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Namnsdagen
I dag infaller allhelgona-
dagen. denna dag är en 
av de få dagar som inte 
är tillägnad något namn. 
det har allhelgonadagen 
gemensamt med nyårsda-
gen, kyndelmässodagen, 
skottdagen, Jungfru marie 
bebådelsedag, Johannes 
döparens dag och juldagen.

Dagens citat
”Försök att hålla själen ung 
och skälvande ända tills du 
blir gammal, och att ända 
tills du står vid dödens rand 
intala dig att livet bara 
har börjat. det tror jag är 
den enda vägen till ökad 
förmåga, kärlek och inre 
glädje.”
george sand, fransk förfat-
tare (1804-76)

Bemärkelsedagen
I dag infaller allhelgona-
dagen, en av kristenhetens 
äldsta minnesdagar, med 
ursprung i 800-talet. I det 
svenska kyrkoåret är firan-
det sedan mitten av förra 
seklet förlagt till lördagen 
mellan 31 oktober och 6 
november.
I dag kan man också, enligt 
bondepraktikan, ta reda 
på hur vintervädret ska bli. 
då skär man sig ett spån 
av bok. Är spånen torr blir 
vintern varm, är spånen våt 
blir vintern kall. 

Det hände då
För 25 år sedan, 1992, 
möttes kroatiske goran 
Ivanišević och franske guy 
Forget i finalen i stockholm 
open. Ivanišević var känd 
för att ha världens hårdaste 
serve, medan Forget sades 
ha den näst hårdaste. så 
gick det också som det gick, 
och kroaten vann med 7-6, 
4-6, 7-6, 6-2.

För 30 år sedan, 1987, höll 
det kinesiska kommunist-
partiet sin 13:e kongress 
i beijing. man röstade 
fram en föryngring av det 
ledande organet, vilket 
innebar att den 83-årige 
generalsekreteraren deng 
Xiaoping fick ge plats åt sin 
69-årige efterträdare Zhao 
Ziyang. 

För 45 år sedan, 1972, inled-
des en stor allmän amnesti 

för politiska och kriminella 
fångar i Östtyskland. det 
var den första av tre stora 
amnestiaktioner under dik-
taturtiden. omkring 20 000 
östtyska fångar frigavs, och 
dessutom 165 västtyskar 
som var dömda för politiska 
brott.

Hört och hänt
För 35 år sedan, 1982, 
skilde sig regissören martin 
scorsese och skådespe-
lerskan och fotomodellen 
Isabella rossellini efter 
tre års äktenskap. då var 
rossellini redan gravid 
med modellkollegan Jon 
Wiedemann som hon sedan 
gifte sig med.

18...
...kronor blev prislappen för 
en flaska Kir, efter beslut 
om en häftig prishöjning på 
tre kronor för 40 år sedan, 
1977. Försäljningen hade 
ökat kraftigt efter att mel-
lanölet hade plockats bort 
från svenska livsmedelsbu-
tiker i juni 1977, och detta år 
såldes nio miljoner liter Kir 
i sverige. 

Födelsedagar
För 27 år sedan, 1990, föd-
des simone giertz, uppfin-
nare, robotentusiast och 
programledare. I sin Youtu-
bekanal demonstrerar hon 
misslyckade robotar, en 
viral succé med mer än 
700 000 prenumeranter.

För 56 år sedan, 1961, föd-
des författaren Louise boije 
af gennäs. Hon debute-
rade 1991 med romanen Ta 
vad man vill ha. Hon har 
också skrivit manus till 
tv-såporna ”rederiet” och 
”nya tider”. 

Namn vi minns
För 35 år sedan, 1982, avled 
den amerikanska filmre-
gissören King vidor, 88 år 
gammal. Han slog igenom 
redan under stumfilmseran 
men klarade övergången till 
ljudfilm galant och ansågs 
som en av Hollywoods mest 
betydelsefulla filmskapare. 
bland hans mest kända 
filmer finns västerndramat 
”duell i solen” (1946) och 
”Krig och fred” (1956).
(TT)

I dag tänds många ljus 
vid minneslundar och 
kyrkogårdar.  
 Foto: HENRIK MONTGOMERY/
 TT

Författaren  Louise Boije 
af Gennäs föddes för 56 
år sedan.  
 Foto: HENRIK MONTGOMERY  
 /TT

JÖnkÖpIng/MalMÖ  
För Annika Skogar har målet 
alltid varit att göra något  
meningsfullt och förbättra 
världen. 

