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Getbär och bockblacka
Get och bock i folkliga växtbenämningar

Eva Thelin

Abstract: ‘Goat’ and ‘billy goat’ in folk names for plants

Plant names beginning with get (‘goat’ or ‘nanny goat’) or bock (‘billy goat’) are rela-
tively common in Swedish dialects. This article examines the various types of reasons 
for the choice of these name elements. One easily discernible group of names reflects 
an observed resemblance between some part of the goat’s body and (some part of) 
a plant. The orchid Dactylorhiza maculata, for instance, owes its name getjuver ‘goat 
udder’ to the fact that its tubers look like small udders. A fairly obvious reason for 
using get or bock is that goats like or are prepared to eat a particular plant. Bockhamp 
for rosebay willowherb (Epilobium angustifolium) and getsopp ‘goat’s mushroom’ are 
examples of this. In some cases get and bock have a pejorative function, indicating that 
the plant is troublesome in some way. These names occasionally seem to have been 
formed to contrast the plants concerned with similar but more useful ones. There 
are also a few names which probably relate to annual events connected with goats. 
Finally, names for which the underlying reasons are hard to establish are discussed. 
Among these are the names of various species of fern.

Keywords: popular plant names, Swedish dialects, reasons for names

Introduktion
I boken Se blomman från 2011 berättar Kerstin Ekman om sitt förhållande till 
växter och deras namn. Att växterna har namn är för henne avgörande, de 
ger ingångar till kunskap om växterna, gör att man kan finna sig till rätta i 
naturen. 

Namngiven står växten fram med något som liknar förtrolighet eller till och med 
ett djupare samband mellan oss som det är svårt att sätta ord på. Hur skulle jag 
kunna känna mig hemma i den gamla granskogen med hackspettens hål i stam-
marna om jag faktiskt inte kände igen tall, asp, gran och björk och alarna med grön 
strumpa av mossa längt ner, lingon, skvattram, ljung, blåbär, kråkbär och blådag-
giga odon, den fräcka kruståteln, harsyra, ekorrbär, sirlig skogsstjärna, väggmossa, 
husmossa, kammossa och några mossor till som jag faktiskt numera känner igen, 
bägarlavar eller ens kantareller? Vad skulle det vara för värld för mig om den inte 
ständigt genom vandringar och sedan genom bläddrandet i flororna hemma vid 
köksbordet presenterade sig och gav mig igenkännandets glädje nästa gång vi sågs 
(Ekman 2011 s. 16–17).



EVA ThEliN

86

De växtnamn Ekman räknar upp finns i de floror hon bläddrat i. här kom-
mer det i stället att handla om folkliga eller dialektala benämningar. En folklig 
benämning är vad det låter som. Benämningar som har skapats av folket – 
allmogen – till skillnad från de som växterna fått av lärda män. i den folkliga 
taxonomin har man utgått från vad som framstått som viktigt och relevant 
hos den enskilda växten. Det kan ha varit utseendet eller lukten, vad växten 
kan användas till, var den växer eller något annat som uppfattats som bety-
delsefullt. Växter som enligt vetenskapen är skilda arter har därför ibland 
uppfattats som en enda folklig art. Men den folkliga indelningen kan också 
vid behov vara mycket fin, så att flera ord används för en och samma växt. Ex-
empelvis förekommer det att olika stadier i växtens utveckling har uppmärk-
sammats med särskilda benämningar, på samma sätt som det är för vissa djur.

Ett antal gånger har jag nu nämnt ordet ”växtbenämning”. Kerstin Ekman 
använder i stället ”växtnamn”, liksom de flesta av oss gör i vardagslag. Men 
egentligen är det få växter som verkligen har namn. Riktigt gamla träd kan 
ha det och en del namnger sina käraste krukväxter. Men gullviva, brännässla 
och svinmålla är inga namn, utan benämningar eller beteckningar på växter.

Material och litteratur
Den här artikeln kommer att presentera folkliga växtbenämningar som inleds 
av bock- eller get-. Samtliga ord är hämtade från de samlingar av dialektord 
som förvaras vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Av botanisk re-
ferenslitteratur har jag främst använt mig av den norske botanikprofessorn 
Ove Arbo Høegs standardverk Planter og tradisjon (1974). han har dokumen-
terat benämningar på växter i norska dialekter och förmedlar etnobotaniska 
uppgifter som han samlat in runt omkring i Norge. För svensk del är det 
mest omfattande samlingsverket August lyttkens Svenska växtnamn, som ut-
kom 1904–1915. lyttkens återger praktiskt tagit alla förekommande skriftliga 
uppgifter från medeltiden till och med 1900-talets början. Ungefär hundra år 
senare utgavs trebandsverket Etnobiologi i Sverige, vars andra del, Människan 
och floran från 2005, behandlar växter. En publikation som endast tar upp 
benämningar från södra Sverige är språkforskaren Sten-Bertil Vides Sydsven-
ska växtnamn (1966). Från Den virtuella floran, som finns på Naturhistoriska 
riksmuseets webbplats, är alla latinska benämningar hämtade. 

