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Av Ingar Abrahamsen                                                                            

Det ble på årsmøtet til Norsk 
Langbuelag i 2014 vedtatt å lage 
en manual for historisk bueskyt-
ing. Manualen er først og fremst 
ment som en innføring i hvordan 
man kan bli en del av det histor-
iske bueskyttermiljøet, som Norsk 
Langbuelag står for. 
Planen var å lage den som en pa-
pirutgave, men foreløpig vil den bli 
lagt ut på vår nettside langbue.no.
Norsk Langbuelag skal ha fokus på: 
Historie – håndverk – bueskyting.
I denne manualen vil du finne ar-
tikler om buens historie i Nord-Eu-
ropa, og hvordan du kan lage 
forskjellige typer buer og piler og 
annet nødvendig tilbehør.
Norsk Langbuelag’s vedtekter og 
regler for utstyr og skyting finner 
du på langbue.no
Manualen er fleksibel på den 
måten at flere artikler vil tilkomme 
etterhvert
Mye av manualens innhold er 
tidligere publiserte artikler i vårt 
medlemsblad «Toxofil», noe er 
bearbeidet på ny og noe er ikke 
publisert tidligere.
Vi har valgt å trekke inn flere 
artikkelforfattere, da vi i Norsk 
Langbuelag har mange dyktige 
medlemmer, som sitter med mye 
kompetanse på områdene.
Norsk Langbuelag håper at man-
ualen kan bli til nytte og glede for 
både medlemmer og andre inter-
esserte.

      Juni 2015.
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innHolD langbuen i norDvest-europa   

Buens år null
Når ble den første buen spent? 
Spørsmålet har blitt en gjenganger 
i mange tekster som tar for seg pil 
og bue. Noe godt svar vil vi nok 
aldri få, for materialet er både 
magert og forvirrende. Det eldste 
man finner er spisser av stein, men 
disse har ikke nødvendigvis tilhørt 
piler. Det såkalte kastetreet – en 
pinne med en krok i den ene enden, 
som brukes som en forlengelse av 
armen til å kaste større piler eller 
små spyd – kan være en alternaltiv 
forklaring. Dette er kanskje også 
den beste forklaringen, for disse 
tidlige spissene er temmelig store 
om man sammenlikner dem med 
senere spisser. I dagens Frankrike 
har man funnet 18-19000 år 
gamle kastetrær, og mange mener 
at kastetreet ble oppfunnet før 
pil og buen, noe som ikke er helt 
urimelig.

De tidligste pilskaftene
De første sikre sporene man har for 
bruk av pil og bue, er noen pilskaft 
funnet i Stellmoor, Tyskland. Disse 

Vi får ofte høre at det å skyte med pil og bue har en 
lang historie. Likevel er det sjelden man får høre om 
hvilke spor man faktisk har fra aktiviteten. Her ønsker 
jeg å se litt på hva arkeologien kan fortelle om bruk av 
pil og bue i vår del av verden. Hva har vi bevart, og hva 
forteller det oss?

Av Ivar Malde

har blitt datert 
til 11200 år f.kr. 
Man skulle nesten 
ikke tro det; disse 
pilskaftene er ikke 
lagd av enkle skudd, 
men fra større 
furu-stokker som 
har blitt kløyvd og 
spikket til runde 
pilskaft slik vi 
fortsatt kjenner 
dem i dag.
Ser man nærmere, 
legger man merke 
til at disse pilskaftene faktisk 
består av to deler. Skaftene har et 
forskaft og et hovedskaft, slik at 
den fremste delen kan byttes ut. De 
to delene er fint sammenføyd ved 
hjelp av en dobbel V-spleis. De som 
har vært ute og skutt på stubber 
i skogen, vet hvor lett pilene 
knekker, og at de oftest knekker 
rett bak spissen. Skal vi tro de som 
har jaktet med bue i dag, er det 
heller ikke uvanlig at dyret knekker 
pila i et forsøk på å fjerne den. Det 
er tydelig at jegerne i steinalderen 

har opplevd det samme!
Disse pilene er som nevnt funnet 
i Tyskland, men det er mulig å 
argumentere for at slike piler 
også har blitt brukt her. Pilene 
ble nemlig funnet sammen med 
enorme mengder reinsdyrbein, 
der noen av beinene fortsatt 
hadde pilspisser stående i seg, 

og det er kjent at både reinsdyr 
og mennesker flyttet nordover 
etterhvert som isen trakk seg 
tilbake etter istiden. Det er med 
andre ord ikke helt urimelig å 
anta at de første menneskene 
som kom hit til det vi i dag 
kaller Norge, hadde med seg et 
ganske gjennomtenkt og avansert 
bueskytterutstyr.

Holmegårdsbuen
Den velkjente Holmegårdsbuen 
har som mange andre arkeologiske 

	   Moderne kopier av pilspisser fra steinalder, lagd av 
Morten Kutschera.
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funn fått sitt navn fra stedet den 
ble funnet – Holmegård på Sjælland 
i Danmark. Det har blitt funnet 
omkring 24 slike buer, og blant 
dem finner vi verdens eldste hele 
bue, med en datering på omkring 
7000 før år null, noe som vil si 
eldre steinalder, ofte karakterisert 
som jaktsteinalder.
Alle disse buene er lagd av alm, 
foruten en liten barnebue fra 
Sverige som er lagd av rogn. Buene 
er det vi i dag vil kalle flatbuer, 
og som i dag fantes det også ulike 
varianter. Den mest typiske er 
utvilsomt et av de mest effektive 
design en helvedbue kan ha. 
Med breie lemmer innerst mot 
grepet, tar disse hovedparten 
av bøyen og energilagringen, 
mens ytterdelen av lemmene 
er smalere og stivere, slik at 
buen får en stump strengevinkel 
ved pila og derfor lagrer mye 

	   Holmegårdsbue med utstyr
energi og føles jevn å trekke. 
Innsmalningen av tuppene gjør 
dem lette, og derfor blir en stor del 
av energien overført til pila, noe 
som gir større gjennomslagskraft, 
samtidig som det letter siktingen 
ettersom pilbanen blir rettere. Det 
avsmalnede og stive grepet gjør at 
pilene passerer buen lett, noe som 
må ha vært viktig i en jaktsituasjon, 
både med tanke på presisjon, men 
også for å unngå at pilene ville slå 
mot buen og skremme dyret.
De aller fleste treslag er sterkere 
i strekk enn i trykk, og dette 
gjenspeiles i buenes tverrsnitt. 
Disse buene har i mange tilfeller 
blitt lagd av ganske små trær, 
og buenes rygg består av treets 
ytterste årring, slik at de har fått 
en temmelig konveks rygg. Buken 
er derimot tilnærmet flat, slik at 
det er flere trefibre i buken enn i 
ryggen, noe som kompenserer for 

treets ekstra styrke i strekk. Et slikt 
tverrsnitt vil være ekstra viktig om 
buen oppbevares i et fuktig klima.

Yngre steinalder
Etterhvert som klimaet forandres 
og vegetasjonen får tid til å utfolde 
seg, kommer også barlinden til 
vår del av verden. Og når barlind 
først har blitt prøvd, ser den ut til 
å bli prioritert som buemateriale. 
Barlind har flere fordeler ovenfor 
andre treslag. For det første er 
den svært elastisk sammenliknet 
med andre treslag. I tillegg har den 
ytterved med lavere bøyefasthet 
enn kjerneveden, noe som gjør 
at buen får en naturlig backing. 
Sist, men ikke minst, er barlind 
et mykt tre å jobbe med. Med 
dagens gode eggstål er det ikke 
noe problem å jobbe med selv de 
hardeste treslagene, men man kan 
lett forestille seg at dette har vært 
en egenskap datidens trearbeidere 
verdsatte. Det de kanskje ikke var 
klare over, var barlindens heller 
dårlige helsebringende egenskaper 
ved bruk over lengre tid.
Fra området Tyskland, Sveits, 
Nederland og Danmark har det 
blitt funnet ganske mange buer og 
fragmenter av buer. Det er først 
nå at materialet er såpass stort og 
homogent at det må kunne reknes 
for å være representativt iallefall 
for disse områdene. Man kan skille 
ut to hovedtyper blant buene. Den 
enkle langbuen som vi blant annet 
kjenner fra jeger/sankere i dagens 
Afrika, og middelalderens England, 
dukker først opp i neolitikum. 
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Øtzi – steinaldermannen som ble 
nedfrosset i Alpene omkring 3300 
før år null – hadde en slik bue. 
Hans bue var av barlind, men han 
hadde økset bort ytterveden av en 
eller annen grunn, og dette er et 
trekk som ser ut til å gå igjen på 
steinalderbuene. I tillegg har vi en 
type som minner mer om den eldre 
Holmegårdstypen, med innsnevret 
grep, og breie men tynne lemmer. 
På grunn av den høye elastisiteten 
til barlind, har disse buene 
ikke fullt så breie lemmer som 
holmegårdsbuene av alm.
Likevel, det er fortsatt ganske 
stor individuell variasjon mellom 
buene. Som vi skal se senere, er 
buene fra senere perioder mer like 
hverandre, noe som kanskje kan 
indikere et spesialisert håndverk 
– i motsetning til steinalderens 
variasjon som kanskje er resultat 
av at buene først og fremst ble 
lagd av skytteren selv eller den i 
gruppen som kunne lage buer.

Bronsealder
Fra stein- til bronsealder er det 
liten utvikling i buematerialet. 
Fra de områdene vi har buer 
representert, blant annet England, 
Italia og Nederland, er det fortsatt 
barlind som blir brukt, og foruten 
en ytterligere avsmalning av 
grepet, gjelder steinalderens grove 
typeinndeling fortsatt. Det kan 
se ut som om barlindbestanden, 
i likhet med i dag, har vært 
begrenset, da man i noen få tilfeller 
har gått tilbake til annenrangs 
buemateriale – alm.

En tilsynelatende ny oppfinning, 
er mothaker på pilene. Disse er 
ikke del av selve pilspissen – som 
fortsatt var av flint – men fliser 
festet i surringen av skaftet rett 
bak pilspissen. Naturlig nok vil en 
slik pil være vanskeligere å trekke 
ut enn en pil uten mothaker, og 
typen har derfor blitt tolket som 
en indikasjon på krigføring. At 
buen faktisk ble brukt i konflikter 
allerede i steinalderen, er Øtzi en 
god indikator på.

Nedgang?
Selv om bueskytingen utvilsomt 
har en kontinuerlig tradisjon fra 
stein- til bronsealder, reduseres 
bruken av buen betraktelig i 
bronsealderen. Faktisk har vi 
ikke en eneste bue bevart mellom 
1500 f.kr og 100 e.kr i Norden. 
Fraværet av buer og piler i det 
store Hjortspring-funnet fra det 
andre århundre f.kr i Danmark, 
er med på å bekrefte at buen 
ikke spilte noen viktig rolle. 
Mangel på materiale skyldes ofte 
bevaringsforhold, og for buer og 
piler er dette høyst aktuelt. Det er 
likevel ikke godt å si om fraværet 
av buer kun er et resultat av 
dårlige bevaringsforhold, for det 
er flere steder bevart både større 
og mindre trekonstruksjoner fra 
perioden. Det som kanskje er en 
mer sikker indikasjon, er mangelen 
på funn av pilspisser.
For Norge sin del, er det også 
interessant å se at bevarte 
pilspisser fra Oppdalsfjellene først 
opptrer i yngre romertid (200-400 

e.kr). Fraværet her kan riktignok 
tilskrives bevaringsforhold, men 
ser likevel ut til å speile forholdene 
lengre sør. 
Utgravinger av to fort i Sør-
England, Maiden Castle og Hod 
Hill, med aktivitet i eldre romertid 
(0-200 e.Kr), har blant et større 
materiale kun gitt til kjenne to 
mulige pilspisser. Ytterligere, 
utgravinger av bosetinger ved 
Glastonbury og Meare har gitt et 
svært komplett bilde av utstyr i 
førromersk jernalder i England, 
uten at det har blitt funnet buer 
eller piler.

