
DT besöker Dövas Förening i Norrköping 
Artikelserien Landet runt fortsätter. Den här gången 
hälsar vi på Dövas Förening i Norrköping som fyller 110 
år och deltar i deras jubileumsfest. En av gästerna är 
Socialdemokraternas toppolitiker Lars Stjernkvist, känd 
profil i staden. 

Dövas Förening i Norrköping är en av Sveriges äldsta kvarvarande 
dövföreningar. Den grundades den 25 oktober 1908: en tid då 
staden blomstrade som industristad. Många döva arbetade 
inom textilbranschen. De goda tiderna varade fram till ungefär 
1960-talet. Sedan var textilkrisen ett faktum i Sverige – en rad 
fabriker lades ner, något som drabbade Norrköping hårt. 

I dag är det unika industrilandskapet, mitt i staden, Norrköpings 
stolthet. Dövföreningen har sin jubileumsfest invid den vackra 
byggnaden från 1852 nära industrilandskapet. 

Uppemot 50 gäster är med på jubileumsfesten. De flesta kommer 
från dövföreningarna i Linköping och Norrköping. De övriga är 
inbjudna representanter, till exempel Lars Stjernkvist, ordförande 
i Norrköpings kommunstyrelse och Socialdemokraternas 
före detta partisekreterare, och SDR:s styrelseledamot Lolo 
Danielsson. 

Gästerna bjuds på trerättersmiddag, tal och cirkusnummer av 
unga från föreningen Norrköpings cirkus och varieté. 

Lars Stjernkvist säger i sitt tal att han har svårt att förstå att 
det svenska teckenspråket blev erkänt av riksdagen så sent som 
1981. Lolo Danielsson från SDR talar om att det är imponerande 
att dövföreningen stått stadig i alla tider trots många lokalbyten. 

I dag har dövföreningen sin lokal på Thapperska en bit utanför 
centrum. Byggnaden är kommunens. Föreningen, en del av 
paraplyorganisationen Funktionsrätt Norrköping, får använda 
lokalen gratis. 

– I dag har dövföreningen en god ekonomi tack vare att vi får 
låna lokalen gratis. Men tyvärr får vi färre besökare än när vi 
hade en mer centralt belägen lokal, berättar ordförande Anders 
Johansson. 

Flera medlemmar som inte är bilburna tycker att det är 

besvärligt att ta sig till dövföreningen. Busshållplatsen ligger flera 
hundra meter bort. 

– Vi har en dialog med Funktionsrätt Norrköping om att det 
borde byggas en busshållplats precis utanför Thapperska, säger 
Anders Johansson. 

I dag har dövföreningen runt 60 medlemmar. Ledamot Anna-
Lena Zimmerklev säger att de flesta är mellan 50 och 70 år gamla. 

En viktig medlemsbas är det tiotal döva ungdomar som spelar 
futsal. Dövas Förening i Norrköping är också en dövidrottsklubb, 
en del av Svenska dövidrottsförbundet. 

– Vi har ungdomar bland annat från Örebro som vill spela futsal 
här i Norrköping, för att det är lättare att få plats i en klubb här, 
berättar Anders Johansson. 

Eftersom dövföreningen nu har färre besökare än tidigare, 
ordnar de istället mer utflykter. Ett exempel är att de har besökt 
en strutsfarm. Nästa vår ska de resa till Holland och uppleva dess 
tulpanfeber med mera. 

Dövföreningen har också en del gemensamma aktiviteter med 
Linköpings Dövas Förening. De turas om att ha julbord och 
midsommarfest.  

På frågan om hur Anders och Anna-Lena tror att framtiden 
ser ut för dövföreningen, svarar Anna-Lena att det är svårt att 
förutspå och Anders tror att dövföreningen kommer att finnas 
kvar så länge han lever. 

På jubileumsfesten möter DT två av medlemmarna. Den ena är 
Sandra Kasinski som varit medlem i 25 år: 

– Förut var det mer aktiviteter och jag minns att 90- och 
100-årsjubileerna drog mer folk. Jag beklagar att det är färre 
medlemmar nu. Hoppas flera döva vill flytta hit för det är trevligt 
samkväm här, säger hon. 

Den andra är Tommy Glenmark från Kristianstad som har 
särbo i Norrköping. 

– Jag tycker om att komma hit för det är fler döva här än i 
Kristianstad, säger han.             text och foto: niclas martinsson                                                         
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