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Året som gått 

Vid föreningens höstmöte, 24 november 2021 på Gesterby Brankis valdes Hans Blomberg 

till föreningens ordförande för år 2022. Till ordinarie styrelseledamöter för åren 2022 - 2023 

valdes Monika Tillander, Sven-Gustav Åström och Siv Olenius-Jansson. Tuula Ojaluoma 

valdes till styrelsemedlem för året 2022. Raul Nyström och Tage Olander fortsatte som 

styrelsemedlemmar för år 2022. Till styrelsesuppleanter valdes Magnus Jansson och Mika 

Honkanen. 

Till verksamhetsgranskare valdes Yvonne Malin-Hult och Stefan Lönnqvist. 

Styrelsen konstituerade sig 12.1.2022 och valde Raul Nyström till viceordförande, Tage 

Olander till sekreterare och Monika Tillander till kassör. 

Föreningen hade 277 medlemmar i slutet av år 2022. 

 

MÖTEN OCH EVENEMANG  

På grund av corona pandemin kunde föreningen inte ordna en jullunch för de aktiva inom 

föreningen och föreningen har avstått från att ordna andra öppna tillställningar inomhus 

förutom vår- och höstmötena. 

Styrelsen har hållit sju möten under år 2022. Det första mötet hölls på distans via Zoom 

och de följande mötena hölls med medlemmarna fysiskt närvarande. 

Vårmötet, Mötet hölls p.g.a. koronaläget som hybridmöte på Gesterby Brankis 16 mars 

Närvarande på plats var elva medlemmar och en medlem på distans. Mötet tog del av 

verksamhetsberättelsen för år 2021, bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse och 

beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

Höstmötet hölls 29 november på Gesterby Brankis. I mötet deltog 17 förenings-

medlemmar. Mötet godkände verksamhetsplanen för år 2023 och valde 

styrelsemedlemmar för de kommande åren. 

På mötet presenterade föreningens ordförande Hans Blomberg årsbladet Hembrygden 

2022, som kommit direkt från tryck till mötet. Vid mötet överräcktes Finlands Svenska 

Hembygdsförbunds högsta utmärkelsetecken medaljen i silver till Odin Sjöholm. För att 

hedra minnet av föreningens tidigare mångåriga ordförande Sten Enbom, som avlidit 

2.10.2022 höll mötet en tyst minut. 

Jullunch 

Föreningens styrelse beslöt ordna en jullunch för styrelsemedlemmarna, 

byggarbetsgruppen och andra aktiva under år 2022, som tack för välgjort arbete. På grund 

av praktiska omständigheter ordnades lunchen först 10 januari 2023. I lunchen deltog 

ordförande, 6 styrelsemedlemmar, föreningens kanslist och 5 andra aktiva medlemmar. 
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Museerna 

Sibbesgården 

Sibbesgården har under året besökts av ca 430 personer 

Rävsson Company ordnade nu andra året tidsresor på Sibbesgården i maj. Coronan satt 

ännu då käppar i hjulen Så det kom bara två grupper. En skola med nio deltagare och ett 

daghem med 18 deltagare, så totalt 27 deltagare (både barn och vuxna). Dessutom 

ordnades en familjelördag 4 maj som lockade 6 familjer.  

 

Hembygdsfesten på Sibbesgården kunde igen ordnas traditionsenligt med publik 5 juni 

och samlade 30 betalande i publiken men på plats var dessutom dubbelt så många 

uppträdande och funktionärer, som njöt av programmet och den fina miljön. Kicka Lindroos 

skötte vant konferencier uppdraget, Mikaela Röman höll festtalet, Box hornorkester stod för 

musiken, Rävsson Company uppträdde med historier och musik och Östnylands Brage 

bjöd på folkdans. 

Barnens dag på Sibbesgården ordnades av Sibbo 4 H 3 juli och besöktes av ca 150 

personer.  

Sibbesgården var öppen för allmänheten 7 augusti och lockade trots regnsjukt väder 15 

besökare. Isac Poutanen fanns på plats och visade hur man svarvar olika föremål av trä. 

Senkommen publiks intresse för svarvandet gjorde att museet måste förlänga 

öppenhållningstiden med en och en halv timme. 

Lukkarin koulu personal 26 st bekantade sig med Sibbesgården 9 augusti under ledning 

av sin rektor Rauno Mononen. Pensionerade läraren Rauno Haapaniemi hade ordnat 

besöket och Hans Blomberg guidade gästerna. 