Bakomliggande motiv
i dialektsamlingarna i Uppsala finns ett stort antal växtbenämningar som inne-
håller bock- eller get-. långt färre är beläggen för killing-. Jag kommer här att 
presentera dem utifrån vilka motiven tycks vara till att bock, get och killing 
kommit att ingå i benämningarna. i en artikel från 1967 påpekar Vide att det 
inte alltid är så lätt att fastställa motiv och att det ”[b]akom varje växtnamn 
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ligger ett eller två, någon gång flera motiv för namngivningen” (s. 18). Detta 
verkar gälla även för bock- och get-orden. Flera till synes tänkbara motiv före-
slås ofta i arkivmaterialet och litteraturen. Ibland är kanhända ett av motiven 
det ursprungliga, medan ett annat konstruerats i efterhand i ett försök att 
göra ordet mer begripligt, när det egentliga motivet inte längre är uppenbart. 
Andra gånger har nog fler än ett motiv funnits med i bilden redan från början. 

För norskt vidkommande har høeg (1974 s. 689) gjort en enkel klassifice-
ring av bock- och get-orden utifrån vad de syftar på och delat in dem i fyra 
grupper. Den första gruppen avser likhet. här handlar det både om likhet till 
det yttre och om ljudlikhet. Geitskjørpe (’liljekonvalj’, ’ekorrbär’) har till ex-
empel kallats så eftersom det hörs ett ljud som liknar getskrik, när barn lägger 
bladen mellan tummarna och blåser. Växter har också satts i samband med 
årets kalender och viktiga händelser som sker under året. När vitsippan (geita-
semmer) blommar ska killingarna ha fötts och mosippan (geitfivil) har setts 
som ett tecken på att getterna kan släppas på bete. Benämningar kan också 
syfta på växtens farlighet. Vad som kan hända om getter äter av stormhatten, 
ger bokkedaue en tydlig vink om. Høeg har slutligen en kategori med blandade 
motiv, där nedsättande användningar av geit- ingår. 

i den här artikeln kommer høegs klassificering att följas till viss del. Växter 
som tycks ha fått sin benämning utifrån att de äts av getter får dock bilda en 
egen kategori och vissa arter och benämningar som är särskilt välbelagda eller 
omdiskuterade behandlas för sig.

Motivet likhet
När man ser på de svenska benämningarna är det uppenbart att høegs första 
kategori likhet är väl representerad också hos oss. Olika delar av getens eller 
bockens kropp har fått ge namn åt växter och i de flesta fall är det inte svårt 
att se hur tankarna har gått. Getjuver eller getjuverblomma har använts om 
orkidén Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) enligt uppgifter från 
hälsingland, härjedalen, Jämtland, lappland och Västerbotten och i Norge 
har geitjur betecknat samma växt (høeg 1974 s. 473). här är det formen på 
orkidéns två rotknölar som man tyckt påminner om juver. Vanligare är annars 
att rotknölarna liknats vid händer och att man därför kallat växten för exem-
pelvis Jungfru Marie hand eller herrans händer. Från lappland har språkfors-
karen Karl-hampus Dahlstedt upptecknat att getjuver även använts om en 
annan orkidé, brudsporre (Gymnadenia conopsea). På getens juver sitter det 
spenar eller getpattar, vilket också är en benämning på getrams (Polygonatum 
odoratum) i Skåne. Här är det ramsens nerhängande blommor som minner om 
spenar. 

Getklövar har i Orsa i Dalarna betecknat käringtand (Lotus cornicula-
tus) och i Norge har gjeitklauv enligt høeg (1974 s. 434) använts om samma 
växt. Vanligare i både Sverige och Norge är annars att benämningen avsett 
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Figur 5:1. Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata.  
(Ur Carl Lindman, Bilder ur Nordens Flora (1917–26).) 
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 vattenklöver, se längre ned. Från Västergötland finns en uppgift om att getföt-
ter använts om kirskål (Aegopodium podagraria). hör rör det sig knappast om 
en benämning med folkligt ursprung. Aegopodium kommer nämligen av gre-
kiskans aix ’get’ och podion ’liten fot’, vilket enligt Den virtuella floran syftar 
på bladens form. På ett enstaka belägg från Småland uppges getnacke betyda 
gatkamomill (Matricaria matricarioides). Också Vide nämner uppgiften (1966 
s. 86), men ger inte någon förklaring till ordet. Och det är inte lätt att spåra 
någon uppenbar likhet hos växten med nacken på en get. Måhända är det 
gatkamomillens borstiga blad som påminner om raggen i getens nacke. Då är 
getöra och bocköra desto lättare att begripa sig på. i lappland, Västerbotten 
och Ångermanland är det ekorrbär (Maianthemum bifolium) som avses och här 
måste det vara de två stora blad som varje planta är försedd med som erinrar 
om öron. Från Östergötland finns i stället en uppgift om att getöra använts om 
nate. Upptecknaren berättar att getöra tillsammans med näckrosblad kunde 
ingå i så kallat sjöfoder. Alla natearter är vattenlevande och en del av dem har 
flytblad. Man får väl anta att det också här är bladen som tyckts likna getöron. 

Figur 5:2. Ekorrbär, 
 Maianthemum  bifolium. 

(Ur Carl Lindman, 
Bilder ur Nordens Flora 

(1917–26).)
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Det kan dock inte uteslutas att sjöfodret använts som föda åt getter, vilket i så 
fall kan ha bidragit till att det är just getens öron som naten liknats vid.