När Nobels fredspris delas 
ut i rådhuset i Oslo den 10  
december kan hon, som  
ordförande för IKFF, dess utom 
känna sig lite delaktig.

Norges huvudstad kan kännas 
långt från Jönköping men det var 
där, vid Vätterns sydspets, det bör-
jade. På Ekhagen, där Annika växte 
upp och redan som barn var enga-
gerad, brydde sig om omvärlden 
och tidigt kallade sig feminist.

Att engagemanget skulle landa 
i just Internationella Kvinnoför-
bundet för Fred och Frihet (IKFF) 
beskriver hon däremot som en 
slump och något hon kan tacka 
några damer i lokalkretsen i Jön-
köping för. De gästade en samhälls-
lektion på Per Brahe-gymnasiet för 
att berätta om kvinnornas roll ge-

nom historien och Annika var fast.  
– Det handlade om det som jag 

brinner mest för, fredsfrågor och fe-
minism, och jag kände att jag hittade 
hem, säger hon.

någoT år senare, när hon flyttat 
till Lund för studier, var hon med 
och drog igång en lokalavdelning 
där. 

Annika läste statsvetenskap, var 
under två år 
redaktör för 
tidningen 
Lundagård och 
parallellt växte 
engagemanget 
för IKFF. Hon 
kom med i den 
nationella sty-
relsen och för 
två år sedan valdes hon till ordfö-
rande. 

I dag kombinerar hon ordförande-
skapet med att arbeta som frilans-
journalist och vara SFI-lärare. 

– Under gymnasieåren hade jag 
nog visionen om att det bara var i FN 
eller EU som det gick att arbeta med 

de frågor jag brann för men nu har 
jag insett att jag kan hjälpa till lika 
mycket genom att lära nyanlända 
svenska.  

saMTIdIgT, vIlkeT inte minst No-
bels fredspris är ett konkret bevis 
på, går det att göra sin röst hörd. 

I år är det International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) 
som får priset. En paraplyorganisa-

tion som samlar 
ett hundratal 
aktörer som job-
bar mot kärnva-
pen världen över 
och IKFF är en av 
dem som suttit i 
kampanjens sty-
relse.

– Varje gång 
Nobelpriset ska presenteras har vi 
ett färdigt pressmeddelande i fall. 
Vanligtvis brukar vi få slänga det 
men inte den här gången!

FÖr MännIskor i allmänhet kan 
IKFF vara ganska anonymt men 
Annika säger att förbundet har hög 

Annika vill vara med  och vara motkraft

”För mig är det svårt att  
inte vara engagerad. Det  
är naturligt. Och roligt.”

AnnikA SkogAr
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Firarhörnan

Mila, Habo, 
fyller 3 år den 1 
november och 
firas av mamma, 
pappa och 
Morris.

Vendela Herte-
lendy, Tenhult, 
fyller 10 år den 
1 november och 
firas av pappa, 
mamma, Leo-
nard och Elvira.

Lily Lundqvist, 
Habo, fyller 1 år 
den 1 november 
och firas av 
mamma och 
pappa.

Alma Larsson, 
Lekeryd, fyller 6 
år den 1 novem-
ber och firas av 
mamma, pappa, 
Ebba och Ivar.

Rob Vigren 
fyller 2 år den 1 
november och 
firas av mamma, 
pappa, Sam, 
mormor, morfar, 
samt övrig släkt 
och vänner.

Oliver Wahl-
stedt, Habo, 
fyller 1 år den 1 
november och 
firas av mamma 
och pappa.

Hilda Sten, 
Jönköping, fyl-
ler 12 år den 1 
november och 
firas av mamma, 
pappa, Fabian 
och Folke.

Algot Rudstam 
Mtui, Huskvar-
na, fyller 4 år 
den 1 november 
och firas av 
mamma, pappa 
och Adina.

Annika vill vara med  och vara motkraft
dignitet, både internationellt och 
nationellt. 

– Förbundet bildades 1915 då ett 
antal kvinnor samlades i Haag för 
att protestera mot första världskri-
get. Grundtanken då är samma som 
i dag, vill vi nå en hållbar fred måste 
vi skapa ett jämställt samhälle.

