återfinns bock och get, exempelvis 
Brunskogs bockar och Mangskogs getter, där attribueringen har ett pejorativt 
syfte. Djurord har varit vanliga för att förklena grannorternas befolkningar 
(Ejdestam 1942 s. 51; Edlund 1985 s. 57–59). I dag har sådana sockenboöknamn 
blivit identitetssymboler. Sedan 1995 finns i Brunskog en staty av Brûnske-
bocken, som det heter lokalt, och tjänar som emblem för bygden. 

Många folkliga traditioner är inspirerade av getabockens väsen. En vanlig 
lek bland ungdomslagen förr i tiden var att en person vid vissa fester klädde ut 
sig till bock och deltog i tiggarvandringar och upptåg. Mest bekant är julbock-
en, som är en specifik nordisk företeelse. Det var ursprungligen en till bock 
utklädd deltagare i de julbocksupptåg som ännu under 1800-talet utgjorde 
julhelgens främsta nöje och var ett sätt att samla gåvor i form av mat, dryck 
och pengar till ungdomens julfester. Den utklädda bocken var försedd med ett 
bockhuvud, fäst på ett skaft och utformad i mer eller mindre realistiskt ut-
seende. Ungdomarna gick från gård till gård och sjöng en julbocksvisa, medan 
bocken med krumsprång och bräkanden roade de vuxna och skrämde barnen. 
Värdfolket på gården överlämnade i samband med detta gåvor till ungdomar-
na. Seden med julbocken som gick från hus till hus och sjöng sånger dagarna 



InGvAR SvAnbeRG

64

innan julafton var fram till mitten av 1800-talet utbredd i Sverige. När jul-
klappar började bli vanliga blev julbocken den förste julklappsutdelaren ända 
tills den mot 1800-talets slut ersattes av jultomten. De äldsta omnämnanden 
av julbocken är i Sverige förordningar från början av 1700-talet. 

Halmfigurer, bl.a. i form av bockar, användes som bordsdekoration vid olika 
festbruk, bl.a. vid jul. Senare har just halmbocken tagits upp av hemslöjdsrö-
relsen och blivit en del av våra moderna jultraditioner (Schager 1989). Den 
stora halmbocken, Gävlebocken, som sedan 1966 varje år sätts upp i Gävle har 
blivit en angelägenhet för hela Sverige. 

Vissa folkliga lekar med stor spridning är förknippade med bocken. Många 
av oss känner till gissningsleken ”Buller i bock”, där någon ställer sig bakom 
ryggen på en kamrat och dunkar hen i ryggen och säger ”buller i bock” och 
samtidigt visar upp ett antal fingrar som kamraten skall gissa hur många de är. 
Denna lek finns omnämnd redan i den romerska författaren Petronius skild-
ring av Trimalchios gästabud, skriven på 70-talet efter vår tideräknings början. 
Även där anropas bocken i ramsan ”Bucca, bucca, quot sunt hic?” (‘Bock, bock, 
hur många är det’). I Sverige finns leken belagd sedan 1700-talet. Gissningsle-
kar av detta slag kan ha mycket hög ålder och här, liksom i många andra fall, 
förvaltar barn traditioner som sträcker sig tillbaka till forntiden (Tillhagen & 
Dencker 1949 s. 10–11, 303, Tillhagen & Dencker 1950 s. 54). 

Att leka blindbock där en deltagare är försedd med en ögonbindel försöker 
fånga någon av de andra deltagarna, är en annan gammal sällskapslek, som vi 
minns från barnkalas och som har stor spridning och variation. På 1700-talet 
lektes den även i kungagemak av bevarade anteckningar från Gustav III hov 
att döma. Ytterligare lekar, exempelvis Slakta bocken, omnämns i de kultur-
historiska källorna (Tillhagen & Dencker 1950 s. 36–51). 

Här kan också nämnas att geten ingår i emblematiken. I såväl Hudiksvalls 
som Ljusdals nuvarande kommunvapen återfinner man bockhuvuden. På Var-
bergs kommunvapen kan man se en hel bock. 

Getens tillbakagång och återkomst
Trots upprepade försök att på nytt popularisera gethållning under 1900-talet 
har det aldrig riktigt lyckats. Vi har nämnt strävanden efter att öka gethåll-
ning i städerna under första världskriget, då livsmedelsbrist stod för dörren 
och upprepade hungerdemonstrationer genomfördes. I början av 1900-talet 
försökte dessutom hushållningssällskapen att befrämja geten som husdjur. Det 
skapades därför flera getavelsföreningar, exempelvis i Västernorrland och i 
Västmanland. åtskilliga handböcker utkom (Funkquist 1913; Nyström 1913). 
Trots sådana ansträngningar har getternas antal fortgått att minska under hela 
1900-talet. Vid tiden för andra världskriget räknades bara 40 000 getter i hela 
landet. Minskningen har fortsatt (SCB 1959 s. 62).
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De senaste åren har man återigen kunnat förmärka ett pånyttfött intresse 
för geten. Agronomen Erik Sjödin (1970) har varit en viktig tillskyndare för 
gethållning i Sverige. Det finns ett växande intresse för att bevara de lokala 
lantrasgetter som finns i landet. Genbank upprätthålls för närvarande för all-
mogegetraserna göingeget, jämtget och lappget. Dessa är närmast att betrakta 
som hobbydjur och återfinns ofta i djurparker, friluftsmuseer, på 4-H-gårdar, 
men också av privata djurägare. Afrikanska dvärggetter, som är ett renodlat 
hobbydjur med ursprung i Västafrika, hålls gärna i de svenska djurparkernas 
klapp- eller kontakthagar för barn, men de hålls också som ett hobbydjur av 
privatpersoner (Svanberg 2016 s. 103). De högmjölkande getter som hålls som 
produktionsdjur på getfarmer kallas lantrasgetter eller svensk lantrasget. Get-
ost i olika former efterfrågas på marknaden. I början av ett nytt millenium 
kan vi konstatera att geten är på frammarsch igen, även om den givetvis aldrig 
kommer att få den betydelse den en gång hade.
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