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MARIEFREDSKRÖNIKA av Yngve Andersson 1982

”Du svänger dej i nästan varenda krönika med orden Nasko och naskovit
utan att ens antyda vad detta mariefredska binamn betyder och hur det har
uppkommit”.

Frågan kom från en ganska nybliven Mariefredsbo och det är ingalunda
första gången detta spörsmål kommer på tal.
Den enkla sanningen är att ”urnaskoviten” YAN egentligen inte har något
att komma med då säkra informationer inte gått att få fram.
Signaturen har övertagit de nämnda orden från sina föräldrar. Det var i
synnerhet pappa ”Slaktar-Kalle” , som dog redan 1916, som i stället för
Mariefred använde ordet Nasko eller Manasko.
På den tiden såg ungar upp till sina föräldrar och försökte ta efter och tala
som dem. Bland ord som satte fantasin i rörelse var alltså just ordet Nasko
men för den skull funderade man som liten grabb inte mycket över hur det
namnet uppkommit.
Man bara övertog och användet. Och det gjorde också folk i allmänhet och
i långt högre utsträckning då än nu för tiden.
Egentligen är det enda som framkommit vid efterforskningarna att också
Falköping kallas Nasko av de egna invånarna och kringboende
landsortsbor.

På min fråga till ortsnamnsarkivet fick jag svaret att uppgifter om Nasko
som binamn för Mariefred saknas. Men uppgifter finns att Falköping också
kallats Nasko. I gammal tid var torget i Falköping gräsbevuxet och delades
mellan borgmästarens ko och stadsfiskalens gris. När respektive lockade
på sina husdjur så påstås det att det lät som ”Nas, nas, nas; Ko, ko, ko” .
En annan förklaring är att förleden kommer av verbet nasa och slutleden
av skog. Ortsnamnsarkivet vågar sig inte på någon förklaring och därmed
har jag inte blivit ett dugg klokare.
Att Nasko skulle alludera på den danska småstaden Naskov menar några
men det finns ingen som bestämt vet.

YAN