Bock ingår vidare i benämningen bocktaska, alltså ’bockpung’, som i  Dalarna 
har betecknat guckusko (Cypripedium calceolus). Här är det rimligen den sto-
ra, utskjutande blomläppen hos orkidén som är upphovet till benämningen. 
Bockskägg har använts om flera växter. En av dem är skägglav, enligt uppgifter 
från Skåne, Småland och Västergötland. även bocklav har använts om skägglav 
i Gästrikland. lavarnas skäggiga utseende har väl gjort att man liknat dem vid 
bockens haktofs, men det har säkert också haft sin betydelse att getter tycker 
om att äta dem. hos høeg (1974 s. 160f.) finns nämligen ett flertal uppgifter 
om detta, utan att det för den skull finns någon norsk benämning som inne-
håller geit- eller bukk-. Från Trysil, invid gränsen till Sverige, uppges att ”[l]av 
av gran og bjørk vart nytta til sauer og geiter. Ein hogg ned trea, drog heim 
kvistene og la dei i bingen. Geita er svært glad i lav på trea, tar det om som-
maren og, i skogen” (høeg 1974 s. 160f.). 

Bockskägg har också använts om gräs av olika slag. Enligt belägg från  Dalarna 
och Östergötland rör det sig om gräs som är hårt eller strävt. En östgötsk in-
formant beskriver det som att dä va sem bôsjt å de frestade lia. dä va på sterin 
joL dä väkkste sånna där tuver (’det var som borst och det frestade på liarna. 
det var på steril jord det växte sådana där tuvor’). I Värmland har bockskägg 
använts om kruståtel (Deschampsia flexuosa) och liknande arter. Enligt en en-
staka uppgift från Gotland har bockskägg betecknat åbrodd ( Artemisia abro-
tanum). Åbroddens finflikiga blad är väl det rimliga motivet till detta. Jämför 
getnacke ovan om gatkamomill, som har ett liknande bladverk. linné nämner i 
sin reseberättelse att bockskägg i Skåne har använts om pukvete (Melampyrum 
arvense), vars ax av cerise blommor och stödblad nog har kunnat uppfattas som 
ett skägg (linnaeus 1751). Slutligen finns det uppgifter från 1860- och 1870-ta-
lets Närke och Södermanland om att bockskägg använts om ängshaverrot (Tra-
gopogon pratensis). I det här fallet har associationen till bockens skägg inte skett 
i Sverige. Tragopogon innehåller grekiskans tragos ’bock’ och pogon ’skägg’ och 
skägget syftar enligt Den virtuella floran på frukternas fjäderpensel. Benäm-
ningsmotivet har fått genomslag i flera språk, som i norskans geitskjegg, dans-
kans Eng-Gedeskæg, finskans pukinparta, engelskans goat’s beard och tyskans 
Wiesen-Bocksbart. Också ordet ängshaverrot anknyter till bocken, eftersom 
haver enligt SAOB är detsamma som isländskans hafr ’bock’.

Bockhorn har i halland, Skåne, Småland och Västergötland använts om 
mjöldryga (Claviceps purpurea). i augusti 2002 presenterade Naturhistoriska 
riksmuseet mjöldrygan som Månadens kryptogam på webben. Där kan man 
inhämta att mjöldrygan är en svamp som angriper gräs och säd, framför allt 
råg. Angreppet leder till att fruktämnena på gräset eller säden växer till och 
omvandlas till mörka, hornliknande utväxter. Förr ansågs mjöldrygan nyttig 
för att utväxterna bidrog till att ”dryga ut mjölet” och i dialekterna kunde den 
kallas mjölöka av samma skäl. Det man då inte kände till var att den i själva 
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verket är mycket giftig. En effekt av giftigheten är att de yttre blodkärlen drar 
ihop sig, vilket, om det vill sig illa, leder till kallbrand och att kroppsdelar kan 
falla av.

Från Gästrikland finns en sentida uppgift om att bockhorn använts om 
skvattram (Rhododendron tomentosum). Sannolikt handlar det om en omstöp-
ning av bockpors, som är den vanliga benämningen för denna art i Gästrikland. 
Kanske har skvattramens smala blad tyckts likna horn. Enligt ett belägg från 
Värmland har bockhorn använts om vit mandelpotatis på grund av potatisens 
långa och böjda form.

Växter som getföda
När get- och bock-benämningarna inte är uppkallelser efter en del av djurets 
kropp, innehåller orden ofta efterleder som betecknar hela växten eller en 
central del av växten, t.ex. -blad, -buske, -bär, -lök, -rot eller -sopp. Get- och 
bock- är bestämmande förleder, där det varierar vad bestämningen syftar på. 
Ett uppenbart och ganska vanligt motiv är att växten äts av getter. Att getter 
äter en växt behöver inte betyda att de äter den med förtjusning och föredrar 
den framför andra växter. Det kan också innebära att getterna är de enda som 
håller till godo med en växt som undviks av andra betesdjur. Uppgifter om 
vad getter vill och inte vill äta är relativt knapphändiga i litteraturen och för 
att få fram fler och tillförlitligare uppgifter har jag vänt mig till deltagare vid 
symposiet som bidragit med värdefulla upplysningar.

En växt getter gärna äter är mjölke (Epilobium angustifolium). Mjölken är en 
växt med synnerligen många folkliga benämningar och användningsområden 
(se Edlund 1990 och Människan och floran, s. 193f.) En av benämningarna är 
det skånska bockhamp, vilket Vide (1966 s. 44) anser kommer sig av att den äts 
av getter och liknar hampa. Också bockrams el. -ram har använts om mjölke att 
döma av ganska många uppgifter från Värmland. linné uppger getstabb från 
Västergötland (linnaeus 1755). Getgräs eller getbuske har i Dalarna använts om 
älggräs (Filipendula ulmaria). Enligt høeg har älggräset haft viss användning 
som foder åt getter och han återger en uppgift från Skogn i Nord-Trøndelag 
om att gjeitgras kallas så ”fordi de tok’n på hausten og laget till kærve ... til sau 
og gjeit” (høeg 1974 s. 365). i Dalarna och hälsingland har getgräs även an-
vänts om skogskovall och ängskovall (Melampyrum sylvaticum resp. pratense). 
Dessa två arter, som man ofta inte gjort någon åtskillnad på, har ansetts som 
mycket näringsrika betesväxter (Människan och floran, s. 195). Från linsäll i 
Härjedalen har gettrösk upptecknats för kråkklöver (Potentilla palustris) och 
humleblomster (Geum rivale). Sannolikt har de två växterna betraktats som 
en och samma art, eftersom de är ganska lika om man ser till bladens form 
och blommornas färg. 

