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• Talgutel osales 20 rootslast ja kohalik elanik Uno 
Bergström, kes oli suureks abiks traktori ja muude 
tööriistadega.

• Vaatamata jahedatele ja vihmastele ilmadele, töötati 
entusiastlikult ja tulemusega saab kõigiti rahul olla.

• Kabelivare seest ja väljaspool müüri eemaldati 
võsa. Selgus, et pikihoone ja kooriruumi müür on 
säilinud kohati kuni 1 meetri kõrguselt. Hoone 
suuruse määramiseks puhastati nurgad risu alt 
välja. Kogu müür puhastatakse välja alles tuleval 
kevadel, sest niiske konstruktsioon võib talvel 
puruks külmuda.

• Vanade fotode järgi määrati kabeliaia müüri NW, 
SW ja SO nurkade arvatavad asukohad täpsusega 
± 1-2 m. NO nurk on veel võsast puhastamata. 
Maakividest müür oli laotud vundamendita, vahetult 
õhukese murukamara all oleva kiviklibu peale ja 
seepärast ei ole algsest müürist midagi säilinud.

• Võsa eemaldati kabeliaia territooriumilt ja ka 
väljastpoolt, peamiselt lõuna ja lääne suunas. 
Põhja- ja NO suunas jätkatakse tulevastel talgutel.

• Eemaldatud oksad ja kännud kuhjati kabelist NW 
suunas olevasse lohku. Põletamiseks oli tuul liiga 
tugev.

• Kabeliaia SO nurgas olev pommiauk täidetakse 
peenikese ehitusprahiga.

• 31.nädalale plaanitud talgutel jätkatakse kändude 
juurimise ja maapinna silumisega.

• I talkoarbetet deltog 20 svenskar och Uno 
Bergström som bor på ön och var till stor hjälp med 
traktor och andra arbetsredskap.

• Trots det blåsiga och regniga vädret arbetade alla 
entusiastiskt och blev också nöjda med resultatet.

• Kapellruinens murar röjdes från buskar utan och 
innan. Det visade sig att både långhusets och 
korets väggar låg på plats till en höjd av runt en 
meter. För att bestämma byggnadens mått 
rensades hörnen från skräp. Hela muren rensas 
fram först till våren för att undvika sönderfrysning. 

• Med hjälp av gamla fotografier bestämdes den 
sannolika belägenheten av kyrkogårdsmurens NV, 
SV och SÖ hörn med en noggrannhet av ± 1-2 m. 
Det NÖ hörnet är ännu inte framrensat ur 
buskagen. Muren var byggd av marksten utan 
grundläggning direkt på gruslagret under grästorven 
och ingenting är därför bevarat av den.

• Buskagen togs bort från kyrkogårdsområdet, även 
något utanför särskilt mot syd och väst. Mot N och 
NO skall man fortsätta nästkommande talko.

• Bortrensade grenar och stammar lades i en sänka 
NV om kapellet. Det var alltför blåsigt för att bränna 
något.

• Bombgropen i kyrkogårdens sydöstra hörn skall 
fyllas med mindre byggnadsskräp.

• Under det planerade talkoarbetet v.31 fortsätter 
man med att ta bort stubbar och rötter och med att 
jämna till marken.



Kapellet med omgivning i sitt tidigare skick.
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