Tunnerbohults Albert, alias Pontus
– en minnesruna och getkrönika från Hagets Lantrasgård
Det fanns många gånger när jag fullkomligt önskade livet ur min getabock men när jag väl
ställdes inför beslutet att ta bort honom så var det det svåraste jag gjort under mina sex år
som farmare. Både jag och husse grät när vi tvingades utföra avlivningen, ett beslut grundat
efter lång tids sjukdom där insatserna för tillfrisknande varit verkningslösa. Trösten är
dock att han inte lider mer och att han inte märkte något av vad som var på gång, han bara
stod och mumsade i sig av godiset och sen var det över.
Albert föddes tillsammans med sin bror Herbert på Tunnerbohult våren 2009 och kom till oss på Haget, utanför
Borensberg, den 28/10 samma år. Jag åkte ända ner till Smålandsstenar för att hämta hem honom. Dock passade jag på
att köpa en fyrhjulsvagn till mitt russ som jag hämtade upp i södra Småland innan jag åkte och lastade på min inköpta
bock som fick trängas ihop med vagnen. Då var han ju inte så stor så det gick alldeles utmärkt, kanske rent av bättre
än om han haft hela transporten för sig själv. Hemma på gården fanns sedan en månad göingesystrarna Elsa och Elise
från Lillerud men eftersom de inte heller var äldre än några månader så var det för tidigt för Albert att få träffa dem.
Därför fick han efter inledande karantän i box sällskapa med en gutebagge som jag sparat sen året innan och som nu
skulle säljas inom ett par veckor, i en av mina mindre hagar. Hagen döptes senare till Alcatraz men liksom sin namne
inte så rymningssäker som det var tänkt. Att sätta ihop bock och bagge verkade då som en bra idé men med facit i
hand ett ödesdigert beslut. Dessa två herrar visade sig vara lika maktgalna båda två och slogs om tronen. Inte så farligt
när matte såg på, då hade givetvis åtgärder vidtagits, men värre när de var osedda tydligen. Om nätterna fick de vara
i stallet och när jag en kväll i mörkret vallade in dem såg jag att Alberts horn vickade så konstigt. Inne i ljuset kunde
jag bara konstatera att hornet var av, längst in mot basen, men satt ändå kvar. Som en lös tand ungefär, vickbar men
inget blod. Det blev att ringa veterinär morgonen efter. Albert sövdes och hornet sågades av så långt ner det bara var
möjligt och därefter brändes ytan som var kvar ordentligt. Vet inte om det var tänkt att hornet inte skulle växa ut igen,
som vid avhorning, men hur som helst så var det precis vad det gjorde.
En fyndig granne som fick se Albert som nybliven enhorning döpte snabbt om honom till Pontus (de av er med några
år i bagaget minns säkert radioprofilen Pontus Enhörning) och det fick han heta sen.
I november var det så äntligen dags att få träffa tjejerna och göra det bockar är bra på – fler bockar och getter. Han
gjorde vad han skulle och på vårkanten föddes Helge och Helga, så förtjusande som bara killingar kan vara. Jag var
kär! Helga var förstås inte svårt att hitta ett nytt hem till men svårare var det för Helge. Att slakta mina första killingar
fanns inte på världskartan och än har jag inte behövt göra det och vill helst slippa. Ödet för Helge blev istället den
stympades men inte hornet som hos pappa Pontus utan stoltheten mellan bakbenen. På så sätt fungerar han bra i
flocken. Det får nog bli ödet för den andra av årets bockkillingar, lille goe Leopold, som jag ännu inte hittat något nytt
hem åt. Även fast jag är inne på fjärde killingsäsongen har världskartan inte förändrats så mycket…
Pontus växte och det gjorde hornen också, även det stympade. När det växt sig ca en decimeter långt lyckades han
stånga av sig det igen, antagligen för att det inte var så stabilt och genuint som det ursprungliga. Det blödde en massa
och gjorde väldigt ont, det såg jag på honom. Efter några dagar hämtade han sig dock och sen var det inte mer med det.
Detta upprepades ytterligare en gång då hornet åter vuxit ut en decimeter och jag bestämde att händer det en gång till
så måste jag ta bort honom. Det hände en gång till men då inte alls med några större konsekvenser i blod och smärta
så mitt beslut om avlivning behövde inte verkställas den gången som tur var.

