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Silkedocka och Generalen
Namn och dialektala benämningar på getter 
och bockar i Sverige

Katharina Leibring 

Abstract: Silk-Doll and the General: Names and dialectal designations for goats in 
Sweden

In this paper, names of female and male goats in Sweden are presented and discussed. 
The focus is on names in the older agrarian society, i.e. from the mid 18th century to 
around 1920. The names studied are divided into groups according to the intentions 
of the name giver, in which context the appropriateness of a name for its bearer is 
an important factor. Most names are related to some feature of the bearer, especially 
the colour of its coat or markings, but many are simply laudatory. There are many 
similarities between older names of cattle and names given to goats, not least the 
many colour-related names, the gender-denoting final elements, and the limited use 
of personal names. Part of the paper is also devoted to various dialectal words used 
to define male and female goats of different ages. 

Keywords: goat names, animal names, dialectal words, colours of goats, reasons for 
naming

Inledning
Vi människor namnger inte bara andra människor och platser utan också våra 
husdjur. Detta har vi gjort under mycket lång tid. Bevarade namn på tamdjur 
finns redan från faraonernas Egypten och det mykenska Kreta, om än inte på 
det här aktuella djurslaget getter. Från fornnordisk mytologi känner vi till så-
väl geten Heidrun som Tors båda bockar Tanngnióstr och Tanngrisnir. Ett an-
tal bocknamn finns också i Snorres Edda. När vi kommer fram till 1700-talet 
finner vi gott om getnamn i svenska bouppteckningar från vissa av de regioner 
där getter var tillåtna. Mer om var i Sverige getter inte fick hållas finns att läsa 
i Örjan Kardells uppsats i denna volym. De äldre namnen kan ge oss upplys-
ningar om hur getterna såg ut, liksom inblickar i den samtida synen på djuren 
och besättningarnas storlek och åldersmässiga fördelning. För dagens getägare 
kanske de här diskuterade namnen kan inspirera till andra namn än de som 
nu är vanliga. I den här uppsatsen kommer jag framförallt att behandla äldre 
tiders getnamn. Jag tar också upp några dialektala ord som använts om bockar 
och getter, särskilt för att beteckna djur av olika ålder.
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Källor och material för äldre tiders getnamn
Uppgifter om vilka namn på getter som använts får sökas på många olika 
håll. Förutom i de redan nämnda bouppteckningarna (varav många nu finns 
inskannade och tillgängliga via riksarkivets webbplats, den så kallade digitala 
forskarsalen) döljer sig getnamn i de insamlingar av dialektord och namn som 
gjordes runt förra sekelskiftet. Somliga av dessa äldre getnamn finns återgivna 
i hembygdsböcker och olika lokalhistoriska verk, medan andra fortfarande är 
dolda i olika traditionsarkiv.

Pionjären som folkminnesforskare, Johan Nordlander, lät redan 1880 trycka 
insamlade getnamn med förklaringar i sitt stora arbete Norrländska husdjurs-
namn. Wolter Ehn har givit vissa namn i sin uppsats om djurnamn från 1986, 
liksom Otto blixt (1985) och Karl Trotzig (1924) från Dalarna. Det finns inga 
böcker som behandlar getnamn i Sverige, men i Norge utkom 1994 en bok 
om norska getnamn skriven av agronomen asbjørn Karbø och namnforskaren 
Kristoffer Kruken med titeln Blåmann og Lykle. Genom den boken, som be-
handlar både nutida och äldre getnamn i Norge, ser vi att det har varit stora 
likheter mellan namnen i Norge och Sverige. Över huvud taget har getnamn 
intresserat de norska språkforskarna mer än de svenska, kanske eftersom ge-
ten spelat en större roll i det norska jordbrukssamhället. Några större under-
sökningar och analyser av getnamn har publicerats av Helge Fonnum från Ål 
i Hallingdal (1929), Hallfrid Christiansen från Nordnorge (1938) och gudlaug 
Nedrelid från sydvästra Norge (1994). 