Om kråkklöver säger upptecknaren Erik Modin att getter äter den begär-
ligt. Också getrams har använts om kråkklöver i härjedalen och hälsingland. 
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Bocksleke avser i Hälsingland saltgräs (Puccinellia capillaris, men även hela 
släktet benämns saltgräs). Sleke är ju något salt som man ger åt kreatur att 
slicka på, och här får man anta att saltgräset har använts som sleke åt getter. 
Bockbröd är en ”svartgrå laf, växande å berg” enligt det enda belägget i dia-
lektsamlingarna från Bohuslän. høeg (1974 s. 159 f.) uppger att i Norge finns 
gjeitebrød belagt för släktet navellavar (Umbilicaria). Han beskriver dem som 
grå till svarta i färgen, mera sällan bruna. Nästan uteslutande växer de på 
stenar och bergväggar. inte sällan åts lavarna av människor, men det förekom 
också att getter lät sig smaka: ”Om vinteren, i tykk snø, skrapet gjeita snøen 
av stenene og spiste denne mosen. Derfor navnet.” (høeg 1974 s. 159). Getter 
är också svampätare och från hälsingland, härjedalen och Västerbotten finns 
det uppgifter om getsopp. Enligt en uppteckning från hede i härjedalen är 
svampen röd, men inte lika stor som ”kosvamp”. 

För att utfodra getter är det som bekant vanligt att använda ris av olika 
slag och getris är ett samlande begrepp i dialekterna för detta. Getrisbuske, 
getbuske m.fl. har använts för att beteckna specifika arter av träd och buskar 
som man tog riset ifrån. 

Som redan nämnts är stormhatten (släktet Aconitum) en växt som get-
ter bör hålla sig borta ifrån och den norska benämningen bokkedaue har sin 
motsvarighet i det svenska getdöd(e) om samma växt, belagt från Gagnef och 
Malung. En annan växt som getter gör bäst i att inte äta är skvattram (Rhodo-
dendron tomentosum) eller getpors.

Getpors
Den kraftigt doftande skvattramen har ofta kallats för getpors eller bockpors. 
Getpors är belagt från ett stort antal landskap över hela landet, bockpors från 
ett mer begränsat område: Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Västman-
land. Ovanliga benämningar är getblomma och getbut från Dalarna. Getpors 
som benämning för skvattram är mycket gammal med belägg från tidigt 1500-
tal (Söderwall). 

Först på senare år har man kommit fram till att skvattram tillhör släktet 
Rhododendron. Arter av rhododendron innehåller gifter som är mycket farliga 
för djur som får dem i sig och vad som händer när en get ätit några få blad av 
en rhododendronart beskrivs dramatiskt på webben av getägare i flera länder. 
Getterna har kräkts häftigt, drabbats av plågsamma magsmärtor och i värsta 
fall dött. Det verkar dock inte hindra getter från att äta av skvattram. i dia-
lektuppteckningar från hälsingland och härjedalen säger upptecknaren Erik 
Modin att geten är det enda tamdjur som äter skvattram och att det skulle 
vara motivet till get- som förled. Man bör dock inte bortse från att get- (och 
bock-) här kan ha använts nedsättande och att get- och bockpors fått sin för-
led genom att man satt den i relation till den i något avseende ”bättre” porsen 
(Myrica gale). Växterna är inte speciellt lika till utseendet, men båda karakte-
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riseras av en aromatisk lukt. Både getpors och bockpors har dock använts även 
om pors, om än i begränsad utsträckning. Enligt en enstaka uppgift från Fårö 
avser getpors ’krypvide’ (Salix repens). Att krypviden och skvattram i någon 
mån liknar varandra bör vara orsaken till benämningen. Från Närke uppger 
namnforskaren Jöran Sahlgren att getpors betecknat vattenklöver (Menyan-
thes trifoliata). 

Figur 5:3. Skvattram, Rhododendron tomentosum.  
(Ur Carl Lindman, Bilder ur Nordens Flora (1917–26).)
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Getbär och getapel
Av benämningarna på get- och bock- finns det några, där förleden har disku-
terats mer ingående i tidigare forskning. En av dem är getbär. i lappland och 
norra Västerbotten avser getbär svarta blåbär (Vaccinium myrtillus f. eprui-
nosum). Dialektala benämningar på bär har framför allt studerats av Karl-
Hampus Dahlstedt. I Det svenska vilhelminamålet (1950) undersöker han i ett 
längre kapitel bärnamn i Jämtland, Västerbotten, Ångermanland och Åsele, 
lycksele, Pite lappmarker samt anslutande områden i Norge (Dahlstedt 1950 
s. 41–112). Det Dahlstedt tydligt kan visa är att antalet benämningar på bär-
arter varierar kraftigt utifrån hur användbara bären varit i folkhushållningen. 
De mest eftertraktade bären, främst hjortron och lingon, har förhållandevis 
få benämningar, medan bär som uppfattats som mindervärdiga på något sätt, 
som smaklösa, oätliga, skadliga eller annat, har ett stort antal benämningar. 
Dit hör exempelvis odon och de svarta blåbären. Orsaken till att de minder-
värdiga bären fått de flesta benämningarna menar Dahlstedt är att man sällan 
haft något behov av att tala om dem utanför en liten krets, kanske bara bestå-
ende av den egna familjen. Då är förutsättningarna goda för att lokal variation 
ska uppstå. De användbara bären hjortron och lingon har man haft anledning 
att tala om i vidare kretsar och då har det omgivande samhället stabiliserat 
språkbruket. Ytterligare en iakttagelse Dahlstedt gör är att många av bären 
har ett djur som förled, t.ex. björn-, kråk-, orm-, hund- och häst-, och att de 
flesta av de förlederna har en nedsättande funktion. här skiljer återigen hjort-
ron och lingon ut sig genom att inte ha några benämningar med djurförleder.

