
De Døves Blad nr. 5-6/1896:  

Bergens døvstummeforening  
Dette er foreningens navn efter de nye love, som blev vedtaget før jul ifjor, og 
som traadte i kraft den 1ste januar 1896. Vi tænkte først paa, at foreningens 
navn skulde være "de døves forening i Bergen", men vi fandt, at dette navn 
ikke var heldig, for det første, fordi døvstum er et gammelt kjendt ord, som 
straks fortæller folk, hva slags mennesker der tales om, medens ingen, naar 
der tales om døve vil tænke paa andre end de tunghørte, og for det andet, 
fordi vi var bange for, at virkelige døve (eller tunghørte) skulde mene, at 
foreningen var for dem og saaledes prøve at faa nyde godt af foreningens 
kasse. Vi synes, at døvstum er et godt navn; vor skole hed ogsaa Bergens 
døvstummeskole, og det er bare tøv at kalde sig døv, fordi man skammer sig 
ved at være døvstum. Vi vil derfor hede døvstumme og ikke døve.  

Vor forening fik forrige aar 10.000 kroner af brændevinssamlaget. Vi havde 
før omtrent 6.000 kroner, saa nu eier vi 16.000 kroner. Disse penge skal 
laanes bort mod første prioritet, og vi skal fa 4 ½ prosent for dem.  

Før har vi havt frit lokale paa skolen; men da skolen blev nedlagt, maatte vi 
begynde at betale. Nu skal vi flytte og kjøbe os nye borde og stole.  

Lovene ligner Kristianaforeningens. Alle paragrafer er næsten likedan. Men i 
bestyrelsen her skal der være 6 medlemmer; 3 døve og 3 hørende. Og der 
staar, at valg paa bestyrelse sendes hver gang stiftsdirektionen til 
approbation.  

Vi har møde hver søndag, mandag og onsdag om aftenen. Om søndag 
formiddag læser en af bestyrelsen med tale og tegn af en bok en prædiken for 
de døvstumme, som kommer. Her er mange medlemmer af foreningen nu, 
over 70; det er næsten alle døvstumme her i Bergen. Vi har ikke saa mange 
bøger, men vi vil prøve at skaffe os et godt bibliotek. 
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