
Förord

Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia bildades år 2001. Syftet är
att sprida kunskap genom att stimulera och stödja forskning om mode-
rata kvinnors insatser, bidra till att sprida skrifter och på annat sätt hålla
kunskapen om dessa kvinnor levande. Vi vill med en organisation i ryg-
gen kunna skapa större resurser och stöd för att vår historia skrivs och
våra pionjärer skildras. Det omfattande forskningsarbete om Högerns
kvinnor som Stina Niklasson utfört måste få en fortsättning. 

Berättar ingen vet man inte att det har hänt. Den ingen talar om
glöms bort. Moderata kvinnors historia blir inte berättad om vi inte
bidrar och ser till att den blir nedskriven. Och att det finns många och
mycket att skriva om och komma ihåg, det har vi erfarit som redak-
tionskommitté för denna Sällskapets första bok. För forskare torde här
finnas många uppslag. 

Med sin första bok vill Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia ge
moderata kvinnors gärning dess rättmätiga plats under Moderata Sam-
lingspartiets jubileumsår 2004. I denna bok presenteras ett antal kvinnor
som gjort en insats för den moderata politiken på olika områden och i
hela vårt land. De beskrivs, intervjuas eller skriver om sig själva – en
bukett kunniga, självständiga, starka och initiativrika kvinnor från de all-
ra första pionjärerna fram till våra dagar. De olika kapitlen varierar i form,
längd och innehåll. Det är särskilt intressant att läsa om de strategier
kvinnor använt sig av under olika tider från de första pionjärerna som
kämpade för att kunna organisera sig och få en plattform i samhället. 

Men alltför många får naturligtvis inte sin historia skriven här. Därför
måste arbetet med att skildra moderata kvinnors insatser fortsätta! Vi
hoppas att denna bok inspirerar till fortsatt forskning och många böcker!  

Redaktionen vill framföra ett varmt tack till bidragsgivarna i denna
skrift.
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