Rønne Skipperforening af 1883.

Efter at det gamle Skipperlaug i Rønne ikke længere var eksisterende, opstod en ny organisation til
varetagelse af byens sømandsstands interesser. På initiativet af konsul John Hintze, blev der den
20. februar 1883 i Rønne Teater samlet 35 skibsførere og styrmænd til et møde om sagen. De
vedtog med 29 stemmer at stifte en forening. På et nyt møde afholdt d. 26. februar forelagde
Konsul Hintze loven, og til foreløbig bestyrelse valgtes Mogens Christiansen, Købmand A. P.
Ellebye, Dampskibsfører J. P. Thorsen, Førstelods O. A. Juul, Skibsmægler J. Lerche og John Hintze,
mens Skibsfører Johs. Holm og L. Predbjørn skulle fremkomme med forslag om en assurancekasse
for løsøre og tøj mistet ved forlis. På et følgende møde 1. marts 1883 blev lovene såvel for
Skipperforeningen som Assurancekassen vedtaget, og denne dato regnes for foreningens
stiftelsesdag. Agent M. Christiansen blev valgt til formand og Konsulent Hintze til kasserer og
sekretær. Første år havde foreningen 63 medlemmer. I Assurancekassen blev 30 indmeldt. Der
blev tegnet forsikringer med en risiko på 16.100 kr. og en præmieindtægt på 472 kr. Igennem
årene blev kassens virksomhed udvidet betydeligt, særligt efter at lovene i 1908 blev revideret og
igen i 1931, hvor rammerne udvidedes, således at forsikringen også kunne dække den i
Sømandsloven hjemlede erstatningspligt. I 50 året fra 1883 til 1933 udbetaltes af tøjassurancen i
alt 17.765 kr.
En af de første opgaver, Skipperforeningen tog op, var oprettelse af en navigationsskole.
Åbningshøjtideligheden fandt sted d. 7. november 1883 med tale af amtmand Holten, skolens
leder navigationsbestyrer M. A. Bidstrup med flere. Skolen fik lokaler i Johnsons Gaard ved
havnen. Et Udsigts- og observationstårn mindende om bygningens brug. Tårnet blev opført efter
tegninger af arkitekt Arboe.
I 1902 modtog foreningen af en anonym giver 500 kr. til en grundfond som skulle bruges til
oprettelse af et sømandshjem. Senere modtoges flere gaver fra samme giver, og foreningen ydede
årlige tilskud i samme øjemed. 20. juli 1928, var fonden vokset til 3103 kr 80 øre, og foreningen
skænkede beløbet til det da oprettede sømandshjem i Havnegade.
Skipperforeningens eget hjem eller mødested skiftede gennem årene. I den første tid holdtes
møderne i det gamle mæglerkontor, i ”Johnsons Gaard” i en daværende sal eller i
Navigationsskolens lokaler, på teatret og på hotel ”Bornholm” ved havnen. Fra 1. januar 1896
lejede foreningen lokale i det gamle lodshus, hvor der bl.a. blev afholdt generalforsamling 27.
februar 1896. Da lodshuset i 1913 blev nedbrudt til fordel for havneudvidelse og nyt lodshus,
ansøgte foreningen om lokale i dette, men fik i stedet overladt et lokale i den af havnen købte
ejndom ”Hotel Bornholm”. Efter henstilling blev dette foreningens lokale i 1930 overladt til Rønne
Sætter- og Fiskerskipperskole, oprettet efter navigationsskolens nedlæggelse.

