
“När vi kom in på gården såg det ut som om
ägaren hängt upp mössan på spiken och gått. Allt
fanns kvar på sin plats i uthusen precis som han
lämnat det för femtio år sedan ... “

/ Nils Gärdström, Ormsö Hembygdsförening

Pearsgården
“Pers gård”, är en av de få gårdar som finns kvar
på Ormsö och som kan berätta hur en gård såg
ut på ön strax före andra världskriget. Traditionellt
följde gårdarna alltid en fastslagen form med
bostadshus, ett antal uthus, fähus och bastu.
Under den sovjetiska ockupationen förföll bygg-
naderna på Pears-gården, men mycket av det som
förvarats i uthusen fanns orört kvar sedan tiden för
den estlandssvenska överflyttningen till Sverige.

År 2000 köpte Ormsö Hembygdsförening gården
av dottern till den ursprungliga ägaren. Genom
generöst stöd från olika stiftelser och privatper-
soner har föreningen successivt kunnat renovera
gården och vill på detta sätt visa hur livet kunde te
sig på Ormsö under första hälften av 1900-talet.

Pearsgården och branden i Sviby
Sviby var en av de största byarna på Ormsö med
350 invånare på 1930-talet. Här levde både
svenskar och ester.

Måndagen den 13 juni 1932 utbröt eld i ett hus mitt
i byn. Den spred sig snabbt och innan kvällen
hade 21 gårdar i byn lagts i aska. Ingen människa
omkom, men en tredjedel av byns invånare stod
utan hus och hem. Pearsgården klarade sig
oskadd. Olyckan i Sviby var så omfattande att in-
samlingar startades i Stockholm, Helsingfors och
Reval/Tallinn. Kronprins Gustav Adolf skänkte även
ett bidrag till återuppbyggnaden av byn vid sitt
besök på Ormsö samma sommar.

Vill du vara med och stödja återställandet av
Pearsgården ekonomiskt ber vi att du sätter in
bidraget, litet som stort, på OHF:s postgirokonto
635 13 76-6.  Ange “Till Hembygdsgården” på
talongen.
Vill du bidra med eget arbete eller expertkunskap
kontaktar du styrelsen för Ormsö Hembygdsförening
SOV expedition, Roslagsgatan 57, 113 54 Stockholm.
Telefon 08-612 75 99

Ormsö Hembygdsförening
Ormsö Hembygdförening, OHF, med sin estniska
motsvarighet Vormsi Kodukandi Ühing, är en ideell
förening vars uppgift bl a är att vårda och stödja
bevarandet av kulturhistoriska byggnader, föremål,
seder och bruk från den svenska bosättningen på
Ormsö.
Föreningen har funnits sedan 1991.
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Bostadshuset är troligen
byggt i början av 1900-
talet. I storstugan bodde
hela familjen. Det ursprung-
liga köket finns bevarat
och ett nytt serveringskök
har byggts till. Huset har
fått ett nytt vasstak.
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Visthuslängan med
vagnslider, klädkamma-
re, en förvaringsbod för
säd, “spikarn”, och en för
saltade och rökta livs-
medel. Detta hus har
också fått ett nytt vasstak.
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Bastun av rökbastutyp.
Då den gamla inte gick
att renovera har en ny
bastu uppförts på samma
plats. Byggnadssätt och
virke är av samma slag
som den ursprungliga.
Taket är täckt med
aspspån tillverkade på
Ormsö.

5

Nybyggd toalett för
besökande.
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Uthuslängan byggd på
1930-talet. Här finns
vagnslidret där gårdens
vagnar och slädar förvara-
des, torkrian med eldstad
där säden torkades och
logen där den tröskades.
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Stallet och ladugården
för gårdens djur – häst,
kor, gris, får och höns,
samt ladan där höet till
djuren magasinerades
för vinterns behov.

9

8

“Spruthuse” med byns
gemensamma brand-
spruta och den intill
liggande branddammen
där man fyllde brand-
sprutans tank med vatten
vid eldsvåda. (Tillhör inte
hembygdsgården.)

Brunnen som försörjde
gården med vatten.

Pearsgårdens läge vid vägskälet gör att resenärer
med färjan inte kan undgå att se den och det är lätt
att stanna till för ett besök. Under sommaren kan
man få en kopp kaffe med hembakat bröd medan
man pratar med andra besökare, få en visning av
gården och höra berättas om ormsöbornas och
estlandssvenskarnas historia eller bara koppla
av i trädgården.
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Pearsgårdens bomärke

Jordkällaren för förvaring
av gårdens mat som kräv-
de sval förvaring under
sommaren och som inte
fick frysa under vintern.

OHF Hembygdsgård Sviby, Ormsö

Ark. SAR. Alfons Gärdström


