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Dövas Länsförening

Värmlands Dövas Länsförening (VDL) är en liten kämpande 
dövförening. De har börjat ordna fikaträffar på olika ställen 
i länet och därmed fått se nya ansikten. Det här är den 19:e 
delen i artikelserien Landet runt.  

När DT kommer på besök i Karlstad har dövföreningen styrelsemöte. 
Ordförande Casper Lund och ledamöterna Lars-Åke Björn och 
Susanna Lindgren pratar om vad som ska göras den närmsta tiden 
och nästa år. Checklistor tas fram. Exempelvis bestämmer de att 
både Lars-Åke och Susanna ska gå en kurs i Excel och att en fikaträff 
ordnas i Arvika den 29 februari. Nästa år är det nämligen skottår. 

Casper Lund är egentligen från Örebro och inte bosatt i Värmland. 
Han är också aktiv i Dövas Förening i Örebro (DFÖ). Hur kom han in i 
bilden? Jo, allt började med att länsföreningen såg hur medlemsskaran 
blev allt mindre. 

– Men ingen ville lägga ner dövföreningen, berättar Lars-Åke Björn, 
som kontaktade SDR:s föreningssupport. 

Lösningen blev att DFÖ, som har en anställd administratör, tog över 
VDL:s administration. Casper Lund såg dock att VDL behövde mer 
förstärkning. Så han valde att kandidera till styrelsen. Han har som 
mål att pusha föreningen framåt så att de kan bli självgående om två 
år utan honom. 

– Det känns mycket lättare nu när Casper är hos oss, vi uppskattar 
honom. Nu är arbetet i föreningen mer strukturerat, säger Susanna 
och Lars-Åke nickar instämmande. 

Dövföreningen satsar också på att bevara dövas värmländska 
kulturarv. Till exempel har det funnits en betydande dövförening i 
Arvika, där många döva arbetade på sågverk och andra industrier. 
Ett produktionsbolag ska därför komma och filma berättelser om den 
värmländska dövrörelsen. Nu har VDL 23 medlemmar. De flesta är 
äldre. Föreningen arbetar nu på att försöka nå nya medlemmar genom 
att ordna fikaträff på olika platser i Värmland, t.ex. Karlskoga och 
Säffle. Nya ansikten har dykt upp. 

– Vi vet att det finns ett mörkertal, säger Lars-Åke Björn. 
Efter styrelsemötet är det höstmöte och fika. Givetvis serveras  

Löfbergs kaffe, Karlstads kafferosteri. En av punkterna på 
dagordningen är 2020 års verksamhetsplan. Olika förslag tas upp.  

En medlem som varit med länge är Roland Ask, pensionerad 
föreningskonsulent. 

– Det här är mitt andra hem, säger han leende. 
Han beklagar att antalet medlemmar har minskat. 
– Men vi måste acceptera att världen har förändrats och inte ser ut 

som den gjort tidigare. Sociala medier gör att behovet av dövförening 
minskar. 

En annan som varit med ännu längre är 95-åringen Lizzie Eriksson, 
medlem sedan 1951. 

– Roligt att få träffa och fika med andra, säger hon och ler.  
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Roland Ask, välkänd döv profil i Värmland. 

Casper Lund från Örebro är ordförande för VDL. 

Höstmöte. Värmländskt kaffe från Löfbergs serveras givetvis då. 

Susanna Lindgren från styrelsen skriver förslag på aktiviteter under 2020.


