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De en 9 sep tember 1837, fyra gene-
rationer tillbaka föddes i Gryt, Lids 
församling, Kristina Sofia Lund-
blad. Gryt c:a 1,5 mil f rån Gnesta, 
ligger mitt i Sörmlands d jupa sko-
gar, där tron på trolldom fortfaran-
de levde kvar vid den tiden. 

Kristinas mor, "madame Lund-
blad" var vida känd för att k u n n a 
bota folks åkommor med olika slags 
medicinalväxter och med en gnutta 
magi; hon var en s k "klok 
gumma". 

Denna förmåga ä rvde tydligen 
dottern, och hennes levnadshistoria 
ska jag här försöka beskriva. Snar t 
bytte Kristina Lundblad e f te rnamn 
till Lindberg och flyttade fr^ånjGryt 
till Holmsjötorp m e d s i n make - min 
morfars farfar . 

I det ta äk tenskap fick hon ett 
antal barn , men blev snar t änka. 
Då flyttade gumman till Tyskkro-
gen i Dunkers församling, nä ra 
Malmköping. 

Till Tyskkrogen kom folk f rån 
olika håll som ville bli friska. 

Kristina gifte emellertid om sig 
och blev " f ru Eriksson". Hon fick 
även i detta äk tenskap ett antal 
barn, men gumman k u n d e tyvärr 
inte bota sina egna söner och döt-
trar, utan al lesammans dog ganska 
tidigt, troligen i tbc. Den 6:e april 
1891 blev fru Eriksson änka för 
andra och sista gången. Hon var då 
54 år. 

Gumman fortsatte med sin sjuk-
stuga i Tyskkrogen och botade folk 
ända till den 16 oktober 1915, då 
hon flyttade till Södertäl je . 

Hon bosatte sig hos en av söner-
na f rån det första äk tenskape t och 

I, bodde där Kringlanhuset nu är 
beläget. 

Efter några år d rabbades f ru 
Eriksson av en svår hosta, och av-
led 8:e januari 1919, -82 år gammal i 
tuberkulos eller som det då kalla-
des lungsot. 

Kristina Eriksson är begravd på 
allmänna kyrkogården i Södertäl je. 
He 

sak. Hon var också känd för att 
kunna tala om var bor t tappade sa-
ker fanns, och Larsson berä t tade : 

En karl h a d e tappat bort en av 
sina bäs ta kor. Han, gick till gum-
man i Tyskkrogen och f rågade hen-
ne till råds. 

- Vänta tills i morgon, fick han till 
svar. 

Mannen sov över på höskullen, 
och se, nästa dag hit tade han sin 
ko! 

Vidare talade Gustav Larsson 
om, att i det stora huset bredvid 
gummans hus var på hennes tid en 
krog. En krog var ett vilställe för 
r e sande sällskap med hästar . Efter-
som gamla landsvägen mellan 
St rängnäs och Malmköping gick 
förbi där , kom många människor i 
kontakt med gumman och det 
hjälpte henne att få så gott rykte. 
Sena re blev krogen lanthandel , 
Bråda la handel , som Gustav Lars-
son ha r varit innehavare av. 

Ka 

L ennes verksamma år som klok 
gumma var dock tiden på Tysk-
krogen och den per ioden ska jag 
behandla här . 

"Frun på Tyskkrogen konkur-
rent till Malmköpings provin-
sialläkare". 

En av de som kunde bota folk 
från deras åkommor i Malmabyg-
den var frun på Tyskkrogen. Hon 
var vida bekant för sin förmåga att 
göra folk friska och hon hade pati-
enter från både när och fjärran. 

Fru Eriksson gick ur tiden om-
kring 1920 efter att ha upphört 
med sin praktik vid Tyskkrogen 
en sju - åtta år tidigare." 

Så skrev man i en ortstidning 
omkring 1920, men vid ett besök i 
Malmköping talade jag med hr Gus-
tav Larsson, som känner till mycket 
om fru Eriksson. Larsson berä t t ade 
att gumman, som de sista å ren bod-
de själv i sitt torp, var känd för ett 
vasst humör och att alltid gå rakt på 

Ingrid Hansson, 18, Gnesta, 
framgångsrik släktforskare. 

god vän med gumman. De var båda 
snäsiga - det var antagligen därför 
de blev så goda vänner . Gumman 
ogillade rädda och t i l lbakadragna 
människor . Hon gick alltid rakt på 
sak. 

Alla hade respekt för "gumman 
påTyskkrogen" . Fredr iksson kom-
mer ihåg den här lilla historien: 

Det var julkalas och alla ba rnen 
sprang omkring och lekte, då en 
flicka plötsligt slog sig i axeln. Mor-
modern tog med sig flickan till f ru 
Eriksson, som botade henne genast 
genom att lägga ett garnnystan i 
flickans armhåla och och sedan slå 
till hår t på ryggen! 

Gumman var även fin på örtme-
dicin - man blev t.ex. ordinerad att 
bada i skvat t ram mot eksem. 