Jernalder
Fra bronsealder til jernalder ser 
det ut til å skje større forandringer 
i buemakertradisjonen – noe 
som på mange måter er forenlig 
med de større samfunnsmessige 
forandringene som jernet byr på. 
Mens stein- og bronsealderens 
buer bærer preg av relativt stor 
designmessig variasjon innenfor 
typene, vitner altså materialet 
fra jernalderen om et langt mer 
spesialisert og standardisert 
håndverk. Det er langt mindre 
variasjon blant buene som har 
blitt funnet. Det er også først 
i jernalderen at buemakerne 
slutter å fjerne ytterveden på 
barlindemnene, slik at buene får 
den karakteristiske fargeforskjellen 
som barlindbuer er kjent for.

Oppgang
I andre halvdel av romertid, med 
myrfunnene Nydam og Thorsbjerg 
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i Danmark, blir vi kjent med 
buetypen som via engelsk tradisjon 

har holdt seg i live helt opp til i dag. 
Som helvedbue blir denne typen 
alene i Norden helt opp til moderne 
tid. Den typiske langbuen består 
av en enkel stav, ofte av barlind og 
litt sjeldnere av alm. Når buen er 
nedstrenget er den tilnærmet rett, 
og bøyer igjennom hele lengden 
når den er oppspent. Buene har 
ikke noe bestemt grep, men gripes 
der den er tykkest – midt på. Dens 
lange slanke form tillater bruk 
av tynne stammer, som naturlig 
nok både er lettere tilgjengelig og 
i høyere antall enn større trær. I 
tykkere stammer får flere emner 
plass, og buens enkelhet gjør den 
rask å lage. Sett i forhold til stein- 
og eldre bronsealders breie og 
tynne buer, er altså denne typen 
svært økonomisk både med tanke 
på materiale og tid til fremstilling. 
Buenes design tyder med andre 
ord på en noe større grad av 
masseproduksjon enn tidligere.

Nydambuene
Det såkalte Nydamfunnet fra 
dagens Jylland i Danmark (200-
400 e.kr.) er spektakulært på 
mange måter, ikke minst når 
det kommer til buer. 36 buer og 
flere hundre pilskaft ble gravd ut 
allerede på midten av 1800-tallet. 
Materialet er svært godt bevart, 
og gir et bra bilde av buenes 
karaktér. Buene er som nevnt 
av den vanlige langbuetypen, 
og buens rygg – den siden som 
vender bort fra skytteren – består 
av treets ytterste årring. Det er 
med andre ord kun buens sider 

Buer og piler fra Nydamfunnet. Tegning etter Conrad Engelhardt 1865.

	  Emne av barlind under bearbeidelse.

	  

og buk som har blitt jobbet ned. 
Som en følge av dette varierer 
buenes tverrsnitt med hvor stort 
emne som har blitt brukt. Fra det 
klassiske D-tverrsnittet, over i oval, 
og til helt rundt. Et annet svært 
karakteristisk trekk ved disse 
buene, er at flere av dem har blitt 
skodd med en jern- eller hornspiss 
i den ene enden, slik at buen også 
kunne brukes som stikkvåpen eller 
spyd.
Buene har bare et strengehakk 
på siden av hvert lem, noe som 
med dagens øyne virker rart. 
En mulig forklaring på dette er 
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at strengene av naturfiber har 
måttet være ganske tykke for å 
tåle stresset og slitasjen, noe som 
igjen forutsetter store strengehakk. 
En effektiv bue forutsetter tynne 
og lette tupper, noe Nydambuene 
absolutt har. En slik kombinasjon 
av tykk streng, store strengehakk 
og tynne buetupper gjør det 
nesten nødvendig å kun skjære ett 
hakk. Skjærer man to store hakk 
vil tuppen svekkes mye, noe som 
ikke er bra for et redskap som må 
tåle røff behandling. Dette blir 
spesielt viktig med tanke på at 
noen av Nydambuene også har 
vært tiltenkt som stikkvåpen. Ett 
strengehakk, også kalt sidenokk, 
er et trekk som også går igjen på 
flere senere buefunn, og er med på 
å gi oss grunnlag for å si noe om 
slektskapet buene imellom.
Enkelte av langbuene, helt fra 
Nydam i romertid, til buene fra 

det engelske krigsskipet Mary 
Rose, som sank i 1545, har doble 
sidenokker – et hakk skåret 
ovenfor det andre. En mulig 
forklaring er at disse har fungert 
som hakk for en oppstrenger. En 
oppstrenger er en ekstra lang 
streng som man kan hekte i de 
ytterste nokkene, for så å sette 
foten midt på strengen, trekke 
buen mot seg, og hekte på den 
vanlige strengen. Dette er spesielt 
praktisk på lengre buer og buer 
som er svært tunge, noe som må 
kunne sies å være tilfellet for en del 
av Nydambuene, og ikke minst for 
de svært kraftige Mary Rose-buene.
De fleste buene fra eldre jernalder 
har vært relativt svake buer, 
sammenliknet med dem man 
har representert fra vikingtid og 
middelalder. Nydambuene har 
trolig vært mellom 18 og 32 kg 
på 28 tommers trekk. Hos dagens 

Replika av sidenokk fra Mary Rose. I dette tilfellet er ikke det ekstra 
strengehakket historisk riktig.

	  

bue-jegere, blant annet i Canada, 
regnes 18 kg som et minimum 
for jakt på rådyr eller større. Det 
har med andre ord ikke vært 
snakk om et våpen beregnet for 
å trenge igjennom noen kraftig 
form for beskyttelse. Pilene 
har også vært relativt lette, der 
rekonstruerte piler gjerne havner 
på omkring 30 gram. Samtidig er 
det funnet ganske lange og slanke 
pilspisser fra perioden. Lange og 
slanke pilspisser, populært kalt 
brynjebrytere, bekrefter her at 
det først og fremst er snakk om 
et krigsvåpen. Lette piler er ikke 
nødvendigvis noen fordel på kort 
hold, da man ønsker størst mulig 
gjennomslagskraft, og dette kan 
kanskje indikere at det her er 
snakk om artilleriskyting?

Dekor, og Veiem-buen
Et ytterligere særtrekk ved buene 
vi har bevart fra perioden 200-
600 e.kr, er dekor. Torsbjergbuene 
fra Danmark, datert til 300 e.kr., 
har både strek- og sirkeldekor 
risset symetrisk om midten av 
buene. Blant Nydambuene er det 
også buer med dekor i forskjellige 
varianter. Den såkalte Veiemgraven 
i Grong, Nord-Trøndelag, datert 
til omkring 500-tallet, inneholdt 
en mannsgrav med komplett 
våpensett. Der var det også 
bevart en bue av barlind, og 
våren 2007 var jeg så heldig å få 
undersøke buen selv. Selv om den 
i sin helhet ikke er særlig godt 
bevart, er derimot buens overflate 
stedvis særdeles godt bevart – 



norsk langbuelag

- 8 -

trolig et resultat av bruk av et 
såkalt glattebein, i tillegg til god 
overflatebehandling. Grunne riss 
eller innprentinger fra et tretannet 
redskap synes i overflaten. 
Dekoren kan enkelt beskrives som 
rette linjer og sikk-sakk-border, og 
kvister ser ut til å indikere at dette 
kun har blitt gjort på buken eller 
sidene av buen.
Ut fra plasseringen i graven, er 
det trolig midseksjonen som er 
bevart, og det kan sannsynliggjøres 
at en måling av tverrsnittet, på 
26x21mm, ble tatt ikke langt 
fra midten av buen. Det er med 
andre ord ikke snakk om en svært 
kraftig bue. Tverrsnittets form er 
til forveksling likt det Engelhardt 
mente var representativt for 
Nydambuene i 1865. Dateringen, 
størrelsen, tverrsnittet og 
dekoren, leder meg til å tro at 
buen fra Veiem også har hatt flere 
likheter med romertidsbuene 
fra mosefunnene i Danmark. 
Dette støttes også av Oddmunn 
Farbregds (1972) slutninger ut fra 
pilmaterialet fra Oppdalsfjellene, 
der den ene typen norske piler 
samsvarer godt med mosefunnene. 
Det er da ikke helt urimelig å tenke 
seg at Norge og Danmark har hatt 
den samme buemakertradisjonen i 
eldre jernalder.

Vikingtid
Når vi så omsider nærmer oss 
vikingtid, dukker det opp et nytt 
stort funn. Hedeby, i dagens Nord-
Tyskland, har tilkjennegitt seks 
buer av barlind og en av alm, 

datert til vikingtid. Mens tverrsnitt, 
fiberretning, og strengehakk er 
tilnærmet identisk med buene 
fra Nydam, har Hedebybuene 
en langt mer robust karakter. 
Nydambuenes, og som vi skal 
se, Mary Rose-buenes tupper er 
svært smale og lette, noe som gir 
en effektiv bue. Hedebybuene har 
derimot svært overdimensjonerte 
tupper, noe som bueteknisk vitner 
om bruk av tunge piler, eller at 
buetypen var et kompromiss 
mellom effektivitet og robusthet.
Norske buefunn er også i 
vikingtid så godt som fraværende. 
Ifølge gjenstandsdatabasen 
for Oldsakssamlingen, skal det 
eksistere en langbue fra Gokstad-
funnet. Dessverre er ikke buen 
publisert i Nicolaysen sine 
beskrivelser fra 1882, og den har 
heller ikke blitt publisert senere. 
Databasens korte beskrivelse 
av buen bekrefter likevel at den 
enkle langbuen har vært i bruk 
i Norge, også i vikingtid. Denne 
buen skal være lagd av løvtre, 
og da trolig alm. Som vi har vært 
innom, er det i eldre jernalder 
god overenstemmelse mellom 
pilmaterialet fra Oppdalsfjellene 
og mosefunnene fra Danmark, 
noe som sannsynliggjør et 
slektskap også i senere perioder. 
Pilene fra Oppdal ser ut til å øke 
i vekt i yngre jernalder, med et 
ekstra hopp omkring overgangen 
vikingtid-middelalder. Farbregd 
mener dette kan ha sammenheng 
med at laminerte buer blir tatt i 
bruk. Samtidig som det godt kan 

være tilfellet, stemmer det også 
forbausende godt overens med 
den nordiske langbuens økning 
i styrke, slik vi ser mønsteret fra 
Nydambuene, via Hedebybuene, og 
opp mot den engelske krigsbuen. 
Hvorvidt dette sannsynliggjør 
at buer av Hedeby-type ble 
brukt i Norge, skal være usagt. 
Likevel, bruk av kraftigere type 
beskyttelse i form av ringbrynje, 
lær, tekstilpaddinger og stålplater 
taes opp i samme periode, noe 
som utvilsomt setter nye krav til 
både pil og bue. At buene økte i 
styrke, strider heller ikke imot 
sagalitteraturen, der vi også får 
høre om både barlind, alm og to-
ved som buemateriale.
Fra Ballinderry crannog i Irland 
har det blitt funnet en bue 
sammen med et vikingsverd, noe 
som indikerer at denne buen 
kan ha norrøn opprinnelse. Med 
sitt tverrnitt på 38x28,6mm ved 
midten, er den nesten på høyde 
med den største Hedebybuen, som 
har et tverrsnitt på 40x33mm. 
Begge disse buene har vært svært 
kraftige – trolig ikke under 100 
pund. Ballinderrybuen kan ut 
fra dens form gjerne sees som et 
mellomledd mellom Hedebybuene 
og den engelske krigsbuen slik vi 
ser dem representert ved Mary 
Rose-buene.