Kyrkoby skolas klass 5 (21 elever med 3 lärare) studerade lokalhistoria och kom till 

Sibbesgården 21 september där Hans Blomberg stod för informationen. 
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Jul på Sibbesgården Rävson Company ordnade tillsammans med hembygdsföreningen 

en fest för barn och vuxna med sång och musik, ringdanser och spännande små 

berättelser, inne i stugorna i skenet av värmelamporna och ute på gårdstunet i den djupa, 

rena lätta snön som gav en stämningsfull inramning för evenemanget. Under de tre timmar 

som programmet varade besöktes Sibbesgården av 50 personer, som trots snövädret som 

gjorde den branta backen till Sibbesgården, trots mokande och sandande besvärlig att 

komma upp för. 

Borgå museums kulturarvsforskare Mai Joutselainen och expert i byggnadsvård besökte 

Sibbesgården 22 juni för att bekanta sig med museiområdet och byggnaderna. 

Borgå museums expert för byggnadsvård Fredrik Andersson besökte Sibbesgården 27 

oktober och undersökte Matbacka pärttak för att bedöma behovet av förnyande av taket 

med tanke på anhållan för understöd som skulle lämnas in till Museiverket. 

 

Sibbo jordbruksmuseum 

Sibbo jordbruksmuseum har besökts av ca   80  personer under året. 

 

 

 

 

 

 

Stenmangling på Söderkulla gårds gamla stenmangel ordnades på jordbruksmuseet  

12 juni och samlade 20 besökare och två försäljare med hantverk. Vid tillfället fanns det 

möjlighet att köpa Sibbo hembygdsförenings tryckalster.  
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Friluftsgudstjänst 

på kyrkbacken vid 

jordbruksmuseet 

ordnades i 

samarbete med 

Sibbo svenska 

församling 10 juli, 

varvid 83 personer 

deltog i gudstjänsten 

och 20 besökare 

noterades i 

jordbruksmuseet.  

 

Jordbruksmuseet var öppet för allmänheten 14 augusti och besöktes av ca 20 personer. 

På vägskylten till museet hängdes en av Tuula Ojaluoma gjord ny tilläggsskylt, som visar 

att museet är öppet. Utanför museet fanns 1 hantverksförsäljare och försäljning av Sibbo 

hembygdsförenings publikationer.  

Sibbo institutet ordnade en guidad vandring i odlingslandskapet i Kyrkoby 30 augusti 

med Elisabet Lundström som guide. Hon berättade om socknens utveckling till ett 

bondesamhälle och om jordbruket genom tiderna. Rundan avslutades med ett besök i 

jordbruksmuséet där Hans Blomberg guidade gruppen på 20 personer.  

Borgå museums kulturarvsforskare Mai Joutselainen och expert inom byggnadsvård 

Fredrik Andersson besökte museet 20 september varvid konstaterades att det förekommit 

endast ett fåtal gånger läckage i plåttaket och att man fortfarande kan, då takplankorna och 

museiföremålen hinner torka upp mellan störtregnen, följa med situationen. I övre våningen 

konstaterades i en slädes skaklar märken av skadedjuraktivitet, möjligen också i själva 

släden samt i balmaskinen i nedre våningen. Skaklarna har förts ut. Bästa förebyggande 

åtgärd är att hålla utrymmena torra och rena. Det vore bra att hindra skadeinsekter från att 

komma in i utrymmena, men det är omöjligt att täcka alla lufthål i väggarna med nät. Bästa 

sättet att få bort skadinsekterna från föremålen vore att frysa ned dem, men storleken på 

föremålen fordrar specialarrangemang.  

Talkogruppen 

I talkogruppen har ingått Sven-Gustav Åström, Vidar Lindqvist, Kurt Lindqvist, Raul 

Nyström och Hans Blomberg. Förutom talkotimmar, som bokförts då flera talkoarbetare 

varit på plats har enskilda talkoarbetare använt tid för förberedande och kompletterande 

arbeten. 

Talko på Sibbesgården. Gruppen byggde en ugn i Donabackarians torklada, Slipstenen 

flyttades för att ge rum åt tröskverket. Matarbordet sattes på plats.på tröskverket. 
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Fafasbodens och Matbackas trappor reparerades. Löfmans rökbastus förtukvist tömdes på 

onödiga saker som fördes till lagren. Fägårdslidret städades upp men ännu finns där 

arbetsredskap, som bör föras till jordbruksmuseet. Lagren i Fransbacka rian och dess 

tilläggsbyggnad (täckon) och i Donabackarians loge ordnas kontinuerligt upp. På 

Sibbesgården antecknade gruppen 128 talkotimmar. 

Talko på jordbruksmuseet. Det antecknades 15 timmar att sätta upp för att sätta upp 

aluminiumskivor med bild av rågsäd i en silo på jordbruksmuseet för att framhäva silos 

tidigare användning. 