I bouppteckningar från främst Värmland, Västmanland och Dalarna kan vi 
finna getnamn från 1700-talet. Dessa bouppteckningar är mycket värdefulla 
för alla intresserade av kultur- och agrarhistoria eftersom de ger ögonblicks-
bilder av vad olika hem och gårdar hade för ägodelar. Även om diskussioner 
har förts om där kan ha varit en systematisk undervärdering av vad som upp-
gavs (se om detta bl.a. gadd 1983, särskilt s. 72 f.), och om de är relevanta för 
befolkningen i sin helhet (se Hallén 2007) är de en närmast outsinlig källa till 
information. Husdjur är naturligtvis upptagna, men om namnen finns note-
rade beror dels på vilket djurslag det gäller, dels på skrivartraditioner på olika 
orter. Generellt tycks djurnamn ha skrivits ner oftare i Svealand än i i södra 
och norra Sverige, men undantagen är många. De djur som sköttes indivi-
duellt, t.ex. mjölkades, och som det fanns fler av än en på gården, är oftast 
namnuppgivna. Det gäller då i första hand kor, i andra hand getter och oxar. 
Eftersom hästarna ofta var fåtaliga på varje gård har de sällan fått sina even-
tuella namn förtecknade. Det finns indikationer på att bondhästarna inte lika 
ofta begåvades med individuella namn, eller åtminstone att dessa namn inte 
användes (Leibring 2000 s. 30 f.).

Många av namnen i bouppteckningar från 1700-talet återfinns också i tra-
ditionsarkivens insamlingar från sekelskiftet 1900. Jag behandlar därför alla 
dessa namn som en enhet – vi kan inte fastslå hur långt tillbaka dessa namn 
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användes i det traditionella agrarsamhället, men vi vet att de användes i åt-
minstone ett par hundra år. i de källor jag använt kan ca 150 olika getnamn 
från 1700-talet beläggas och runt 250 från tiden 1880–1920. Till det kommer 
ett femtiotal olika bocknamn. Totalt är det ca 300 olika namn, somliga van-
ligare än andra.

Traditionsuppteckningarna där getter förekommer, från ca 1880 till 1930, 
kommer främst från norra hälften av Sverige. I den stora undersökning av hus-
djurens utbredning i Sverige som husdjursforskaren Erik Olof arenander lät 
genomföra runt år 1910 (ULMa 31224) tycks geten vara närmast försvunnen 
från södra Sverige. Vissa noteringar antyder att getter funnits tidigare i störrre 
områden. Så skriver man från Slöinge i Halland: ”Ej getter i trakten, möjligen 
någon backstugusittare” och från Köla i västra Värmland: ”getter finnes ej mer 
i orten”. I åtminstone den senare trakten fanns det enligt bouppteckningarna 
gott om getter på 1700-talet. 

Viktiga namngivningsgrunder i äldre tid
De bevarade namnen kan delas upp i några stora grupper efter vad som lig-
ger bakom namngivningen och hur nära namnet är kopplat till det enskilda 
djuret. i min avhandling om nötkreatursnamn (Leibring 2000) urskiljde jag 
några grupper som jag med viss modifikation tillämpar också på getnamnen. 
grupperna är: 1. namn som karakteriserar individen, 2. allmänt berömmande 
namn, 3. mänskliga titlar. bland de äldre getnamnen finns även en grupp vad 
man kan kalla frågenamn, som jag inte funnit bland konamnen. Den gruppen 
blir därför en fjärde kategori. Utöver namnen i dessa grupper finns förstås ett 
antal svårtolkade och egendomliga namn som jag inte behandlar här. Ett större 
material behöver samlas in för att få ett säkrare underlag. Det råder ganska 
stor överensstämmelse mellan äldre tiders konamn och getnamn, inte minst i 
att det är en så stor variation i namnen och att så många namn är sammansatta 
av två namnleder. Ett förråd av vanliga efterleder har funnits för både getter 
och kor. Somliga efterleder används till båda djurarterna, men där finns också 
en del intressanta skillnader.

