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grundad 1914

Året som gått
Vid föreningens höstmöte, 25 november 2020 på SSU föreningslokal Hansas valdes Hans
Blomberg till föreningens ordförande för år 2021. Till ordinarie styrelseledamöter för åren
2021 - 2022 valdes Raul Nyström, Tage Olander och Christer Bergström. Monika Tillander,
Sven-Gustav Åström och Carita Lindqvist fortsatte som styrelsemedlemmar för år 2021. Till
styrelsesuppleanter valdes Tuula Ojaluoma och Magnus Jansson.
Till verksamhetsgranskare valdes Christian Lundström och Håkan Liljeström.
Styrelsen konstituerade sig 25.11.2020 och valde Raul Nyström till viceordförande, Tage
Olander till sekreterare och Monika Tillander till kassör.
Föreningen hade 284 medlemmar i slutet av år 2021.

MÖTEN OCH EVENEMANG
Corona pandemin har tidvis hindrat fysiska möten och möjligheten att ha större
folksamlingar.
Styrelsen har hållit tio möten under år 2021. Det första mötet hölls på distans via Zoom och
de följande mötena beroende på pandemisituationen endera på plats, som hybridmöten
eller helt på Zoom.
Vårmötet, Mötet hölls p.g.a. koronaläget som hybridmöte på Gesterby Brankis 16 mars
Närvarande på plats var fem medlemmar och nio medlemmar på distans. Mötet tog del av
verksamhetsberättelsen för år 2020, bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse och
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Höstmötet hölls 24 november på Gesterby Brankis. I mötet deltog 13 föreningsmedlemmar. Mötet godkände verksamhetsplanen för år 2022 och valde
styrelsemedlemmar för de kommande åren.
På mötet visade föreningens ordförande Hans Blomberg en bildkavalkad över föreningens
verksamhet år 2021.
Jullunch
Föreningens styrelse planerade en jullunch för styrelsemedlemmarna, byggarbetsgruppen
och andra aktiva under år 2021, som tack för välgjort arbete men på grund av corona
pandemin kunde lunchen inte ordnas och måste uppskjutas till en senare tidpunkt.
Evenemang
Rävsson Company ordnade tidsresor på Sibbesgården i maj och september. En tidsresa
är en dramalek där vuxna spelar folk som bor på gården och är klädda i tidsenliga kläder.
I tidsresorna deltog 14 grupper, totalt 215 barn i åldern 3-6 år och 40 småbarnspedagoger.
Det ordnades också en öppen föreställning för familjer som lockade ca 50 personer. Vid
familjetillfället demonstrerade Raul Nyström slipstenen vid Donabackarian och Hans
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Blomberg dragmangeln i Fransbackaladan.
Hembygdsfesten på Sibbesgården kunde inte ordnas med publik på grund av Corona
pandemin men i stället spelade Johnny Aspelin in en konsert 3 juli med Box hornorkester,
som kan ses på YouTube.
Barnens dag på Sibbesgården ordnades 4 juli och besöktes av ca 60 personer.
Friluftsgudstjänsten på kyrkbacken vid jordbruksmuseet ordnades i samarbete med Sibbo
svenska församling 11 juli och lockade ca 80 personer.

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. Tanken är att samlingsprogrammet för Sibbesgården och Sibbo
jordbruksmuseum kan slutföras under år 2022.
Vår och höstmöten
Hans Blomberg, Monika Tillander och Carita Olander representerade föreningen vid
höstmötet 9 november i Gamla rådhuset i Borgå. Borgå museum är ansvarsmuseum. T.f.
museidirektör Juha Jämbäck, Borgå museum, berättade inledningsvis om
katalogiseringsprogrammet Kookos. Byggnadsforskare och teamledare Kirsi Toivonen
ledde diskussionen om samarbetet mellan Borgå museum och museerna i östra Nyland
och en Powerpoint-förevisning ”Borgå museums mål för den regionala verksamheten åren
2023-2026” presenterades och diskussion fördes ytterligare kring samlingsprogrammen.
Britt-Lis Henriksson-Sederholm valdes till ordförande för 2022 och Hans Blomberg fortsätter
som styrelsemedlem i samarbetsgruppen.

