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Det var två slöjdlärare; Bengt Jonsson samt hans adept Finn Pranter, som höll i träffen och vi
höll till i fina nya slöjd-lokaler. Förutom lärarna var vi 8 personer.
Upplägget på träffen var först en teoridel varefter det blev fika och avslutningsvis fick vi
prova på att slöjda själva med en hel del råd från lärarna.

Teoridelen
Första delen handlade om orvens olika utseenden och material samt geografiska olikheter.
Även modeller på själva liebladen togs upp.

Orvet
Materialet som har använts till orv har i stor utsträckning styrts av vad man har haft tillgång
till. I norrland har man oftast använt gran, medan lövträd används oftare söderut, som t ex
oxel, björk, al och lind.
Flera olika sorters orv och liar (blad) hade tagits med för visning.

Val av ämne
Mycket av informationen handlade om att hitta rätt ämne, dvs träd. Eftersom läraren Bengt
var minst 5:e generationens orvslöjdare så fanns mycket att berätta för att få till det på bästa
sätt enligt tradition. Man skulle ha sett ut trädet för ett par generationer sen och kvistat och
vårdat en sydlig gren på ett träd som har sydläge. Därefter när trädet fått rätt dimension, se
nedan, skulle man på senhösten fälla, kapa och klyva trädet. Det fick gärna vara en gren och
bara en i trädet på den sträckan man valt ut. Denna gren skulle bli det övre handtaget
(knagge). När man fällde trädet så gjorde man lämpligen det så att inte trädet föll mot den
utvalda grenen. Den nedre knaggen gjorde man separat och fäste in i efterhand.
Mycket av tiden lades på hur man klyver virket genom att spräcka det med järn eller yxa för
att man skall få det rätkluvet, dvs längs fibrerna. På så vis behåller man hållfastheten i orvet.
Vill man ha en böj på orvet skall man helst välja ett krokväxt träd eller basa (ånga upp böja
sedan svalna). Välj att ha 50% volym på varje sida om spräckningen, annars är risken att
klyvningen går ut mot den tunnare sidan.

Klyv alltid uppifrån för att förhindra att klyvningen går ut i någon gren.
Man vill inte ha med mitten av trädet, den s.k. märgen för den är alldeles för mjuk.
Fällning av trädet med diameter 18-25 cm, görs på hösten/vintern när vätskan o
näringsämnena är mindre.
Därefter bör ämnet grovhuggas ganska snart, för att undvika att det blir sprickbildningar och
röta i det om det ligger för länge.
Grovhugg inte för fint/tunt utifall ämnet vrider sig när det torkar, då vill man ha lite täljmån för
att justera. Torka inte i sol och inte för fuktigt då risken är att det ruttnar.
Det som vi förmodas göra är fjäl- eller stjärtorv (se bilden på bordet) och de används i Norge,
och bl a i jämtland, härjedalen och dalarna. Dessa har en vinge som skall vila på
vänsterarmen (om man är högerhänt). Slängorv kallas de kortare orven, utan stöd för armen.
Tjockleken på orvet styrs av materialval, och slöjdskicklighet.
Gamla orv är idag oftast för korta. Det är inte bara det att man var något kortare förut utan
framför allt att i den äldre tekniken så liade man med låg tyngdpunkt och med böjda ben och
armarna låst mot kroppen, och använde mer benstyrka. Numer liar man mer upprätt och mer
med överkropp och armar.
Om lien står på backen så skall den övre knaggen nå armhålshöjd, men ta till lite extra längd
när den kapas så kan man korta ner den i efterhand.

Knaggarna
Handtagen eller de s.k. knaggarna är inte sällan böjda och väljs då ut från grenar eller träd
som är lite böjda, se skiss nedan.
Knaggarna tar man på hösten. Grovhugg i vått tillstånd och låt dom sedan ligga på tork.
Normalt gör man 6-7 st innan man får till en som är bra.

Avstånd mellan knaggarna skall vara axelbrett, eller om man så vill måttet från armbågen till
fingertopparna. På många orv så är båda knaggarna ditsatt i efterhand. Men idealet är att
man hittar material som har en, eller väldigt sällsynt två, knaggar, som ursprungligen varit
grenar.

Lien
Bengt hade även en genomgång av liar och dess material och slipmetoder, se bild nedan.
I Baltikum/Polen så används mjukare metall som vässas genom knackning. Dessa har
traditionellt inte använts i Sverige så mycket förutom i Skåne. I Sverige används oftast ett
mer härdat stål som är hårdare och måste slipas, men som håller skärpan längre. Observera
att det säljs knack-liar på affärer i Sverige så vill ni ha en slip-lie så får man vara
uppmärksam och gärna läsa på lite först.
Längre liar är till för plana stora ytor och kortare till för mer kuperad och bruten terräng.

Lien är när man köper den ganska rak i förhållande till infästningen, vilket gör att man nästan
måste stå på knä för att få rätt vinkel. Att vinkla lien så att den passar just din längd kallas att
jordställa lien, den skall dock inte ligga helt plant mot backen..

Redskap

Om man bara skall ha en yxa, så rekommenderade dom en slöjdbila, bilden till vänster.
Komplettera gärna med en slöjdyxa, bilden till höger (dessa ex kom från Gränsfors). Glöm
inte bort att använda huggkubbe.
En täljhäst är bra att ha om man vill använda en bandkniv (kniv med två handtag) där man
täljer med båda händerna. Ämnet kläms då fast med hjälp av fötterna. Detaljer görs slutligen
mha slöjdkniv.

Praktikdelen
Den praktiska delen gick ut på att, från längre vedträn av gran (som var blöta, tunga och

nyss uttagna från frysen) göra en kopia av en mall. Detta för att vi skulle få öva på olika
moment inom träslöjdandet, se bild.
Vi fick först yxa, därefter tälja med bandkniv (två handtag och ett blad mellan) sittandes på
en täljhäst. Därefter gick vi över till kniv för att göra detaljer. Tricket att tälja något som skall
bli runt, är att börja med fyra likadana sidor. Tälj av hörnen så det blir 8-kantigt, upprepa till
16-kantigt och till 32-kantigt. Därefter är det i princip runt.

Fortsättning
Om vi väljer att fullfölja kursen så kommer vi att ha jämtlands/norge orvet som förlaga,
eftersom det är den modellen Bengt har i sina gener. Det kommer att vara en rejäl utmaning
för oss eftersom svårighetsgraden är väldigt hög.

Jag hittade en del matnyttig information om liar och orv i efterhand på
http://www.melicamedia.se/lie/orv.html
https://www.youtube.com/watch?v=SiCcg05EwyE
Mvh Mats Westberg

