AGATHE igen på rette kurs
Kirkeskibet AGATHE fra Skrøbelev Kirke har lagt vejen forbi Bevaringscenter
Fyn v/Langelands Museum
I forbindelse med at kirken i Ny Skrøbelev, skulle have et nyt varmeanlæg i efterår/vinter
2015, er det gode kirkeskib Agathe blevet hentet ned fra sin plads under det hvælvede loft.
Deroppe, uden for rækkeviden af rengøringspersonalet, var skibet blevet særdeles støvet og
snavset i tidens løb. Det havde endda nogle ikke helt almindelige passagerer om bord,
nærmere betegnet edderkopper og bænkebider, som dog var afgået ved døden under deres
”sejlads.”
Derudover havde limen på noget af udstyret på dækket med alderen sluppet sit tag, så
enkelte ting flød lidt løst omkring, selv i den mere blide søgang, der har hersket i kirken.
Kæden til tippen af bovsprydet var desuden knækket og den manglede nogle led.
Derfor besluttede menighedsrådet sammen med præst Annalise Bager at sende skibet i dok
hos konservatorerne på Bevaringscenter Fyn ved Langelands Museum, som holder til i
Østergade 25 i Rudkøbing.
Her blev det flotte model af Agathe af Rudkøbing, en tremaster sletskonnert, omhyggeligt og
nænsomt befriet fra støv og skidt, indtil også dækket skinnede igen som var det
friskskrubbet. Løsrevne dele som lossespil og redningskranse blev limet på plads igen,
mens reparation af kæden krævede ”smedning” og efterfølgende maling af et par nye led.
”Det kræver en rolig hånd, at rense et emne med så mange bittesmå, skrøbelige dele,” siger
konservator Simon Schölch ”og så skal man uafbrudt have sine øjne flere steder samtidig,
for ikke at støde ind i noget med værktøjet eller armene. I forhold til skibets fine detaljer, som
det tynde rækværk på rælingen, ruller af tovværk som hænger i meget tynde tråde eller
lygtekasserne på deres spinkle stænger, er ens hænder nemlig alt for store.”
Han fortsætter: ”Men heldigvis er vi jo trænet til at være påpasselige og har de rette
arbejdsmidler til sårbare materialer: for eksempel de blødeste børster af gedehår, ekstra
blide skumsvampe og regulerbare støvsugere med langt, smalt mundstykke.”
Når man har et arbejde, hvor tålmodighed og omhu er i centrum, som konserveringsarbejde,
bliver man meget imponeret over modelbyggernes kyndighed, og arbejdet det kræver, at
lave kirkeskibe som AGATHE. ”Deres sans for detaljer, opfindsomheden ved at vælge
egnede materialer for at gengive skibets udstyr virkelighedstro, fingerfærdighed og
håndværksmæssig snilde er fantastiske. Det er imponerende at opleve, hvor meget arbejde
der blev lagt i disse skibe, især når man må komme helt tæt på, som under konservering.”
Det var Gunhild og Alfred Sørensen fra Spodsbjerg, som donerede AGATHE til Skrøbelev
Kirke i 1991 for at rette op på, at kirken på det tidspunkt var den eneste på Langeland, der
endnu ikke var blevet udstyret med et kirkeskib. Alfred Sørensen har selv bygget modellen, i
samarbejde med Jørgen Mangor, Assens og Andreas Hansen, Tåsinge.
Det er såmænd skibets 25-års jubilæum i år, som blev fejret med en ordentlig overhaling!
Skibet vil igen kunne ses på sin vante plads, når kirken genåbner med en
festgudstjeneste søndag d.13 marts 2016.