DELTAGANDE I ANDRA ORGANISATIONERS MÖTEN OCH EVENEMANG
- Tage Olander och Monika Tillander är styrelsemedlemmar i Fastighets Ab Sibbo
Ämbetshus och Tage är utsedd att representera Sibbo Hembygdsförening i
fastighetsbolagets bolagstämmor.
- Hans Blomberg var styrelsesuppleant i Finlands Svenska Hembygdsförbund.
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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.
Till kansliet införskaffades en ny kombinerad printer, skannings- och kopieringsapparat ern
HP Offjet Pro 8620 All-In-One, då den gamla gått sönder och inte lönat sig ej att reparera.
Med den nya printern kan man skanna och kopiera även A3 stora dokument. Föreningen
använder Webbhusets bokföringsprogram Briox och Webhusets medlemsregisterprogram
Desky.
Carl-Petter Teckenberg har utnyttjat kansliutrymmet och föreningens utrustning då han
bedrivit släktforskning.

PUBLIKATIONER
Årsbladet hembrygden 2021
Hembrygden 2021 presenterar två märkespersoner inom Sibbo hembygdsarbete, läraren
Odin Sjöholm och Borgåbladets lokaleporter ”Gritt” Lindroos.
Nickby gård är aktuell i och med ett omdiskuterat detaljplaneutkast för Nickby gårds
centrum (NG8). På gården bodde adelssläkten Nassokin under 300 år framtill år 1907. Man
kan också läsa om gårdens senare öden och om hur planeringen beaktar den unika
huvudbyggnaden från 1700-talet. I övrigt berättas om tidsresor, linutställning och
”kukkuklockan” på hembygdsmuseet Sibbesgården samt fornborgen Sibbesborgs nya skylt,
sommaren 2022 års program och alla publikationer som är till salu.
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MUSÉERNA
Hembygdsmuseet Sibbesgården var öppen för allmänheten söndagarna 6 juni, 4 juli och 1
augusti och besöktes av sammanlagt av 398 personer, varav 305 i samband med
tidsresorna och 60 i samband med Barnens dag. Föreningens styrelsemedlemmar skötte
om guidningen. Sibbesgårdens gårdstun med Lönnbergs bastuns stockvägg användes
29 juni för att filma ett kort klipp för en film om Aleksis Kivi 29 juni.
Jordbruksmuséet var öppet för allmänheten 13 juni, 11 juli och 8 augusti. Föreningens
styrelsemedlemmar skötte om guidningen. Museet besöktes av 118 personer, varav 80
personer i samband med friluftsgudstjänsten.

Box hornorkester spelar på Sibbesgården
Söndagen 3 juli bandade Johnny Aspelin Box hornorkesters konsert på Sibbesgården.
Musikanterna: Jari-Antero Sivula, Cornet Ess, Ralf-Olof Backström, Althorn Ess, Jari
Nykänen Althorn Ess, Bjarne Andersson Tenorhorn Bb, Paavo Väätäinen, Tuba Ess,
Jan-Erik Fransman Trummor, Pekka Vilva Baryton horn Bb, Jonas Packalen, Tuba Bb,
Heikki Nykänen, Cornett 2/3 Bb, Anders Hindsberg Cornett 1 Bb o. Lasse Tackman Cornett
2/3 Bb. Låtarna som spelades var: Konvaljens avsked, La Cumparsita, Kgl. Södermanlands
regementes marsch, Valkoisin purjein, Stormskärs Maja, Bei mir bist du schön och Kun
yössä kuljin. Ett stort tack till alla musikanter, som ställde upp utan ersättning. Bandningen
sattes ut på Youtube. Box hornorkester spelar på Sibbesgården sommaren 2021 - YouTube

Gruppbesök på Sibbo jordbruksmuseum år 2021
Projektkoordinator Cecilia Soininen ordnade en exkursion för hörsel- och synskadade till
jordbruksmuseet 9.12. Hans Blomberg guidade och hade för tillfället skaffat en värmblåsare
till föreningen, då det var köldgrader både ute och inne.
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Sibbesgården underhåll och talkoarbete
Talkogruppen började med städning av gårdsplanen15 maj och Eliisa Jäntti skötte
vårstädningen av husen. Lagren i Donabackrian och Fransbackaladan har städats upp.

