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Stora Rågö kapell 2013.  

Vi har nu klarat av konserveringen av Stora Rågö kapell planenligt i tre etapper - allt enligt  

den vision och våra förhoppningar från början.  

På försommaren 2013 påbörjades den tredje etappen med att resa takkonstruktionen och i  

mitten av juli var taket färdigt. Långhusets murar fogades delvis av bruk från tornarbetena.  

Fogningen och konserveringen av putsfragmenten rar avslutas i framtiden allt efter  

möjligheterna. I första hand bör murarnas yttre ytor fogas. Fogning av de inre murytorna  

begränsas till fyllning av de djupare fogarna - allt efter möjligheterna.  

Det runda fönstret över Absiden tillverkades och sattes på plats. I tornet satte man upp en  

klocka som kommer från Rörtorps gård i Småland i Sverige. I och med detta var de arbeten  

som planerades för etapp tre utförda.  

Under 2014 planerar vi starta upp etapp fyra med att tillverka och sätta upp ytterdörren. Man  

har bestämt sig för att inte sätta upp någon innerdörr. Ovan ytterdörren skall ett skyddstak av  

plåt och smideskonsoler sättas upp.  

I arbetena 2014 ingår också att tillverka och sätta upp fyra fönster på långhuset. Fönstern skall  

tillverkas med slagsäkert glas i rutorna vilket gör att man inte behöver sätta upp luckor.  

Vid arbetena med taket framkom önskningar om plastduk under takplåten som inte ingick i  

finansieringen av etapp tre, men som vi klarade ändå inom ramen för vår budget. Detta  

medför då i sin tur att vi under taket inne i kapellet måste täcka taket med ett enkelt brädfoder  

som det ännu inte finns medel till men som är under projektering.  

Kyrkogrindarna som var i mycket dåligt skick finns nu på Gräsö i Sverige och som smeden  

Hans Mihlberg (Espes) försöker återställa i sitt forna skick så gott det går och som  

småningom kommer att sättas upp på sin ursprungliga plats när godkänts projekt har  

färdigställts.  

Intresse finns för talko - arbeten eftersom kapellets golv måste rensas från rötter och  

förbättras. Iordningställande av kapellets omgivning samt planering av marken runt kapellet  

för bättre dränering av grunden, för att förhindra vattenskador.  

Utanför kapellet har ett fikabord tillverkats. Fred Söderberg har också med hjälp av Peter  

Rönnberg byggt och satt upp en utetoalett och flaggstänger är även under diskussion.  

Lilla Rågö kapell 2013.  

På Lilla Rågö har tyvärr just inget hänt mer än man har försök att lyfta upp altarstenen från  

marken på ett fundament och förse den med ett skydd. Dessa förhoppningar grusades då man  

fann ett estniskt mynt från frihetstiden samt bestämde sig för att göra en arkeologisk  

undersökning av platsen och kanske även göra en inventering av kyrkogården under  

sommaren 2014.  

Byggnads antikvarie i Estland, Lea Stroh har som vanligt under året stött och hjälpt oss  

helhjärtat på alla sätt, och hon har även i dagarna sökt bidrag till Stora Rågö för vår räkning  

för murningsarbeten och fogning på kapellet och inventering av kyrkogården och undersöker  

möjligheten att rädda likboden. Ett stort tack Lea och alla Ni som har bidragit med bilder och  

målinriktat stött och hjälpt mig att följa projektet, så att jag i min tur har haft möjlighet att  

återrapportera till våra bidrags givare och har kunnat behålla deras förtroende .  

  Einar Mihlberg 

  Rågökapellens Minnesfond 

Gräsö den 31 december 2013  

 


