
 

1932
Förbundets första troliga logotyp.

1923
Så här mycket kostar det att vara 
medlem hos SDR: 

50 öre per manlig medlem
25 öre per kvinnlig medlem 

Fr.o.m. 1932 inför SDR 
samma medlemsavgift för alla 
medlemmar.
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tidslinje

Dövas Tidning illustrerar Sveriges Dövas Riksförbunds 
(SDR) sekellånga utveckling som organisation. De utvalda 
historiska händelserna presenteras längs en tidslinje i 
form av en vågrörelse, precis som förbundets nuvarande 
logotyp står för – att få god vind genom böljande vågor.

100 år med SDR

sammanställning: charlotte gustavsson & niclas martinsson 
illustration: linda stål

1945
Svenska Dövstumförbundet 
och konkurrenten 
Sveriges Dövstummas 
Riksförening (tidigare namn: 
Riksorganisationen Social 
Dövstumtjänst), bildad 1936, 
slås samman. Den förstnämnda 
organisationens namn behålls. 
En ny logga tas fram, nu med 
initialerna SDF. Förbundet har för 
första gången en anställd och egna 
lokaler.

1945
Förbundet startar med olika 
service åt föreningarna under 
namnet Föreningstjänst: 
rabatterade inköp, föreläsningar 
och filmer. Bland föreläsarna 
finns döva personer, dövpräster, 
dövmissionärer, dövlärare och 
barn till döva föräldrar. En grupp 
inom förbundsstyrelsen bedömer 
föreläsarnas teckenspråksnivå 
och kunskaper för att undvika 
vissa hörande föreläsare som inte 
använder svenskt teckenspråk.

1945
Förbundet tilldelas ett 90-konto av 
Näringslivets granskningsnämnd, 
som kontrollerar att gåvor och 
stödannonser med mera går till 
rätt ändamål.

1950
Svenska Dövstumförbundet 
byter namn till Sveriges Dövas 
Riksförbund. Anledningen är 
att ordet dövstum inte längre 
ska användas, vilket beslöts på 
kongressen året innan.

1922
Svenska Dövstumförbundet 
bildas i Stockholm den 26 
februari. 14 dövföreningar från 
det avlånga landet närvarar. Dan 
Andersson från Göteborg utses till 
ordförande. 

 

1953
Förbundet skaffar ett eget hus i 
Borlänge. 
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1958
SDR ordnar första 
folkhögskolekursen i 
föreningskunskap på Brunnsviks 
folkhögskola i Borlänge med 
döva lärare. Nu får döva 
vuxna fortbilda sig på svenskt 
teckenspråk. 

1955
SDR blir medlem i World 
Federation of the Deaf, WFD. 
Förbundet är sedan tidigare 
medlem i Dövas Nordiska Råd, 
DNR (grundat 1907).

1963
SDR blir huvuddelägare i 
Carlborgsons gård, i dag 
Västanviks folkhögskola som SDR 
är huvudman för.

1964
SDR blir medlem i Arbetarnas 
Bildningsförbund, ABF. 

1967
SDR:s första handlingsprogram 
tas fram. En av punkterna lyder 
”… bör SDR vara representerat i 
allt samhälleligt planeringsarbete 
som direkt avser de döva”. 

1966
SDR startar igång sin 
försäljningsverksamhet och 
öppnar ett avdelningskontor i 
Stockholm. 

1970
En ny logga utformas för SDR. 
Den blir omdiskuterad på grund 
av hur handformen för R är 
ritad. Handalfabetsbokstäverna 
kommer sedan att vara avbildade 
på lite olika sätt genom åren, 
där R-tecknet justeras för att 
långfingret inte ska peka uppåt. 

1972
SDR firar 50 år i Göteborg.  
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1977
SDR:s biståndsverksamhet startar.

1978
SDR startar sin videoverksamhet 
(i dag SVT Teckenspråk) i 
förbundshuset med egen studio. 

1975
SDR flyttar sitt kontor från 
Borlänge till det nybyggda 
förbundshuset i Leksand.

1985
SDR:s teckenspråksavdelning 
startar.

1989
SDR stiftar en ny utmärkelse 
i Lars Kruths namn (en av 
dövrörelsens största profiler). 
Kruthmedaljen delas ut för första 
gången 1991. 

1995
SDR går med i European Union of 
the Deaf, EUD.

1995
SDR initierar två nya utmärkelser: 
Guldtecknet och International 
Award (i dag Lars-Åke Wikström’s 
International Award). 

1993
En ny logotyp tas fram, som 
fortfarande används i dag.
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2009
Försäljningsavdelningen öppnar en 
fysisk butik i Leksand, SDR Gåvan. 

1996
Rekordmånga medlemmar i 
SDR, 5 491 till antalet hos 40 
dövföreningar. 2013

Första kvinnan på 
ordförandeposten, Hanna Sejlitz. 

2015
Efter organisationsöversynen Nya 
vindar lanseras SDR:s idéprogram 
med tydligare fokus på språk 
och kultur, delaktighet och 
tillgänglighet samt samhörighet 
och gemenskap. Det leder bland 
annat till stadgeändringar 
på SDR:s kongress 2017. 
Tidigare verkade SDR utifrån 
funktionsnedsättning, språk, 
kultur- och identifikation. 

2022
SDR delar ut en fjärde utmärkelse, 
Alma Abrahamssons pris, för 
första gången.

2019
All verksamhet koncentreras 
till Stockholm i och med att 
försäljningsavdelningen i Leksand 
inklusive telefonförsäljningen 
börjar avvecklas under 2018. 

2022
SDR firar 100 år med bland annat 
sju jubileumsfester runt om i 
landet.

Läs och se mer: 

Så har samhället för döva vuxit fram, s. 10 

Tre kvinnliga SDR-pionjärer, s. 14

Så har förbundet nått sina medlemmar 
och föreningar genom tiderna, s. 40 

+ Se gärna SDR:s jubileumsfilm på svenskt 
teckenspråk under jubileumsturnén i höst och 
annat historiskt material på sdr.org/100ar