Namn som karakteriserar individen
Färg och teckning – En mycket viktigt och vanlig grund för namngivning var na-
turligtvis getens färg. De hela färger som tycks ha funnits enligt namn och upp-
teckningar är black, blå, grå, röd, svart och vit. Den välkände prosten Olof Bro-
man skriver i sitt arbete Glysisvallur från Hälsingland (del iii s. 152) att getterna 
där, alltså under 1700-talets första hälft, är vita, blacka, svarta eller spräckliga. 
Många namn som vittnar om blå, svart och vit färg är bevarade. Den blå färgen, 
som enligt namnen var vanligare i västra Sverige och är mycket vanlig i Norge 
(Karbø & Kruken 1994), tycks ha varit en blandning av svart, vitt och grått. 
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Mycket vanliga är namn av typen Blacka och Blacken, Blåa och Svarta, 
namn som egentligen bara identifierar ’den blacka’, ’den blacke’ (om en bock), 
’den svarta’ osv. blåa getter kunde i Värmland kallas för Blåvisa – ett getnamn 
som är vanligt i Norge i formen Blåveis, och alltså betyder ’blåsippa’. Paral-
lellnamnet Vitsippa finns från Dalarna. Men i materialet finns också många 
sammansatta namn där färgord ingår. Några exempel är Blåtuppa, Grådocka, 
Rödget, Svartkulla och Vitpiga. Efterlederna betecknar på olika sätt att det är 
en honget och inte en bock som namngivits. Jag återkommer till vad de egent-
ligen betyder. Som färgangivande namn på bockar finns Blåbocken, Blåen, 
Blackman och Bockesvarten 

inte bara direkta färgadjektiv finns i getnamnen utan också ord som är me-
taforer för en viss färg. För vita getter har namnen Krita, Ripa, Snötuppa och 
Svana använts, liksom Svanbock för vita bockar. Och en harfärgad get kallades 
i Venjan helt enkelt Ärån – den dialekta formen av ’haren’. Varför en bock 
benämndes Skata i Norra råda 1760 vet vi inte; han kan ha varit svart-vit men 
kanske också lite extra benägen på att stjäla saker som skator brukar.

i likhet med konamnen anspelar många getnamn på olika slags fläckar el-
ler brokighet. Rosendocka, Fläcka, Botget och Krustuppa är några exempel. En 
bot är på värmländsk dialekt ’lapp, fläck’, medan adjektivet krusig ’småfläckig’ 
förekommer i norrländska dialekter och är vanligt i konamn. Även namnen 
Bockerosen och Rosbock om bockar hör hit.

Olika tecken på huvud eller kropp – Teckning på getens huvud kunde vara 
namngivande. En get som var glosig – hade olik färg runt ögonen jämfört med 
resten av kroppen – kunde kallas Glosa eller Glospiga. Om geten hade en mör-
kare färgteckning på nosen liknande en grimma kunde detta också ge upphov 
till namn som Grimdocka, Grimla och det vanliga Grimma. På motsvarande 
sätt kallas en bock i Ekshärad i Värmland 1778 för Grimbock. 

En karakteristisk utseende-
detalj hos vissa getter är de två 
skinntofsarna eller skinnbitarna 
som går ner på ömse sidor om 
halsen (Fig. 4:2). Det har funnits 
olika ord för dem i dialekterna 
och dessa ord har ingått i många 
getnamn. Några dialektala ord för 
dem är bjälla eller bjällra (Dalar-
na, Gästrikland, Ångermanland), 
klocka (Ånger manland), knepa 
(Dalarna), nyckel (Värmland), de 
olika varianterna tappel (Härje-
dalen), tippel (Jämtland), och täp-
pel (Hälsingland) och toppa eller 
tuppa ( Dalarna) (ULMa fråge-

Figur 4:1. En killing med tvåfärgad, ”grimmig” 
teckning. (Teckning: Carin Leibring Svedjedal.)
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listor M 32 och M 36; OSDs; OÖD). Klocka tycks vara ett ord som används 
idag (Carlberg 2015). i Norge kallas dessa utväxter lykler eller nykler, och Lykle 
har där under 1900-talet varit det allra vanligaste getnamnet (Karbø & Kruken 
1994 s. 42). Exempel på namn i Sverige som markerar att geten har dessa skinn-
tofsar är Bjällertuppa, Klockrosa, Nyckelpiga, Nyckelanna,  Tippeldocka och 
Täppelfina. Också det enkla Bjälla användes som getnamn i Dalarna (OSDs; 
ULMa).

