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Sibbo hembygdsförening r.f.  

Verksamhetsberättelse 2020 

Året som gått 

Vid föreningens höstmöte, som hölls 11 november 2019, valdes Hans Blomberg till 

föreningens ordförande för år 2020. Till ordinarie styrelseledamöter för åren 2020 - 2021 

valdes Monika Tillander, Sven-Gustav Åström och Carita Lindqvist. Raul Nyström, Tage 

Olander och Christer Bergström. fortsatte som styrelsemedlemmar för år 2020. Till 

styrelsesuppleanter valdes Tuula Ojaluoma och Magnus Jansson. 

Till verksamhetsgranskare valdes Christian Lundström och Håkan Liljeström.  

Styrelsen konstituerade sig 17.1.2020 och valde Raul Nyström till viceordförande, Tage 

Olander till sekreterare och Monika Tillander till kassör. 

Föreningen hade 286 medlemmar i slutet av år 2020. 

 

MÖTEN OCH EVENEMANG  

De två första månaderna av året löpte föreningens verksamhet i gamla banor men därefter 

begränsade Coronapandemin föreningens möjligheter till normala möten och evenemang. 

Styrelsen har hållit tio möten under år 2020. De tre första styrelsemötena hölls i normal 

ordning i föreningens kansli. Det tredje styrelsemötet hölls 2 mars och därefter räckte det 

ända till 12 maj förrän det fjärde styrelsemötet kunde hållas på Sibbesgården där man hade 

möjlighet att hålla distans till varandra. 

Vårmötet, som ursprungligen var planerat att hållas i servicehuset Elsies grupprum, 

flyttades till 8 juni och hölls under taktäckon på Donabackarian, senarelagd och utomhus på 

grund av Corona-pandemin. I mötet deltog 10 medlemmar. Mötet tog del av 

verksamhetsberättelsen för år 2019, bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse och 

beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

 

Höstmötet hölls 25 november på SSU föreningslokal Hansas. I mötet deltog 13 

föreningsmedlemmar. Mötet godkände verksamhetsplanen för år 2021 och valde 

styrelsemedlemmar för de kommande åren. 

På mötet berättade Christer Bergström, som lett föreningens byggarbetsgrupp sedan år 

2014, om byggarbetsgruppens arbete under de gångna åren och riktade ett varmt tack till 

alla som deltagit i verksamheten. Han överlämnade ett kort sammandrag över gruppens 

verksamhet år 2020 att fogas till höstmötets protokoll. 

Jullunch 

Föreningens styrelse bjöd styrelsemedlemmarna, byggarbetsgruppen och andra aktiva 

under år 2019 till jullunch 17 januari på restaurang Kolifej. 
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Evenemang 

De flesta evenemangen, Tour de Sibbo, Hembygdsfesten, Barnens dag på 

Sibbesgården, Slocknande kolen kvällarna, som ingick i planerma för 

sommarmånaderna inställdes på grund av Corona pandemin, men Friluftsgudstjänsten 

på kyrkbacken kunde hållas och museerna Sibbesgården och Sibbo jordbruksmuseum 

hölls öppna med guidning för allmänheten de utlovade sommarsöndagarna. Box 

hornorkester spelade in några låtar på Sibbesgården och tillfället publicerades på Youtube. 

 

SAMARBETSGRUPPEN FÖR ÖSTRA NYLANDS MUSÉER – MUSÉET KOMMUNENS 

VISITKORT 

Östra Nylands muséers samlingsprogramprojekt  

Sibbo hembygdsförening har sedan år 2015 deltagit i samlingsprogramprojektet. Hans 

Blomberg har fungerat som ansvarsperson för Sibbo hembygdsförenings muséer i 

projektet. 

Vår och höstmöten 

Vid vårmötet för muséerna i östra Nyland 15 april på Skärgårdsmuseet i Rönnäs 

representerade Hans Blomberg Sibbo hembygdsförening. Hans Blomberg och Raul 

Nyström representerade föreningen vid höstmötet 13 oktober på Prestbacka i Askola. 

Borgå museum har utsetts till ansvarsmuseum för östra Nyland och samarbetsgruppen 

söker nu nya former för sin verksamhet. Borgå museums teamledare, byggnadsforskare 

Kirsi Toivonen ledde diskussionen kring samarbete vid mötet. Hans Blomberg avgick som 

ordförande för samarbetsgruppen men fortsätter som styrelsemedlem för år 2020-21. Britt-

Lis Henriksson-Sederholm valdes till ordförande för 2021. 