Middelalder
Fra middelalderens England har 
man relativt gode historiske kilder 
på den millitære spesialiseringen 
buen fikk. Dessverre er det 
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engelske arkeologiske materialet 
sparsomt før 1545 da skipet Mary 
Rose gikk ned sammen med en 
mengde buer og piler. I 1982 ble 

skipet gravd ut og hevet. Alle buene 
var av barlind og viser klare trekk 
som lar oss ane et slektskap mot 
buene fra romertid, selv om det 
er tydelig at buene har fått utvikle 
seg i samsvar med stadig bedre 
rustninger. Den mest innlysende 
forskjellen, er buestavenes tykkelse 
og bredde. Der Nydambuene 
gjerne hadde et tverrsnitt på 
28x25mm ved grepet, har buene 
fra Mary Rose ofte et tverrsnitt 
på 38x33mm. Eksperimentelle 
buer, lagd etter mål av de originale 
buene, havner stort sett over 100 
pund, og noen mener 140 pund var 
vanlig omkring hundreårskrigen. 
Frankiske illustrasjoner fra det 10. 
århundre viser det som tidligere 
har blitt tolket som flatbuer – 
tilsvarende Holmegårdsbuene. 
Bakgrunnen for denne tolkningen, 
er måten buen ser ut til å bøye på. 
Med et stivt midtparti, og svært 
mye bøy konsentrert midt på 
lemmene har den litt av flatbuens 
karakteristiske bøy. Samtidig, i 

Barlindbue basert på Mary Rose-funnene.	  

Sverige, finnes det en bue som 
tidligere også har blitt tolket som 
en etterfølger av steinalderens 
flatbuer. Den såkalte Vibby-buen er 

likevel ingen flatbue, men snarere 
en laminert tovedsbue, trolig av 
samisk opprinnelse. Fra Norges 
tre store middelalderbyer, Bergen, 
Oslo og Trondheim har det dukket 
opp relativt mange fragmenter av 
såkalte tovedsbuer. Både buer som 
ligner på den svenske Vibby-buen, 
men også en lengre variant som 
ikke ser ut til å ha noen direkte 
paralleller utenfor Norge. Derimot 
har det ikke blitt funnet en eneste 
helvedslangbue. Vi kan derfor 
være ganske sikre på at langbuen i 
Norge har gått ut av bruk så fort vi 
passerer årtusenskiftet. Det er også 
da vi møter låsbuen for første gang. 
Men det er en annen historie.

Konklusjon
På mange måter kan man si at bue-
materialet er sparsommelig. Vi har 
få bevarte buer, og mange er bare 
fragmenter. Likevel, vi sitter igjen 
med et bredt spekter forskjellige 
buer, hvor vi har representanter fra 
de fleste perioder og som dekker 

det meste av Nordvest-Europa. 
I tillegg er materialet, i alle fall 
for jernalderen sin del, rimelig 
homogent, og lar oss anta at 
buemakertradisjonen ikke har vært 
særlig differensiert romlig sett. Det 
kan samtidig skimtes en tidsmessig 
utvikling, der buens viktighet ser ut 
til å avta etter steinalderen, for så 
å på nytt bli sentral i jernalderens 
våpensett. Nye funn og studier 
vil derimot raskt kunne forandre 
dette bildet, da det tross alt er 
en materialgruppe som er svært 
begrenset bevaringsmessig.
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lag en bue

Håndbuer av heltre har vanligvis 
form som enten en flatbue eller 
en langbue. Flatbuene er gjerne 
kortere og bredere med innsving 
til grepet. Langbuene er tykkest 
i grepet, og smalner jevnt mot 

Håndbue er et middelaldersk ord. Det er en bue som 
holdes i den ene hånden, og spennes med den andre. 
En slik bue kan ha et utall fasonger, og består bare av 
to deler: buen og strengen.
Av Are Onstad

tuppene. De er gjerne like høye 
som skytteren. Du skal nå lage en 
slik langbue.

Bueemne
Tre er et levende materiale. Det 

har derfor helt andre egenskaper 
enn plast og glasfiber. Ikke bare 
er det stor forskjell fra art til art, 
men også stor forskjell fra tre til 
tre innen samme art. I tillegg er 
det stor forskjell på hvor i treet 
man tar et emne. Når du jobber 
med treverk, må du regne med at 
det oppfører seg annerledes enn 
forventet. Det er noe av det som er 
utfordringen med å jobbe med tre. 
Stort sett alt treverk kan man lage 
buer av. Men de norske tresortene 
som kan gi brukbare buer er: 
alm, ask, barlind, hegg, rogn, eik, 
bøk, lønn og bjørk. De fire siste 
egner seg ikke til smale langbuer. 
Barlind er giftig, og er svært 
vanskelig å lage gode buer av. Det 
anbefales derfor bare til erfarne 
buebyggere. Støvet fra eik og bøk 
er kreftframkallende. Støvmaske 
anbefales når du sliper på treverk.
Man kan skaffe seg bueemner på 
tre måter. Enten så kjøper man 
et ferdig emne av en som selger 
slikt. Eller så går du ut i skogen 
og finner et passende emne. Hvis 
det er vanskelig for deg å komme 
deg i skogen, kan du dra til en 
trelasthandler som har passende 
materialer. Når du skal finne et 
egnet emne, er det visse ting du 
bør se etter. Emnet bø være med 
så lite kvist som mulig. Unngå kvist 
helt i dine første buer.
Trær kan vokse sånn at stammen 
er vridd opppver. På noen trær kan 
det være vanskelig å se. Men du vil 
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fort merke under kløyvinga. Hvis 
du ikke er veldig glad i problemer, 
bør du unngå denne typen vekst. 
Treet bør også være rettvokst. 
Løvtrær, som er det vanligste 
å bruke til bue, blir sterkere jo 
raskere de vokser. Du ser på 
størrelsen på årringene hvor raskt 
det har vokst.
 Hvis du skal ut å finne deg et 
emne i skogen, bør du finne et tre 
som har en diameter på minimum 
15 cm. Sørg for at emnet er fint i 
hele buens lengde (170-210 cm 
avhengig av buetype). Fell treet, 
sag i ønsket lengde, og splitt det 
først i to, for deretter å splitte 
hver av de to en gang til. Hvis treet 
felles på sommeren, kan du lett 
fjerne barken. Hvis du feller det 
om vinteren, fjernes barken ved 
hjelp av en del fint arbeide. Pensle 
endene med lim, og legg emnene til 
tørk. Dette gjøres best på et tørt og 
godt ventilert sted. Pensler du ikke 
endene vil treverket få sprekker i 
enden av treverket.
Etter noen måneder er treet tørt 
nok til at du kan begynne å jobbe 
med det. Har du ikke tålmodighet 
til å vente, går det an å grovsage 
ut buen, før man legger den til 
tørk. Hvis man legger det på et litt 
varmt sted, er emnet tørt i løpet 
av noen uker. Bueemner bør ha en 
fuktighet på rundt ni prosent. Dette 
kan måles med en fuktighetsmåler. 
De koster fra noen hundre kroner 
og oppover. Alternativt kan man 
med en vekt finne ut om emnet er 
ferdig tørket. Mål det jevnlig. Når 

det har sluttet å bli lettere, er det 
sannsynligvis tørt.
Skal du derimot kjøpe det 
som plank, anbefales store 
trelasthandlere eller sagbruk. 
Let etter plank som har så rette 
årringer som mulig.. Unngå at de 
forsvinner skrått ut av planken. Det 
anbefales god tid, og at dere er to 
om jobben. Sortér dere gjennom 
bunken til dere finner en passende 
planke. En del trelasthandlere er 
ikke helt glad i at dere systematisk 
plukker ut det beste treverket, 
så rydd opp etter deg. Rotete 
plankehauger øker ikke akkurat 
velviljen.

Utforming
Nå har du et trestykke som 
sannsynligvis inneholder en bue. 
Jobben din blir å finne buen, og 
ikke bare fliser. På en måte kan 
man si, at alt du behøver å gjøre, er 
å ta bort alt som ikke er en bue. Det 

gjøres på følgende måte:

Merk opp buen på emnet, og sag 
den ut med båndsag. Sag på utsiden 
av linjen du har merket opp. Har 
du lite erfaring med båndsag, sager 

du noen millimeter på utsiden. Det 
er lettere å fjerne treverk etterpå, 
enn å feste på det du har tatt av 
for mye. Gjenta deretter prosessen 
med buens buk. Du har nå noe 
som ser ut som en karikatur av en 
bue. Bruk høvel/rasp til å fjerne 
treverket som er på utsiden av 
strekene. Avslutt med å pusse 
sidene på buen slik at de blir glatte. 
Hvis ikke ryggsiden er helt jevn, 
pusses også denne helt jevn nå. Du 
må være spesielt oppmerksom på 
ryggsiden av buen. Den utsettes 
for et enormt strekk når buen 
spennes. Det er derfor veldig viktig 
at man ikke lar det være hakk 
eller riper på ryggsiden. Rund 
deretter hjørnene mellom sidene 
og ryggen. Det skal ikke være noen 
skarpe kanter. Du kan nå prøve å 
bøye buen. Den er sannsynligvis 
fremdeles veldig stiv. Ennå er det 
mye treverk som skal bort, men det 
er nå tålmodighetstesten begynner. 

I løpet av noen få drag med 
sponhøvel, kan buen du trodde 
skulle få en trekkstyrke på 25 kilo, 
plutselig ende på 10 kilo. Veldig 
ofte blir den første buen (og gjerne 
også den neste) lettere enn man 

Mål på en langbue. ca 16 kg trekkstyrke.
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hadde tenkt.

Tilerring
Det du nå skal begynne med, 
kalles tillering, Det er kunsten å 
få buen til å bøye riktig. Hvordan 
den skal bøye er avhengig av hva 
slags buetype du lager. For at en 
bue ikke skal knekke, bør bøyingen 
fordeles over et så stort område 
som mulig. Tillering kan egentlig 
beskrives med en setning: Fjern 
treverk der buen bøyer for lite. 
Teoretisk er det banalt enkelt, 
i praksis litt vanskeligere. Det 
setningen sier er at man ikke skal 
røre områdene som bøyer for mye, 
men heller fjerne treverk rundt 
disse områdene. Plasser den ene 
enden av buen i bakken, hold buen 
opp langs kroppen. Deretter bøyer 
du det nederste lemmet mens du 
sikter langs det. Denne prosessen 
kalles gulvtillering. Den gjør at du 
enkelt og raskt ser hvordan buen 
bøyer, uten at buen utsettes for 
alt for mye påkjenninger. Fjern 
treverk, med sponhøvel eller rasp, 
på områdene som er for stive, 
og prøv igjen. Jobb med begge 
lemmene om hverandre, så er det 
lettere å få dem jevne. Når du syns 
buen virker fin (dette krever litt 

Illustrasjoneen over viser i tverrsnitt 
hvordan man skal jobbe seg fram til 

forskjellige bueprofiler fra planke.