På inrådan från en fårhälsoveterinär gjorde jag envisa och seriösa
försök att skilja mina getter och får åt under betessäsongen för att
minska på parasittrycket som hon sa att getterna avsevärt förvärrade
(fast de med råge var i numerärt underläge). Vet inte säkert om
det verkligen förhåller sig så men i brist på utbildning och i tillit
till personer med bättre kunnande så försökte jag som sagt följa
detta råd. Pontus tyckte det var en urdum idé. Trots sällskap med
två fina getflickor rymde han envist och ideligen tillbaka till sina
älskade gutetackor. De har för all del horn de med, kanske var han
en smula förvirrad där? Under brunsttid på hösten var de nämligen
hans flickor också, baggen göra sig icke besvär. Den senare fanns
ivägkörd stående för sig själv i ett hörn av hagen medan Pontus
gladeligen roade sig med sina flickor. Och de misstyckte inte,
tvärtom! Stod helt lugnt där med Pontus på ryggen ivrigt görandes det bockar så gladeligen gör. För att få till ännu
en lammsäsong och inte riskera att få några konstiga get-får-hybrider (som jag inte trodde var möjligt men som jag
på senare tid faktiskt hört lär förekomma) så fick jag till slut stänga in Pontus i en box i stallet för att ge baggen lite
arbetsro. Innan dess hade jag förstås försökt med både Alcatraz och tjudring i järnkätting fastsatt med dubbla järnspett
och detta i kombination med det enda resultat att vi fick se en bock komma farande över gårdplanen som en furie,
med livsfarlig järnkätting slängandes efter sig, och försvinna ner mot fårhagen och in i denna. Inget stoppar en get
och absolut inte en kåt (!) bock.
Någon månad innan jul förra året bröt Pontus hornet för femte gången, om jag minns rätt, och återigen utan att
påverkas nämnvärt. Lagom till jul insjuknade han dock men jag satte inte samman det med det brutna hornet eftersom
det då gått några veckor. Han fick över 40 graders feber och ville inte gå upp, inte äta och magrade hastigt av.
Veterinär tillkallades och Pontus fick antibiotika. I förbigående nämnde jag att hornet gått av för några veckor sen
och så ställdes diagnosen – bihåleinflammation. Första omgången medicin och energibalans hjälpte föga så vi fyllde
på med ännu en omgång. Efter det piggnade han till och kunde så småningom få lämna boxen i stallet och flytta ut
till getterna och fåren ute i vinterhagen igen. Det gick några veckor och allt var frid och fröjd men så hittade jag
återigen Pontus liggandes med feber i vindskyddet. Då började en klump växa i magen och känslan av att det här går
åt pepparn började infinna sig. Annars är jag rätt optimistisk av mig och tror inte det värsta förrän bevisen hopar sig,
men det var väl det som började ske. Jag konsulterade veterinär per telefon men denne var pessimistisk, det onda i
Pontus går bara till reträtt tillfälligt av medicinen och går till ny attack så snart man avslutar behandlingen. Det bästa
var nog att ta bort honom. Jag var dock inte beredd ännu, ville inte ge upp. Jag ber Pontus om ursäkt för att detta nog
förlängde hans lidande men han fick i alla fall se sin fjärde omgång killingar innan jag insåg fakta. Då hade jag gett
honom ytterligare en rejäl och lång kur antibiotika av det jag hade kvar sen tidigare behandling. Utan resultat tyvärr.
Jag kunde inte blunda för fakta utan var tvungen att bestämma att det var dags att avsluta Pontus liv.
Nu hoppas jag att genbanksansvarige ska hitta en ny go bock som passar mina getflickor och helst också lilla killingen
Louise som jag gärna skulle vilja ha kvar på gården. Inte helt enkelt då de även måste vara fria från CAE/Meadi Visna
då mina får är friförklarade, ett krav i genbanken för gutefår. Ville utöka min getbesättning redan förra året genom att
spara det årets getkilling och undersökte möjligheterna till ny bock. Då fanns endast en besättning i landet som kunde
förse mig med en passande ny bock, såvida det föddes en bockkilling där. Beslutade mig för att behålla Pontus, som
jag inte ville låta ta bort men samtidigt visste skulle vara omöjlig att sälja, tills jag åtminstone hade två getkillingar
att utöka min besättning med. I år har jag som sagt bara en men ödet ville annorlunda. Hoppas ändå kunna utöka med
ytterligare en eller ett par getter till så småningom för även om det finns många trevliga djur av olika slag här på Haget
så är det något alldeles speciellt med getterna.