DELTAGANDE I ANDRA ORGANISATIONERS MÖTEN OCH EVENEMANG  

- Monika Tillander är styrelsemedlem i Fastighets Ab Sibbo Ämbetshus och 

representerar Sibbo Hembygdsförening i fastighetsbolagets bolagstämmor. 

- Raul Nyström var ordinarie styrelsemedlem i Finlands Svenska Hembygdsförbund.  

KANSLIET 

Carita Olander sköter föreningens kansli på timbasis med postning, kopiering av 

byakompendierna och försäljning. Hon har också tagit emot samtal och post till föreningen 

och efter behov förmedlat ärendet till rätt person inom föreningen om hon inte själv sköter 

ärendet. Tage Olander har skött föreningens bokföring. Föreningen använder Webbhusets 

bokföringsprogram Briox och Webhusets medlemsregisterprogram Desky.  

Carl-Petter Teckenberg har utnyttjat kansliutrymmet och föreningens utrustning då han 

bedrivit släktforskning.  

 

PUBLIKATIONER 
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Årsbladet hembrygden 2020   

Årsbladet hemBrygden 2020 berättar om fornborgen Sibbesborg, som blev aktuell genom 

donationen av Lions Sipoonlahti, en bänk att sitta på då man vill beundra vyn över Sibbo 

viken. Borgen blev också aktuell genom Sibbesborg namnet kapades till en skylt, som visar 

det nya arbetsplatsområdet vid motorvägen varpå följde att hembygdsföreningen 

aktiverades att skaffa nya skyltar och förbättra den svårfarbara, leriga vägen till borgen. 

Också Eriksnäs gårds historia med den kända släkten Nordenskiöld uppmärksammas, 

liksom nypotatis ”Sibbo bittiga och böckling” som såldes åt stadsbor både som 

sommargäster och på torget i Helsingfors. Martin Andersson presenterar sin bok om Nickby 

sjukhus mörka historia och sibbobornas möjlighet att påverka då det gäller att spara gamla 

hus och passa in nya hus i Nickby. Tuula Ojaluoma ställde knepiga frågor till kommunens 

planerare och byggnadstillsyn. I Finlands svenska hembygdsförening tidning Hembygden 

ingick en presentation av årsbladet hemBrygden 2020. 

Siivo Juhola, mies paikallaan 

Sibbo hembygdsförening erhöll år 2016 Siivo Juholas efterlämnade minnesanteckningar, 

historiker, tal och kåserier varav Tapani Alaterä har våren 2019 på finska sammanställt en 

berättelse över Juholas olika livsskeden. Berättelsen publicerades i bokform med bilder och 

med en resume av Hans Blomberg på svenska våren år 2020. Boken recenserades i 

Finlands svenska hembygdsförbunds tidning Hembygden. 

 

MUSÉERNA 

Museernas besöksantal decimerades på grund av Corona pandemin då de var öppna för 

allmänheten. Föreningens styrelsemedlemmar har skött om guidningen då museerna varit 

öppna. Sibbesgården var öppen för allmänheten 7.6, 5.7 och 9.8 och lockade tillsammans 

13 personer. Jordbrukmuséet var öppet för allmänheten 14.6, 12.7 och 2.8 och besöktes av 

sammanlagt 62. Friluftsgudstjänster ordnades både av Sibbo finska och svenska 

församlingar; den finska gudstjänsten lockade 50 personer på plats och 11 via nätet och 

den svenska gudstjänsten lockade 84 personer på plats och 20 personer via nätet. Förutom 

tillfällena då museerna varit öppna för allmänheten har de besökts av flera grupper. 

Box hornorkester spelar på Sibbesgården 

Söndagen 28.6 bandade Jonas Packalen musik på Sibbesgården med Box hornorkester. 

Musikanterna: Jari-Antero Sivula, Sopr.Cnt Ess, Ralf-Olof Backström, Alt horn Ess, Marion 

Backström, Alt horn Ess, Christer Bergström, Tenor hn Bb, Paavo Väätäinen, Tuba Ess, 

Jonas Packalen, Tuba Bb, Pekka Vilva, Baryton Bb, Heikki Nykänen, Kornett  Bb, Anders 

Hindsberg, Kornett Bb, Lasse Tackman Kornett  Bb. Låtarna som spelades var: Granada, 

Trollnatten, Satulinna, Ranskalaiset korot, Puhelinkuhertelua, Stormskärs Maja, och 

Slumrande toner. Bandningen sattes ut på Youtube. 