Sibbesborg fornborg 

Ralf Backström har hållit området fritt från störande sly och även skött om att 38,7 ton 0-16 

grus beställts och jämnats ut i den bortre kurvan på tillfartsvägen, där vattnet flödat över 

vägen på våren. 

 
Den förbättrade tillfartsvägen har gjort att borgen nästan 

dagligen haft besökare. Det är glädjande att borgen och dess historia blir mera känd men 

en tråkig följd av det ökade antalet besökare var att någon backade på Museiverkets 

informationsskyltar. Då Museiverket saknar medel för att underhålla skylten föll det på 

Sibbo hembygdsförening att sätta upp en ny ställning för informationsskyltarna, varvid 

Museiverket nog fodrade att Borgå museums arkeolog skulle vara på plats och övervaka då 

groparna för ställningens stolpar grävdes. 

 

Söderkulla Gård 

Sibbo hembygdsförening ordförande har under året underhandlat med olika representanter 

för Sibbo kommun (Lokalitetsförvaltningen, Kultursektorn, Enheten för grönområden 

enheten  och Sysselsättningsenheten Vägskälet) samt med Kakku Kartano, som bedriver 
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caféverksamhet på gården och Sipoon Teatteri, som hyr Mangelboden/ Bagarstugan. 

Sibbo kommun har satt upp en informationsskylt vid gården, Hans Blomberg har röjt upp en 

kulturstig och hembygdsföreningen har satt upp en informationsskylt på platsen där 

Söderkulla gårds kvarn och såg låg vid Molnträskbäcken. Hans Blomberg har tillsammans 

med kommunens trädgårdsmästare och kommunens kulturchef besökt Söderkulla gård 15 

augusti och undersökt möjligheterna att märka ut och vidare röja upp för kulturstigen samt 

sätta upp informationsskyltar. Kommunens trädgårdsmästare har lovat att röja upp området 

inom Söderkulla gårds tidigare huvudbyggnad och fälla två granar, som skymmer sikten 

mot ådalen och Sibboviken vid ”Glamars klonten”. Sibbo hembygdsförenings styrelse har 

också bekantat sig med kulturstigen i terrängen 29 augusti. Hans Blomberg har fotograferat 

gården, BSBestones har gjort en affisch av bilden och satt in ett nytt plexiglas för skylten 

vid infarten till gården och Sibbo kommun lokalitetsförvaltning har stått för kostnaderna. 

Sibbo kulturtjänster ordnade en kulturvandring på gården under sommaren ledd av Elisabet 

Lundström. 

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. Vid hembygdsföreningens styrelsemöte 12.1 utsågs Hans Blomberg, Siv Olenius-

Jansson och Monika Tillander samt föreningens kanslist Carita Olander att slutföra 

samlingsprogrammet för Sibbesgården och Sibbo jordbruksmuseum. Arbetsgruppen har 

sammanträtt två gånger men på grund av sjukdomsfall och medlemmarnas övriga 

arbetsuppgifter har arbetet framskjutits över årsskiftet. 

Vår och höstmöten 

Borgå museum som är ansvarsmuseum för Östnylands museer har tagit över skötseln av 

samarbetsgruppens ekonomi och ansvarar för ordnandet av samarbetsgruppens vår och 

höstmöten samt för skolning för de olika lokalmuseernas medlemmar. Kulturarvsforskaren 

Mai Joutselainen ansvarar för regionala museitjänster och deltar i samarbetsgruppens 

möten. Hans Blomberg, Raul Nyström, Monika Tillander, Ralf Backström, Tage Olander 

och Carita Olander representerade föreningen vid vårmötet 24 april på Gesterby Brankis.  

Hans Blomberg och Tage Olander representerade föreningen vid höstmötet 5 oktober i 

Holmska gården. Hans Blomberg slutade som styrelsemedlem i samarbetsgruppen och 

Tage Olander valdes in som ny styrelsemedlem. Hans Blomberg har varit ordförande för 

samarbetsgruppen 2014 – 2020 och därefter fortsatt som styrelsemedlem. 

Utfärd till nationella lantbruksmuseet Sarka ordnades med hyrd buss av 

samarbetsgruppen med Hans Blomberg som reseledare. I resan deltog 31 personer varav 

15 från Sibbo. 
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Borgå museum ordnade busstransport till museidagarna i Ekenäs 14 maj och Hans och 

Britt-Mari Blomberg deltog 

Hans och Britt-Mari Blomberg, Monika Tillander, Ralf Backström, Carita och Tage Olander 

deltog i Borgå museiförenings 125-års jubileum. 

Mika Honkanen deltog i en kurs i fotografering av museiföremål som Borgå museum 

ordnade. 