De svarta blåbären såg man på många håll som i olika avseenden sämre 
än vanliga blåbär. Det är därför mycket troligt att get- i getbär haft nedsät-
tande innebörd. Men Dahlstedt för också fram en alternativ förklaring. Getbär 
skulle kunna vara en förkortad form av getslektbär, alltså bär som geten slickat 
på. Två av hans sagesmän i Fjällsjö i Ångermanland hade nämligen berättat att 
man trott att getterna slickat på bären så att de blivit svarta och att man där-
för inte skulle plocka dem. Det finns inga uppgifter om att ett ord getslektbär 
verkligen existerat, men det finns andra exempel på att man tänkt sig att ett 
djur slickat eller sugit på de svarta blåbären; ormslektbär är belagt från Väs-
terbotten och harslekabär och harasugenbär finns från Ångermanland. Den 
bakomliggande tanken är förstås att den matta hinna som finns på vanliga 
blåbär slickats eller sugits bort så att bären fått en blank och glänsande yta. 
Glansbär och blankblåbär är andra benämningar på de svarta blåbären som 
syftar på bärens polerade yttre.

Det finns också några belägg för getbär från sydligare trakter, men då avses 
helt andra arter. I Dalarna, Småland och på Gotland har getbär betecknat (bär 
av) brakved (Frangula alnus) och i Dalarna även ormbär (Paris quadrifolia), 
måbär (Ribes alpinum) och (bär av) skogstry (Lonicera xylosteum). För brakved 
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har även getbärsbuske, getbärsris, gethägg(buske) och getlövsbuske förekommit i 
Dalarna, liksom getbärsbuske som använts om skogstry och getbuske om både 
brakved och skogstry. Bären från dessa träd och buskar har, liksom de svarta 
blåbären, inte tagits till vara i folkhushållningen och Dahlstedt anser det där-
för rimligt att tänka sig att get- (i getbär) använts nedsättande också här. 

Ett annat trädslag som bildar bär är getapeln (Rhamnus cathartica). Det 
finns inget som tyder på att den benämningen haft en särskilt stark folklig 
förankring. i dialektsamlingarna finns bara ett litet antal, ofta ålderdomliga, 
belägg. På ett av dessa belägg, från Blekinge, uppges i stället olvon (Viburnum 
opulus). Förleden i getapel anses inte vara nedsättande, utan syftar enligt hell-
quists Svensk etymologisk ordbok på att ”det yttre trådiga barklagret liknar 
getragg”. Den uppfattningen går igen i den gotländska benämningen getbark(s)
träd (-buske), liksom i det kortare getbark, som även det använts på Gotland 
och dessutom, enligt linné, i Västergötland (linnaeus 1755). Från Blekinge, 
Gotland, Skåne och Småland är dock getbärsträd upptecknat. I Blekinge har 
det även betecknat fläder (Sambucus nigra) och på Gotland hagtornar (släktet 
Crataegus). Vide (1966 s. 86) förmedlar den skånska benämningen getentorns-
träd som tar fasta på att getapeln är försedd med tornar. Enligt en uppgift från 
Östergötland – som tycks mindre trovärdig – har getkål använts om getapel. 
De flesta övriga belägg för getkål från samma landskap avser vattenklöver. 

Förutom att bären från samtliga nämnda träd och buskar inte ansetts an-
vändbara, är det värt att lägga märke till att flera av arterna har liknande drag 
och kan ha betraktats som en och samma art. Det gäller även getapel, som 
särskilt liknar brakved och också tillhör samma familj. Enligt Den virtuella flo-
ran växer dessutom skogstry och måbär ofta intill varandra, vilket kanhända 
bidragit till att de kommit att benämnas på samma sätt.