Gruppbesök på Sibbesgården år 2020 

Ett tjugotal barn och vuxna från Gesterby-Pigby byaförening gästade Sibbesgården i maj. 

Rävsson Company (Ellu Öhman, Juulia Salonen och Kirsi Ojala) ordnade en tidsresa för tre 
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daghems- och förskolegrupper 3-4 september sammanlagt deltog ca 50 barn. Tillfället 

uppmärksammades i båda lokaltidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat. Tjugoen 

personer från Lions Sipoonlahti, som donerade en bänk till Sibbesborg bekantade sig med 

Sibbesgården och firade bänköverlåtandet med kaffe och dopp. Många upplevde miljön 

positiv och för flertalet var besöket det första på museet. Sibbo Sparbanksstiftelse firade 

slutet på året med julglögg på Sibbesgården. Monika Tillander och Hans Blomberg var 

värdar för 7 Sparbanksstiftelserepresentanter. 

Gruppbesök på Sibbo jordbruksmuseum år 2020 

Trettio vargungar med fyra ledare från scoutkåren Åfararna besökte jordbruksmuseet 6 

oktober. Vargungarna var mycket intresserade av de gamla åkdonen, som de gärna vill 

pröva att sitta i. 

Sibbesgården 

Fil.mag Eliisa Jäntti fortsatte inventeringen och katalogiseringen av Sibbesgårdens 

samlingar och utsträckte arbetet att omfatta även Sibbo jordbruksmuseum. Hon anställdes 

via Borgå Museiförening för sammanlagt 2x150 timmar. Hans Blomberg såg till att det 

fanns fräscha pelargoner i fönstren på Sibbesgården. Avtal om klippningen av gräsmattan 

på Sibbesgården fortsatte med Haikonen Brothers.  

Reparations och renoveringsarbeten på Sibbesgården  
 
Byggarbetsgruppen under ledning av Christer Bergström har gjort 271 bokförda timmar i 
vilka inte ingår av ”Snickarn” Karl-Henrik Boxström gjorda timmar i hans snickeri samt 
timmar som enskilda medlemmar utfört på egen hand. Medlemmar byggarbetsgruppen har 
under året varit: Christer Bergström, Sven-Gustav Åström, Raul Nyström, Herbert 
Björkman, Karl-Henrik Boxström, Hans Blomberg, Vidar Lindqvist och Kurt Lindqvist. Ralf 
Backström har bistått med traktor och bakskopa vid flyttning av sand och därtill jämnat 
vägen till Sibbesgården.  
 
Fram-Martis:    
Byggarbetsgruppen har installerat ett luftningsrör i sockeln på Fram-Martis västra gavel och 
satt upp en träregnvattenränna längs husets framsida. Upphängningskrokar för rännan 
gjordes av gesterbysmeden Benjamin Granberg. Hängbrädena byttes ut och målades. Vid 
arbetet hyrdes en personlyft av Guy Strömberg, som själv deltog i talkoarbetet utan 
ersättning. Furubo gård (Christian Jensen och Katarina Lindqvist) i södra Paipis bistod med 
en mobil teleskoplastare ”kurottaja” för projektet. 
 

Donabackrian: 

Lagerutrymmet i loan i rian städades upp och Christer Bergström installerade belysning och 

väggkontakt i rummet. Kurt Lindqvist byggde ett fundament för den donerade slipstenen, 

som placerades under taktäckon.  

 

Fägårdslidret: 

Hängbräderna tjärades.  
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Matbacka 

En jordkabel drogs i det sommaren 2019 nedgrävda röret från Fafasbodan till Matbacka. På 

gräsmattan framför Matbacka har tidvis funnits en vattenansamlig och därför täckdikades 

området. Jordkabeln mellan Matbacka och Fransbacka ladan var inte utmärkt och grävdes i 

misstag av då täckdiket grävdes. För att reparera den avslagna kabeln och för att koppla 

kabeln mellan Fafasbodan och Matbacka anlitades elbolaget Kb C. Bergström Ky.  

Wilenius boda 

I Wilenius boda inreddes en utställning om linets gång från sådd till en massa olika 

produkter. För utställningen hade införskaffats en dator med pekskärm, där besökaren 

kunde interaktivt ta reda på olika skeden i bearbetande av linet. C. Bergström installerade 

behövliga el-kontakter i bodan. 

