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GAMLE ÅRGANGE

1893
Torsdag Aften den 7. September
Fra Rønne Byraads møde:
Klokkerens Offer: Klokker Kofod havde 
anmodet om, at Byraadet vilde fastsætte 
Offeret for en Del Personer, som dels ikke 
havde ofret til ham de 3 sidste Højtidsdage, 
dels ofret for lidt. Formanden: Vi kan vel 
henvise til det Udvalg som har det tidligere 
Andragende (om manglende Offer paa de 3 
foregaaende Højtidsdage) under Behand-
ling? Flere: Klokkerudvalget? - (Munterhed) 
Pihl: Der er over 800 paa Listen.

Under vedvarende stille Munterhed 
vedtoges det, at henvise Sagen til ”Klokker-
udvalget”.

1918
Lørdag Aften den 7. September
Sadelmagerstrejke paa Bornholm.
Paa et Udvalgsmøde i Mandags mellem 
Mestre og Svende i Sadelmager- og 
Tapetsererfaget opnaaedes i Fg. ”Soc.” ikke 
noget Resultat. Svendene forlanger 78 Øre pr. 
Time for ældre, gifte Svende og 73 Øre for 
ugifte Svende, der har været udlært i 3 Aar. 
Mestrene tilbød 75 Øre til begge disse 
Klasser. Ved en Afstemning blandt Svendene 
vedtoges det at fastholde deres Krav. I et 
senere Tilbud har Mestrene fastholdt de 75 re 
for gifte Svende, men for de ugiftes 
Vedkommende er tilbuddet 5 Øre mindre. 
Som følge deraf er Arbejdet nedlagt hos 
samtlige Mestre paa Bornholm fra i Morges.

1943
Tirsdag den 7. September
Den 27. September bliver Fridag
Da Hans Majestæt Kongens Fødselsdag den 
26. September i Aar falder paa en Søndag, 
har Undervisningsministeriet henstillet til 
Landets Skolemyndigheder, at Mandag den 
27. September bliver Fridag for Skolerne i 
Stedet for.

Billedhuggerarbejderne til Statsskolen.
Paa den Utzon Franske Udstilling paa 
Charlottenborg udstiller Billedhuggeren Kaj 
Louis Jensen de Arbejder, han har udført til 
Udsmykning af Rønne Statsskoles Pergola.

1968
Lørdag den 7. september
Kvindelige ambulanceførere
Civilforsvarsregion VII i Rønne skal bruge 
frivillige kvinder til tjeneste i ambulancekorp-
set. Regionen vil derfor sætte sig i forbindelse 
med en lang række kvinder med kørekort - 
kvinder, som kan tænkes at være interessere-
de i at blive medlemmer af en humanitær 
hjælpeorganisation. I disse dage har man ved 
regionen travlt med at skrive til flere 
hundrede kvinder med kørekort på hele øen, 
for at invitere dem til et orienteringsmøde på 
Industrien i Rønne onsdag den 18. september.

1993
Tirsdag den 7. september
Sprog på 1. sal og syning i kælderen
Skoleånden er atter sluppet løs på Nexø 
Sømandshjem, som for godt 25 år siden var 
byens borgerskole. Mandag blev den gamle 
skoleindgang åbnet for de første elever, 
voksne bosniere fra Nexø og Aakirkeby med 
midlertidig opholdstilladelse. På førstesa-
len, hvor også Dansk Flygtningehjælps 
administration holder til, er der sprogun-
dervisning. I kælderlokalet bliver der 
værkstedsundervisning. Systuen er allerede 
startet. Undervisningen er en del af Dansk 
Flygtningehjælps aktiveringsprogram, og 
der er 350 mulige elever.

Ulykke på færgen:  
Ældre mand fik  
fingrene i klemme

 
 
 
Af Mie Mølbak

ULYKKE
En ambulance måtte hente en af passagererne på Born-
holmslinjens nybyggede færge Hammershus, da den anløb 
Sassnitz mandag.

– En ældre tysk mand får på en eller anden måde to fingre 
i klemme i en dør på vogndækket, oplyser Jesper Maack, der 
er pressechef på Bornholmslinjen.

Ulykken skete på vej ind i havnen, og den ældre mand var 
formentlig på vej ned til bilerne. Døren er en form for skydedør, 
som pressechefen sammenligner med dørene i en elevator.

– Vi har ikke fået nogen tilbagemelding på, hvordan det 

går med ham, så vi ved faktisk ikke, hvor alvorligt, det er. 
Men det er en tung dør, så der er ingen tvivl om, at det ikke 
har været rart, siger Jesper Maack.

Ligesom elevatordøre burde døren på vogndækket have 
opdaget, at fingrene var på vej til at komme i klemme. Døren 
burde altså være stoppet med at lukke, men det gjorde den 
ikke. 

– Det er svært at forklare, hvordan det her kunne ske. Det 
er en gåde for alle. Hammershus er jo et helt nybygget skib, 
og døren er godkendt efter de strengeste sikkerhedskrav. Det 
skal ikke kunne ske, siger Jesper Maack.

Bornholmslinjen har sat skilte på dørene for at advare 
passagererne om, at de skal være forsigtige. Desuden har re-
deriet været i kontakt med værftet i Finland, der har bygget 
Hammershus. Værftet er sammen med producenten af dø-
rene ved at undersøge sagen.

Bornholmere har  
mange penge til forbrug

 i Pengeministeriet
Pengeministeriet er et rådgivningsfirma, der yder øko-
nomisk rådgivning til kunder. 
Karsten Engmann Jensen er indehaver og stifter af 
Pengeministeriet. 
Han er uddannet økonom fra Købehavns Universitet og 
Danmarks Nationalbank. 
Desuden er han kendt som DR’s økonomiske ekspert, 
hvor han blandt andet har vurderet familiers økonomi 
i tv-programmet DR Penge og forbrugerprogrammet 
Forbrugertesten. 

Af Marie Hofman

Bornholmere har mange penge mellem hænderne  til at for-
søde tilværelsen med, når alle de faste udgifter er betalt. I 
gennemsnit har hver bornholmer, hvad der svarer til 
200.000 kroner stående på ganske almindelige bankkonti 
uden renter.  Sådan er ordlyden i en pressemeddelse fra råd-
givningsfirmaet Pengeministeriet. 

– Vi har analyseret bornholmeres økonomi, for at se om 
der er områder, hvor de kan gøre det lidt bedre. Jeg er overra-
sket over, at det økonomiske råderum er så stort herovre, 
udtaler den økonomiske ekspert Karsten Engmann Jensen, 
der er indehaver af Pengeministeriet. 

Lavere udgifter
Bornholmere tjener ganske vist en smule lavere i løn i for-
hold til landsgennemsnittet. 
Men til gengæld matcher det også de lavere udgifter på for-
brug på bil, båd og bolig, forklarer Engmann Jensen. 

– Mit bedste bud er, at bornholmere lever med en lige så 
god boligstandard som folk i områder omkring København, 
Odense og andre større byer. Men det sker til en tredjedel af 
prisen. Derfor er der også flere penge til fritid og andre for-
mer for forbrug, udtaler han. 

Også gælden er bornholmere gode til at prioritere, under-
streger eksperten. 

– Vi kan se at bornholmerne ikke er tynget af gæld. Gæl-
den stiftes hovedsageligt til finansiering af bolig, og her fyl-
der dyre lån i banken relativt lidt, forklarer Karsten Eng-
mann Jensen.