Get- och bock- i nedsättande användning
Att get- och bock- som förled kan ha nedsättande innebörd har föreslagits 
för ganska många andra växter än getbär. En av dem är strättan (Angelica syl-
vestris), som kallas för getslöke eller getsleke i Idre i Dalarna och i Härjedalen. 
Från Idre är även killingslöke upptecknat utan att art preciseras, men sanno-
likt avses samma växt. Också i Norge används samma benämning, geitsløke, 
-sløkje, -slekje, -sleik o.d., för strätta (Norsk ordbok). høeg (1974 s. 221) menar 
att geit- har lagts till för att skilja strättan från sin snarlika släkting kvannen 
(Angelica archangelica) i de områden där kvanne kallas för sløke, sløkje o.d. 
Eftersom kvannen varit en särdeles användbar växt, har den mindre nyttjade 
strättan fått den särskiljande och samtidigt nedsättande förleden geit-. Men 
i de svenska uppteckningarna sägs också att getter gärna åt av strättan. Från 
idre uppges att ”getterna voro särskilt förtjusta i jittsjlekje” och från Tännäs att 
getslöken var omtyckt av getter och björn. 
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Figur 5:4. Strätta, Angelica sylvestris. (Ur Carl Lindman, Bilder ur Nordens Flora 
(1917–26).)
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Ytterligare växter med nedsättande förled förekommer. Vide föreslår det 
i ganska många fall i Sydsvenska växtnamn, men han säger vanligen inget om 
varför förleden skulle vara nedsättande för de enskilda växterna. i en året 
därpå utgiven uppsats har han dock delat in växterna i motivgrupper. För 
gruppen ”Användbarhet o. oanvändbarhet” (Vide 1967 s. 30f.) nämner han att 
djur kunnat användas som förleder för att uttrycka att ”en växt eller eller växt-
del är oanvändbar (eller mindervärdig)” och han exemplifierar med hundrova 
och hästkummin. Men Vide påpekar samtidigt att det i många fall är svårt eller 
omöjligt att avgöra om en djurförled verkligen är nedsättande eller om den har 
att göra med att växten är skadlig eller begärlig för djuren (Vide 1967 s. 31). 

Som vi har sett tidigare kan en enskild växt nedvärderas genom att kon-
trasteras mot en liknande ”bättre” växt. De svarta blåbären har ställts mot 
de blå, och strättan har jämförts med kvannen. høeg säger att när geit- an-
vänds nedsättande är det ”for planter som likner andre med bedre egenskaper” 
(høeg 1974 s. 689). Det kan tänkas gälla för fler växter än strättan och de 
svarta blåbären. (Jämför getpors ovan.) Två av de växter Vide (1966 s. 44) an-
sett ha en nedsättande förled är bockros ’svartrot’ (Scorzonera hispanica) belagt 
från Halland och bockrot ’bockrot’ (Pimpinella saxifraga) från Skåne, Småland, 
Västmanland och Ångermanland. Bockrot har också använts om ’slåtterfibbla’ 
(Hypochaeris maculata) i Närke. 

Ytterligare en benämning för bockrot är bockkummer, upptecknad från 
Ångermanland av Frans Bergvall. De småländska orden bocksäv ’veketåg’ (Jun-
cus effusus) samt getmysk och getris, vilka båda betyder getrams (Polygonatum 
odoratum) föreslås alla av Vide (1966 s. 44 resp. 86) ha nedsättande förled och 
detsamma säger han (s. 86) om getklöver från Skåne och getväppling från Hal-
land, Småland, Uppland och Västmanland, vilka båda avser ’getväppling’ (An-
thyllis vulneraria). 

De gotländska benämningarna getlök och getkepa (”gaitakaipa”), som vanli-
gen avser backlök (Allium oleraceum), har nog också en förled med nedsättande 
innebörd. Mjölk och smör tog smak av växten om korna ätit av den, vilket ett 
språkprov från Närs socken illustrerar: kaupman’n han luktäd på smörä ifall 
konar var äutsläptä pa ladingen att de int skudd lukt gaitlauk (’köpmannen han 
luktade på smöret ifall korna var utsläppta på ängen så att det inte skulle lukta 
getlök’). Från Fide socken uppges dessutom att man brukade gnugga sönder 
groddknopparna eller frukten på getlöken och lägga dem under körsbärsträd 
för att hålla fåglarna borta, eftersom de avskydde lukten. Getlöken kunde vara 
besvärlig också på andra sätt. De jär a häckänfälts ogras ti fa i jårdi u i sedi (’det 
är ett helvetes ogräs att få i jorden och i säden’) sägs från lau socken. 
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Benämningar på vattenklöver
En växt som har flera benämningar med både bock- och get- och där det finns 
olika åsikter om förleden är vattenklöver (Menyanthes trifoliata). i framför allt 
Skåne har bockblad använts, som är det allmänna ordet för vattenklöver i både 
Danmark och Norge. Den danske botanikern Johan lange har i Ordbog over 
Danmarks plantenavne gett några förslag till hur förleden i bukkeblad kan för-
klaras. Det kan handla om att getter äter bladen eller att växten använts som 
magmedicin för getter och andra idisslare. Men lange menar att förleden tro-
ligtvis också haft nedsättande betydelse. Språkforskaren Ingegerd Fries, som 

Figur 5:5. Vattenklöver, Menyanthes trifoliata.  
(Ur Carl Lindman, Bilder ur Nordens Flora (1917–26).)
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i en artikel diskuterat benämningen bockblad, håller den sistnämnda förkla-
ringen för troligast och menar att det kan vara bladens beska smak som ligger 
bakom (1975 s. 68). i Människan och floran (s. 412) räknas en rad benämningar 
för vattenklöver upp: getkål, getmes, getblad, getklöving, kråkfötter och slad-
derkål, vilka samtliga anses ha använts nedsättande. Två av dessa ord, getkål 
och getmes, är belagda från Dalarna och Östergötland respektive halland och 
Småland. För det senare ordet menar Vide (1966 s. 86) att förleden syftar på 
att vattenklövern äts endast av getter. Detta stöds av uppgifter i dialektsam-
lingarna. Från Gudmundrå i Ångermanland sägs att ”getterna lär vara synnerli-
gen begivna på att äta denna växt” och från Åre har dialektforskaren herman 
Geijer upptecknat om vattenklövern att hu e aptitlein at jeitrom å så lâusbät å 
fin te å slå (’hon är aptitlig för getterna och så lätt och fin att slå’). 