Lönnbergs rökbastu 

Hörnet på farstun rätades upp och murkna stockdelar ersattes med nytt trävirke. 

 

Parkeringsplatsen och uppfarten till Sibbesgården  

Granbergs gräv skötte om utfyllnad med grus och jämnande av ytan på de delar som fyllts 

med sprängsten föregående år. Byggarbetsgruppen satte upp en brädkant längs med 

parkeringsplatsens kanter för att senare kunna märka ut parkeringsfickor för bilar. 

Jordbruksmuséet 

Fil.maf. Eliisa Jäntti och och studerande Valter Aspö utsträckte inventeringen och 

katalogiseringen till jordbruksmuseet. Under arbetet fäste de uppmärksamhet vid att taket 

läckte och att vattnet till och med rann ner i den nedre våningen vid störtregnet 30 juni. 

Borgå museums byggnadsforskare Kirsi Toivonen och byggnadsvårdsexpert Annika 

Korhonen besökte museet 12.8 och gav sitt utlåtande om behovet av förnyande av taket 

med företrädesvis liknande plåt som tidigare. Möjligheterna att förnya taket utreds med 

ägaren av byggnaden Sibbo Lantmannaförening. 

Byggarbetsgruppen har hämtat en ”kibiko” och en dyngkärra från Sibbesgården till 

jordbruksmuseet samt bytt ut en åkkärra med en kärra i bättre skick från Sibbesgården. 

Hästräfsan som gjorts om till traktordragen återställdes med skaklar från ett hästdraget 

”åder”. 

Donationer 

- Lions Sipoonlahti har donerat en bänk till fornborgen Sibbesborg. Sittdelen är en ekplanka 

och fundamenten av granit.  

- Box sångkör överlämnade sin 100 års historik till Sibbo hembygdsförening. 

- Kirsti Kivistö överlämnade en handgjord såg, spade och grep till föreningen.  

- Ann-Christin Lundin har överlämnat två stolar som funnits på Söderkulla gård och som 

  ägaren von Bonsdorff gett Matilda Byman, som skötte hönsen på gården 

- Berit Lindell har donerat Veikko Lindells vykort, fotografier samt en del dokument 

- Carl-Petter Teckenberg har överlämnat sin systers efterlämnade böcker. 
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- Magnus Jansson har donerat delar av sin morfars Uno Valfrid Lindholms i Ingå slipsten  

  (själva stenen, axeln och svänghjulet), som Kurt Lindqvist gjort ett fundament för. 

 

Sibbesborg 

Ralf Backström har röjt sly kring borgen och klippt gräset vid Sibbesborgsvägen. Lions 

Sipoonlahti planerade och donerade en bänk gjord av en ekplanka och granitstenar av 

Torsti Jääskeläinen. Arkeolog Riikka Mustonen från Borgå museum var med och 

undersökte platsen där bänkens fundament skulle grävas ned. Hon tog också med några 

jordprov och tegelskärvor för närmare undersökning.  

Borgens historia och hur området kom i Sibbo hembygdsförenings ägo beskrivs i 

föreningens årsblad hemBrygden 2020. Den nya bänken och ett tilltagande intresse för 

borgen föranledde Sibbo hembygdsförening att planera en förbättring av vägen och 

skyltningen till området. Medel för projektet har erhållits av Sibbo Sparbanksstiftelse och en 

anhållan är gjord för understöd från Museiverket liksom en anhållan till NTM centralen för 

att få sätta upp skyltning. 

Broböle kvarn- och såg 

Föreningen gjorde en ny informationskylt till platsen där resterna av kvarnen och sågen 

finns vid Broböle damm. Plexiglaset hade söndrats år 2019 och byttes ut 2020. 

Inventering och katalogisering av museiföremålen.  

Projektets mål är att Sibbo hembygdsmuseums Sibbesgården och Sibbo 

jordbruksmuseums alla museiföremål är inventerade, fotograferade och katalogiserade, 

samt att de är lätt-tillgängliga för allmänheten både fysiskt och virtuellt. 

Projektet påbörjades år 2018 med bl.a. stöd av Svenska Kulturfonden. Fil.mag Eliisa Jäntti 

anställdes för projektet en månad år 2018, tre månader år 2019 och två månader år 2020. 

