
Hilda Ferb 

Det skulle fattas något i en hembygdsbok om Marbäck, om där ej 

funnes ett kapitel om Hilda Ferb. - En prästman sa' en gång - visser- 

ligen med tillspetsad överdrift - att det gjorde inget om en kyrkobok gick 

förlorad, blott vi hade Hilda att fråga. Hon hade nämligen ett otroligt 

minne för personer och data. Med ovanlig pregnans kunde hon berätta om 

gamla tider och göra det förgångna levande. Man beklagar blott, att band- 

spelaren ej kommit medan hon levde. 

Hilda var född i Hullaryds skattegård 1854 den 3 juni, som det året 

var pingstafton, och döptes redan på annandagen. Man var rädd för att ha 

barnen hemma länge odöpta. Onda makter drev sitt spel, och det gällde 

att skydda sig. Även i övrigt gav man sig gammalt skrock i våld. Hildas faddrar 

var ogifta. Själv påstod hon med humor i blicken, att detta var 

orsaken till att hon aldrig blev gift! 

I Hullaryd växte hon upp och kom i 20-årsåldern till sin morbror kyr- 

koherde Axel Sundberg i Marbäck. Efter tre år flyttade hon med sina för- 

äldrar först till Spånshult och därpå till Gunnarstorp, ett dagsverkstorp 

under Hult i Bredestad. Där fick Hilda göra "hjälper", 35 ute och 10 in- 

nehjälper. Dessutom krävde husbonden - Sjöstedt i Hult - en halvspann 

enbär, 10 kannor "krösen", 6 björkriskvastar, 6 vispar samt spinna 1'5 

skålpund blånor. Potatis plockade man "till halna", vilket innebar, att man 

fick behålla 2 kappar per plockad tunna. - Vid lövbrytning ansåg Sjö- 

stedt att 14 tjog kärvar var lagom beting - "inte för små" - han grans- 

kade och räknade själv. 

Under Gunnarstorpstiden var Hilda i fem år anställd som kokerska 

vid officersmässen i Eksjö. Hon kunde ha sagt som en berömd kung: "Det- 

ta skall hädanefter bli min musik". Hon blev nämligen hela bygdens om- 

tykta kokerska. - Någon dag före ett kalas hämtades Hilda till kalas- 

gården, där hon rumsterade om bland grytor och smaksättningar. När så 

arbetet för dagen var slut, började historierna: "Första hösten jag var i 

prästgården - det var 1874 - satt jag uppe en kväll. Aldrig skall jag 

glömma den, om jag så blir hundra år. Jag satt och lagade strumpor. 

Rätt som det var gick dörren upp, och steg hördes i salen. Jag stängde 

dörren, satte en stol framför den och gick och lade mig. Efter en stund 

gick dörren upp igen, och stolen for långt utåt golvet. Och så hörde jag 

steg. Då tog jag mina sängkläder och gick in till morbror och bad att få 

ligga där över natten. - - - - Efter den upplevelsen låg jag sjuk i två dagar! 

En höstkväll hade Georg och jag varit i fattighuset i ett ärende. På 

hemvägen var vi inne i Klockaregården. Där satt Sålla-Jonsson och gjorde 

korgar. Vi fick var sin korg med oss hem. 

På en åker i närheten gick bonden Johan och körde med sitt ök i sena 

kvällen. Han hade den ovanan. - Då tar Georg och jag korgarna över 

huvudet och kryper ned i vägdiket. Vi kryper 'sakta, stannar och ligger 

där och nickar och kryper sakta vidare. - Johan tycker sig i månskenet 

se något helt annat än korgar. Han känner sig kuslig, läser både Fader 

vår och välsignelsen och ber om hjälp mot farligheten. - - - - Dagen därpå 

talar bonden om upplevelsen för drängen sin. - - - - Men från den dagen 

förekom ej längre någon kvällskörning på den gården. 

På den tiden, när morbror Fredrik skötte arrendeuppbörden på greva- 

godset, var det sed att arrendatorerna vid den s. k. landbostämman bjöds 

på middag i Klockaregården. Då vankades både mat och öl och nubbe. 

Kalle i K. svalt flera dar förut. - Kyrkväktare Rosen i Oungsan . hade 



inget emot, om han kunde komma med på ett hörn. Nu var det något i 

kyrkan som skulle lagas och muras. Han passade på vid landbo stämman 

och hoppades bli inbjuden i Klockaregården efteråt. För att annonsera sin 

närvaro går han di t och lånar en sälling. Allt går efter beräkning. Han 

blev bjuden på mat och öl och en "tuting". Sundbergs pojkar såg till att 

det blev någon mer. 

Så blev det hemdags. Det ansågs bäst, om Rosen och Klas gick i för- 

väg med kärran och sällingen, så skulle jag och Lovisa komma efter. 

- Vi hade hjälpt till vid kalaset. 

När vi kom till fattighuset, låg Rosen i diket, kärran hade stannat, 

och Klas stod bredvid. De hade kört på en sten vid vägen! - Lovisa och 

jag lyckades få med oss både kärran och Rosen och Klas till Udden. Där 

tyckte Klas det var bäst att lämna kärran. Sedan tog jag och Lovisa Ro- 

sen under armarna och drog i väg. Han klagade över, att han var så sjuk, 

så sjuk, och så undrade han vad mor skulle säga, när han kom hem så 

här! - Det undrade vi också". 

Så levde Hilda ett stilla liv i sitt kära Vickenstorp litet vid sidan av 

allfarvägen, dit sådana nymodigheter som el-ljus ännu ej hunnit fram. 

- Sent glömmer man de kvällar, då man i hennes kammare vid den tända 

fotogenlampan tack vare hennes berättarkonst liksom förflyttades tillbaka 

en mansålder och nästan fick uppleva gamla tider. 

Hilda blev gammal - 92 år. Sista tiden tvingades hon av sjukdom 

tillbringa på ålderdomshemmet. Hon avled 5 dec. 1946. 

Artikeln hämtad ur Linus Johanssons Gamla papper berättar 

 