I talkogruppen har ingått Kurt Lindqvist, Raul Nyström, Sven-Gustav Åström, Vidar
Lindqvist och Hans Blomberg. Gruppen har satt ned över 100 timmar på Sibbesgården.
I Fransbackaladan förvaras nu en dragmangel, som kan användas som
demonstrationsobjekt och under täckon på Donabackrian uppställdes ett Teijo tröskverk för
nästa sommars utställning. Haikonen Brothers har skött klippningen av gräsmattan på
Sibbesgården. Hans Blomberg har skött om att det fanns pelargoner i Fram-Martis och
Matbacka stugornas fönster.

Jordbruksmuséet
Föreningens styrelse har hållit ett möte med Sibbo lantmannaförenings styrelse om Sibbo
jordbruksmuseums tak. Man planerade att undersöka möjligheterna att reparera plåttaket
och möjligheterna att få understöd för projektet. Tre olika plåtslagarfirmor har gett anbud för
arbetet. Borgå plåt 25 576, euro, Vaskisepät 30 848 euro och Uudenmaan Peltityö 34 500
euro. Borgå museum har också kontaktats och de anser att det bästa är att avlägsna det
gamla plåttaket, göra taket enligt gammal modell innefattande fotrännor med järnbygel stöd,
som är ett dyrare alternativ än fotrännor stödda av trekantsträlister. Sibbo
lantmannaförening, som äger huset, har ej gett sig tid att diskutera en fortsättning på
takarbetet och då det ser ut som läckaget i taket varit mindre denna sommar har projektet
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tillsvidare skjutits framåt.
- Ordförande Hans Blomberg besökte jordbruksmuseet med Sibbo kommuns
kulturavdelnings tjänstemän Anne Laitinen, Katja Sågbom och Elina Halla.
Donationer
- Anders Backström har erbjudit föreningen ett par backskidor som använts i Potos backen i
Mårtensby.
- Herman Jungvall har gett föreningen två album med postkort med Sibbo motiv, som han
samlat under många år.
- Margareta Wikström har donerat två trasmattor som tillhört Ulla Lönnqvist och är vävda av
hennes syster Maj-Lis Melander
- Camilla Nyberg i Box har donerat en dragmangel som gjorts av Fredrik Artur Pihlflyckt på
1940-talet.
- Inga-Lill Åberg i Svartbäck har donerat en hästdragen slåttermaskin
- Vidar Lindqvist har donerat ett Teijo tröskverk från Paipis, som Jan Ingman transporterade
till Sibbesgården och lyfte med Hiab upp till Donabackarian.

Sibbesborg väg och skyltning
Sibbesborg väg försågs med grus och
fiberduk 19.1.2021. Ralf Backström med
traktor och hjälp av sin bror såg till att
fiberduken kom på plats och gruset blev
utbrett trots ett besvärligt snöväder.

Förutom det dryga arbetet med väg- och skyltprojektet har Ralf Backström i övrigt skött om
borgområdet bl.a. med slybekämpning på borgområdet.
Anhållan om vägskylt gjordes redan hösten 2020 men det slutliga tillståndet dröjde så att
talkogruppen slutligen kunde sätta upp skylten 16 augusti.
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Borgmodell
Raul Nyström och Börje Bärlund gjorde en miniatyrmodell av
hur borgen på Storängsholmen kunde ha sett under senare
hälften av 1300-talet

