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För att börja från början så har det nu varit tre år mellan hopp och förtvivlan när
det gäller konserveringsarbetena på Rågö kapellen, då allt har ställts på sin spets
när det gällde att komma vidare med vårt arbete. Verksamhetsåret 2017 som gått
har varit kantat av idel motgångar, och utan vår konsult, byggnads arkeolog Lea
Strohs hjälp, hade hindren varit svåra att övervinna. I Estland fortlever ännu spår
av en föråldrad byråkrati från den tidigare Sovjettiden, med pappersexercis, och
tjänstemän som har svårt att ta till sig nya idéer och ny teknik – men firmorna
däremot som verkar inom bygg och konserverings barnscen ligger långt framme
i utvecklingen, och som en följd av detta har även priserna skjutit i höjden och är
nu att jämföra med hantverkspriser i Sverige. Det har därför varit svårt att finna
hantverkare som vi kunde acceptera prismässigt på grund av våra begränsade
tillgångar och därför varit tvingade att söka andra vägar.
Vi hade planerat allt arbete noggrant från början med arbetsavtal, offerter o. s. v,
men då hände det en följd av oförutsedda händelser. Det första var att vårt fina
arbetsteam rasade samman på grund av att vår under entreprenör fick familj
problem, på grund av skilsmässa och självmordsförsök och avgick, vår
uppdragstagare konservator Juhan Kilomets firma Rändmeister OÜ blev
alvarligt sjuk och frånsade sig så småningom uppdraget efter att vi under de
gångna åren hade levt på löften som inte kunde förverkligas.
Eftersom vi nu stod inför oöverskådliga problem på grund av dessa händelser
som t. ex, att priserna i Estland har stigit drastiskt, och kostnaden för innertaket i
kapellet hade fördyrats avsevärt, på grund av att man kom med nya idéer, och
orealistiska ändringar, och vi fick därför skjuta planerna på framtiden och
försöka finna andra lösningar. I våras beslöt vi därför att ändra inriktning och
koncentrera oss på att säkra byggnaden med alla de medel vi hade till buds och
göra allt utvändigt fognings arbete m. m klart, som var mest akut, under ledning
av vår projektledare Lea Stroh, som själv bestämde sig för att utföra arbetet
Den 12 juli åkte undertecknad, Fred Söderberg, Mats Stahl och Endel Enggrön
över till Stora Rågö kapell och förberedde Leas besök med verktyg, städning
och köksutrustning m.m. och flyttade och rengjorde Minneskorset över de
rågöbor som 1941 mobiliserades till Ryssland in i kapellet.

Den juli 13 juli kom Lea tillsammans med maken Olof och 10 studenter från
Tartu. Man hade då planerat röjning av buskas runt kapellet och fogning av det
som återstod av fogningsarbetena utvändigt. Röjningen gick utmärkt men
däremot fogningsarbetena gick inte helt efter planerna, på grund av generator
problem bl.a. så att en del arbete återstod. Pakri Tarvas fick därför i uppdrag att
slutföra fogningsarbetena, men lyckades inte helt avsluta fogningen av
murverket på östra gavelns och absidens utsida som nu återstår att utföras under
nästa år. Byggnadsställningarna som revs var avsedda till skydd på likboden,
men efter en första besiktning anser man dem i för dåligt skick.
Lea ledde även firma Säästvad Ehituslahendused OÜ arbete med att bygga ett
skydd och ett fundament under altarskivan vid Lilla Rågö kapell. Kalkstenen var
en gåva som hämtades vid Lillby Börs gården på Lilla Rågö. Man gjorde också
fogningsarbete inne i tornet och frilade golvet – där det fina av kalksten lagda
golvet åter kan beskådas.
För år 2018 har vi att undersöka om vi kan få tornhuvan tjärad på Lilla Rågö
Kapell och eventuellt nya bänkar, och på Stora Rågö få kyrkogården röjd och
fogningsarbetet utvändigt avslutat.
Det är med stor sorg och saknad vi måste konstatera att Lea Stroh inte har
möjlighet att handleda oss längre på grund av privata skäl. Lea Stroh är ju väl
förtrogen med problemen i Estland, och med hennes stora kontaktnät, även när
det gäller ledande personer, just inom detta område, så har Lea utan tvivel varit
navet i vårt arbete med kapellen, Lea har sedan 2004 hjälpt oss i princip rent
ideellt genom åren och är en utomordentlig duktig, pålitlig och ambitiös person
med en arbetskapacitet utöver det vanliga.
ETT STORT TACK LEA! OCH TACK ÄVEN NI ALLA ANDRA SOM
BIDRAGIT UNDER DET GÅNGNA ÅRET!

Gräsö den 31 december 2017

Einar Mihlberg
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