Nå 

k.arl-Johan Karlsson bor i Brå-
hovda, alldeles i nä rhe ten av Tysk-
krogen. Han berä t ta r att f ru Eriks-
son botade frossa och tog bort böl-
der . Hon var känd i hela t rak ten 
ända bort till Torshälla och Eskil-
stuna, och någon annan klok gum-
ma har man inte hört talas om. 

- Man skulle inte k rusa gumman, 
utan gå rakt på sak. Hon var väldigt 
"humörlig", säger Karlsson, och 
fortsätter att tala om att gumman 
unde r några år a rbe te t som sjuk-
sköterska och troligen lärde hon sig 
en del om mediciner unde r den 
tiden. 

Inte långt f rån Tyskkrogen ligger 
en annan gård, Ekeby, och här 
t räf fade jag Martin Fredriksson, 
som förtäljer att hans mormor var 

I ågra mil f rån Tyskkrogen ligger 
ett gods, Anhammar , vid sjön Dun-
kern. Vid A n h a m m a r bor sågmäs-
tare H e r m a n Ekström som själv vid 
två års ålder blev botad för "engel-
ska s j ukan" av gumman. F r u Eriks-
son skulle ha varit speciellt känd för 
att kunna bota ba rn f rån denna 
s jukdom som egentligen heter 
rakitis och beror på kalkbrist, 
vilket medför att skellettet blir kro-
kigt. Det var vanligt att man drog 
folk med denna åkomma genom 
s.k. bottallar, dvs t räd som delat sig 
och sedan växt ihop, så att de bilda-
de en ring där folk k u n d e dras 
igenom. 

Men gumman prakt i serade aldrig 
detta, u tan ord inerade en salva som 
innehöll bla vitlök och t jära . Her-
man Ekström säger att hans rygg 
var alldeles krokig, men detta råd-
de alltså gumman bot på. Ekströms 
syster blev i samma veva botad f rån 
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| Det finns inte många bilder bevarade av Kristina | 
• Eriksson, men här är en ledig och avspänd bild av • 
^henne utanför hennes hem i Tyskkrogen. 

Barnbarns barnbarn i Gnesta 
valde "Tyskkrogsgumman" till 
specialarbete i gymnasiet! 

Den här trevliga uppsatsen har vi fått av en liten rar tös i Gnesta - Ingrid Hansson, 
18. Hon går i Täljegymnasiets sista årskurs och valde att som specialarbete forska ut 
något om en anhörig på mödernesidan, död sedan i det närmaste 60 år tillbaka. $ 

Denna anhöriga var ingen 
mindre än den på sin tid namn-
kunniga "kloka gumman i 

I "Fru Eriksson" eller "kloka gumman i Tyskkrogen" var ända intill ett par 
| årtionden in på 1900-talet vida anlitad långt utom Malmabygdens gränser. Det 

finns än i dag, 60 år efter hennes död, folk som minns henne och kanske rentav 
• trodde - eller tror - på hennes "förmåga". » < 
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Tyskkrogen" invid Malmkö-
ping f ru Kristina Eriksson, 
som var Ingrids morfars far-
mor; många äldre i Malmabyg-
den och vida däromkring 
minns eller har hört talas om 
"kloka gumman i Tyskkrogen" 
och Ingrid har lagt ned ett om-
fat tande a rbe te på att skaffa 
f ram uppgifter om "gumman" . 

Ingrid berä t tar själv: 
Detta specialarbete om en 

gammal släkting har för mig 
varit väldigt intressant och gi-
vande. J a g har fått kontakt 
med några personer i Malmkö-
ping,, som har varit mig till stor 
hjälp med främst berättelser 
och sägner om gumman, men 
också med fotografier och 
artiklar. 

Själva idén fick jag av min 
morfar som berä t tade att hans 
farmor var "klok gumma" . Då 
ringde jag upp en person i 
Malmköping, då jag visste att 
gumman varit verksam i dessa 
t rakter . Härigenom fick jag 
namn på några människor som 
skulle veta lite om Kristina 
Eriksson, och när jag hade 
gjort några besök hos dessa, 

blev namnlistan större. Så 
småningom kunde jag konsta-
tera att gumman antagligen va-
rit ganska känd i trakten, för 
de flesta äldre människorna 
här hade något att berätta. 

Något överraskad blev jag 
emellertid när någon kunde 
berät ta att gumman vid hög 
ålder hade flyttat till någon 
stad, kanske Södertälje. På 
pastorsexpeditionen i Söder-
tälje hjälpte man mig med att 
plocka f ram alla data om gum-
man, vilka datum hon föddes 
och dog, när hon flyttade och 
när hon blev änka. Och att hon. 
ligger begravd precis ovaniör 
min skola i Södertäl je (Jag är 
född i Örebro och bor nu i 
Gnesta, så man kan inte undgå 
att tycka att sammanträffandet 
är underligt!) 

Detta blev naturligtvis en ex-
tra sporre att fortsätta ta fram 
fakta. J a g måste säga att jag 
har haft stor tur i mitt fors-
kningsarbete, att jag fått träffa 
de personer som nämnts i spe-
cialarbetet. Ett varmt tack vill 
jag ge dem f 