En del i det arbetet har varit att 
verka för ett kärnvapenförbud och i 
somras antog FN ett globalt förbud 
mot kärnvapen efter en historisk 
omröstning. Flera länder bojkottade 
dock förhandlingarna och trots att 
flera månader nu har gått har var-
ken Sverige, eller Norge, underteck-
nat avtalet. 

Ändå tycker Annika att man i sin 
kamp kommit en bit på vägen.

– Det känns som vårt arbete har 
fått ett erkännande. Att vår kamp 
inte är helt tröstlös, säger hon.

ÄVen nAtiOneLLt menar Annika 
att IKFF har en röst. Bland annat i 
regeringens folkrätts- och nedrust-
ningsdelegation där förbundet till-
sammans med bland annat Röda 
korset representerar civilsamhället.

– Lokalt är Vättern och försvarets 
övningar där en viktig fråga. För 
oss handlar det om att ifrågasätta 
var pengarna läggs, varför och vad 
det resulterar i. Är det genom rent 
vatten eller JAS-plan vi känner oss 
trygga?

Det kAn tyckAS som stora frågor 
långt bort men Annika menar att 
någon måste bry sig. Och genom att 
organisera sig, och inte känna sig 
lika ensam, blir du inte lika uppgi-
ven utan får istället energi. 

– För mig är det svårt att inte vara 
engagerad. Det är naturligt. Och ro-
ligt. Jag gör det som känns viktigt 
och meningsfullt. Samtidigt som 
vardagsgrejerna i mitt liv också är 
det.   

Förbundets kansli ligger visser-
ligen i Stockholm men för Annika 
är det Malmö som är hemma. Det 
är där hon har sina vänner och sin 
odlingslott.

– Så vill jag också att det fortsät-
ta att vara. Även om det är gott att 
komma till Jönköping. Här har jag 
skogen precis utanför och det är nog 

det jag kan sakna mest i Skåne. En-
kelheten i att komma ut i naturen.

kLARt ÄR DOck att hon inte är fär-
dig med det hon gör ännu. Annika 
Skogar vill vara med och vara mot-
kraft men att bli politiker har hon 
aldrig känt sig lockad av.

– Jag har svårt att köpa hela åsikt-
spaketet utan engagerar mig i frågor 
där jag känner att jag kan bidra, kon-
staterar hon. 

Om det blir en resa till Oslo den 
10 december vet hon inte än. Mer 
troligt är att det blir en stor fest i 
Malmö där Annika och andra IKFF-
are suger åt sig lite av kakan.  

ProFilen: 
Annika Skogar
Ålder: 28 år.
Gör: ordförande för 
Internationella Kvin-
noförbundet för Fred 
och Frihet i sverige, 
frilansjournalist och 
sFI-lärare.
Bor: malmö. Uppvuxen 
på Ekhagen i Jönköping.
Familj: Pojkvän i 
malmö, föräldrar i Jön-
köping och syskon med 
familjer.
intressen: odlingslot-
ten på rosengård (odlar 
både grönsaker och 
blommor), träna och 
pyssla.
läser: Just nu ”swede 
Hollow”.
lyssnar pÅ: P1, annika 
norlin och Wilco.
tittar pÅ: ”Tro, 
hopp och kärlek” och 
”agenda”.
Favoritmat: mexi-
kanskt.
drömmer om: En värld 
där människor bryr sig 
om varandra.

en slump, men också 
något av en självklarhet, 
var det när Annika Sko-
gar hittade till Internatio-
nella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet i Sverige. 
I dag är hon förbundets 
svenska ordförande och 
får jobba med det hon 
brinner mest för – freds-
frågor och feminism. 

Text: Anette  
Svensson

036-30 41 73
anette.svensson@jonkopingsposten.se

Foto:
Robert Eriksson

robert.eriksson@jonkopingsposten.se

Alla har en 
intressant 
historia, värd 
att berättas. 
Det gäller bara att hitta dem.

Känner du någon som lever ett intressant liv 
eller som kanske upplevt någonting utöver 
det vanliga? En omtänksam person eller 
hjälte i vardagen? Kanske är denna någon 
du själv?

Hör av dig till familjeredaktionen 
E-post: familj@jonkopingsposten.se
Tel: 036-30 40 86 eller 036-30 41 73
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