Figur 4:2. En get med ”täpplar”, 
skinnflikar på halsen. (Teckning: 
Carin Leibring Svedjedal.)
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Även tecken på getkroppen har inspirerat till namn i både Norge och Sve-
rige. Om en get (eller en ko) hade en större fläck på ryggens båda sidor sades 
hon vara ”salig” eller ”sadlig”. Fläcken liknades alltså vid en sadel. Namnen 
Salget, Salbock och Salla finns från 1700-talets Värmland, och från förra sekel-
skiftets Dalarna Sala och Saltuppa. Ett band runt geten eller bocken sågs som 
en gjord eller ett bälte och gav upphov till namnen Bälta, Bälteros och Jolbock 
(”Gjordbock”) och det stiliga Silverbälta. 

Figur 4:3. En ”gjordig” bock, med ljus teckning runt kroppen.  
(Teckning: Carin Leibring Svedjedal.)

Från hästarnas utseende känner vi till att en rand längs ryggraden kallas 
för ål. Samma term återfinns i namn som Ålget, Åldocka, Ålbock och Storåla; 
den mörka randen har säkert varit ett bra identifikationstecken. Till och med 
getens ben kunde inspirera, som i namnen Stöveldocka givet till en jämtländsk 
get med ludna fötter, och Stövla, som en get med svarta fötter kallades. 

Hornens form och storlek eller hornlöshet – En hornlös get sades i olika delar 
av landet att vara klackug (Dalarna), kullig eller kultig (Värmland), snuvug 
eller nuvig (Norrland). Vissa av dessa ord ingår också i getnamn som Kulta, 
Snubba och Snuva. Motsatsen, att stiliga horn kunde markeras, finns också 
som i Spira och Vitspira. Det från litteraturen (i Laura Fitinghoffs klassiker 
Barnen ifrån Frostmofjället) bekanta getnamnet Gullspira har jag dock inte 
lyckats belägga i uppteckningarna.

Inre egenskaper – att hålla getter har sina sidor. De kan hoppa och klättra 
bra, det vet alla som har haft getter, liksom att de är duktiga på att äta saker 
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som de inte får. Getternas livliga temperament och hoppglädje syns i namn 
som Dansdocka, Trippedansa, Sprätta, Tostra och Hoppedilla. Tostra betyder 
’yrhätta’ i ångermanländskan, och om geten Hoppedilla från Offerdal i Jämt-
land skrivs att hon var ”livad att hoppa” (ULMa 31224). Också bockarnas 
temperament kommer till synes i namnen Grymmen, Hurtig och Hoppedans.

Namnsamlaren Johan Nordlander konstaterade 1880 (s. 408) att ”många 
namn […] äro riktiga skällsord. Orsaken härtill har man naturligtvis att söka 
uti getens tjufaktiga och öfver hufvud odygdiga natur, hvarigenom hon vållar 
sin ägare och vallare förargelse och besvär.” Han kan dock inte visa upp så 
många rent negativa namn: Loppa, Lusa och Ohyran är några. Från de värm-
ländska bouppteckningarna finns också ett namn som får sägas vara rent nega-
tivt, nämligen Styggedotter i en bouppteckning från gunnarskog år 1790. Styg-
gen är ju ett noa-namn för djävulen. Nordlanders negativa uppfattning motsägs 
både av de många positivt laddade berömmande namn som finns bevarade (se 
nedan) och av vissa norska getnamnsforskares utsagor. Såväl Karbø & Kruken 
(1994 s. 59) som Nedrelid (1994 s. 172) skriver uttryckligt att de negativa nam-
nen är få, och av mer humoristiskt slag, som namnen Kjeltringen och Skitfilla. 
Karbø & Kruken ställer frågan (a.st.) om Nordlander ”personleg kan ha vore 
negativt innstilt til geiter, og derfor har kome i skade for å overdrive det som 
høvde med hans eiga opfatning.” Helge Fonnum (1929 s. 81) ansluter sig dock 
till Nordlanders inställning, ja, han skriver till och med: ”gjeita – som utvilsomt 
er fjellbondens lønnsomste husdyr – er slik en utrolig plageånd. Den som ikke 
har lert gjeita å kjenne, kan ikke forestille sig dens tyvaktighet, frekkhet og 
ødelseleggelselyst.” Christiansen påpekar från Nordnorge (1938 s. 331) att det 

