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Pionjär i Kristinehamn
Gunnel Hansson

Uppväxt och ungdomsår
Märtha Forssblad föddes 1868 på Sjöbonäs gård utanför Hjo som äldsta barn
till patron Jacob Forssblad och hans hustru Augusta, född Carlberg. Hon
fick två bröder och en lillasyster. Gården var en av de större i Hjo landsförsamling, men den stora huvudbyggnaden från 1700-talet hade brunnit
ner 1864 och familjen bodde därefter i en av flyglarna. När det blev dags för
skolgång sköttes den av en guvernant, mamsell Öberg, och när det blev fråga om läroverksstudier för pojkarna ordnades ett skolhushåll i Jönköping
under mamsell Öbergs överinseende. Märtha fick gå i Jönköpings Högre
Elementarskola för flickor. Gården såldes efter några år och föräldrarna
flyttade till en lägenhet i Jönköping, då modern var sjuklig och behövde
läkarhjälp. Modern dog 1885, när Märtha var 16 år.
Märtha reste följande år till Frankrike och Schweiz för språkstudier, en
resa som varade drygt ett år. Den innebar såväl hushållsarbete som studier
och arbete på ett sjukhus i Paris. Efter några månader hemma bar det av till
England, först som sällskapsdam i tre månader, senare som guvernant i en
familj där Märtha undervisade i franska och musik, samtidigt som hon själv
lärde sig engelska. Vid återkomsten till Jönköping blev hon lärare i franska
och engelska vid den högre flickskolan, bara 21 år gammal. Därmed fick
hon egna inkomster och ”behövde inte ligga fadern till last”, som hon själv
uttrycker sig i sina memoarer.
Hon utökade sin inkomst med översättningsarbete för Smålands Allehanda och började skriva artiklar till flera tidningar, bl. a. Borås Tidning
och Aftonbladet. Hon skrev noveller till Göteborgs Handelstidning, Stockholmstidningen och flera landsortstidningar. Senare medverkade hon i
veckotidningar som Husmodern, Idun och Vårt Hem.
Vid ett besök i Stockholm träffade hon den unge medicinaren Erik Brydolf. Han kom att tjänstgöra på skilda håll i landet efter sin examen; Pajala,
Strängnäs, Borås och Norrtälje. De förlovade sig 1896, men giftermål fick
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vänta ytterligare två år tills Erik öppnat sin
egen praktik i Kristinehamn. Märtha fick
användning av sina erfarenheter från sjukhuset i Paris och kunde hjälpa till vid mottagningen de första två åren innan första
barnet föddes. Fram till 1906 föddes ytterligare tre barn.
Erik Brydolf blev förste stadsläkare 1906
och invaldes samma år i Kristinehamns
stadsfullmäktige. Han var fullmäktiges ordförande under åren 1911–1930. Med uppdraget följde representation av skilda slag,
Märtha Brydolf.
där också Märtha Brydolf bidrog med stora
talanger. Hon var språkkunnig, allmänbildad och mycket representativ i olika sammanhang.
Märtha återupptog sitt journalistiska arbete 1910, då för Stockholms
Dagblad samt för tidningen ”Vi och Vårt”. Senare tillkom Nya Dagligt Allehanda, Sundsvallsposten, Östergötlands Dagblad och givetvis hemstadens
tidning, Nya Kristinehamnsposten, där hon fortsatte vara medarbetare
långt upp i åren.

