
Mairs liekapitel 

1. Två övre skär med lien

När ni går mot varandra, ställer du dig med vänster fot fram och håller lien upplyft till höger om dig 
med vänsterhanden i bakre knaggen1 och högerhanden i knaggen i mitten på lien. Härifrån skär du 
motståndaren i högerarmen på hans vänstersida. Om han skär dig på samma sätt, och du då står med 
vänster fot fram, och håller lien till höger om dig med vänsterhanden på bakre knaggen och 
högerhanden knaggen i mitten av orvet2, så kliver du i triangel och parerar på utsidan med 
framänden av lien till höger om dig. Därefter går du ur triangeln och skär honom över halsen. Om 
han använder sig av samma teknik mot dig, kliver du tillbaka med vänsterfoten, och parerar med 
utsidan av framänden av lien. Sedan kliver du snabbt in igen och för lien bakom huvudet och riktar 
in ett omvänt snitt från din vänstersida mot högersidan av motståndarens huvud, och förflyttar dig 
sedan från honom. 

1 Knagg - Handtag på lien
2 Orv = lieskaft 



2. Två nedre skär 

Gör så här: ställ dig med höger fot fram och håll lien med högerhanden på knaggen på mitten av 
orvet, och med vänsterhanden på den bakre för att kunna göra ett nedre snitt. Kliv sedan i dubbel 
triangel, och rikta in ett hugg mot motståndarens högerarm, så att dina armar korsas. Om han gör 
detta mot dig, och även du står med höger fot fram i färd med att utföra ett nedre skär, med höger 
hand på mittknaggen och den vänstra på den bakre, lyfter du upp lien ur det nedre skäret och för 
undan hans snitt med utsidan av lien till höger om dig. Sedan går du i triangel med vänsterfoten till 
hans vänstersida, och skär honom i huvudet med korsade armar, och förflyttar dig från honom i gott 
försvar. 



3. Två mittensnitt 

Så här gör du: ställ dig med vänster fot fram och håll lien med vänsterhanden på bakre knaggen och 
högerhanden på knaggen i mitten. Gå fram med högerfoten och för lien runt om livet på honom och 
skär honom i högersidan. Gör han detta mot dig, dvs skär dig i midjan, och du då står med vänster 
fot fram, och håller lien till höger om dig med högerhanden på mittknaggen och vänsterhanden på 
bakre, så går du i triangel till höger och parerar hans mittensnitt med utsidan av lien. Sedan går du 
fram med högerfoten, vänder upp lien bakom huvudet så att armarna korsas, och skär honom i 
högersidan. Försöker han göra detta mot dig, för du in din lie på insidan av hans och skjuter honom 
iväg till höger om dig, sedan kliver du med vänsterfoten till höger om honom och skär honom i 
huvudet, och förflyttar dig sedan från honom i gott försvar. 



4. En parad mot ett övre skär 

Så här utför du detta stycke: ställ dig med vänster fot fram, håll lien upplyft framför dig med höger 
hand på knaggen i mitten av orvet och med vänsterhanden på den bakre knaggen. Härifrån går du 
fram och skär du motståndaren i huvudet. Om kommer mot dig med ett skär ovanifrån, och du då 
står med vänster fot fram och håller lien upplyft framför ansiktet med högerhanden på mittknaggen 
och vänsterhanden på bakre, för du undan hans skär med orvet till vänster om dig. Om han för 
undan dig på detta vis, vänder du genom lien nedantill och hugger spetsen i huvudet på honom. Om 
han vill göra samma sak mot dig, lyfter du upp främre änden av lien och för undan hans attack med 
utsidan av denne till höger om dig, och ser till att skära honom i vänstersidan av huvudet, och sedan 
förflyttar dig från honom. 



5. Ett korsat skär mot ett öppet 

Gör som följer i detta stycke: ställ dig med höger fot fram och håll lien riktad mot motståndaren 
med vänster hand på bakre knaggen och högerhanden på den mittre, och härifrån styr du in lien runt 
om livet på honom och skär honom i högerbenet. Gör motståndaren det mot dig, och du då står 
med vänster ben fram och håller lien riktad mot honom med korsade armar, så parerar du nedantill 
med orvet till vänster om dig, och försöker därefter kvickt skära honom i halsen. Gör han detta mot 
dig, och tar du ett steg med vänsterfoten till höger och parerar till höger om dig med orvet, och skär 
honom över sitt framställda vänsterben. Om han försöker skära dig nedantill på detta vis, för du 
fram bakre knaggen på lien framför vänsterbenet, och går ihop med vänsterfoten till den högra, och 
parerar sålunda. Sedan lyfter du upp lien, och skär honom i halsen, varpå du drar dig tillbaka från 
honom i gott försvar. 



