Ljåen gjennom stammen
Ved ljåslått‐ og hesjedagene på Lien, har det dukket opp mange interessante kommentarer og
historier fra elevene. Anders var med på slåttedagene høsten 2004. Han fortalte da om en ”ljå som
gikk tvers gjennom et tre, den måtte jeg se, det var hjemme hos han”.
Først høsten 2007 ble jeg med han hjem og fikk se treet og ljåen. Treet var en ca 40 år gammel ask.
Den stod i utkanten av tunet på Berger gård i Hurum. Og ljåen gikk virkelig tvers gjennom stammen
ca. 2 meter opp på treet.
Siw Berger, samboer til far til Anders, fortalte at det var farfaren hennes Anton Berger (1915 – 1999)
som hang ljåen i en greinkløft i asken. Det var for ca 30 år siden. Og siden hadde ljåen blitt hengende
der. Etter hvert som stammen og grenen har vokst i diameter, har ljåen blitt mer og mer omslutta av
ved, slik at den til slutt virkelig gikk gjennom stammen. Om orvet etter hvert ble fjerna, eller det rett
og slett bare råtna bort, er hun ikke sikker på.
Anders fortalte at han som guttunge hadde prøvd å dra ljåen ut av treet. Det hadde han ikke klart,
men ljåen fikk en liten brist som den fortsatt har.Treet ljåen satt måtte hugges på grunn av
veiutvidelse. Om ikke jeg tok den med til Lien, ble den kasta, mente Anders. Slik gikk det til at denne
ljåen og 1 meter askestamme havnet i ljåsamlingen på Lien.

Anders og ljåen gjennom stammen. Her sett fra tunet og innover mot skogen.

Det er ikke tvil om at ljåen virkelig går tvers gjennom stammen.

Her er ljåen sett mot tunet. Det har skjedd store utvidelser av tunet siden ljåen ble hengt opp i treet. Nå måtte
treet hugges, for nye utvidelser. På venstre side av det som en gang var en greinkløft, ser vi et lite brudd i ljåen,
etter at Anders som guttunge prøvd å dra ljåen ut. Heldigvis klarte han ikke det.

