UTSKOTTET FÖR RÅGÖ KAPELLENS MINNESFONDS VERKSAMHETS BERÄTTELSE f. o. m
31 december 2007 t. o. m den 31 december 2008.
Det gångna året har bjudit på både positiva och negativa inslag eftersom så många olika
faktorer har påverkat våra planer. I slutet av januari 2008 hade vi alla offerter och planer
klara för de fortsatta arbetena på Lilla Rågö kapelltorn. Det som nu var aktuellt var det
arbete som vi ansåg OÜ Padise Grupp hade misslyckats med och som först måste utföras av
dem utan kostnad för att arbetet skulle kunna godkännas och vi kunde betala ut resterande
belopp som vi hållit inne.
Vi hade också i samarbete med OÜ Padise Grupp och speciallister enats om ytterligare
åtgärder för en kostnad av 132 863,00 EEK, allt för att kunna vara säkra på att inte andra
skador skall uppstå och för att röja och snygga upp runt kapellruinen. Vi hade nu blivit lovade
att från det Estniska Fornminnesämbetet få 130 000,00 EEK för detta ändamål och allt såg
mycket ljust ut.
Det som nu hände och som höll på att kullkasta våra planer var det att nu prutade plötsligt
Fornminnesämbetet i Estland ner summan till 100 000,00 EEK och det såg mörkt ut. Vi
kanske skulle få avbryta våra arbeten och vi började tvivla på om man överhuvudtaget kunde
betala ut någonting på grund av det begynnande dåliga ekonomiska läget.
Då inträffade något verkligt positivt - vi hade ur Kungl. Patriotiska Sällskapets fond ansökt om
ett bidrag på 33 000,00 SEK som beviljades 28. 04. 2008. Vidare beviljade Riksföreningen
Sverigekontakt ett bidrag på 6 000,00 SEK. Vi såg nu hoppfullt på situationen även om
bidraget från Estland uteblev helt och kunde nu göra upp med OÜ Padise Grupp som under
maj månad genomförde den första etappen som godkändes och slutbetalades. Den andra
etappen kunde tyvärr inte påbörjas under 2008 på grund av att OÜ Padise Grupp inte kunde
avbryta sina åtagande på Padis Kloster men ämnar återuppta arbetena under våren 2009.
Till slut kom det glädjande beskedet från Estland att man betalade ut 100 000,00 EEK till Lilla
Rågö kapelltorn och vi har nu full täckning för våra åtaganden och räknar med att detta skall
bli ett minnesmärke vi kan vara stolta över.
Det är utan tvekan Lea Täheväli Stroh som återigen tack vare sina goda kontakter i Estland
och att hon har framfört våra motiveringar på ett korrekt sätt som gjort att vi blev beviljade
detta bidrag. Undertecknad har under det gångna året haft täta kontakter med Lea och vet
därför vilket beundransvärt arbete hon har lagt ner för oss.
Att detta bidrag var svårt att få igenom - vittnar ju om att ärendet har varit uppe på
Regeringens bord i Estland.
Vi har under december i år fått ett bidrag på 100 000,00 SEK ur Konung Gustav VI Adolfs
Fond För Svensk Kultur avsedda för skyddsarbeten på Stora Rågö Kapell. Arbetena skall
första hand bestå i restaurering av tak murar och torn efter överenskommelse med olika
aktörer i Estland.

Det har med andra ord varit ett rekordår när det gäller bidrag till fonden med 139 000,00
svenska kronor och 100 000,00 estniska kronor som vi är mycket tacksamma för. Nu är det
upp till oss alla att försöka rädda dessa sista spår av rågöborna till eftervärlden och komma
med idéer hur vi skall komma vidare.
Till slut är vi alla rågöbor skyldiga ETT STORT TACK till Lea Stroh och Jana Stahl för deras
insatser i Estland samt Arnold Lindgren, Fred och Anna Greta Söderberg, Nils Sjölund, Gun
Pella och Mats Stahl som utförde röjningsarbetena på Stora Rågö Kyrkogård under
sommaren

Einar Mihlberg
Rågökapellens Minnesfond Gräsö den 31 december 2008

