Stockholm 2018
Inför förbundets 75-årsjubileum tog SLFK:s styrelse beslut att tillsätta en jubileumskommitté
med uppgift att bl.a dokumentera förbundets historia och göra denna tillgänglig för
medlemsorganisationerna.
Förbundets tidigare kanslichef, Leona Jäger Clarstedt, fick uppdrag att skriva denna och tillse att
den publicerades på ett hedersamt sätt. Detta har också skett, med 2 skrifter som avhandlar
perioderna 1941 – 1966 samt 1966 – 1991 och en tredje under arbete som omfattar 1989 – 2016.
Underlaget som funnits till Leonas förfogande har varit protokoll och dokument som skrivits av
SLFK:s olika förtroendevalda under åren och därmed skiftat i såväl kvalitet som omfång och
understundom varit summariska och svårtolkade. Detta sannolikt till del beroende på hur de
olika tidsepokerna, framförallt det kalla kriget, har påverkat verksamheten i SLFK.
För att förstå hur omvärlden såg ut, framför allt efter krigsslutet, i ett sargat Europa och vilken
påverkan detta hade för svenskt vidkommande, kände Leona att det behövdes på ett strukturerat
sätt skrivas ner och finnas som underlag för att förstå hur beslut och aktiviteter inom SLFK
passat in eller påverkats av tidens händelser. Detta gjorde hon för sin egen del utan tanke på att
användas vidare i andra sammanhang.
Vi uppfattar dock hennes sammanställning som berikande och kanske särskilt värdefull för en
kommande generation som inte fått bakgrunden till Europas efterkrigsutveckling
med ”modermjölken” och vill därmed ge intresserade en möjlighet att kunna sätta in hennes
arbete med jubileumsskrifterna i ett historiskt sammanhang.
För jubileumskommittén
Bjarne Bjurström
f.d. ordförande i SLFK
P.S. Det bör påpekas att Leons arbete med historieskrivningen uttrycker hennes eget insamlande
av underlag och personliga erfarenheter och värderingar.
Merparten av uppgifterna är tagna ur Wikipedia och liknande källor (vi har gjort en privat
donation till Wikipedia för deras outtröttliga arbete med att berika oss på fakta) och är därmed
författarens syn på historien och inte nödvändigtvis SLFK:s.