øvelse å se) , lager du strengehakk. 
Dette gjøres ved å file på sidene av 
buen i 45 graders vinkel med en 
tynn rundfil/motorsagfil. Lag ikke 
hakk på ryggsiden av buen, kun på 
sidene.
Montér deretter en tillerstreng (en 
streng som er lengre enn buen).

Du er nå klar for å prøve buen på 
tillerstokken. Tillerstokken har 
et hult grep som buen legges i og 
hakk som strengen han hukes fast 

i, slik at buen kan henge i spent 
tilstand. Dette lar deg se buen i 
spent tilstand.
Legg buen på tillerstokken trekk så 
den bøyer litt, og huk strengen inn 

Nokken sett fra buksiden og fra 
ryggsiden

på et hakk på tillerstokken. Er det 
ene lemmet stivere enn det andre?

Buelemet til høyre bøyer mindre 
enn det til venstre.
I så fall må det stiveste lemmet 
lettes litt. Prøv på tillerstokken 
igjen. Er buen i balanse, må du 
sørge for at den bøyer jevnt.

For lite bøy i håndtaket og området 
rundt. Kalles ofte whip-ended
Merk med blyant de stedene som 
er for stive, og slakk strengen. Fjern 
deretter treverk der du har merket, 
til blyantstreken er borte. Hva slags 
verktøy du bruker til dette, er en 
smakssak. Jeg pleier å begynne 
tilleringen med sponhøvel, deretter 
går jeg over til sikling og grovt 
sandpapir. Andre bruker rasp, for 
deretter å gå over til fil.
Sett buen på tillerstokken igjen. 
Trekk buen gjentatte (40-50) 
ganger til så langt den ble trukket 
sist. Dette må gjøres for å venne 
treet til å bøye seg. Huk den 
deretter på samme hakket som 
sist. Buen har nå forandret form. 
Ser den ikke bra ut, må du gjenta 
prosessen til den bøyer riktig. Når 
den bøyer riktig, kan du derimot 
trekke den til neste hakk.
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Buen øverst bøyer riktig for en bue 
som bøyer i håndtaket og buen i 
bunn bøyer riktig for en med stivt 
(opphøyet) håntak.
Gjenta samme oppgaven ved hvert 
hakk, til den ekstra lange strengen 
har nådd trekklengden din. Her er 
det viktig ikke å forhaste seg. Det 
er lett å bli ivrig. Ta deg en pause, 
og trekk litt frisk luft.
Da er det på tide å korte ned 
strengen. Streng opp buen på lav 
strengehøyde. Du vil se at buen 
nå vil bøye litt annerledes. Jobb 
deg opp på samme trekklengde 
som sist. Vær klar over at det nå 
er finjusteringer som skal til. Vær 
forsiktig. Jobb med fint verktøy 
som fil, 80-papir eller sikling. Ta 
pauser. Sett den deretter opp på 
full strengehøyde (ca 16 cm). Jobb 
deg igjen opp til fullt trekk. Det er 
små marginer som skiller riktig og 
gal bøying. Når du igjen har klart 
å jobbe deg til fullt trekk er du 
nesten ferdig. Sørg for at hele buen 
er helt glatt å ta på. Ingen skarpe 
kanter eller verktøymerker. Ble 
buen din for tung, må du fjerne 
treverk jevnt over det hele, men 
vær klar over at den kommer til å 
miste rundt to kilos drag får den 
er ferdig innskutt. Er den derimot 
for lett, kan du øke vekten noe 

ved å korte ned buen. Men det er 
begrenset hvor mye man kan korte 
ned en langbue.

Ferdiggjøring
Du må nå lage en 
ordentlig streng før du kan 
begynne å skyte. Tilpass denne 
til riktig strenghøyde. Så er det 
bare å skyte den inn. Dette kan 
gjøres på mange måter. Den 
vanligste er at du skyter noen 
piler på kort trekk, for deretter å 
øke trekklengden litt. Skyte noen 
piler på den trekklengden. Sånn 
fortsetter du til du har nådd full 
trekklengde etter rundt 80 skudd. 
Buen din vil sannsynligvis følge 
strengen litt nå. Det vil si at den 
er litt permanent bøyd som en 
bue når den strenges ned. Dette 
gjør alle langbuer i større eller 
mindre grad. Nå er det på tide å 
sette buen på tillerstokken igjen. 
Hvis den fremdeles bøyer riktig, 
kan du overflatebehandle den. Hvis 
ikke, må den justeres, og skytes 
inn på nytt. Man bør absolutt 
overflatebehandle buen. For det 
første, vil det gjøre den mer eller 
mindre vanntett. Det hender at det 
regner i Norge. Kjedelig om buen 
må ligge til tørk hele halve året. I 
tillegg er det lettere å rengjøre en 
bue som er overflatebehandlet. Det 
kan da gjøres med en lett fuktet 
klut.
Overflatebehandling kan gjøres på 
flere måter. De vanligste er lakk, 
voks eller olje. Alt fungerer, det er 
bare en smakssak hva man bruker. 
Vær klar over at de fleste oljer gjør 
buen mørkere. Lakk kom rundt 

1800, så unngå dette hvis du skal 
lage en viking-/middelalderbue. 
En del lakktyper kan krakkelere 
når buen bøyes, prøv deg fram. Er 
du usikker på hva slags overflate 
buen din skal ha, kan du prøve 
deg fram på noe av det treverket 
som er fjernet fra buen under 
buemakingen.
Buen din er nå klar for bruk. 
Gratulerer!

Ting som er kjekt å vite
Treverk er egentlig ikke spesielt 
glad i å bli bøyd. Hvis det bøyes for 
mye, vil det ta skade, eller i verste 
fall knekke, ryke, spjære eller 
eksplodere. Den vanligste skaden 
er kompresjonsskader på buksiden. 
Det som skjer er at noen av cellene 
i treverket kollapser, og det vil 
vises som en tynn strek på tvers av 
buen. Smale langbuer er spesielt 
utsatt for denne skaden. De fleste 
buer kan leve med slike skader, så 
lenge de ikke går for dypt.
Inspisér bue og streng før hver 
gang du begynner å skyte. En 
streng som har begynt å ta skade, 
bør byttes. Hvis det har kommet 
sprekker eller fliser i buen, skal du 
absolutt ikke skyte med den. Noen 
slike skader kan repareres med lim 
og råhud.
Trebuer kan knekke. La ikke folk 
som trekker lenger enn deg få 
låne buen din. Lån den heller ikke 
bort hvis du blir lei deg hvis den 
knekker.
Trebuer bør ligge eller henge under 
lagring. Hvis de blir stående, vil de 
etter en tid bli ujevne.
Lag gjerne en tekstilpose til buen. 

http://ny.norsklangbuelag.no/lagstreng.html
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Illustrasjon av de forskjellige 
delene av en streng:

Øyet

Midtsurringen

Tømmerstikket
Det du trenger er:
strengmateriale (Dacron B-50, 
Fastflight eller egnet lintråd)
fiskevekt e.l.
saks
midlertidig streng i et uelastisk 
materiale (tillerstreng)
klissete voks (bivoksplate)
klesklype/poselukker
dør med dørhåntak eller noe annet 
du kan feste strengen i mens du 
jobber.

Dette gjør du
For å finne ut hvor mange tråder 
du trenger i strengen er du nødt til 

lag Din egen streng
- en innfØring i Å lage en flaMsk streng
En flamsk streng er en den vanligste strengen å bruke 
til håndlagde trebuer. Den har en løkke i den ene 
enden, og en knute i den andre. Hvis du holder tunga 
rett i munnen, og er litt nøye, vil du fint klare å lage en 
slik streng.

Av Are Onstad

å strenge opp buen med 
den midlertiduge strengen. Streng 
den opp med en strengehøyde 
på ca 16 cm. Strengehøyde er 
avstanden mellom strengen 
og grepet når buen er strenget 
opp. Finn fram en vekt, og mål 
styrken på buen din ved 38 cm 
(15”) trekklengde. Trekklengde 
regnes fra ryggsiden av buen, 
til strengen. Den vekta du fikk 
ganges med 20. Du har nå den 
bruddstyrken strengen din skal 
ha. Strengematerialet ditt, Dacron 
B-50, har en bruddstyrke på 23 kg. 
Du skal nå regne ut hvor mange 
tråder du trenger i strengen din.

Eks: 
Buens styrke er 11 kg ved 38 cm. 
11 kg ganger 20 er 220 kg. Dette 
er bruddstyrken strengen skal 
ha. Tråden tåler 23 kg. For å finne 
antallet tråder man trenger, deler 
du 220 kg på 23 kg. Rundet opp, 
blir det 10 tråder.
Å lage en flamsk streng er i 
prinsippet å lage et tynt tau. 
Hele strengemakingen dreier seg 
egentlig om tvinning av tråder i 
to eller flere kordeller (bunter) 
som senere tvinnes motsatt vei til 
en streng. Hvor mange kordeller 
du skal ha, avhenger av hvor 
fingernem du er og hvor mange 
tråder du skal ha i strengen din. To 
eller tre kordeller er det vanligste, 
men det er ingenting i veien for å 
ha flere. I denne beskrivelsen vil 
jeg forklare hvordan man lager en 
streng med to kordeller. Prinsippet 
er akkurat det samme om man 
bruker to eller flere kordeller, 
det er bare litt vanskeligere med 
flere. Hver kordell skal inneholde 
like mange tråder, og antallet 
tråder skal være mellom tre og 
sju. I regneeksempelet over, ville 
det vært naturlig å dele opp i to 
kordeller med fem tråder i hver.
TVINNINGEN
Over til selve arbeidet. Mål lengden 
på den midlertige strengen du 
brukte tidligere, og pluss på 60 
cm. Dette er den totale lengden 
du skal klippe trådene i. Klipp 
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blir litt hardt å tvinne. Så legger du 
kordellene om hverandre motsatt 
vei. Motsatt vei er viktig. Legger 
du dem samme vei som du tvinner 
blir strengen en fiasko som helst 
vil tvinne opp seg selv. Hvis det 

ser ut som trådene i hver kordell 
ligger langs strengen og ikke på 
tvers av dem, tvinner du riktig 

vei. Når du legger dem motsatt 
vei av den veien du tvinner, vil det 
ta ut litt av tvinnen i hver enkelt 
kordell . Du må derfor tvinne litt 
til, før du legger kordellene over 
hverandre igjen. Sånn fortsetter 
du, og etterhvert vil det danne seg 
et lite tynt tau. Denne taubiten 
du nå holder på å lage skal bli til 

trådene, og samle dem i kordeller 
allerede nå. Jeg foretrekker å henge 
dem opp, sånn at de ikke roter seg 
til mens jeg holder på med noe 
annet. Ti tråder på to og en helv 
meter er mye tråd å løsne når det 

har surret seg sammen på gulvet. 
Voks inn den ytterste halvmeteren 
med tråd i den enden du akkurat 
har holdt på. Klistre deretter 
sammen trådene, sånn at endene 
på dem blir litt forskjøvet i forhold 
til hverandre, totalt to til tre 
centimeter. Så gjør du akkurat det 
samme med den andre kordellen. 
Legg deretter kordellene inntil 
hverandre, sånn at endene også der 
er litt forskjøvet. Tretti centimeter 
ned fra enden klemmer du dem 
sammen med en klype. Jobben blir 
enklere om klypa sitter fast i noe, 
eller noen holder den for deg.
Nå kommer det som er litt 
komplisert å forklare, men jeg 
skal prøve. Du skal begynne å slå 
øyet på strengen. Ta tak i hver av 
kordellene noen centimeter fra 
klypa, ut mot endene. Tvinn hver 
av kordellene, til du merker at det 