i Jämtland, lappland och Ångermanland har getklöv varit vanlig som benäm-
ning på vattenklöver. Geitklauv finns också i ett anslutande område i Norge och 
enligt Norsk ordbok rör det sig om samma ord som ’klöv på getfot’. För danskans 
del finns uppgifter i Ordbog over Danmarks plantenavne att gedeklov användes 
för vattenklöver redan på 1700-talet. även getklöving är belagt i dalsländsk dia-
lekt och getkloving nämns av linné (linnaeus 1755) från Jämtland. i dialekt-
samlingarna och i lyttkens Svenska växtnamn finns några uppgifter om att ef-
terleden är -klöver. lyttkens återger en sådan uppgift från Jämtland ur Samuel 
liljeblads Utkast til en svensk flora (1798) och också senare floror har omnämnt 
växten som getklöver. liljeblad har i sin flora ”mest antagit landskapsnamn, 
eller sådana som brukas i landsorterne”. Av dessa namn är det en del som han 
”enligt språkets art sökt at förbättra” (citat efter lyttkens s. 1869). Det jämtländ-
ska getklöver kan mycket väl falla in i den kategorin. ”Förbättringen” till -klöver 
är inte svår att tänka sig hur den gått till. Om de outslagna bladen formerar sig 
så att påminner om en getklöv, är likheten med klöverblad hos de utvecklade 
bladen ännu påtagligare. även de sentida dialektala belägg som finns för -klöver 
bör kunna förklaras med att samma iakttagelse gjorts av bladen. influenser från 
florabenämningen vattenklöver kan väl också ha spelat in.

Bockblad
En benämning som funnits länge i svenskan och diskuterats en del är bock-
blad. Som nämnts har den främst i Skåne använts om vattenklöver, men mest 
spridd är betydelsen liljekonvalj (Convallaria majalis). Den är belagd redan 
från tidigt 1600-tal och har levt kvar i dialekterna fr.o.m. norra Skåne upp 
t.o.m. Västerbotten. Andra mindre vanliga benämningar med bock- för lil-
jekonvalj är bockblacka, -bläcka, -blänga från Värmland, bockk(o)valla, bock-
bärsblomma, bockblomma eller -blomster från Dalarna och bockrams(blad och 
-blomma) från Hälsingland. Bock- dominerar helt som förled i förhållande till 
get-. Endast tre benämningar med get- förekommer: getbladlilja från Dalarna, 
getblomster från Ångermanland och getrams från Härjedalen. Bockblad, bock-
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blacka och bockbläcka har ofta använts om enbart liljekonvaljens blad, inte 
hela plantan. (Blacka och bläcka avser stora blad.). I Ångermanland har killing-
rams syftat på såväl blad som planta, medan samma benämning i Västerbotten 
i stället avsett ’ekorrbär’ (Maianthemum bifolium).

Bockblad kan också beteckna andra arter än vattenklöver och liljekon-
valj. Sparsamt upptecknade är ekorrbär (Maianthemum bifolium) från Dalar-
na, Härjedalen och Skåne (från Dalarna även bockbladblomma) och ormbär 
( Paris quadrifolia) från hälsingland. Ett fåtal spridda belägg finns för getrams 
( Polygonatum odoratum) och en enstaka närkingsk upptecknare anger svin-
rot (Scorzonera humilis). På Gotland har bockblad använts om vit näckros 
( Nymphaea alba). Hästhov (Tussilago farfara) finns det några uppgifter om 
från Skåne, medan det är hästhovens blad som kallats bockblad i Ore i Da-
larna. På ett enstaka skånskt belägg uppges kaprifol (Lonicera caprifolium), 
men här är det latinets caprifolium (capra ’get’, folium ’blad’) som är upphovet 
till benämningen. 

Vad kan det då finnas för motiv till bock som förled? i SAOB anges i arti-
keln bockblad att liljekonvalj, getrams och ekorrbär, som förr ansågs tillhöra 
samma släkte, möjligen har fått sin benämning av att deras ännu inte utslagna 
blad liknar bockens horn. Ingegerd Fries anser det däremot troligast att det är 
den nedsättande betydelsen hos bockblad i betydelsen ’vattenklöver’ som är 
den ursprungliga. Benämningen har sedan ”lätt kunnat utvidgas till att gälla 
sådan onyttig bladväxt i allmänhet”, vilket underlättats av att samtliga arter 
som benämns bockblad har blad med liknande utseende. Anledningen till att 
bockblad bevarats in i vår tid kan dock ha att göra med att bladen hos liljeväx-
terna liknar bockens öron. (Fries 1975 s. 69). 

Att den nedsättande betydelsen hos vattenklöver skulle vara den ursprung-
liga som sedan överförts till liljekonvalj och övriga arter ter sig dock inte sär-
skilt troligt. Av artikeln bockblad i SAOB framgår att det äldsta belägget för 
betydelsen vattenklöver är drygt hundra år yngre än det äldsta för liljekonvalj. 
Utbredningen för de två betydelserna skiljer sig ju också åt ganska markant.