Högerns kvinnoklubb – Centrala Kvinnorådet
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Märtha var liksom maken intresserad av högerpolitik. När barnen hade blivit tillräckligt stora för att klara sig utan hennes dagliga tillsyn, tog hon initiativ till att bilda en klubb för högerkvinnor, anslutna till partiet. 1916 bildades kvinnoklubben i Kristinehamn som fick namnet ”Nationalförbundet
för Värmlands Kvinnoklubb”, redan från början med ett 80-tal medlemmar.
Valmansförbundets ombudsman Lennart Kolmodin bidrog till att föreningar bildades både i Filipstad och Karlstad och ett länskvinnoråd bildades
1919 i Värmland, det första i landet. Märtha Brydolf blev Länskvinnorådets
första ordförande, en post som hon innehade till 1942.
Det förekom motsättningar mellan Centrala Kvinnorådet (CK) och den
tidigare bildade organisationen Sveriges Moderata Kvinnoförbund, som var
fristående från partiet och hade bildats innan kvinnor fick vara medlemmar
i Allmänna Valmansförbundet (AVF). Strax utanför Kristinehamn, i Ölme,
bodde och verkade en av SMKF:s mycket aktiva medlemmar Jeanna Nils-
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Märta Brydolf med sina fyra barn i Kristinehamn.

son och det är inte förvånande att det uppstod motsättningar i Värmland.
Ett protokollsutdrag från Kvinnoklubben i Kristinehamn låter närmast
upprört:
”Enär det kommit till utskottets kännedom att en ledamot av förbundsstyrelsen engagerats för föreningsbildande åt Moderata Kvinnoförbundet beslöts taga till protokollet att utskottet vare sig ekonomiskt eller på annat sätt skulle stödja Moderata Kvinnoförbundet
eller dem som arbeta för dess syften. Vidare förhandlades icke”.
Länskvinnorådet skulle enligt sina stadgar verka för
”att genom ett sunt och livskraftigt reformarbete höja vårt folks sedliga styrka samt därigenom öka dess motståndskraft mot samhällsupplösande makter” ... ”att väcka kvinnorna till insikt om deras skyldigheter och om de rättigheter som de enligt lag äga samt att genom
upplysningsarbete lära dem fullgöra och tillvarataga dessa skyldigheter och rättigheter på ett värdigt, målmedvetet och självständigt sätt”.
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Länskvinnorådet anordnade kurser, konferenser och debatter. 1930 hölls föredrag om svensk
kommunförvaltning, ”Varför skola vi arbeta
och huru?”. Trots att kvinnorna hade rätt att
väljas till stadsfullmäktige sedan 1910 var det
endast några få kvinnor i fullmäktige ännu
1930. På 1930-talet började man också arrangera
stora årliga kvinnomöten. Det finns en anteckning från 14 juni 1931, då man arrangerade ett
stort möte i Sunne med 150 deltagare. På programmet ingick föredrag av en ung notarie, Jarl
Hjalmarsson, och besök på Mårbacka.
Märtha Brydolf valdes till ledamot i den
första styrelsen för AVF:s Centrala Kvinnoråd
och blev senare dess förste vice ordförande.
Märtha Brydolf i tidstypisk hatt.
Hon deltog aktivt i valarbete över hela landet, i
synnerhet vid de första valen efter det att kvinnorna fått rösträtt till riksdagen. Hon skrev i det första kvinnonumret av
AVF:s tidskrift Medborgaren, som riktade sig framför allt till landsbygdens
kvinnor inför valet 1921:
”Med eller mot sin vilja har kvinnorna fått rösträtt och med denna
följer ock röstplikt och ansvar, men detta inser och fattar långt ifrån
alla. Och dock är det kvinnornas oavvisliga plikt att sätta sig in i och
förstå detta, ty eftersom deras antal är större än männens så kommer
de att sitta inne med stor makt i samhället.”
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Hon var en stor beundrare av högerledaren Arvid Lindman. När det skulle
utses en ledare efter Arvid Lindman 1935 fanns hon med i den valkommitté
som skulle föreslå partiledare. Förslaget blev Gösta Bagge, som även valdes
och blev en värdig efterträdare. Han deltog i 20-årsjubileet för Kvinnoklubben i Kristinehamn 1936, ett firande som i hög grad gällde Märtha Brydolf,
som varit ordförande hela dess tillvaro.
Märtha Brydolf hade krafter även till andra föreningsengagemang än
de politiska. 1919 var hon med och startade Kristinehamns Husmodersförening, som fick god anslutning redan från början. Dess syfte var att ge
kvinnorna ”utbildning och förkovran till hemmens bästa” och även en del
praktiska insatser som att ordna barnbespisning. Märtha Brydolf var Hus-
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modersföreningens ordförande i 29 år, ända till 1948, och en av de framträdande i Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund i många år. Hon
var ordförande i Kristinehamns kvinnors krigsberedskap under krigsåren
under första världskriget, ledande i Röda Korsets lokalförening och Djurskyddsföreningen.
Föreningsengagemangen förde Märtha Brydolf ut på många resor, både
i Sverige och utomlands. 1936 deltog hon i en nordisk konferens i Oslo för
husmodersföreningarna. År 1938 var landsmötet förlagt till Kiruna och
därifrån fortsatte Märtha direkt till Jönköping, till Högerns riksstämma.
Ordföranden för Centrala Kvinnorådet, Alexandra Skoglund, hade hastigt
avlidit och i egenskap av förste vice ordförande, fick Märtha föra kvinnornas talan både vid banketten och vid sammanträdet nästa dag, tills ny ordförande, Ebon Andersson, hade valts.
Av åldersskäl avgick Märtha 70 år gammal som vice ordförande i och
med stämman i Jönköping och blev vederbörligen avtackad. Hon uttryckte
att hon kände vemod över att lämna en uppgift som varit av stort intresse
för henne.