Figur 4:4. En killing med ål, rand på ryggen.  
(Teckning: Carin Leibring Svedjedal.)
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inte alltid är de mest sympatiska egenskaperna som framhävs, men ger många 
exempel på rosande namn.

allmänt berömmande namn
Även om många, säkert de flesta, getnamn i äldre tid hade sina rötter i sär-
skilda utseendedrag hos bäraren har vi också ett antal mer allmänt beröm-
mande namn som alltså kunde ges till vilken get som helst oavsett hennes 
utseende. Många av dessa namn är sådana som även brukade ges till kor. Man 
kan säga att de ingick i ett känt djurnamnsförråd som, med dialektala variatio-
ner, användes över stora delar av Skandinavien. i de norska samlingarna finns 
alltså många motsvarande namn. De här namnen kunde vara både språkligt 
enkla och sammansatta och syftade ofta på skönhet eller snällhet. Ett antal 
vanliga berömmande eller smeksamma getnamn var Docka, Granna, Gullget, 
Silkedocka, Snälla, Sockertoppa och Vackerget. Några namn kunde också mer 
indirekt uttrycka beröm, som Grannvära (’finvädret’) från Jämtland, samt För-
mera och Yppersta från Värmland. 

Mänskliga titlar och benämningar
Till skillnad mot idag användes mycket få ”vanliga” personförnamn till husdju-
ren på 1700- och 1800-talet. Åtskillnaden mellan djur och människa på gården 
var tydlig i det avseendet. Enstaka mänskliga smekformer, som Pelle och Olle, 
kunde ges, men inte gärna sådana namn som människor döptes till. Däremot 
förekom det rätt ofta att husdjur, såväl kor som oxar och hästar, gavs mänsk-
liga titlar (se om dessa namntyper Leibring 2000 s. 367–372). Om det var ett 
sätt att berömma djuren, att karakterisera den enskilda individen eller ett sätt 
att driva med de människor som bar dessa titlar är svårt att veta i efterhand. 
Kanske har det ibland varit en blandning av dessa orsaker. Vi ser i källorna att 
getter har burit namn som Fröken, Grevinna, Jänta och Mamsella. I Venjan i 
Dalarna kunde getter runt år 1900 kallas för både Bröjdi (’bruden’) och Brask-
kulla, benämning på en slags tärna vid bröllop (ULMa 31224). bockar har haft 
namn som Generalen, Greven och Majorn. I det järnbruksrika norra Värmland 
fanns också på 1760-talet en bock vid namn Kassören. Man kan undra om det 
på något brukskontor där fanns någon kassör som inspirerat till namnet? 

Frågenamn
En speciell grupp getnamn är de som besvarar frågan ”vad heter geten?” med 
en skämtsam kommentar. Några exempel från Grangärde i Dalarna är bock-
namnet Fråga’n och getnamnen Dä-angår-dig-int, Om-du-visste och Frest [gis-
sa]’. Otto blixt (1968 s. 72) uppger att dessa namn är minst 150 år gamla. Johan 
Nordlander har i sin samling liknande frasnamn: Allstans-är-ho ’överallt-är-
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hon’, Rop-in-a ’ropa in henne’ och Vill-du-si-a ’vill du se henne’, de två första 
från Jämtland och det tredje från Hälsingland. De här namnen har stora lik-
heter med de frågenamn på hundar som var vanliga på 1800-talet och som till 
viss del levt kvar in i våra dagar. Hundarna kunde kallas för Gissa och Som-du, 
liksom Fråg-en (jämför bocknamnet Fråga’n), alla namn som näsvist besvarar 
frågan om vad hunden egentligen heter (Leibring 2014 s. 126). 