Ofta har, som nämnts, bara bladen hos liljekonvalj uppmärksammats och 
dessa blad kan, till skillnad från vattenklöverns påfallande klöverlika blad, 
liknas vid öron. Detsamma gäller för flera av de andra växterna och det finns 
benämningar som tydligt visar detta. Ekorrbäret har kallats getöra och bock-
öra, men även musöra och råttöra. Haröron har använts om både liljekonvalj 
och ekorrbär. På Gotland, där bockblad betecknat vit näckros, kan väl de 
stora bladen också anspela på en likhet med bockens öron. Vi har ju sett hur 
en annan vattenväxt, nate, kallats för getöra. Allt detta sammantaget, menar 
jag, talar för att vi för ordet bockblad har att göra med (minst) två motiv, ett 
nedsättande för vattenklöver i södra Sverige och Danmark och ett som beto-
nar bladens likhet med (get)-öron för liljekonvalj och övriga växter i resten av 
Sverige. De uppgifter som finns om att vattenklövern äts av getter bör också 
tas hänsyn till.
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Anknytning till händelser under året
i dialekter i Ångermanland finner man orden bockbet och bockbettel. De an-
vänds om de skott av åkerfräken (Equisetum arvense) som tittar upp tidigt på 
våren i form av långa stjälkar med ett sporax i toppen. Det har funnits många 
ord för det här vårskottet – ett av de vanligare är gökbett. Enligt SAOB har 

Figur 5:6. Åkerfräken, Equisetum arvense.  
(Ur Carl Lindman, Bilder ur Nordens Flora (1917–26).)
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växtbenämningar som inleds med gök- vanligen att göra med att växterna 
blommar när göken gal om våren. Om något liknande gäller för bockbet(tel) 
skulle vi ha ett exempel på det som høeg i sin klassificering kallar ”kalender”. 
Något ska ske eller redan ha skett med getterna när bockbeten (-betteln) visar 
sig på våren. Också det hälsingska getblomster vitsippa (Anemone nemorosa) 
kan ha samband med någon vårlig händelse. Som nämnts har det norska geita-
semmer, som avser samma art, fått sin förled av att killingarna skulle ha fötts 
innan den blommade. 

På Gotland och i Västerdalarna har killingblomma betecknat blåsippa 
(Hepatica nobilis). Blåsippan har varit ett viktigt vårtecken i flera avseenden 
(Svanberg 2011 s. 155f.) och linné uppger att den ”blommar då Killingarne 
framkomma” (linnaeus 1745 s. 237). 

Problematiska fall
Det är inte alltid lika lätt att komma fram till varför bock eller get används 
som förled. Till de mer problematiska fallen hör ett antal benämningar som 
avser ormbunkar, nämligen: bockbräken, -bräk, -bräk(n)e från Småland, Väster-
götland och Öland, getbräk(na) från Västergötland, getkål från Östergötland, 
getrams från Dalsland, Västergötland och Värmland, getrova från Närke och 
Östergötland samt getstabb från Bohuslän och Dalsland. Ofta anges betydelsen 
bara som ’ormbunke’, ’ett slags ormbunke’ o. likn., men i de fall en specifik art 
nämns är örnbräken (Pteridium aquilinum) den vanligast förekommande. Get-
kål avser dock bara majbräken (Athyrium filix-femina) och getrova betecknar 
majbräken eller träjon (Dryopteris filix-mas). Om bockbräken säger Vide (1966 
s. 44) att det är oklart om bock- har att göra med att getter äter växten eller 
om förleden ska ses som rent nedsättande. Det finns inga uppgifter i littera-
turen om ormbunkar som getföda. Men enligt några av symposiedeltagarna 
äter getter vissa ormbunkar, såsom träjon. Att förleden skulle ha nedsättande 
innebörd finns det också en del som talar för. i artikeln om örnbräken i Den 
virtuella floran citeras carl Fredrik hoffberg, som i Anwisning til Wäxt-Rikets 
kännedom (1792) säger att ”[r]oten kryper djupt i jorden; utmagrar närstående 
wäxter, och då den i åkrar wäxer, gör beswärlighet för plogen”. 

En annan växt som vållar huvudbry är bockkål som använts om missne 
(Calla palustris) i några östgötska socknar vid gränsen till Småland, samt om 
kirskål (Aegopodium podagraria) i norra Småland. Missnen är väl omvittnad 
för sin användbarhet som foder, men då inte åt getter, utan åt svin. En infor-
mant från Östergötland säger att bockkålen kokade en åt svina dä brukâ bLi 
kôttâ på di där sänn å di bLedde så goâ när di bLedde koktâ di åt dåm så järnâ.

Det finns ytterligare ett antal dialektala benämningar – de flesta klent be-
lagda – där det är svårt att avgöra vilket det bakomliggande motivet kan vara. 
Ofta verkar det handla om att avgöra ifall en växt uppskattas av getter eller 
om förleden är nedsättande. hur är det till exempel med bockvete, som runt 
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Skellefteå använts om kvickrot (Elytrigia repens). Kvickroten är onekligen ett 
besvärligt rotogräs, vilket skulle tala för en nedsättande innebörd hos bock-, 
men kanske den också äts av getter? Och hur ska man se på det dalsländska 
bockbläcke som betecknar kärleksört (Sedum telephium)? Kan kärleksörtens 
saftiga blad vara smakliga för getter eller har den några egenskaper som gör att 
den har ansetts mindervärdig? liknande funderingar kan man ha om bockal-
der ’jolster’ (Salix pentandra) och getalder ’klibbal’ (Alnus glutinosa), som är be-
lagda från Dalarna, samt om getblad (blad av) borsttistel (Cirsium helenioides) 
från samma landskap. Andra benämningar som kräver en närmare utredning 
är det gotländska bocksvärd om svärdslilja (Iris pseudacorus), bockbladslilja om 
guckuskor (Cypripedium calceolus) i Dalarna, liksom bockrams och getrams 
som båda kunnat användas om rosling (Andromeda polifolia) i Hälsingland.
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