
Cykelfrämjandet utforskade Sjonhem med omnejd

Lördagen den 21 maj trotsades regntunga skyar av tjugotalet cyklister som därmed blev rikligt 
belönade i form av oförglömliga upplevelser. Turledare för dagen var Staffan Thurgren, Ia Svärd, 
Lennart Nordberg och Inger Malmberg.

Med kurs mot grannsocknen Vänge genom skira ängsmarker och med gullvivor, rådjur och hästar i 
blickfånget anlände man så till Skolgalleriet i Vänge gamla skola där Anders Thorlin bjöd på 
allsköns skrönor och tänkvärda betraktelser över skolan som institution. Anders och hustru Karin 
Degerfeldt, har utöver sina konstnärliga verksamheter, också tagit vara på denna byggnads potential
och inrättat ett unikt skolgalleri.
Via natursköna Tjaukleån följde så ett engagerande besök hos keramiker Ulla Ahlby i Viklau, som 
under decennier ägnat leran sin passionerade uppmärksamhet och skapat såväl drejade som byggda 
keramiska föremål.
Strax söder om Halla kyrka svängde man så österut mot Bjärby i Sjonhems socken där ett sojde 
med tillhörande bulhus gav välkommet regnskydd. Där lyssnade man så till Lennart, som erfaret, 
kunnigt och detaljerat berättade om hur tjära framställs och hur det fordom fanns en tjärdal på 
praktiskt taget varje stor gård. Jämte andra näringar utgjorde tjärproduktionen en viktig dito och 
ända fram till slutet av 1800-talet då verksamhet upphörde, betalade gutarna merparten av sin skatt 
till staten i form av tjära. Riktigt gamla furustubbar är lämplig ved och staplingen av densamma i 
grytan kräver stor erfarenhet och noggrannhet och efter tre dygns passande är så bränningen klar. Ja,
d v s om man bett böner till "di sma under jårdi" och utfört diverse riter som en gång i tiden 
"Sojdegubben" plägade göra.
Idag och sedan restaureringen 1997, är det dock mer av ett lagarbete som utförs av socknens 
hembygdsförening med viss förstärkning från Halla sockenförening. Har man möjlighet att besöka 
en sojdetändning är detta en magisk upplevelse i naturskön miljö som t ex vid detta sojde på Bjärby 
gård i Sjonhems socken, mitt pa' gutarnas ö!