Inventering och katalogisering av museiföremålen.
Projektet att inventera, fotografera och katalogisera Sibbo hembygdsmuseums
Sibbesgården och Sibbo jordbruksmuseums alla museiföremål samt att göra dem lätttillgängliga för allmänheten både fysiskt och virtuellt, sköts framåt med ett år på grund av att
fil.mag Eliisa Jäntti var förhindrad att slutföra projektet under år 2021.
Söderkulla gård
- Ordförande Hans Blomberg besökte gården 20 maj med Sibbo kommuns
verksamhetscentrets Vägskälets verksamhetsledare Lasse Puonti och med kommunens
företagskoordinator Anne Peltonen 7 juni. Anne Peltonen fick en karta där Söderkulla gårds
sevärda platser är inprickade. Söderkulla gårds historia på svenska och finska samt
hembygdsföreningens årsblad Hembrygden 2016–2020.
- Söderkulla Kakkukartano öppnade sitt café-tehus 8 juni. Ordförande har besökt cafe ́t och
överlämnade Söderkulla gårds historia på svenska och finska, en karta med sevärda
platser inprickade, en kopia av P. Himmelroos akvarell av Söderkulla gård år 1910 och
Hembrygden 2018.
- Ordförande, Sibbo kommuns kulturdirektör Anne Laitinen, kulturplanerare Katja Sågbom,
kultur- och fritidskoordinator Elina Halla och Sibbo kommuns lokalservicechef Juha
Pohjonen bekantade sig med gårdens byggnader 27 september. Det konstaterades att det
fanns en vilja hos kommunen att underhålla byggnaderna och att man kunde åtgärda
hönshusets tak och att därvid kunde Sibbo hembygdsförening också delta i arbetet och
hjälpa till med att ordna talkoarbete med takarbetet och målande av hönshuset och
ladugården. Man konstaterade att sädesmagasinet borde öppnas för befolkningen och
kunde inhysa en utställning om Söderkulla gårds intressanta historia. Utställningen finns nu
i Sibbo jordbruksmuseum och upptar ett rum, som behövs för andra delar av
jordbruksmuseets samlingar.
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- Tillsammans med Sibbo kulturtjänster ordnades en kulturvandring på Söderkulla
gård både på svenska och finska 11 september. Vandringen gick från Ladugårdenhönshuset, via Sädesmagasinet till huvudbyggnaden, Smedjan/verkstaden,
Mangelbodan/Bagarstugan, Sockeln av den tidigare huvudbyggnaden,
Molnträskbäcken och fundamenten av kvarnen och sågen samt den imponerande
damm-muren och avslutades vid ”Vita villan”. Utanför kulturvandringen lämnades
”Glamars klonten” och arbetarbostaden ”Norge”. Hans Blomberg hade gjort ett par
informationsskyltar, som exempel på hur man kunde utmärka en kulturstig vid
Söderkulla gård.
Kulturvandring i Nickby.
Sibbo kommuns kulturtjänster ordnade en kulturvandring i Östanåparken 26 augusti
och i Nickby centrum 2 september i samarbete med Sibbo hembygdsförening.
Hembygdsföreningen har uppmärksammat Nickby gård och släkten Nassokin i
årsbladet Hembrygden 2021.
Stipendium
Sibbo hembygdsförening beviljade ett stipendium på 40 euro för en elev vid Sipoonjoen
koulu som visat intresse för historia och svenska språket.

Sibbo hembygdsförening uppmärksammades i lokaltidningarna
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Frågor till politikerna inför kommunalvalet. Sipoon Sanomat publicerade de av
föreningen föreslagna två frågorna: 1. Hur borde Söderkulla gård underhållas och utvecklas
2.Kunde Sockengården fortfarande användas eller hur skulle den ersättande byggnaden
vara om Sockengården rivs?
In memoriam
Under året förlorade föreningen och byggarbetsgruppen två av sina aktiva medlemmar.
Christer Bergström
avled 16.1.2021.
Minnesord ingick i
tidningen Östnyland
och Finlands
svenska hembygdsförbunds tidning
Hembygden.

Karl Henrik Boxström
avled 19.4.2021
Minnesord ingick i
Hufvudstadsbaldet,
tidningen Östnyland
och Finlands svenska
hembygdsförbunds
tidning Hembygden

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 överskott 80,97 euro
Föreningen har fått donationer och understöd för 9748 euro
Sibbo kommun har bidragit med 4000 euro i allmänt verksamhetsbidrag, 500 euro för
inspelning av Box hornorkester konsert på Sibbesgården och 848 euro för
fastighetsskatten.
För väg- och skyltarbetena på Sibbesborg har beviljats understöd av Sibbo
Sparbanksstiftelse 2500 euro och av Museiverket 1900 euro. Svenska Kulturfonden har
våren 2021 beviljat 3000 euro och Sibbo Sparbanksstiftelse har på hösten 2021 beviljat
5000 euro för inventeringsprojektets slutförande år 2022.
Utan dessa understöd och bidrag skulle föreningen inte klara sin verksamhet.
Föreningen tackar varmt sina bidragsgivare!
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1510 Aktia brukskonto FI8140556640003243

14

12267,13

8557,73
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