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BERÄTTELSE f. o. m 31 december 2010 t. o. m den 31 december 2011 

Vi kapellfonden som har ägnat mycket tid åt att försöka bevara de båda kapellen 

på Rågöarna till minnesmärken över öborna, kan blicka tillbaka på ett 

framgångsrikt år 2011. Vår strävan att konservera tornet på Stora Rågö Kapell 

som har utgjort Etapp II i vårt Konserveringsprojekt avslutades hösten 2011. 

Endast en del siktning återstår. 

Tornet och portalen har återfått sitt ursprungliga utseende och murverket på 

torngaveln är återställd från marken ända upp till tornhuvan. Tornhuvan och de 

mindre utskjutande partierna runt tornet är försedda med ny takplåt och en 

kopia av det ursprungliga tornkorset kröner kapelltornet – det ursprungliga med 

sina kulhål pryder sin plats inne i Absiden som väl är bekant för alla. En annan 

detalj som också kan vara av intresse är att man återfann det lilla korset över 

porten i en rysk militär förläggning och som nu är monterad på sin urspungliga 

plats.  

Därför är det åter med stor tacksamhet som våra tankar gåt till Sveriges Konung 

Carl XVI Gustav som ur Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Minnesfond för 

svensk kultur lade grundplåten på 100 000,00 svenska kronor för Etapp II och 

Kungliga Patriotiska Sällskapet som bidrog med 40 000,00 svenska kronor. Den 

totala kostnaden för Etapp II har rört sig omkring 16 410 EUR inklusive moms. 

Inte minst går tacksamma tankar till Fru Sigrid Öström Lilla Rågö som berikade 

kapellfonden med alla sina födelsepengar från sin 90 års dag på hela 5 000,00 

kronor och Hans Mihlberg för hans arbete med ett nytt kors samt Fred Söderberg 

som alltid varit på plats på öarna med både hjälp och stöd i de pågående 

arbetena med kapellen. 

Under 2011 har en minnesgudstjänst hållits vid Lilla Rågö Kapell söndagen den 

26 juni arrangerad av S:t Mikaels församling i Tallinn. 

På Stora Rågö den 6 augusti 2011 lät Rågöföreningen och S:t Mikaels församling 

mura in en kapsel med beskrivning av kapellets historia, samt förteckning över 

bidragsgivarna under det nya tornkorset. 

Det har varit en stor glädje för mig att under de 10 år som jag varit verksam i 

Kapellfondens utskott att få möta så mycket förståelse och intresse för oss 

rågöbor och vårt öde – så många människor som ibland inte ens har känt till vår 

existens tidigare. Jag förstår också att det är många som undrar varför man 

lägger ner så mycket tid och pengar på dessa gamla kapell? Skälet är att dessa 

ruiner är det enda spår som återstår av oss rågöbor och de enda som kan bevaras 

som minnesmärken. Man har också undrat om inte de pengar som rågöborna 

själva skänkt inte kunnat användas på ett bättre sätt? Som svar på detta kan jag 

försäkra att dessa pengar finns kvar i fonden med god marginal och utgör en 

buffert. Alla ansökningar har skötts ideellt och med privata medel och har inte 

belastat fonden. Sedan kan man konstater att de pengar vi har ansökt om och 



erhållit, har gått oavkortat till de projekt de varit ämnade för och som vi har 

bevakat samt redovisat fullt ut. Det har betytt mycket att vi har haft goda 

förbindelser och bra kontakt med våra uppdragstagare och myndigheter i 

Estland. Vi står nu inför den slutliga utmaningen Etapp III som är att förse 

Stora Rågö kapell med ett tak som kan skydda byggnaden för framtiden. Vidare 

har vi planer på att lyfta den gamla altarstenen på Lilla Rågö från marken och 

förse den med ett skydd. 
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