Några vanliga efterleder
Många av de äldre getnamnen, särskilt de som i förleden innehåller något 
beskrivande ord som färgadjektiv, är sammansatta av två namnelement där 
det senare alltid är ett feminint ord eller en feminin form. Denna senare del 
av namnet markerar då att det är en get (eller i varje fall ett hondjur) som bär 
namnet. En del efterleder återkommer i flera av källorna, och vi kan konsta-
tera att det nog funnits ett förråd av vanliga namnelement för getter. Några 
av dem användes också om kor, medan andra tycks ha varit specifika för get-
ter. För namn på bockar har efterlederna -bock, -man och -sven använts, alla 
tydligt maskulina ord. Några exempel från 1700-talet är Svanbock, Åkerman 
och Källarsven.

Dessa efterleder, som symboliserar hela geten, och där de flesta också kun-
de användas som enkla namn, tycks ha varit vanliga: dansa, docka, duva, ge-
ten (eller i dialektal form geta), piga, ros(a), spira, tuppa. Nästan alla är lätta 
att förstå varför de tagits i bruk i getnamn. Docka, duva och piga har säkert 
använts smeksamt – alla tre finns också som efterleder i konamn. Just dessa 
tre betecknar feminina varelser av det mindre slaget och har kanske därför 
blivit populära i djurnamn. Dansa tycks ha varit vanligare i getnamn än som 
konamn, måhända eftersom getter ju är rörligare och mer påhittiga. Namn-
elementet spira betecknar förmodligen en get med stiliga horn, och efterleden 
ros kunde ges till en fläckig, rosig, get men har också ett smeksamt tonfall. Just 
efterleden ros har varit en av de vanligaste i konamn i Sverige, ja, så vanlig att 
den helt förlorade sin sakliga syftning på fläckiga djur och kunde ges åt vilken 
ko som helst. Tuppa, och toppa, är, som jag skrivit ovan, en specificerande 
benämning på en get med tuppor, alltså skinnbitar på halsen, men det tycks 
ha fått en vidare användning och snarare betyda ’get’ i särskilt Dalarna med 
angränsande landskap. redan richard Dybeck återger 1846 i Svenska vallvisor 
en getvisa som inleds med ”Gettra mina! Tuppune!”. Dalmålsordboken (OÖD 
under toppa) uppger ”tuppa, tuppa” som lockrop. Get, spira och tuppa/toppa 
är efterleder som generellt tycks ha varit förbehållna getter medan de andra 
som jag här presenterat också förekommer i konamn. 

Somliga efterleder i de sammansatta namnen består däremot av ord för en 
viss del eller ett visst utseendedrag hos geten. Dessa kan vara kombinerade 
med ett färgadjektiv eller en storleksangivelse. Ett par exempel på det först-
nämnda är -halsa och -skalla i namnen Blåhalsa och Vitskalla. De getterna 
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hade förmodligen blå hals respektive vitt huvud. De vanliga namnen Bälta, 
Glosa, Grimma, Salla och Åla, som alla syftar på något drag i getens utseende 
kunde vid behov utvidgas till Silverbälta, Svartglosa, Lillgrimma, Blacksälla 
och Storåla. 

