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Lerbo gokar och Skoldinge hokar
Nagra uppgifter om sockenbooknamnen i Sormland

fcar

Denna visa ar ju vad melodin
betraffar allom bekant. Texten
ar vid forsta paseendet inte hel-
ler sa mai'kvardig. Men varfor
svor hoken, nar tuppen gol? I
annan variant talas det om, att
det ar en gok, som gal, och det
retar hoken alldeles forskrack-
ligt. Aldre sSrmlanningar begri-
per nog, vad det ar fraga om,
men det ar inte manga av de
yngre som f orstar, att det ar en
nidvisa. I tidskriften "Till hem-
toy gden, en julhalsning till for-
samlingarna i Strangnas stift
1921", har Anna Moller skrivit
en uppsats med titeln Skoldinge-
minnen. Hon berattar dar, att
det i borjan pa 1800-talet i Sk61-
dinge socken fanns en liga som
kallades hokarna. Det var den
tidens raggare. Nagra bilar och
motorcyklar fanns ju inte att
"lana" pa den tiden, men de stal
frukt och hb'ns och dyl. Dessa
Skoldinge hokar var ocksa stora
slagskampar och mycket stolta
over sina bravader i likhet med
en annan omtalad liga, Oja bus-
sar. Dessa stal frukt och mat-
varor fran herrgardarna, och
vid ett plundri'ngst&g till Julita
blev deras anforare, som kalla-
des kung, skjuten i ett frukt-
trad pa Julita g&rd. "Nar vi gin-
go te Julten, vardt var Busse-
kung skjuten". Dessa bussar om-
talas pa 1600-talet, och innan
brannvinet knackte dem under
Gustav III:s tid utkampade de
vilda strider med Narkesborna,
vastmanlanningarna, "Vingakers
vargar" och "Rademacher och
hans anhang" (smederna i Es-
kilstuna).

Forr i tiden var det ju myc-
ket vanligt att pojkarna traffa-
des vid sockengranserna, vid
marknader och vid bevarings-
mbnstringar och da utkampade
blodiga slagsmal med varandra.
I min hembygd, norra Smaland,
var det fordom valdiga bataljer
mellan ostgotar och smalannin-
gar vid landskapsgransen. Carl
Erik i Lind som sjalV' var en
Sk<Jlding©i hok, berattade att nar
hair som<'bevaring tftgad« till
Malmen 1875 var det allvarliga
skarmytslingar mellan hokarna

och vargarna. Dessa senare skul-
le ha stryk var man sag dem,
ty de hade rykte om sig att vara
lite smatt 5versittare, och s&dant
tal ju inte en hederlig 20-aring.
En ann ar ju sa god som en ann.

Sockenbooknamnen i Oppunda
harad var for Oppunda harad
f51jande:

Vingakers vargar, i). Ving-
akers Tavar, Osterakers korpar,
Floda avsingar, Vadsbro kottar,
Vrena killingar, Stora Malms
grisar, Skoldinge hokar, Husby-
Oppunda getter, Julita ravar el-
ler knutar, Lerbo gbkar, Black-
sta grevar och Bettna loss.

Narmaste grannar hade i Vas-
terrekarne namn enligt foljande
ramsa i Dybecks Runa 1850:

Vestermo tussar, 5ija bussar,
Lijsta karn'gar, Gillberga man
de dansa an.

I Narke har vi bl. a. Edsbergs
korpar, Kumlas stutar, Glans-
hammars abborrar och Lannas
hankar. Dessa hade fatt namn
efter sockendrakterna: Eds-
bergsborna hade svarta rockar,
Kumlaborna bruna och bonderna
fran Glanshammar hade roia
rander pa rock-kragen.

Skedeviborna i Ostergbtland
kallades lappar, och det Sknam-
net hade f5r resten alia Skedevi-
bor, oberoende av i vilket land-
skap socknen lag.

Bland sSrmlandska 8knamn i
narheten av Oppunda harad kan
namnas Bjbrkviks harar, Lilla
Mellosas loss (Ijudharmning),
Flens bestar, Lilla Malma pin-
nar, Helgesta pattar och Nas-
hulta pasar.

Manga av Sknamnen har bil-
dats genom rim, t. ex. Skoldinge
hokar — Lerbo gokar, genom
allitteration, exempelvis Ving-
akers vargar och kanske ocksfi
Lerbo (ler) gokar, genom Ijud-
harmning t. ex. Julita knutar
och genom association i t. ex.
Dunkers klumpar. Den som ar
intresserad for sbrmlandsk cog-
nomi hanvisar jag till eft uppsats
av Nils Dencker* i Fataburen

-1928, hSfte 3, f ran Mlken jag
fatt en del sakuppgifter till den-
na lilla artikel.

Nu har sockeno'knamnen nas-
tan helt forsvunnit. Nar slags-
m&len forsvann hade oknamnen
knappast nagon mission att fyl-
la. Dock har jag hbrt nagot som
tyder pa att de finns kvar har
och dar aven i vara dagar. Ett
vanligt redskap vid vagbyggen,
nar man skulle hacka loss sma-
sten, grus o. dyl. var en s. k.
korp. En vagbyggnadsentrepre-
nor fran Katrineholm har medde-
lat mig, att det var vanligt att
man forr kallade detta redskap
for en "Oster&krare".

Att Sknamnen forsvunnit ar
n&got att gladja sig 6ver. Det ar
ju ett tecken pa att det blivit
fredligare forhallanden mellan
manniskor. Nu kan ju tva yng-
lingar fr&n skilda socknar traf-
fas utan att sla varandra blodi-
ga med snusdosor och knogjarn.

Till slut en sedelarande histo-
ria fran Julita. En kail vinter-
dagf gick en Julita-rav vid Olja-
rens strand och horde da nodrop
fran sjon: en manniska lag i en
oppen vak och kampade f8r li-
vet. Julitabon skyndade ut pa
sjon. Han horde dock pa utta-
let, att den nbdstallde inte kun-
de vara fran Julita. Nar han
kom fram till vaken, sag han
pa den fo'rolyckades kladedrakt
att han var fran grannsocknen
Oster&ker. Han stannar da p&
tryggt avst&nd, dar isen ar hard
och fast, och yttrar foljande kar-
lekfulla ord till sin nodstallde
broder: "Jasa, ar du en Oster-
akerskorp? Befall dig da i ner-
Tans hand och kryp ner en gang
till!"

Osteraker och Julita slog sig
tillsammans till en kommun,
trots att sjon Oljaren skiljer de
gamla socknarna at och trots
den osamjans surdeg, som var
kvar fran forna dagar. Det hjo-
nelaget varade icke lange. Vi
ska hoppas, att Vingaker och
ttsteraker har battre f5rutsatt-
ningar till samarbete. Rent geo-
grafiskt ligger det bra -till.. Det
aterst&r att hoppas, att Ving-
akers-vargarna inte ater upp Os-
terakers-korparna.

GUSTAF WETTER

D / Dybecks Runa 187S finns denna vackra visa om den siste bussekungen, som blev skjuten i ett
frukttrad pa Julita gard, troligen p& 1770-talet.