 

DELTAGANDE I ANDRA ORGANISATIONERS MÖTEN OCH EVENEMANG  

- Tage Olander var styrelsemedlem i Fastighets Ab Sibbo Ämbetshus och Tage var 

utsedd att representera Sibbo Hembygdsförening i fastighetsbolagets bolagstämmor. 

- Hans Blomberg var styrelsesuppleant i Finlands Svenska Hembygdsförbund.  

- Raul Nyström representerade Sibbo hembygdsförening vid Sibbo ungdomsförbunds vår 

och höstmöten 

- Hans Blomberg deltog i Finlands Svenska Hembygdsförbunds hembygdsdagar i Ekenäs 

10-11 september. 

- Föreningens medlemmar har deltagit i kurser ordnade av Finlands Svenska 

Hembygdsförbund och Svenska Folkskolans Vänner som behandlat införande av material 

på hemsidan, arkivering av fotografier och utnyttjande av sociala medier.  

 

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 

Årsbladet hembrygden 2022   

Hembrygden 2022 presenterar Norrkulla gård med anor från 1500-talet och den 

omkringliggande byn Gesterby, som är en av de äldsta byarna i Sibbo. Läsaren får bekanta 

sig med Söderkulla jordbruksskolas grundare Carl Johan Wikstedt och lärare Carl Johan 

Myrsten levnadshistoria och blir uppmärksammade på bomber som föll ned i Kallbäck 

under kriget. Martin Anderssons bokproduktion, Sibbo hembygdsförenings verksamhet 

under år 2022, kommande års program och föreningens publikationer har också rymts med 

i årsbladet.   
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Inventering och katalogisering av museiföremålen.  

Fil.mag Eliisa Jäntti anställdes för tiden 2.5-30.7.2022 för att fortsätta inventerings och 

katalogiseringsprojektet som påbörjats år 2018. För arbetet gjordes ett kontrakt mellan 

Sibbo hembygdsföening r.f. och Eliisa Jäntti och anställningen och löneutbetalningen 

sköttes av Borgå Museum. Inventeringen av Sibbesgårdens museum fortsatte. 

Katalogiserade är 1298 objekt och icke katalogiserade, men numrerade är 216 objekt samt 

därutöver finns ca 200 objekt som fotograferats och varom finns några uppgifter. Ännu 

återstår att avlägsna objekt som ej hör till interiören i Matbacka och Fram-Martis stugor och 

en noggrannare genomgång av objektens skick, historieuppgifter och behov att avlägsnas 

från samlingarna. Museets lager bör också ordnas upp. Eliisa Jäntti hann bara använda en 

dag för jordbruksmuseet och där återstår bl.a. fotografering av ca 40 objekt och 

omplacering av några objekt på lämpligare platser. Ännu återstår också produktion och 

uppdatering av informationsmaterial för museerna. Eliisa Jäntti har gjort en rapport över 

projektarbetet 2018-2020-2022 och därav en förkortad version med tyngdpunkt på år 2022. 

Utmärkelsetecken 
Birgit ”Gritt” Lindroos och Odin Sjöholm tilldelades Finlands svenska hembygdsförbunds 
hembygdsmedalj i silver och Hans Blomberg hembygdsförbundets förtjänsttecken i silver 
vid hembygdsförbundets hembygdsdagar i Ekenäs 10 – 11 september. 
 
In memoriam 
Föreningens tidigare mångåriga ordförande och hedersordförande Sten Enbom 
avled 2 oktober.  Nekrologer har ingått i tidningarna Östnyland, Hufvudstadsbladet, 
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Sipoon Sanomat, Finlands svenska hembygdsförbunds Hembygden och Sibbo 
hembygdsförenings årsblad Hembrygden. Föreningens ordförande uppvaktade vid 
Sten Enboms jordfästning 21 oktober. 
 
 
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 17,08 euro 

Föreningen har fått donationer och understöd för 16808,00 euro  

Sibbo kommun har bidragit med 4000 euro i allmänt verksamhetsbidrag, 500 euro för 

hembygdsfesten 858 euro för fastighetsskatten.  

Svenska Kulturfonden har våren 2021 beviljat 3000 euro och Sibbo Sparbanksstiftelse har 

på hösten 2021 beviljat 5000 euro för inventeringsprojektets år 2022. Sibbo 

Sparbanksstiftelse har i maj 2022 beviljat 2000 euro för förbättring av vägen till fornborgen 

Sibbesborg och pop-up tält till Sibbesgården. Krogells stiftelse har i januari 2022 beviljat 

1200 euro för autentisering av rågsilo i Sibbo jordbruksmuseum, utställning på 

Sibbesgården i Donabackarian, som visar hur man tröskade säden före skördetröskans 

intåg och för skylt vid Molnträskbäcken. 

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

Föreningen tackar varmt sina bidragsgivare! 
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