Lidt fra arkiverne
Vi er blevet pålagt at rydde op i vores arkiver, og så sende alt af interesse ind til Landsarkivet i
løbet af efteråret, derfor har jeg siddet og læst i gamle papirer fra Skrøbelev Sogn.

I gamle dage, dengang Skrøbelev Kirke var ejet af Grevskabet Langeland, blev det nuværende kapel
brugt som opbevaringssted for kul. Kirken overgik til selveje i 1940, efter at det havde ligget på
dagsorden lige siden 1926. Vi har i de gamle arkiver fundet papiret på en afløsningsforretning
dateret 28. september 1926, hvor det blev pålagt grevskabet at aflevere kirken i synsforsvarlig
stand, og ved det syn skulle der repareres meget: der skulle opsættes ny hattekroge op(100 ,-),
dåbsfadet skulle forsølves(100,-), der skulle ny måtte og løber i våbenhuset (75,-), Kakkelovnen
skulle repareres(1.000,-), der skulle laves et redskabshus (400,-) og opsættes nyt hegn (400,-) , der
blev købt ny salmebog til organisen (10 ,-)og en masse andre ting til næsten 10.000,-, som de mente
grevskabet skulle betale før, kirken overgik til selveje.
Men tilbage til kulrummet. Vi har breve skrevet af Ahlefeldt, der dengang boede på Lundsgaard i
Kjerteminde, dateret 6 og 10 juli 1933. Brevene er skrevet til pastor Gelting- Hansen, og det
fremgår at greven ikke ønsker at betale for at omdanne kulrummet til kapel, selv om han har gjort
det ved andre kirker på Langeland, ” for den gang var forholdene ganske anderledes end nu .” Han
har dog sagt at kirken selv kunne forsøge at samle midlerne, ”og i saa fald maatte Sognets beboere
selv sørge for det hele, og at jeg (Ahlefeldt) ikke vilde bidrage dertil.” Alle de breve fra dengang er
skrevet i hånden med ulæselige kragetæer, så der har været lidt opklaringsarbejde og lidt gætteri, for
at kunne læse det hele. Men kapellet er i hvert fald blevet lavet, (sikkert efter en sogneindsamling),
og vi har en masse regninger og tegninger på det lavede. Hele ombygningen kostede kr. 916,07 og
Tranekær betalte alligevel deraf Kr. 367,78. Døren i vestmuren blev i den forbindelse lavet
bredere, hvilket gav anledning til et brev fra Kirkeministeriet, idet de havde lavet noget om uden
at have indhentet den fornødne tilladelse, ”men at ministeriet dog efter omstændighederne meddeler
approbation paa den allerede udførte omdannelse af det omhandlede rum til Ligkapel. ”Museet
ville nemlig gerne have set/undersøgt den gamle dør, men den var jo beklageligvis allerede væk.
Alt det ovenstående er brygget sammen af, hvad jeg har kunnet læse i de gamle arkiver, og jeg har
måttet drage nogle slutninger, som måske alligevel ikke er korrekte, for i vores arkiv ligger kun
indgående brev (ikke hvad der blev svaret af præsten) og jeg er sikker på at der også mangler en
masse breve, alligevel er det sjovt på den måde at høre lidt historie om vore kirke. Vi i
menighedsrådet, har nu overvejet om det kul fra dengang, kan være grunden til at kalken i
ligkapellet konstant gulner.
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