
SIBBESGÅRDENS BYGGNADER 
 
 1. Fram-Martis.  Gammalt kronohemman från Borgby.  

Hemmansgården är byggd  1787. Inköpt av hembygdsföreningen 1924 och                                                

flyttad till Sibbesgården 1939. I dag muséets huvudbyggnad. 

 

 

2. Matbacka.  Bondgård från Gesterby. Byggnaden uppfördes 1804. Matbacka                                                 

var en gång den legendariske Nils Dobblares hemgård. 

Det är den första byggnaden som flyttades till Sibbesgården (1937). Vid 

flyttningen fick man överta en stor del av den gamla inredningen. 

 

 

3. Fafasbodan byggdes 1868 och kommer från Käsis hemman i Paipis. 

Bodarna med sina utbyggda loft, var i regel gårdarnas vackraste 

ekonomibyggnader. Loftet  tjänstgjorde ofta som sovplats sommartid. 

I dag plats för utställningen ”Byktvätt i gångna tider”. 

 
 

4. Donabackarian. Rian var en gång gårdens tröskhus och spannmålstork. Det 

fanns i regel en ria på varje gård. I dag är d flesta rior rivna. 

Rian utnyttjas numera som lokal för de årliga specialutställningarna. 

 

 

5. Fägårdslidret kommer från Skogsters i Broböle (Pigby). Där samlades 

korna för natten efter att ha återförts hem från betesmarken, som ofta kunde 

ligga långt från hemgården. Det sägs att det är det enda bevarade 

fägårdslidret i hela Östnyland. 
 

 
6. Lönnbergs rökbastu   från Hangelby har namn efter den ursprungliga 

ägaren skepparen Viktor Lönnberg, som byggde den på sin backstugutomt  på 

1870-80-talet. Den sägs vara en typisk backstugusittarbastu. Den inköptes av 

fru Ragnhild Lönnberg 1962 och flyttades till Sibbesgården 1963.  
 
 

7. Wilenius boda. Bodan eller härbret är från 1764 och har namn efter   

garvarmästare Karl Wilenius, som donerade den till Sibbesgården 1938. Bodan 

från Alkulla i Broböle hade ursprungligen halmtak. 

 
 
8. Löfmans boda. Inropades på auktion på August och Mina Löfmans back-

stuguområde i Gesterby (Langkärrsbacka) och flyttades till Sibbesgården 1963. 

Bodan torde vara byggd på 1700-talet och är i dag i behov av upprustning. 

 
 
 

9. Fransbacka ladan. En gåva från Fransbacka hemman i Hangelby, 2003. 

Ladan  har rustats upp och tjänstgör i dag som muséets lager och 

förvaringsutrymme. 