Sammanfattande om äldre get- och bocknamn
Vi kan av de bevarade namnen se att det fanns ett stort namnförråd som delvis 
varit gemensamt för Sverige och Norge. De vanligaste namnen var enkla och 
anspelade på något drag i utseendet: Blacka, Blåa, Glosa, Grimma, Loppa och 
Svarta är bland de mest frekventa. Vissa sammansatta namn, som Blackrosa, 
Blåtuppa, Dansdocka, Rosget, Salget och Silkedocka finns från flera håll i Sverige. 
Temperament och lynne spelade också roll i namngivningen, vilket avspeglas i 
de många namnen bildade till verben dansa och trippa. Många getter fick också 
smeksamma namn, t.ex. Sötnos, Tippelfina och Yppersta, vilket visar att de var 
uppskattade på gårdarna. Både bockar och getter kunde vidare namnges efter 
mänskliga titlar, gärna sådana med lite finare klang som Generalen och Gre-
vinna. Ytterst få getter tycks ha fått personnamn före 1800-talets mitt, medan 
sådana blev vanligare längre fram. I allt detta ser vi stora likheter med äldre 
tiders ko- och oxnamn. Dock användes där delvis olika efterleder för olika 
djurarter, och olika utseendedrag poängteras naturligt nog för de olika arterna. 

Moderna getnamn
Som visats på andra ställen i denna volym (bonow, Kardell, Persson, Svanberg) 
gick gethållningen kraftigt ner i Sverige redan under 1800-talet och minsk-
ningen fortsatte under hela 1900-talet. En av följderna av detta var att många 
av de gamla getnamnen togs ur bruk och nästan helt försvann ur det kollektiva 
minnet. Också de nuvarande större besättningarna och djurens mer likartade 
utseende har gjort att de gamla namnen blivit inaktuella. Jag har skrivit om 
den utvecklingen beträffande nötkreatur och deras namn i Sommargås och 
Stjärnberg (Leibring 2000 kap. 10–11). Det sistnämnda påpekas också av de 
norska forskarna Karbø & Kruken (1994). De noterar särskilt (s. 46) att det 
nu är så vanligt med vita getter att alla de gamla namn som anspelade på den 
färgen inte längre fungerar som särskiljande eller identifierande faktor. 

På dagens getter har användningen av populära personnamn blivit allt van-
ligare, liksom namnlån från kända personer. Det tycks som om avelsbockar är 
särskilt benägna att få kändisnamn som Elvis och Valentino. Samma fenomen 
kan ses beträffande avelstjurar (Leibring 2000 s. 439). Vissa av dagens getnamn 
kan dock avspegla bärarens utseende: Svartnos, Snövit och Gråfina är tre ex-
empel hämtade från försäljningsannonser på getsajter. Men de flesta av dagens 
getter tycks ha personnamn, såväl sådana som är populära bland småbarn, 
smekformer av vanliga namn och förnamn som är omoderna bland småbarn. 
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Vi ser samma trend här som för övriga husdjur, både produktionsdjur och 
sällskapsdjur (Leibring 2015 s. 144–148).

Dialektala benämningar för bock och get
De vanligaste benämningarna för bock (handjur) och get (hondjur) tycks ha 
varit just dessa ord. I traditionsuppteckningarna och i äldre dialektlitteratur 
finns få andra ord, förutom några för djur i olika ålder och om bocken är 
 kastrerad eller inte. Jag har använt mig av frågelistsvar från 1930-talet om 
benämningar på husdjur och deras kroppar (ULMa M 32, M 36), samt av den 
tidigare nämnde arenanders insamling från ca 1900 (ULMa 31224). inte hel-
ler dialektforskaren Delmar Olof Zetterholm (1937) har funnit särskilt många 
olika termer. att det är så liten variation kan möjligtvis bero på att gethåll-
ningen hade gått tillbaka så mycket när insamlingsarbetet gjordes att en del 
dialektala ord kan ha fallit i glömska. Mot det talar dock att det i 1700-tals-
handlingarna inte förekommer särskilt många olika termer. 

För att börja med ungen så tycks den ha kallats för killing över en stor del 
av Sverige. i Jämtland och gästrikland finns formen kill och på Gotland kilå. 
Kill kan möjligen vara en äldre form av killing. i Västergötland uppträder 
kedde och kedda för bock- respektive getkilling och i Östergötland finns for-
men kidde. För att särskilja han- och honkillingar används oftast bockkilling 
respektive getkilling. i Dalarna och Värmland finns även killingbock. En ej 
fullväxt get benämndes i Dalarna ibland lisslget, alltså ’lillget’.