Illustrasjon av hvordan tvinningen skal foregå, og hvordan trådene skal 
ligge i den ferdige strengen

øyet på strengen. Dette skal være 
helt jevnt, uten noen stramme 
ellerslakke områder. Hvis du 
strammer for mye i den ene tråden, 
vil strengen se bulkete ut, ikke jevn. 
Hvor langt du skal slå, er avhengig 
av buen, og nokkens utforming. 
Når man vanligvis strenger ned 
en bue, lar man strengen bare skli 
nedover buens øvre lem. Øyet skal 
derfor være så stort at det rekker 
rundt buen omtrent 10 cm ned 
på det øvre lemmet. Når du har 
slått tauet ditt langt nok, fjerner 
du klypa, og legger enden sammen 
til et øye. Legg enden fra hver av 
kordellene tilbake på seg selv. Pass 
på at alt blir like stramt. Det må 
ikke være noen skjevheter. Tenk 
på hvilken belastning strengen blir 
utsatt for under skyting. Du vil at 
all denne belastningen blir jevnt 

fordelt på alle trådene. Sørg for 
at det området du nå skal jobbe 
med er uten tvinn. Ha på godt med 
voks. Ved behov juster endene 
så de ligger riktig i forhold til 
hverandre. Tvinn deretter kordell 
og ende sammen, samme vei som 
du tvinnet kordellen tidligere. 
Gjør det samme med den andre 

Illustrasjon av hvordan man legger endene tilbake på kordellen, og 
fortsetter tvinningen
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kordellen. Hekt så hele øyet inn 
på et dørhandtak eller noe annet 
som egner seg. Dette gjør jobben 
betraktelig enklere. Slå strengen 
videre fra øyet og nedover. Bruk 
akkurat samme teknikk som da du 
slo øyet. Etter hvert vil du strengen 
bli tynnere når du har slått deg 
forbi der endene til øyet slutter. Så 
kan du fortsette å tvinne deg helt 
ned, til du ikke har mer å tvinne 
med. Dette er den delen av jobben 
som er monoton, men du kan trøste 
deg med at i enden av strengen 
sitter teknikken i hendene. Husk 
å vokse områdene før du tvinner 
dem.

Avslutningen
Enden på strengen avsluttes ved at 
du slår en knute med strengen like 
etter tømmerstikket, og klipper 
bort enden inntil knuten. Hvis du 
heller vil gjøre det litt mer elegant, 
kan du lage en surring i stedet for 
en knute. Se illustrasjon av knuten 
øverst 
Hvis du syns det er vanskelig å 
lage en holdbar streng, kan du øke 
antallet tråder, eller øve deg med 
å lage flere strenger. Øvelse gjør 
mester. Men husk at det er trist 
når strengen ryker, farlig for buen 
og litt skremmende for skytteren. 
Jeg har røket mange strenger opp 
gjennom tiden, men ingen av buene 
mine har knekt grunnet dette.
Neste oppgave er å lage en 
midtsurring på strengen. 
Streng opp buen din til riktig 
strengehøyde, så du er sikker 
på å lage den på rett sted. 

Midtsurringen lager du for 
å hindre at strengen blir 
slitt av pila, fingrene dine og 
underarmsbeskytteren din. I 
tillegg vil denne fortykningen gjøre 
det mer behagelig å skyte.. Dette 
er det punktet pila skal ligge på 
strengen, så pass på at nokken på 
pila passer på utsiden av surringen. 
Er det for romslig, kan du lage en 
tjukkere surring. Er det for trangt, 
må nokken utvides. Hvor pila skal 
ligge på strengen er avhengig av 
buetype. Begynn surringa ca 2,5 cm 
over der pila skal ligge, og surr deg 
nedover 
omtrent 16 cm. Surringa skal være 
tett og sitte godt, så ikke surr for 
løst. For å sørge for at pila kommer 
på samme sted på strengen hver 
gang du skyter, bør du lage et 
nokkpunkt. Dette gjøres ved å 
surre litt tråd i en kontrasterende 
farge rundt surringen rett over der 
pila skal ligge. Strengen kommer 
kanskje til å strekke seg etter litt 
bruk, så det er mulig du senere blir 
nødt til å flytte nokkpunktet

 

Fig 1: Når det er på tide å avslutte 
surringen, lager du en slakk løkke 
som treffer strengen ca 
10 cm bortenfor der surringen er. 
Surr deg deretter 7 runder rundt 
strengen tilbake mot 
surringen. Så fortsetter du å surre 
der du var før du lagde løkka. Surr 
samme vei som tidligere.

Fig 2. Etterhvert som du surrer deg 
nedover, vil det bli færre og færre 
surringer inne i løkka, 
og løkka vil bli større.

Fig 3: Når du har surret til det ikke 
er flere surringer igjen inne i løkka, 
trekker du til og 
kutter av tråden så vil du ende opp 
med en surring som vist øverst i 
beskrivelsen. Er du 
usikker på om avslutningen vil 
sitte, kan du ta på en dråpe lim.
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Først og fremst trenger du en 
pinne som skal bli selve pila. 
Denne kan du enten lage selv av 
egnet materiale, kjøpe rundstokk  
fra f.eks sløydetaljer eller en 
trelasthandler eller kjøpe ferdige 
skaft. De fleste treslag egner seg, 
men gran, bjørk og ask blir fine 
piler. Av ferdigkjøpte skaft er 
sedertre veldig populært (lukter 
veldig godt når de knekker).  Det 
finnes forskjellige tykkelser, men 
de vanligste kjøpeskaftene er 5/16” 
(ca 8mm) eller 11/32” (ca 9mm). 
Rundstokk kan du kjøpe i alt fra 
6 til 13 mm og alt kan brukes. Er 
skaftet litt skjevt kan dette lett 
rettes opp ved bøying. Er det veldig 
skjevt kan det hjelp med å varme 
skaftet før du prøver å bøye det.

lag Dine egne piler

Bildet viser fra topp til bunn: 1/2” stridspil med brynjebryter (bodkin), 10 
mm standardpil, 2x 11/32” blinkpil og en barnepil i 5/16”

Skal du skyte med bue trenger du piler. I følge norsk 
langbuelags regelverk er det noen ting å ta hensyn til 
som gjør at du det ikke alltid er like lett å kjøpe egnede 
piler over disk. Dette er ment som en enkel guide til å 
lage egne piler.

Av Stian Green

Stivhet
Skaftene må tilpasses tyngden 
på buene. Dette kalles spine 
(norsk: stivhet) og regnes i 
pund. Ferdige skaft er som regel 
tilpasset ett trekk på 28 tommer, 
og som regel selges de innenfor 
marginer på f.eks 45-50 pund. En 
fin oversikt over spinetabell og 
mer informasjon om piler kan du 
finne her

Lengde
Pilene må også tilpasses din 
dralengde. Dvs at pila bør være 
ca 1 tomme lenger fra bunn av 
nokken til bunn av spiss. Så trekker 
du 28 tommer (ca 71 cm) skal pilas 
lengde fra nokk til bunn av spissen 
være ca 73,5 cm.

NOKK (STRENGEHAKK)
Nokken er det hakket som legges 
over strengen på buen. I følge 
regelverket til norsk langbuelag 
skal dette være i naturmateriale 
(les: tre eller horn) og den absolutt 
enkleste måten er å lage en 
såkalt selfnock som ikke er noe 
mer hokus  pokus enn ett hakk i 
selve treverket. Dette lages med 
egnet verktøy. Selv bruker jeg to 
baufilblad som er limt sammen og 
med ett håndtak av gaffateip, eller 
fila på en Leatherman. Finpusser 
deretter med sandpapir. Det er 
veldig viktig å tilpasse hakket til 
strengens tykkelse. Den skal sitte 
fast, men skal ikke måtte presses 
på. Det er viktig at hakket går 
på tvers av årringen i treet for å 
unngå at skaftet splittes. På tunge 
buer kan det lønne seg å forsterke 
nokken med en plate av horn

Fjær
Du kan kjøpe ferdige styrefjær eller 
lage dem selv. Det aller tøffeste 
er jo å bruke fjær du har plukket 
selv. Svane og gås er tradisjonelle 
fugler som brukes og i Juli/August 
feller svanene fjæra sine. Det er 
kun de lengste vingefjærene som 
skal brukes. Dette for å få riktig 
stivhet. På en og samme pil må du 
bare bruke fjær fra enten høyre 
eller venstre vinge. Dette for at 
pila skal kunne rotere riktig i lufta. 
Ferdige fjær kan du kjøpe enten 
ferdig kuttet eller  i hele lengder. 
Som regel er det kalkunfjær. Jeg 

http://www.sloyd-detaljer.no/kategorier/tre-og-metallsloyd/tre/dreieutstyr/rundstav-bjork-pid4738
http://www.tradbow.no/piler/pilskaft.html
http://www.tradbow.no/piler/pilskaft.html
http://www.tradbow.no/tradisjonell-bueskyting/12-piler.html
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bruker vanligvis å kjøpe hele 
lengder å klippe til formen, som 
er en enkel trekant. Jeg tar en bit 
maskeringetape og limer på fjæra. 
Jeg tegner så av formen og klipper 
den til. Dette gjør det enklere å 

klippe til formen og det blir mindre 
rot. Fjøra skal limes på skaftet ett 
lite stykke foran nokken (ca 4cm er 
ett godt utgangspunkt). Lengden 
på fjæra varierer men alt fra 5-6 cm 
opp til omtrent 20 cm. Historiske 
piler har relativt lange fjær (fra ca 
15 cm). Faktisk har vi indikasjoner 
på fjær helt opp i 30 cm. Normalt 
er det tre fjær på en pil, og da 
skal den første være på kryss av 

Pilene fra bildet på forrige side. Legg merke til surringene og hornkilen på 
pilene til høyre.

nokken og de andre 1/3 rundt. 
For penhet og også forsterkning 
bør du surre pila, enten bare foran 
og bak, eller på lange fjær hele 
veien. Som lim bør du bruke ett 
relativt hurtigtørkende lim eller 

fjøringstape. Surringene maler jeg 
med uttynnet trelim eller negllakk. 
Ett fjøringsapparat kan også være 
en fin investering.

Spisser
Normalt bør du bruke pilspisser 
tilpasset blinkskyting, eller såkalte 
brynjebrytere (luksus). Skjærende 
spisser (jaktspisser) egner seg ikke 
for blikskyting og det er stor sjangs 

for at du blir nektet deltagelse hvis 
du bruker dette. Spisser festes som 
regel med å limes på etter at du 
har spisset skaftet som du ville ha 
spisset en blyant. Faktisk finnes 
det egne spissere til denne jobben. 
Bruk gjerne epoxylim for liming. 
Det kan lønne seg å rengjøre 
spissene godt før liming i f.eks 
rødsprit for å fjerne oljer.
 
