Förord

Med denna bok ville Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia gratulera Britt Mogård på 90årsdagen. Vi ville hylla henne och visa vår stora uppskattning samtidigt som vi ville berätta
om Britt och hennes insatser för M-kvinnor av idag och i framtiden.
Det blev tyvärr inte så. Medan vi arbetade med boken kom det sorgliga beskedet att Britt
avlidit. Vi hade inte hunnit berätta för henne om vår vänbok och det känns trist. Hon hade
säkerligen blivit glad över att få läsa boken och få känna den värme och uppskattning som
präglar samtliga artiklar.
Vi hade bett ett antal personer att skriva ner minnen och reflektioner om och till Britt. Det har
varit ett mycket roligt arbete att samla ihop och läsa bidragen till boken. Tack ni alla som
bidragit! Alla har mycket villigt medverkat.
I Sällskapets första bok ”Moderata pionjärer. Kvinnor i politiskt arbete 1900 – 2000” finns en
intervju med Britt nedskriven av Inger Ström Billing. I den boken kommer Britt själv till tals
men i föreliggande bok skildras hon av andra som riksdagsledamot, ordförande i Moderata
Kvinnoförbundet, skolminister och landshövding.
Samtliga artiklar skildrar Britt som en initiativrik och drivande person, en strateg och förebild
med självironi, humor och gott humör. Alla vittnar om att samarbetet med henne kunde leda
till många glada skratt samtidigt som hon kunde peka med hela handen, inspirera och mana
till handling.
Britt förvandlade ett sovande Kvinnoförbund till ett aktivt politiskt förbund. Britt formade
strategisk den kandidatutbildning – Aktion MKF - som finns än idag. Många M-kvinnor i
beslutande positioner har Britt att tacka för att de nått den position de har. Som skolminister
vände hon skolpolitiken i vårt land och hon blev en engagerad och uppskattad landshövding.
Britt var en förebild för oss som samarbetade med henne men också för många som
beundrade henne på avstånd.
Britt var en stark personlighet med stark drivkraft. Hon gjorde avtryck hos de personer som
mötte henne. Vi minns henne med tacksamhet och saknad.
För Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia
Ann-Cathrine Haglund, ordförande
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