Projektet har understötts av Sibbo Sparbanksstiftelse, Krogells stiftelse och Svenska 

Kulturfonden. År 2020 erhöll museistuderande Valter Aspö ett två månaders stipendium av 

Svenska Kulturfonden för att hjälpa till i projektet. 

I början var projektet i främsta rummet inriktat på Sibbesgården (där man tillsvidare 

inventerat och katalogiserat ca. 1100 föremål) men sommaren år 2020 togs även Sibbo 

jordbruksmuseum ( ca. 270 föremål) med. Föremålen finns införda på Excel-listor 

(huvudböcker) och bilder av föremålen samt videor i en egen mapp. Det har också öppnats 

en brukssamling för föremål som avskrivits som museiföremål. I samband med projektet 

har också öppnats en utställning om linets väg från frö till tyg, rep och andra material. 

Karl-Henrik Boxströms guidning på Sibbesgården videofilmades sommaren 2019 och 

guidning på jordbruksmuseet sommaren 2020. Valter Aspö har också förberett en 

handledning för museiguider i Fram-Martis på Sibbesgården och i Sibbo jordbruksmuseum. 

Fil.mag Eliisa Jäntti har sammanställt en rapport Sipoon museot 2018-2020:  

Sibbesgården ja Sibbo Jordbruksmuseum Eliisa Jäntti, eliisa@live.fi, elokuu 2020 

Inventeringsprojektet presenterades i en artikel skriven av Hans Blomberg i Finlands 

svenska hembygdsförbunds tidning Hembygden. 

mailto:eliisa@live.fi
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Söderkulla gård 
Föreningen ordnade en kulturvandring på Söderkulla gård 8 augusti. Vandringen leddes av 
Hans Blomberg och Tuula Ojaluoma och lockade 8 deltagare. Vandringen började vid 
ladugården och hönshuset och fortsatte till spannmålsmagasinet, huvudbyggnaden från 
1906, ruinerna efter gårdens verkstad, utescenen, mangel/bagarstugan, resterna av den 
tidigare huvudbyggnaden byggd på 1800-talet sedermera Söderkulla jordbruksskolas 
huvudbyggnad, resterna av gårdens såg och kvarn, den imponerande damm-muren i 
dammen som försåg sågen och kvarnen med vattenkraft och till sist Vita villan, huset där 
jordbrukskolan började sin verksamhet 1863 och som sedan inhyste Söderkulla 
skogsvaktarskola.  
Hans Blomberg diskuterade Söderkulla gårdens byggnaders tillstånd med Kenneth Albrecht 
på Sibbo kommuns lokalitetsförvaltning 26 augusti och 28 september granskades 
ladugården, hönshuset, sädesmagasinet, huvudbyggnaden, mangel/bagarstugan och 
arbetarbostaden Norge av representanter för Borgå museum Kirsi Toivonen och Annika 
Korhonen varvid arkeolog Riikka Mustonen även deltog, Kenneth Albrecht representerade 
Sibbo kommun och Hans Blomberg Sibbo hembygdsförening.  Borgå museum gav sitt 
utlåtande om byggnaderna 11 december. 
 

EKONOMIN 

Försäljningen av gamla böcker främst ”Lilla Sibbohistoriken” på svenska och finska, 

Årsbladet hemBrygden, byakompendierna har gett ett litet välkommet tillskott till 

föreningens kassa.  

Räkenskapsperiodens underskott uppgick till euro 573,70 

Föreningen har fått donationer och understöd för euro 14380  

Sibbo kommun har bidragit med 4000 euro i allmänt verksamhetsbidrag, 700 euro för 

utgivningen av S.J Juhola boken och 850 euro för fastighetsskatten.  

Sibbo Sparbanksstiftelse har gett ett understöd på 3000 för inventering och katalogisering 

av hembygdsmuseets och Sibbo Jordbruksmuseums samlingar och att göra dem 

besöksvänligare. Underhållningsarbetena på Sibbesgården år 2020 bekostades med medel 

3000 euro som Sibbo Sparbanksstiftelse beviljat hösten 2019. Krogells stiftelse har också 

gett ett understöd på 5000 euro för museernas inventering och katalogisering.  

Sibbo medborgarinstituts elevförening upphörde och donerade de kvarstående medlen 630 

euro till Sibbo hembygdsförening och en enskild donator understödde föreningens 

verksamhet med 200 euro. 

Utan dessa understöd och bidrag skulle föreningen inte klara sin verksamhet. 

Föreningen tackar varmt sina bidragsgivare! 
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