
Hembygdsgården, Holmbogården 
Under hösten 2017 har vi haft två styrelsemöten under hösten där mycket har handlat om planerna för vår 

hembygdsgård som vi ska bygga i Bien på Odensholm. Arbetsnamnet är Holmbogården. Vi har anlitat en 

estnisk arkitekt, Sirje Hammerberg, EAL. I somras var Lea Stroh och Sirje Hammerberg med oss på 

Odensholm och gav oss mycket hjälp och råd. 

 

Hembygdsgården ska vara ett timmerhus men ändå i gammal stil. Det ska kunna användas vår, sommar och 

höst. De flesta hus på Odensholm var byggda av liggande timmer. Planlösningen för vårt hus är inspirerad 

av den planlösning som Erkas boningshus (stua) hade från år 1879 fram till sekelskiftet. Byggnaden var 

tredelad och bestod av förrådskammaren (bakse), stora rummet (stue), förstugan (fåschta) och det fanns ett 

separat kök delvis byggt av kalksten mot nordost. Huset hade framsidan mot sydost. Utmärkande är det stora 

rummet (stue) som var stort och nästan kvadratiskt. Boningshusen på Odensholm hade likartade stora rum. 

Huset ska ha samma mått som Erkas boningshus hade (ca 6,60 x 13,5m), men vi väljer att inte bygga det 

separata köket. Boningshuset är detaljerat beskrivet av Johannes Erkas i Helmut Hagars dokument om 

Odensholm från Nordiska muséets arkiv: E.U.40015 Allmänt om Odinsholm. Gårdar och bostadsskick, 30 s, 

6 bl. Huset ska byggas på samma plats där det gamla boningshuset låg. 

 

Nuckö kommun beslutade om detaljplanen för den gamla Bien den 16 juni 2014. De skriver att: Syftet med 

detaljplanen är att bereda möjlighet för de nuvarande öborna att bygga bostad och ekonomibyggnader, och 

för Odensholmsborna och deras ättlingar att bygga en hembygdsgård. De historiska förutsättningarna är 

olika för de nuvarande öborna, och för de gamla öborna med sina ättlingar vars hus övervägande är 

förstörda. Nuckö kommun vill skapa möjligheter att främja den naturliga miljön och kulturen genom att nu 

göra detaljplanen för ”hjärtat av den tidigare byn” och skapa möjligheter så att ön blir mer ”permanent”. 

Tomtgränserna i detaljplanen följer ungefärligen de gamla tomtgränserna i bien. Vi får bygga lika många 

byggnader som det förr fanns på Erkas tomt, 6 byggnader kan då byggas. Syftet med hembygdsgården är att 

bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm, men också 

för att ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och att vara delaktiga i öns fortsatta 

utveckling. Vi vill visa den tid då våra förfäder levde på Odensholm och vi vill kunna samla och visa bilder, 

dokument och föremål för att fler ska kunna ta del av öns historia och lära sig mer om de estlandssvenska 

familjer som bodde där, deras kultur, liv och öde. Byalagets medlemmar ska kunna bo i huset vid resor till 

Odensholm för att underhålla kyrkogården, kapellruinen och själva hembygdsgården. Olika aktiviteter, med 

anknytning till Odensholms historia, natur, kultur och samtid, ska kunna genomföras vid hembygdsgården, 

både för byalagets medlemmar och för allmänheten. 

 

I mars 2018 arbetar vi nu vidare med byggprojektet för vår hembygdsgård. Kommunen, Lääne Nigula 

kommun, har nu godkänt ”skissprojektet” för huset. Det är godkänt av delkommunfullmäktige, 

delkommunordförande och kommunordförande i Lääne Nigula. Vi kan nu gå vidare med projektet. Bland 

annat ska vi besluta var huset ska placeras på tomten och begära inmätning av lantmätaren. Vi hoppas att vi i 

sommar kan förbereda marken för husgrunden.  

 

Preliminära skisser för huset med prel. planritning. Av arkitekt Sirje Hammerberg i november 2017. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