6. Två skär mot armarna 

Så här utför du detta stycke: ställ dig med höger fot fram och håll lien med höger hand på den mittre 
knaggen, och vänster hand på den bakre, och gör dig redo för att anfalla motståndaren med ett skär 
ovanifrån, och skär honom sedan över högerarmen. Försöker din motståndare göra detta mot dig, 
och du då står med höger fot fram, med högerhanden på mittknaggen och den vänstra på bakre, för 
du undan hans skär med bakre knaggen. Sedan skär du honom underifrån på insidan av högerarmen. 
Om motståndaren å andra sidan försöker göra detta mot dig, så byt handgrepp på lien, så att du 
fattar mittknaggen med din vänsterhand och den bakre med din högra, så kommer du undan hans 
snitt. Därefter skär du honom underifrån i högerarmen, och kliver tillbaka i gott försvar.   



7. Ett skär mot en övre parad 

Gör som följer i detta stycke: ställ dig med vänster fot fram och håll lien utsträckt framför dig med 
högerhanden på mittknaggen och vänsterhanden på den bakre, och skär honom över högerarmen. 
Gör han det mot dig å andra sidan, och du då står med höger fot fram, och håller lien riktad mot 
motståndaren med vänsterhanden på bakre knaggen och högerhanden på den mittre, så lyfter du upp 
lien och för undan hans skär till höger om dig. Därefter skär du honom snabbt i hans högerarm. Om 
han skär mot dig på detta vis, fångar du skäret på orvet mellan båda händerna, släpper taget med 
vänsterhanden om bakre knaggen, går tillbaka med vänsterfoten, så undviker du hans skär. Sedan tar 
du tag med vänsterhanden igen i det bakre knaggen, går fram igen med vänsterfoten och skär honom 
högersidan av nacken, varpå du förflyttar dig från honom. 



8. Ett övre skär mot ett undre 

Så här utför du följande stycke: ställ dig med höger fot fram och håll lien med höger hand på 
mittknaggen och vänster hand på den bakre riktad mot motståndaren. Skär honom strax underifrån 
mot hans vänstra framställda ben. Gör han det mot dig, och du då står med vänster fot fram, lyfter 
du upp lien till höger om dig, med vänsterhanden på bakre knaggen och högerhanden i den mittre, 
och för in lien på vänstersidan av hans hals och drar åt dig, så undgår du hans nedre skär. Om han 
gör det å andra sidan, släpper du taget om bakre knaggen med vänsterhanden, tar tag hans lie och 
lyfter upp den, så avvärjer du hans övre skär. Vidare, om du sedan fattar bakre knaggen med 
vänsterhanden igen och går fram med högerfoten, kan du skära honom i vänsterbenet. 



9. En parad mot ett övre skär 

Så här utför du detta stycke: stå med höger fot fram, håll lien riktad mot motståndaren med vänster 
hand på bakre knaggen och din högra på den mittre, och skär honom i huvudet. Gör han det och du 
då står med höger fot fram, och håller lien utsträckt framför ansiktet med vänster hand på bakre 
knaggen och den högra på den mittre, så parerar du med orvet på din högersida. Sedan går du strax i 
triangel, lyfter upp lien i huvudhöjd, och skär honom i högersidan av halsen. Om han gör samma 
sak, parerar du med yttre delen av lien, gå fram med vänsterfoten och skär honom i huvudet. Sedan 
kliver du tillbaka från honom. 



10. Ett övre skär mot ett mot skrevet

När ni går fram mot varandra, går du så här: ställ dig med vänster fot fram och håll lien utsträckt  
framför kroppen riktad mot motståndaren med högerhanden på bakre knaggen och den vänstra på 
den mittre, och skär honom snabbt mot högersidan av hans nacke. Gör han det, och du står med 
höger fot fram med vänsterhanden på bakre knaggen och den högra på den mittre, gör du dig redo 
för ett nedre skär, och parera hans övre skär till höger om dig med orvet. Sedan skär du honom i 
skrevet. Försöker din motståndare göra just detta mot dig, sänker du lien och slår undan hans lie hårt 
med orvet. Därefter lyfter du snabbt upp lien igen och skär honom i högersidan av halsen så hårt att 
han faller till marken. 
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