Britt Mogård – några biografiska data
Född 9 november 1922, dotter till prästen i Hedesunda Johannes Östlund och
hans maka Tora. När fadern utnämndes till kyrkoherde i Tierp flyttade familjen
dit och där växte Britt upp. Hon tog studentexamen i Uppsala 1941 och
studerade vid Uppsala universitet åren 1941 – 42 och 1944 – 47.
Fadern dog i april 1943 och familjen flyttade till Uppsala. Britt avbröt sin
utbildning och arbetade i förrådet på Akademiska sjukhuset. När modern
flyttade till Stockholm, återupptog Britt de akademiska studierna, varvade med
lärarvikariat, arbete på kristidsstyrelsen och kronofogdekontoret.
1946 gifte hon sig med Einar Mogård. Båda studerade och Britt drygade ut
ekonomin med att skriva artiklar och recensioner i veckopress. Einar gjorde
tingsmeritering i Kalix 1947-1950 och Britt fick en tjänst som lärare vid Kalix
folkhögskola i modersmålet, litteratur, psykologi, medborgarkunskap, och
ekonomisk geografi. Efter ett och ett halvt år på folkhögskolan undervisade
Britt på realskolan i Kalix i tyska, svenska och nybörjarfranska.
Efter tre år i Kalix flyttade de till Stockholm och Britt sökte sig till Radiotjänst. I
tre år läste hon sexton dagliga tidningar samt en del tidskrifter och klippte allt
som skrevs om Sveriges Radio. Familjen fick två barn, sönerna Bo och Sören,
och Britt slutade sitt arbete på SR. Efter sju år som hemmafru fick hon tjänst på
högstadiet i Botkyrka som lärare i svenska och tyska. Samma år, 1960, gick hon
in i Högerpartiet och började som suppleant i barnavårdsnämnden.
Britt och Einar Mogård skilde sig 1970.
Den 17 juli 2012 avled Britt Mogård.
Kommunala uppdrag
Led. av Botkyrka kommunal/kommunfullmäktige 1962-74. Led. av
försäkringsnämnd och skolstyrelse, vice ordf. i skolstyrelsen 1968 – 74. Led. av
Svenska kommunförbundets hälsodelegation 1970 – 74 och dess
skoldelegation 1973 – 76.
Partiuppdrag

Led. av Botkyrka Höger-/Moderata förening, sekreterare 1962, ordförande
1964 – 74. Led. av Stockholms Moderata Länsförbund 1964 – 69, samt dess
arbetsutskott 1966 – 69. Led. av Moderata Samlingspartiets partistyrelse 197281. Ordförande för Moderata Samlingspartiets Kvinnoförbund 1972-81 .
I riksdagen
Ledamot av andra kammaren för Stockholms läns landstingskommun 1969 –
1970 . Riksdagsledamot för Stockholms län 1971 – 1983
Kulturutskottet ledamot 1971 – 1975-76, suppl. 1978/79 samt 1981/82, ordf.
1982/83
Utbildningsutskottet, suppl. 1971-73, 1978/79 och 1981/82, ledamot 1979/80
Moderata riksdagsgruppens förtroenderåd 1974- 75/76 och 1982/83
Statsråd vid utbildningsdepartementet 8.10 1976 -18.10 1978 samt 12.10 1979
– 5.5.1981
Övrigt: suppl. i Konstitutionsutskottet 1969-71, suppl. I Nordiska rådets svenska
delegation 1974-75/76 och 1982/83, led. av talmanskonferensen 1982/83,
krigsdelegationen 1982/83
Kammaraktiviteter
106 egenmotioner, 6 interpellationer, 9 frågor och 31 anföranden (utöver
anföranden som statsråd); främst om utbildnings- och kulturfrågor (32
egenmotioner och 3 interpellationer i andra kammaren).
Övriga statliga uppdrag
Led. av styrelsen för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer
1978-79 och 1981-90, ordf. 1981-90. Sveriges Radio AB 1978-79. Ordf. i
centralnämnden för skolungdomsutbytet med utlandet 1979, Skolöverstyrelsen
1981 – 83. Sveriges Utbildningsradio AB ordf. 1981-91. Statistiska centralbyrån
1987-90. Svenska statens språkresor AB, ordf. 1988-97. Statlig förlikningsman
1990. Led. av utredningen om skolans inre arbete 1970-76.
Jämställdhetskommittén 1976. Delegationen för bättre skolmiljö 1979.
Konsumentpolitiska kommittén 1992-94, ordf.1992-94. EGkonsekvensutredningen 1993-94. Expert i jämställdhetsdelegationen 1973-76

och jämställdhetskommitténs referensgrupp 1976-80, 1:e vice ordf. i gruppen
1976-80.
Landshövding i Kronobergs län 1983-88
Kronobergs läns distrikt av föreningen Norden, ordf. 1983-89. Kronobergs läns
lantbruksnämnd 1983-88 och skogsvårdsstyrelse 1983-88. Länsarbetsnämnd
1983-88 och länsbostadsnämnd 1983-88
Övrigt
Medlingsuppdrag i arbetsmarknadskonflikter
Led. av styrelsen för Eiser Invest 1974-76. Sveriges konstföreningars
riksförbund, ordf. 1986-92. Stiftelsen Hedesundavävarna, ordf. 1989-97.
Svenska Dyslexistiftelsen 1990-2000 och internationella dyslexiorg. Stiftelsen
Rodin Remediation.

Skrifter:
Artiklar i dags- och fackpress
Skolan i politiken och praktiken (1981)
Summa summarum. Rötter, levnad, ståndpunkter (1991, memoarer)
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