Dette er bare en veldig kort guide, 
men det finnes mye informasjon 
på bueforum.no for videre arbeid. 
Kanskje historiske replikaer 
av steinalderpiler er ditt neste 
prosjekt?

 

http://www.tradbow.no/utstyr-til-piler/utstyr-til-pilmaking.html
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Det er mange ting å tenke på når 
du skal finne et bra emne til bue. 
Det skal uansett mye til for at du 
ikke finner noe som kan brukes. 
Første trinn i prosessen er å finne 
fram ei sag og/eller ei øks. (Ikke 
den rustne gamle saga innerst i 
skrotboden eller øksa du brukte på 
lecastein i fjor høst. Godt redskap 
gjør det hele mange hakk artigere.) 
Pakk også ned ei flaske trelim i 
sekken, og en kniv. Et tau på ca 10 
meter er ofte til hjelp om du finner 
et tre der du må passe på fallvin-
kelen.

I lomma på sekken bør du plassere 
ei flaske med noe å drikke, og en 
liten matbit. Det kan være tungt 
arbeid å hente de beste emnene. 

buetrær

Av Daniel Taraldrud

Litt om de forskjellige trær det er mulig å finne her til 
lands, og hvordan hente emner.

Neste trinn er å finne ut hvor du 
kan hente emner. I prinsippet kan 
du hente det alle steder som ikke 
er inngjerda til hagebruk eller 
tydelig planta til parkformål eller 
pynt. Vi kommer tross alt ikke 
rullende med skogsmaskiner for 
å hente tømmer i større omfang. 
Noen steder i landet er det imidler-
tid enkelte grunneiere som ikke 
liker besøk, men om man spør og 
forklarer mål og mening syns de 
fleste det bare er hyggelig at du tar 
en tur. Du bør samtidig passe på 
at du tar hensyn til mangfoldet i 
naturen, og ikke henter inn trevirke 
fra et område der det du henter er 
sårbart. Gamle og ærverdige trær 
bør også få stå i fred.
Et enklere tips er å bevege seg i 

kommunal skog, eller langs veger 
eller toglinjer. Både vegvesenet og 
NSB er svært godt fornøgd med at 
du hjelper til med å rydde grøfter. 
Under høgspentledninger er det 
heller ikke mulig å gjøre så mye feil.

Når sekken er pakka og du har 
bestemt deg for et passende om-
råde med litt skog, er det bare å ta 
beina fatt. (Noen steder i landet 
kan det selvsagt hende du må beny-
tte deg av offentlig transport eller 
bil.) Vel framme i skogen skal man 
da se etter et passende tre. Jeg ser 
etter trær som alm, ask, lønn, gull-
regn, einer, villkirsebær, barlind, 
hegg, hassel, rogn, bjørk eller tjuk-
ke tornebuskstammer når jeg er i 
skogen. Fra hager og lignende tar 
jeg gjerne i mot syrin og ellers alle 
typer steinfrukttrær folk vil fjerne. 
Om jeg planlegger laminerte buer, 
ser jeg også etter gran og furu som 
har vokst i bue, slik at de har fått 
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tennarved. (Dette kommer jeg ikke 
til å gå nærmere inn på her).

Alle trær som har rette stammer og 
en diameter over 6 cm vil kunne bli 
vurdert som potensiell bue, med 
unntak av noen få sorter. Videre ser 
jeg på kvister, og hvor de eventuelt 
sitter på stammen. Det ideelle er at 
ryggen på bua blir kvistfri. 
Så over til noe litt mer avansert. 
Årringene på emnet sier ofte mye 
om kvalitet. Som en enkel regel 
kan man si at løvtrær skal ha breie 
årringer med tynne striper som 
skiller årringene fra hverandre. 
Bartrær skal ha tettest mulig årrin-
ger, og gjerne mye kjerneved. 

Noen løvtrær er for øvrig dif-
fus-porøse, som i praksis vil si 
at det ikke spiller så stor rolle 
hvordan årringene ser ut, da de har 
omtrent like egenskaper uansett. 
Hassel, lønn, bøk og bjørk er ek-
sempler på slike. 

Når du så har funnet fram til treet 
som skal få lov til å bli bue, felt det 
og delt det inn i passende emner, 
kommer meninga med trelimet. 
Endene på hvert emne smører 
du inn med trelim. Dette hindrer 
treet i å tørke såpass fort at det blir 
sprekker i endene.

Noen liker å splitte de største stok-
kene før de legges til tørk, andre 
liker å vente til de har tørka en 
stund. Personlig pleier jeg å ta det 
når jeg har tid, så om det blir med 
en gang eller etter hvert varierer. 

Begge deler går fint, men emnet 
tørker fortere om det er splitta enn 
om det er del av en større stokk. 
Så snart emnet/emnene er vel 
hjemme, legges emnene til tørk på 
et kaldt og tørt sted. Seinere kan 
de flyttes til et varmere, tørt sted. 
Hvor lenge et emne må tørke før 
det er klart avhenger av treslag og 
størrelse på emnet, men etter ca 
10-12 mnd er et emne på 7-8 cm. i 
diameter stort sett klart til å jobbe 
med. 

Litt om de forskjellige treslagene
Alm er fantastisk til buer. Alm gir 
gode buer uansett hva slags bue du 
vil lage, og er dessuten lett å tørke 
riktig, ok å arbeide i, og reagerer 
godt om du vil være litt avansert å 
gå for varmebehandling av buken. 
Det er utrolig hvor mye “juling” alm 
tåler, og det er rett og slett vanske-
lig å ikke få til ei bue som virker om 

du bruker alm. Det finnes mange 
typer alm, men i Norge (og Sver-
ige), er vi så heldige at den van-
ligste typen alm her oppe er den 
beste av alle variantene. Alm finner 
du ofte i små søkk, i skråninger og 
bekkefar, gjerne på skyggesider. 

Ask er over store deler av landet 

ganske lett å finne. Den er lett å 
kjenne igjen, og lett å tørke. Tørr 
ask er steinhardt å jobbe i. Den 
Norske aska er etter hva jeg har 
erfart litt hardere og tyngre enn 
den som importeres som plank. 
Det er imidlertid store individuelle 
forskjeller fra en ask til en annen. 
Ask kan brukes til alle typer buer, 

alt fra flatbuer til langbuer. Med 
varmebehandla buk kan den fint 
brukes til lange, kraftige krigsbuer. 
Ask finner du mange steder der 
det er mildt nok klima, gjerne i 
blandingsskog, jordkanter, langs 
toglinjer, veger, eller ned mot vann. 
Ask er etter min mening vel så bra 
som alm, men den er mer glad i å 
trekke til seg fuktighet enn alma, 
og krever derfor en god behan-
dling som holder fuktighet ute. Om 
den trekker fuktighet vil den følge 
strengen.

Lønn: Den lønna vi finner mye av 
her i landet er faktisk kjent som 
den beste til buer av alle typer 
lønn. På norsk heter den spisslønn, 
mens den på engelsk går under 
navnet “Norway maple“. Lønn er 
et fint tre å jobbe i, og gir glim-
rende resultat. Det er mulig å lage 
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alle typer bue av lønn, alt fra lette, 
korte blinkbuer til lange, tunge 
krigsbuer. Lønn vokser omtrent 
som ugras på Tangen, og er et 
vanlig innslag mange andre steder i 
landet også.
Gullregn er vel ikke i utgangspunk-
tet hva man kan kalle et innfødt 
treslag, men går man langt nok 
tilbake i tid er tross alt alle planter 
innflyttere i den Norske fauna. Jeg 
tar med gullregn fordi den ofte 
er å finne som grøftevegetasjon 
langs vegene sør i landet, og langs 
NSBs spor for jernhesten. Gullregn 
er uansett ikke noe alle har god 
tilgang til. Gullregn er et glimren-
de materiale til bue. Ikke bare har 
gullregn gode egenskaper som gjør 
den egnet til mer eller mindre alle 
typer bue, den ser også meget bra 
ut. Med en mørkebrun kjerne og 
en gulhvit ytterved, er den blant de 
aller peneste treslagene man fin-
ner. Gullregn har imidlertid lett for 
å utvikle råte om de blir for store. 
Det er kjerneveden som er sterk 
i gullregn, men jeg anbefaler å 
beholde yttterveden på mest fordi 
det ser bra ut. Hva som helst slags 
bue blir bra med gullregn. Mange 
rangerer det likt eller til og med 
over barlind. Gullregn er minst like 
giftig som barlind, så jobb ute og i 
god vind.

Einer kan handteres som “lille-
broren” til barlind. Finner du rett 
einer uten for mye kvist i ryggsi-
da, med tette årringer og en god 
del kjerneved, kan du få til gode 
buer. Ei bue i einer bør ha minst 
halvparten av tverrsnittet ved 

grepet med kjerneved for å gi best 
resultat. Einer er lett å jobbe i, og 
øker egenskapene i kompresjon 
godt ved varmebehandling. Husk 
at dersom einer knekker er det 
mer som en eksplosjon enn et lite 
knekk.. 
Einer som vokser i litt steinete eller 
dårlig jord er ofte den beste. De 
fleste steder i landet er det mulig å 
finne einer. Det er fint mulig å lage 
langbuer så vel som steinalderbuer 
av einer, men jeg ville ikke valgt 
einer til krigsbue.

Villkirsebær: Dette er et treslag 
som ikke er like lett tilgjengelig 
over alt, men om du finner 
villkirsebær får du til gode buer 
som ikke minst er meget fine å se 
på. Det er et meget pent treslag, 
og alle med sans for det estetiske 
vil se mer enn en gang på buer av 
dette treslaget. Det er mulig å lage 
lange smale buer opp til omtrent 
60-70# av villkirsebær, men jeg 
ville satsa på et noe mer robust 
treslag om krigsbuer over 100# er 
målet. Aller helst liker kirsebær-
treet å formes til ei flatbue av et 
eller anna slag. 

Barlind: Det er vel ikke noe anna 
treslag som er så hyppig nevnt i 
forbindelse med buer i litteraturen 
som barlind. Det er det vel også 
en grunn til. Barlind er “ferdig 
laminert” fra naturens side, med 
kjerneved som tåler kompresjon og 
ytterved som tåler strekk i skjønn 
forening. Barlind er giftig, så det 
er anbefalt å ikke puste inn støv 
under arbeid med dette fantastiske 

materialet. Har du ikke et lokale 
med god ventilasjon eller står ute 
med vinden til hjelp, vil jeg ikke 
anbefale å jobbe noe særlig med 
barlind i det hele tatt. Barlind er for 
øvrig et tre vi ikke har for mye av, 
og er mange steder i landet ulovlig 
å felle. En god regel om du feller 
ei barlind på et sted det er lov, er 
at du bør plante ei ny for den du 
feller. Ellers står det litt barlind i 
parker og på kirkegårder, så med 
noen hyggelige ord med de rette 
menneskene kan du få være med 
å “rydde” litt barlind. Lag hva du 
vil av barlind og få et godt resultat, 
men det er nesten litt synd og ikke 
prøve seg på ei krigsbue der-
som man sitter med 2 meter god 
barlind. 

Hegg er ikke så mye brukt til buer, 
men om du lager flatbuer og holder 
deg under 60# gir hegg godt fun-
gerende buer. Med varme i buken 
kan man øke hva den tåler betrak-
telig. Hegg lukter godt og er ganske 
enkelt å jobbe i. 

