
Lien – ett viktigt redskap för vår överlevnad 
  

Genom att skörda gräs kunde vi ha djur under de långa 
vintrarna 

Kort om dess historia och lite om hur 
man ställer in och använder lien.  

Sammanställt av Allan Edblom 

E-post: Allan.edblom@gmail.som 



Kort historik om lien 

• Lien första redskapet för slåtter av gräsmarker 

• Kortlien med kort skaft ”orv” är en 
vidareutveckling av skäran. Utvecklades senare 
med långt skaft och två knaggar. 

• Anses att ha nått Skandinavien omkring Kristi 
födelse. 

• Skäran användes för skörd av säd. 

• Från 1600-talet började lien användas även för 
skörd av säd. 



Säkerhet 
• Förvara lien hängande i ett träd 

• 100% koncentration och 100% respekt! Tänk 
alltid vart du har lien om du håller i den. 

• Bär lien på axeln med bladet bakåt och 
spetsen uppåt. 

• Vila hängande på lien 



Liens delar 
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Olika 
typer 
av liar 



Lieorv – olika typer 
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Lieorv – olika typer 



Beräkning av lieorvets längd mm 

Typ av orv A cm B cm C cm 
Fältorv 149 98 57 
Trimmerorv 139 92 52 
Kompromiss 144 95 54 

Personens längd 180 cm 

Typ av orv A cm B cm C cm 
Fältorv 136 90 52 
Trimmerorv 127 84 47 
Kompromiss 132 87 49 

Personens längd 165 cm 



Inställning av lien 



Skärvinkel / Cirkelvinkel 



Jordläggning 



Balans / Spetshöjdsvinkel 



En vass lie förutsättning 

• Slipa med slipsten 

• Knackning med städ och penhammare. Vanligt i 

södra Europa. Kräver mjukare lieblad. 

• Bryning av eggen. Tar bort råeggen. 

• Vispesticka. Trästicka komplement till bryne för 

nyslipad lie. 

 



Råegg 



Test av att lien biter bra 



Liens rörelse 



Kom ihåg! 
1. Låt lien följa marken – både framåt och bakåt 

2. För lien i en cirkelrörelse 

3. Ta lite i varje skär och ta ett kort skär, 1 – 1,5 m 

4. Jobba med rygg och bål. Armarna statiska! 



Minst åtta olika liar 

• "Enligt en gammal ramsa skulle en slåttare ha 
inte mindre än åtta liar, och det var: 
Storeskarpen och lelleskarpen och den skarpe,  
buskaflängarn och tuvekrängarn och 
stenknarpen, långe maahejarn och den store 
ore (troligen are, dvs andre) te å gå på dä slät-  
ta mä." (Linnarsson, 1948.)  


