UTSKOTTET FÖR RÅGÖ KAPELLENS MINNESFONDS VERKSAMHETS BERÄTTELSE f. o. m 31
december 2008 t. o. m den 31 december 2009.
OÜ Padise Grupp i stort sett fullgjort alla sina åtaganden med konserveringen av Lilla Rågö
kapelltorn under 2009. Här följer en kort sammanfattning av vad som hänt sedan
konserverings start 2006.
Arbetet med konserveringen startade 2006. Överlämnandet för godkännande av arbetet
som utförts detta år dröjde därför att Padise Grupp lär ha bestämt besiktning och
överlämnings dag, men de andra berörda parterna var inte medvetna om detta och någon
information om en besiktning nådde inte fram.
Trots att enligt överenskommelse arbetet skulle vara besiktat innan betalning kunde ske
skickade man oss en faktura på 177 000,00 EEK i slutet av november 2006. Padise Grupp
begärde nu att fakturan skulle betalas i december och i slutet av december betalades 125
000 EEK, eftersom det inte fanns någon möjlighet att utföra någon besiktning på vinter.
Man beslöt alltså att vänta med det resterande beloppet på 52 000,00 EEK tills besiktningen
2007 var klar. Under sommaren 2007 for Lea Stroh tillsammans med Peeter Nork för att se
på arbetena. Det visade sig finnas brister som Padise Grupp på egen bekostnad skulle
åtgärda.
2008 åtgärdade man enligt uppgift de arbeten som inte var godkända. I juli mötte Lea Stroh
Padise Grupp i Korkis, men kom inte till ön. Enligt förklaring och översända fotografier var
bristerna åtgärdade, arbetet utfördes av Veljo Männiste och Rein Kiviorg personligen. Lea
Stroh litade på det och bad att man skulle betala de återstående 52 000 kronorna.
Man beslutade också att man behövde mer pengar för ytterligare skyddsåtgärder för vilket vi
sökte och fick 100 000,00 EEK från Muinsuskaitseamet i Estland. Under sommaren 2009
utfördes dessa arbeten. Vid besiktning 2009-07-29 kunde med ytterligare åtgärder arbetet
med viss tvekan godkännas och slut rapporten väntas oss tillhanda i början av 2010.
Finansieringen har skett med hjälp av Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk
kultur. Riksföreningen Sverige Kontakt. Kungliga Patriotiska Sällskapet. Rågöföreningen.
Fornminnesämbetet i Estland. Totalt: Cirka 300 000,00 estniska kronor.
När det gäller Stora Rågö har som en första skyddsinsats, kom vi överens med Lea Stroh att
utarbeta ett förslag till en budget på 100 000,00 svenska kronor för att stoppa förfallet på
Stora Rågö kapellruin. För att möjliggöra detta sökte jag med egna medel och på eget
initiativ för detta från Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur och som jag
fick beviljad. För att kunna nalkas ruinen och för att överhuvudtaget utföra några som helst
arbeten där måste ett konserveringsprojekt upprättas. Lea Stroh utarbetade då ett förslag på
åtgärder för konserveringen till vår styrelse som efter samråd beställde
konserveringsprojektet för 55 800,00 estniska kronor av Firma Rändmeister i Tallinn. När vi
får projektet i vår hand skall det detaljstuderas i början av nästa år och då beslutas om
åtgärder för att i första hand stoppa förfallet och för att besluta om nästa steg. O. B. S
medlen är sökta och öronmärkta för detta ändamål och kan då inte användas till annat.
Inför den planerade invigningen och högtidlighållandet 2010 av de 70 år som gått sen
rågöborna tvingades lämna sina öar 1940 har kyrkbänkar tillverkats av kluvna stockar.

En minnestavla är under arbete, flaggstänger och en liten klocka till tornet är planerade. Vi
sänder ett stort tack till Helga Spillman (Ers Mattsas Helga) som har skänkt 4 735,00 SEK - alla
sina pengar hon fick på sin 80 års dag för detta ändamål.
Som Rågöbo vill jag på allas våra vägnar framföra ett stort tack till alla som medverkat och
visat ett stort intresse under året på olika sätt för vårt kulturarv, och då även alla Ni som
medverkade under sommarens Minneshögtid på Stora Rågö och gjorde detta möjligt.
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