Hassel: Mange steder i landet 
vokser det hassel folk gjerne vil bli 
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kvitt, den sprer seg som ugras når 
den først liker seg i et område. De 
beste buene av hassel er ikke nød-

vendigvis fra de største stammene. 
Se etter stammer på 5-8 cm, da får 
ryggen på bua en konveks form. 
Dette er en stor fordel på hassel, da 
den er mye sterkere i strekk enn i 
kompresjon. Med konveks rygg og 
flat buk, kan hassel brukes til flere 
typer bue, men den gjør seg best 
som flatbue. Varmebehandling av 
buken anbefales.

Rogn er et godt materiale til buer. 
Den er lett å finne, men til gjengjeld 
er det ikke lett å finne emner som 
ikke vrir seg. Den er også vrien å 
tørke. Trikset med rogn er å hente 

inn flere emner om gangen, gjerne 
ca 10 stk. Disse tar du av striper 
av bark på, som går fra den ene 
enden av stokken til den andre. 
Ved å gjøre dette slipper du ut litt 
fuktighet så det ikke dannes råte, 
samtidig som det ikke tørker så 
fort at det sprekker. Alle emnene 
som vrir seg er gode å bruke som 
ved. Når du sitter med et ferdig tør-
ka emne i rogn, er det en fordel å la 
ryggen være litt konveks, og jobbe 
for en så flat buk som mulig. Rogna 
forbedres også mye med varmebe-
handling av buken. 

Bjørk: Om man gjør med bjørka 
som med hassel gir bjørka gode 
buer. Små emner som gir konveks 
rygg, og flat buk med varmebe-
handling gjør et av norges mest 
utbredte treslag til et egnet buema-
teriale. 

Tornebusker: Mange steder i 
landet vokser det tornebusker. 
Om man finner en rett og lang nok 
stamme på 4 cm eller mer vil du få 
til gode buer av tornebusker.

Syrin: Jeg tar med syrin av en enkel 
grunn. Dersom du kjenner noen 
som skal ta ned syrinhekken sin, 
pass på å møt opp og plukk ut alt 
som ser ut til å kunne bli bue. Syrin 
er et glimrende buemateriale til 
alle buetyper.

Det finnes flere trær som kan bli 
bue, f.eks eik, bøk, kristtorn med 
mer, men jeg har ikke brukt disse 
treslagene nok til å kunne si noe 

om det. Eik og bøk har jeg brukt i 
lamineringer med glimrende resul-
tater, men jeg har fortsatt til gode 
å hente emner i skogen, tørke dem 
og spikke buer av det. 
Kristtorn er under utprøving, og 
virker som et meget spennende 
treslag. Uansett hvilket treslag som 
er vanlig der du bor, er det mulig å 
finne noe som kan brukes til bue.
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Men siden de færreste av oss er 
fullt så flinke får vi jukse. 

Hvis jeg bare fikk lov å ha et ver-
ktøy måtte det bli en kraftig kniv. 
Stor “samekniv” eller lignende. En 
sånn kniv kan du både hogge, spik-
ke og skrape med. Min har fått nytt 
skaft, syns ikke det gamle var godt 
å hogge med.

litt oM bueMakerverktØy

Tenk Holmegårdbuen. Det er en pyramide-
formet flatbue av alm, en effektiv, avansert 
konstruksjon, og ikke av de enkleste å lage. 
Den er mellom 8000 og 10000 år gammel. Det 
betyr steinalder. Og at den er laget med en 
stein. Sannsynligvis flint. Er du flink nok trengs 
det ikke så mye....
Av Lars Hoen

Fikk jeg to verktøy til måtte det bli 
ei lita øks og en kraftig rasp. Men 
da kunne kniven godt være en liten 
spikkekniv. Øks er mer effektiv enn 
en stor kniv til å redusere emner til 
dimensjon. Den kan selvfølglig bli 
for effektiv, men jeg syns en lærer 
ganske raskt å kontrollere den. 
Pass på fiberretningen når du hog-
ger, så du ikke hogger innover og 

lager splinter i emnet. Det vil van-
ligvis si at du hogger fra håndtaket, 
ut mot tuppene hvis emnet er rett. 
Sjøl har jeg to økser, en som er 
smidd til meg, som veier ca 500g, 
og en 50-kroners øks fra brukt-
butikken på ca 700g for grovere 
jobbing. Den store vedkløyveøksa 
er ikke tingen her.
Av rasper er favoritten min en 
“hovrasp”, andre liker andre grove 
rasper eller surform. Hovraspa 
er stor, og fjerner tre raskere og 
mer effektivt enn noen annen rasp 
jeg har vært borti. Samtidig gir 
den fine sida en overraskende fin 
overflate til å være et såpass stort 
og grovt redskap. Hovrasper finner 
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du sansynligvis ikke på “Jernia” 
e.l, Felleskjøpet er stedet, tenk 
hestehover. Den er mest effektiv 
når du bruker den med to hender. 
Bruk hansker, hvis en ny skarp 
hovrasp glir i handa di vil det bli 
blod! (Dette er noe jeg vet.) Du vil 
også fort få bruk for en halvrund 
rasp som ikke er for grov. Og en 
liten rund rasp til strengehakk o.l. 
Men har du ikke det kan du bruke 
kniven.

Blyant, tommestokk/målebånd 
og et rimlig skyvelær til å holde 
kontroll på tykkelser er nyttig. Og 
så er det selfølgelig lettere å kutte 
et emne på tvers med ei sag enn å 
hogge det av med øks eller kniv.

Sikling er i utgangspunktet bare en 
stålplate. Den skal settes opp på en 
spesiell måte for å “mikrohøvle”, og 
er et veldig bra verktøy til fintiller 
og overflatebehandling. Hvis du 
kan sette den opp. Kan du det ikke 
er den bortimot ubruklig. Beskriv-
else av skjerping finnes på nett, søk 
på “scraper sharpen” eller noe sånt. 
Det er lurt å runde av hjørnene så 
ikke emnet blir rispet opp på feil 
sted om du glipper.
Og sannsynligvis trenger du uan-
sett noen forskjellige korninger 
sandpapir. Og glattebein.

Dette bør du komme rimlig langt 
med. Men husk at verktøy virk-
er veldig mye bedere hvis det er 
skarpt, så du trenger noe å slipe 
det med.

Og så er det MYE verktøy som er 
flott og fint og kjekt å ha, noen liker 
det ene, noen liker det andre.

En god arbeidsbenk, høvelbenk, 
skrapegamp, hva som helst som 
kan holde fast det du jobber med, 
kan ikke overvurderes.

Skal du hente større emner i 
skogen trenger du noen kiler til 
å splitte det med. Og kanskje en 
kraftigere øks.

En drakniv, dvs en kniv med et 
håndtak i hver ende. Jeg foretrek-
ker den typen der håndtakene 
bøyer bakover mot deg, lettere å 
styre. Etter min mening er det også 
bra om den ikke er for stor.
En høvel, gjerne en liten en, er fin 
til for eksempel kanter på rette 
emner.

Skavhøvel/spokeshave, helst med 
bua såle, kan brukes til det samme, 
pluss til steder som skal svinge 
innover.

En liten japan sag kan være fint. I 
det heletatt: Blir du bitt av basillen 
er det mye kult verktøy!

Skal du lime ting er det sannsyn-
ligvis ikke noe som heter å ha for 
mange tvinger.
Og noen ganger kan du også trenge 
å rette ut et emne, eller kanskje du 
vil lage recurve på tuppene. For å 
bøye tre må du bruke varme, tørr 
eller våt. Til tørr varme er det fint 

med en varmepistol, våt varme kan 
du få med å legge emnet over en 
gryte med kokende vann og legge 
aluminiumsfolie over.  Uansett 
trenger du tvingene nå også for å 
bøye og holde på plass.

Tynn strekkbar gummislange, gam-
mel sykkelslange e.l. kan brukes 
til å presse sammen ting som ikke 
egner seg for tvinger.

Og har du plass og budsjett, og 
skal produsere: Maskinverktøy!
Selv har jeg plass til en båndsag, 
men ikke plass til å bruke den. Du 
bør ha minst en god buelengde 
på hver side. Pluss mulighet til å 
svinge. Hadde jeg hatt plass ville 
jeg kanskje hatt en. Sparer mye tid 
i forhold til å sage emner på langs. 
(Og spiser materialer om du ikke 
er forsiktig. Og veldig mange gamle 
sløydlærere mangler en finger.)

Det jeg bruker mye av maskinverk-
tøy, (om ikke direkte på buene), er 
en batteridrill.

Har du  fortsatt mere plass kan en 
gulv eller benkmontert plansli-
per brukes til mye, for eksempel 
grovtiller og grovforming av grep.

Og til laminering sies det at en 
avretter/tykkelsehøvel eller tyk-
kelsepusser er uslålig. 

Til overflatebehandling bruker 
mange  Liberon finishing oil.
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Altså en lengdebue som ikke er så 
vanskelig å lage. Da har eg valgt et 

velprøvd og meget effektivt design, 
nemlig den såkalte «Ekstrem-Hol-
megård», eller «Ekstremholmis» 
som mange kaller den. Det kan nok 
diskuteres hvorvidt dette navnet 
er passende eller ikkje: eg vet ikkje 
hvorfor dette designet er forbundet 
med Holmegårdsbuen, for så vidt 
eg vet er det nok heller Møllegab-
et-buen som ligner mest, med sine 
smale, stive tupper. 
Det var Ivar Malde som lærte meg 
å lage denne. Han skjøt i 2009 hele 
370 meter med en bue som var ca 

lengDebue
Jeg skal her  presentere en «oppskrift» på en 
lengdebue, hovedsaklig til inspirasjon for de 
som ikke har laget noen lengdebue enda. 

Av Bjørnar Burdahl

80#@26”, laget av bambus og Ipe. 
Den rekorden står enda for trebuer. 

Den buen som dere får 
målene av her , er laget 
av bambus og Osage, og 
er 50#@25”, og ble brukt 
da Åse Aarberg satte re-
kord i dameklassen med 
306 meter i 2012.  

Så det er ingen tvil om 
at designet er effektivt, 
vel og merke for LETTE 
PILER. ( Ned mot 3 grains 
pr.pund buevekt.)

Materialvalg :
Begge disse buene er 
laminerte, med bambus 
i ryggen. Men buen kan 

lages av hvilket som helst godt 
buemateriale, enten laminert 
eller i heltre !  Sjølv har jeg laget 
denne buen i Bambus/Ipe, Bam-
bus/Osage, bambus/Azobe, heltre 
Osage, heltre hickory og heltre alm. 
Velger man heltre anbefaler jeg 
at buen varmebehandles i buken 
til slutt, kanskje med unntak for 
Osage. Jeg anbefaler å være kresen 
når man velger ut emnet, spesielt 
til heltre. Resultatet avhenger av at 
buen belastes mye nærmere bris-
tepunktet enn det som er vanlig for 

en blinkbue, og da kan små skje-
vheter eller kvister ødelegge mye. 
Heltreemner er heller ikkje alltid 
rette, og dette designet krever at 
strengen ligger i senter av buen for 
å være stabil med de lange, smale 
tuppene. Men for all del, man kan 
rette opp mye med damp eller 
tørrvarme.