För den unga geten finns ordet häna i södra och mellersta Norrland, Dalar-
na och gotland (Zetterholm 1937 s. 84–87; ULMa 31224). Ordet kan tidigare 
ha haft en större utbredning. i gästrikland finns också formen hänja och från 
Medelpad uppger arenander (ULMa 31224) henget om en get ”andra vintern”. 
I uppteckningarna ges olika besked om ordet har använts om en ung get som 
inte har killat, eller om en get som killat en gång. Förmodligen kan betydelsen 
ha varierat. Från Västerbotten uppges ordet killa för ung get som killat en 
gång, medan samma ord i Lappland betyder okillad get (ULMa M 36, ULMa 
31224). Den vuxna geten tycks genomgående ha kallats för just get förutom i 
Dalarna där ordet tuppa eller toppa också användes (se avsnittet om efterleder 
i getnamn ovan). Ett par smeksamma termer var könna i norra Värmland och 
gitta eller kitta i delar av Ångermanland respektive Dalarna.

beträffande bockarna finns en större variation i termerna beroende på om 
bocken var kastrerad eller inte. Här har dialektala ord oftast kombinerats med 
ordet bock, vilket dock allmänt användes ensamt. Den okastrerade bocken 
kallades i Värmland för ballbock eller brönnbock, i Dalarna brundbock, i Gäst-
rikland brunstbock, i Lappland gangebock, i Medelpad rönbock, rännebock eller 
språngbock i Västergötland och ranbock i Västmanland. För kastrerade bockar 
ingick oftast någon bildning till verbet gälla ’kastrera’: gällbock, gälling eller 
gällingsbock. 
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Den unga bocken om ett eller två år specificerades ofta genom någon form 
av det märkliga ordet risbit eller risbitare: resbitarbock i Jämtland och risbitbock 
i mellersta Sverige. I dialektuppteckningarna, och ännu mer i äldre källor, kan 
ordet skrivas resbet, respe och rispe med flera former och används där även om 
unga får och grisar. Vad betyder det så? rent språkligt består det av orden ris 
och bit eller bitare och betyder ’en som biter i riset, äter lövruskor och ris’. Det 
är ju en passande benämning på getter som ju ofta livnär sig på ris och buskar 
(se Perssons artikel om getternas behov av grenar och ris), och utfodrades med 
torkat löv och ris under vintern. Zetterholm tolkar termen som att den syftar 
på ett djur som ätit ris, alltså överlevt en vinter, vilket stämmer väl överens 
med åldersangivelserna i uppteckningarna (1937 s. 105 f.). Om termen använts 
först om getter och därefter fått en vidare användning om unga djur över hu-
vud taget, eller om den brukats om unga djur generellt från början är svårt att 
fastställa. Åtminstone redan på 1700-talet används den om flera djurslag, där-
ibland bockar. En lustig detalj från tiden runt år 1900 är att ordet risbitbock 
användes om unga, ostyriga pojkar i flera landskap.

avslutning
Man kan undra varför geten, som ju liksom fåren tillhörde småkreaturen, så 
ofta namngivits till skillnad mot de namnlösa fåren i Sverige. En viktig för-
klaring är naturligtvis att getterna mjölkades, något som fåren sällan gjordes, 
utom i vissa trakter. Genom mjölkningen och den dit kopplade killningen be-
traktades varje get som en individ. Djurens utseende varierade också mycket 
både beträffande färg och teckning, vilket kan ha gjort det lätt att särskilja 
dem och finna på lämpliga namn. getternas växlande temperament och lynne 
har också bidragit till namngivningen. Den stora mängden namn och namn-
element som varit spridda över landet kan vara en indikation på att vissa get-
namn har månghundraåriga anor. Om de här namnen återuppväcktes och togs 
i bruk igen vore det en kulturgärning.
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