I stadsfullmäktige
Erik Brydolf, som var stadsfullmäktiges ordförande, ansåg att man och hustru inte borde sitta där samtidigt. Men många arbetade för att Märtha skulle
väljas in och inför valet i september 1922 blev påtryckningarna så starka
att Erik måste ge med sig. ”Barnen voro så stora att de ej direkt behövde
mors tillsyn och då är nog en kvinnas plikt att intressera sig för samhället,
om hon där kan vara till nytta”, skrev Märtha själv. Hon berättade om hur
barnen ställde upp sig i hallen och hurrade när hon gick till sitt första sammanträde 9 januari 1923.
Hennes första initiativ i stadsfullmäktige gällde ett förslag om lampor på
de mörka torgen, där handlarna i salustånden endast hade osande fotogenlampor. Förslaget avslogs, men frågan hade nu blivit väckt. Torggubbarna
samlade in en lista med mängder av namn och med det stödet i ryggen tog
Märtha åter upp saken vid ett senare sammanträde och fick bifall. En lampa
på vardera sidan om torget blev resultatet, som i folkmun gick under namnen ”Märtha och Erik”.
Märtha fick en rad offentliga uppdrag; hon var medlem av lokalstyrelsen
för läroverket, styrelsen för Kristinehamns föreläsningsförening och i det
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lokala Kaféaktiebolaget. I många år var hon ledamot av nykterhetsnämnden.

Slutord
”Ett sorgens år ” noterar Märtha för 1939. Maken Erik fick en allvarlig hjärnblödning och avled i september. På kyrkogården i Kristinehamn vilade redan äldste sonen Nils, som gått bort redan 1926. 10 år senare flyttade hon
från sin våning till ett ålderdomshem i Kristinehamn. Hon ville inte ligga
sina barn till last och förklarade: ”Det duger för mej”. Där levde hon till
1956, då hon gick bort, en vecka efter sin 88:e födelsedag.
När Märtha Brydolf som nygift doktorsfru kom till Kristinehamn anade
väl ingen att hon så småningom skulle bli en ledande kvinnogestalt i staden.
Hon var mångkunnig och effektiv, klartänkt och framsynt, respekterad av
alla. Gemensamt och var för sig har makarna Brydolf utfört en samhällsgärning som berättigar dem till en plats i historien.
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