
UTSKOTTET FÖR RÅGÖKAPELLENS MINNESFONDS VERKSAMHETS 

BERÄTTELSE f. o. m 31 december 2003 t. o. m den 31 december 2004. 

Den 4 januari skrev jag till alla styrelsemedlemmar att vi nu måste göra vårt yttersta 

för att få någonting uträttat på kapellruinerna. Jag föreslog då att vi skulle kontakta 

Firman Vana Tallinn som vi tidigare fått en offert ifrån som vi legat på men som vi 

ansåg för dyr. Då denna firma var den billigaste beslöts att vi att göra ett nytt försök och 

då i första hand endast på Lilla Rågö kapelltorn. 

Den 5 februari skickade Arnold Lindgren en begäran om att få offerten uppdaterad på 

Lilla Rågö kapelltorn från Firma Vana i Tallinn efter det att styrelsen hade kommit 

överens om att pröva på nytt. 

Den 8 februari ringde jag Arnold Lindgren och bad honom att även kontakta Firma 

Rändmeister i Tallinn samma firma som Nargöborna anlitar att återställa sin kyrka och 

en förfrågan sändes då iväg nästan omedelbart. 

Den 1 mars svarade Firma Rändmeister och erbjöd oss att upprätta ett projekt på Lilla 

Rågö kapelltorn för 7422: - estniska kronor för att senare offerera själva arbetet på 

konserveringen. Det billigaste vi erhållit hittills. Från Firma Vana Tallinn hörde vi 

ingenting. 

Styrelsen beslutade då att vi skulle beställa projekt arbetet och som enligt 

överenskommelse skulle vara klart till den 15 maj men tyvärr kunde inte Juhan 

Kilomets som skulle utföra arbetet inte ta sig över till Rågöarna på grund av dåligt 

väder så att arbetet blev fördröjt nästan en månad. 

Den 29 juni erhöll vi offerten från Rändmeister som offererade oss ett pris på 

konserveringen som skulle gå på 149 978.00 EEK och den 21 juli hade Arnold Lindgren 

översatt stora delar av den och styrelsen informerades.  

Eftersom vi ännu saknar tillräckligt med pengar till Lilla Rågö Kapell kontaktade jag  

en person som är insatt i EU frågor i Östhammars Kommun och Atlas Copco folk och 

erhöll en del intressanta uppslag där man kunde tänkas söka bidrag. 

Den 25 juli var följande personer sysselsatta att röja i fem timmar på Lilla Rågö 

kyrkogård. Meta Mihlberg Mattsson, Hans Mihlberg, Aina Mihlberg och Einar Mihlberg 

inför firandet av 60 årsminnet av flykten från öarna. Texten i minnestavlorna målades i 

buskar och skräp avlägsnades i tornet. Den 11 aug. var Mikael Nyman och Mats Stahl 

på plats då bl. annat vandringsleden flyttades, buskar röjdes och altaret kläddes med 

björkar och blommor. 

Ett stort tack till alla som deltog före med eget arbete och på kyrkomötet vid firandet av 

60 års minne på Lilla Rågö och att det blev så lyckat – trots regnet. 

Under augusti har vi sänt förfrågningar om hjälp till SIDA:s Forum Syd, 

Sparbanksstiftelsen och Svenska Institutet och kammade noll. Har också undersökt 

möjligheten att kontakta EU:s INTEREG unit som handlägger skärgårdsärenden runt 

Östersjön. Vidare har jag under året upprätthållit kontakten med våra tidigare 

bidragsgivare och hållit dem välinformerade. 

Under hösten har arbetet fortskridit och innan årsskiftet 2004 – 2005 var allt i princip 

klart att skriva kontrakt med firma Rändmeister i Tallinn. 

Gräsö den 31 december 2004 

Einar Mihlberg 


