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Nu nalkas slutet för artikelserien Landet runt och bara ett 
fåtal dövföreningar återstår att besöka. Den här gången 
går turen till Sveriges trädgård, som Blekinge kallas för. 
Utsikterna ser mörka ut för dövföreningen där.  

Sist DT hälsade på Blekinge Dövas Länsförening var 2005. En av 
föreningens mångårige trotjänare, Ulf Olsson, trodde att BDLF 
förmodligen skulle försvinna om 15-20 år. 

– Ja, om det inte kommer yngre medlemmar hit, sade han då. 
Samma år flydde David Tanoh till Sverige från det oroliga landet 

Elfenbenskusten, som var tudelat efter en misslyckad statskupp. 
Han hamnade i Blekinge efter rekommendation av Per-Thomas 
”PTÖ” Örlegård, en av den skånska dövrörelsens stora profiler. 
Där kom han i kontakt med Ulf Olsson. Snabbt utvecklades hans 
svenska teckenspråk och han kom snart att bli en av BDLF:s mest 
engagerade medlemmar. 

I dag är han och Ulf Olsson närmast ett radarpar. De säger 
med sorg att föreningen sannolikt kommer att bli vilande i år. 
Prognosen, som Ulf Olsson gjorde 2005, ser alltså ut att slå in. 

– Medlemmarna blir tyvärr allt färre och äldre till antalet. Yngre 
döva vill helst bo i större städer, här i Blekinge händer det inte så 
mycket, säger David Tanoh. 

Nu är medlemsantalet runt 20, de flesta är pensionärer. BLDF 
hade en styrelse fram till 2019. Det var också sista året som 
föreningen fick bidrag av regionen. Efter det utbetalades inga 
regionbidrag då någon styrelse inte fanns. Istället kom David Tanoh 
och Ulf Olsson att fungera som kontaktpersoner för föreningen. 

– Pandemin har också påverkat oss. Vi har inte kunnat anordna 
några aktiviteter på sistone, säger Ulf Olsson som privat haft det 
tufft då hans fru sedan många år, nyligen gått bort av Parkinsons 
sjukdom. 

David Tanoh har själv fullt upp med sitt arbete och sin  
6-åriga son. 

När DT träffar dem i Karlskrona, är Pontus Degsell från SDR:s 
föreningssupport också med. Han föreslår att BLDF kan titta på 

någon form av samverkan med andra närliggande dövföreningar. 
David Tanoh och Ulf Olsson tar till sig det. De ska ta upp frågan 
om föreningens framtid med sina medlemmar, troligtvis under 
sommaren. 

Även om föreningen formellt blir vilande, säger David Tanoh och 
Ulf Olsson att det finns inga hinder att ha sociala träffar, kanske 
två gånger om året. Föreningen har pengar kvar i sin kassa. 

Hur känns det för er att föreningen ser ut att bli vilande?
– Det känns givetvis inte bra, dövföreningen har varit en del av 

mig. Jag kommer att sakna den, säger Ulf Olsson som varit aktiv i 
dövföreningen sedan 1975, bland annat som anställd ombudsman 
och ordförande. 

David Tanoh säger att han också kommer att sakna föreningen, 
ett ställe som gett honom mycket vad gäller gemenskap, kultur och 
språk.   

– Vi beklagar att ni är här på ett tråkigt besök, även om det 
förstås är trevligt att träffa er, säger Ulf Olsson. 
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DT besöker Blekinge Dövas Länsförening

David Tanoh och Ulf Olsson.