Dimensjoner

Målene på tegningen er fra en Eks-
trem-Holmis på 50#25’’, av bam-
bus og Osage. Osagen eg brukte 
i denne er av meget god kvalitet. 
Litt dårligere kvalitet ville kansk-
je gitt færre pund, betre kvalitet 
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ville kanskje gjort buen kraftigere 
med de same målene. Generelt 
kan man si at for de same dimens-
joner gjelder: Laminerte buer er 
kraftigere/stivere enn heltrebuer 
av same materialer, og jo høyere 
egenvekt materialene har jo kraf-
tigere blir buen. Så viss du f.eks, 
velger å lage en lengdebue av alm 
heltre, så vil buen sannsynligvis bli 
svakere enn 50#@25”, viss ikkje 
emnet er spesielt godt. Vil du ha 
de 50 pundene må du altså ENDRE 
MÅLENE LITT.  Da er det naturlig 
å øke bredden på buen, til f.eks 50 
mm ved fade i stedet for 42 mm, 
og legge til tilsvarende i bredden 
på hele buen. Viss du velger å 
auke lengdemålene, er det viktig å 
beholde det same forholdet mellom 
tuppene og de bøyelige delene av 
buen.

Jeg skal ikkje påstå at disse målene 
er de ideelle. Det har vært diskutert 

om tuppene kan være lenger eller 
kortere, men det er omtrent disse 
målene både Ivar og eg har brukt. 
Eg har prøvd å lage tuppene kort-
ere utan suksess. Ivar hadde lenger 
tupper på buen sin til å begynne 
med, men hadde problemer med å 
få buen stabil. 

Buens totale lengde kan selvsagt 
også endres. Denne er 141 cm 
ntn, Ivars er 146 cm. Men vi må 
huske på at viss vi lager buen for å 
trekkes betydelig lenger enn 26-27 
tommer, kan det bli vanskelig å 
lage pilene lette nok utan å måtte 
gå kraftig opp i pundstyrke på 
buen. Og viss buen lages for 
kort blir det vanskelig å skyte 
godt med den pga. armstill-
ingen.

Tiller
Det er best å være nøye med 
å få til en jamn bøy i de indre 

lemmene, slik at belastningen for-
deles jevnt. Man må følgje med på 
om buen får medbøy underveis, og 
gjøre korreksjoner. 
Buen bør bøye gradvis meir og 
meir frå ‘’sveifene’’(fade) og til 
overgangen til tuppene. Der skal 
bøyen være minimal, for så å auke 
utover mot nokkene igjen.

Grepet
Grepet er laget med S-form, rett og 
slett for å få buen nær senterskutt. 
Lag grepet akkurat som du sjølv 
ønsker, men prøv å få pilpasserin-
gen ca 2-5 mm bredere enn senter. 
Viss vi skulle lage grepet rett som 
på en vanlig blinkbue ville grepet 
blitt alt for smalt, derfor anbefaler 
eg S-formen. Lag pilpasseringen 
svakt buet i dybden, da passerer 
pila mest uforstyrret.  En helt sent-
erskutt bue krever ekstremt stive 
piler, så det bør vi unngå. Slike piler 
er som regel alt for tunge til vårt 



Historie - Håndverk- bueskyting

- 27 -

formål. En alt for bred pilpassering 
ville krevje veldig myke piler, eller 
rett og slett føre til at pila knekker i 
skuddet ! 
Viktigheten av dette forsterkes 
ved at buen skal ha temmelig liten 
strengehøyde, noe som påvirker 
den reelle vinkelen mellom pila og 
grepet. Pilpasseringen bør vente 
til du har fått riktig bøy på buen, 
og tuppene stabile når buen er 
oppspent. Når dette er ferdig setter 
du en pil på strengen og sjekker om 
vinkelen ser bra ut

Tuppene
Det er en grei regel å beholde en 

mm ekstra bredde på tuppene til 
du har fått en god tiller på de indre 
lemmene, for sikkerhets skyld. 
Så kan du redusere bredden på 
tuppene litt og litt mens du sjekker 
jevnlig at de er sideveis stabile. 
Tuppene skal bøye en del når buen 
er oppspent.

Optimalisering
For å få best mulig resultat bør 
tuppene ha så lite unødvendig 
masse som mulig. Overflødig masse 
er verre jo lenger ut mot tuppene 
det befinner seg. Trikset er å lage 
buksiden på tuppene smalere, 
slik at tverrsnittet på tuppene blir  

trekantet. Eg pleier å bruke siklig 
og fil til denne jobben. Ta kun litt 
om gangen på hver side, og sjekk 
hele tiden om tuppene er stabile.

Nokk og streng
Det er mange muligheter for nok-
kløsning. Jeg liker nok best å bruke 
et veldig lite hornoverlegg, og side-
nokk med strupeløkke på øvre lem 
og buemakerknuten på nedre lem. 
Men det viktigeste er at tuppen 
med nokk ikkje blir for massiv . Til 
denne buen har eg brukt en streng 
av Dynaflight, med kun 4 tråder. 
Det virker utrolig spinkelt, og er 
man usikker bør man heller lage 
strengen litt tykkere. Eg har aldri 
opplevd at strengen har røket med 
unntak av når en pil har gått i styk-
ker i skuddet. Da rettet buen seg ut 
med maks hastighet (‘’tørrslipp’’), 
og strengen røk i strupeløkka. I en 
slik situasjon risikerer man også at 
buen kan knekke, og da er tuppene 
naturlignok mest utsatt. Så det lur-
este ville nok være å begynne med 
for eksempel 6 tråder til 50 pund, 
og 9 tråder til 70 – 80 pund. Dette 
kommer an på kva slags strenge-

materiale man har; Dynaflight 
har tykkere tråder enn f.eks As-
troFlight. Når buen er oppspent 
er strengehøyden ca 3 tommer på 
denne, men som en regel brukes 
så lav streng som man kan, gjerne 
så lav at strengen nesten tar borti 
buehånden når man skyter. 

Da er det bare å gå i gang, og spør 
gjerne om hjelp eller tips underveis 
på bueforum.no.



norsk langbuelag

- 28 -

noen tanker oMkring lengDepiler
Jeg har alltid funnet lengdeskyting fascinerende. Hvor 
langt er det mulig å få en pil til å fly, og hva kjennetegner 
en god lengdtpil? Dessuten, det er noe nesten filosofisk 
over en pil som forsvinner som en liten prikk i det blå! 
Av Nils Torske

Jeg har alltid funnet lengdeskyt-
ing fascinerende. Hvor langt er 
det mulig å få en pil til å fly, og 
hva kjennetegner en god lengdt-
pil? Dessuten, det er noe nesten 
filosofisk over en pil som forsvin-
ner som en liten prikk i det blå! I 

årtusener har mennesket stått på 
samme vis og sett pilen stige, nå 
toppen av sin kurve, for så å akse-
lerere mot jorden.  Hvilke tanker 
de kan ha gjort seg, skal jeg ikke 
spekulere i, men det er et faktum 
at bueskytteren og hans våpen har 

hatt en helt spesiell plass i 
de fleste folkeslags folklore 
og mytologi.  Det burde være 
nok å minne om Odyssevs, 
Heming, Einar Tambarskjelve 
og Robin Hood. Og Amor, 
selvfølgelig!
Men la oss se litt på hva som 
karakteriserer en lengdepil:
Lengdepilen skal fly lengst 
mulig. Punktum. Den skal 
ikke treffe noe bestemt mål, 
eller ha noen bestemt effe-
kt der den treffer. Den må 
følgelig være utformet slik at 
den kan fly gjennom luften 
med minst mulig motstand. 
Allerede her skjønner vi at 
styrefjærene må være så små 
som mulig. Fjærenes oppgave 
er å skape tilstrekelig turbu-
lens omkring pilens bakre 
ende, slik at denne bremses 
tilstrekkelig til at pilen ikke 
snur seg i luften, ”kantrer”, 
men heller ikke mer. Jakt- og 

skivepiler er gjerne utstyrt med 
store fjær for å stabilisere den mye 
tyngre pilens flukt mest mulig. 
Fjærene er også gjerne satt skrått 
for å få pilen til å rotere, dette øker 
stabiliteten og dermed presisjonen. 
Og så er det jo litt fancy med store 
fjær også, da, dessuten er det artig 
å høre at det suser i fjøra!
Men stabiliteten innebærer altså 
stor turbulens med tilsvarende 
bremsevirkning. Fjærene må 
altså lages så små som mulig for 
å minske friksjonen mot sidene, 
dessuten må de settes parallelt 
med pilens lengdeakse slik at pilen 
ikke roterer. De må også formes 
slik at bakkanten danner minimalt 
med turbulens. Frontarealet, den 
flaten som yter luften motsand, 
er også en avgjørende størrelse.  
Dobler du dette arealet, må det fire 
ganger så stor kraft til for å drive 
pilen gjennom luften med samme 
hastighet. Fjærene må derfor være 
så tynne og lave som mulig, men 
likevel store - og stive - nok til å gi 
pilen stabil flukt.
Pilskaftets form er også litt sp-
esiell. Skivepilen er gjerne sylin-
derformet, mens lengdepilen har 
mer form som en nål. Dette gjør 
at luften strømmer rundt pilen 
med minst mulig turbulens. Fra 
spissen øker diameteren jevnt opp 
mot det tykkeste punktet, som 
helst bør ligge et stykke bak pilens 
tyngdepunkt. Derfra smalner pil-
skaftet av igjen mot nokken, hvor 
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nokkens bredde rundt regnet 
tilsvarer diameteren rett bak 
spissen. 
Lengdepiler stiller store krav til 
materialet, de skal være både 
lette og stive, og være så tynne 
som mulig. Personlig foretrek-
ker jeg  rettvokst furu eller gran. 
Gran er lettere, like stivt, og 
minst like velegnet som furu. 
Se etter høvelige lister hos en 
trelasthandler, og gi dem gjerne 
litt ekstra tørk.  Gamle bilderam-
melister er kanskje det beste, de 
er som regel laget av førsteklass-
es treverk, og har vanligvis blitt 
lagret tørt og luftig. Port Orford 
cedar er også bra, men person-
lig foretrekker jeg faktisk gran. 
Uansett, jo mer tettvokst den 
er, jo bedre er det. Dessuten 
bør materialet inneholde så lite 
harpiks som mulig. Jeg skal ikke 
gå i detaljer om produksjonsmåte 
her, men lengdepiler må hånd-
lages, og det er en stor fordel 
å ha skyvelære og brevvekt for 
hånden. Samt en smule tålm-
odighet, ikke minst med hensyn 
til overflaten, som må være så 
jevn som mulig. Følgende metode 
funker bra: Finpuss med fint, utslitt 
sandpapir, så litt fin stålull. Ta 
deretter en neve høvelspon og puss 
pilen glatt. Lakkér med blank gulv-
lakk, slip lett med fineste slipepapir 
eller stålull, og polér med samme 
voks som du skulle brukt på bilen! 
Nå har du fått en overflate som er 
blank,  hard, og som tåler en støyt.
I og med at pilene er tykkest – og 
dermed tyngst – bakerst, må det 

legges litt vekt i spissen . Dette 
gjøres enkelt ved å bore et 2-3 cm 
langt hull i framenden, og så lime 
inn en spiker.  Bor to-tre millimeter 
om gangen, drei emnet en kvart 
gang rundt og bor to-tre millimeter 
til. Fortsett slik til du når ønsket 
dybde. Da kan du være ganske 
sikker på at hullet blir parallelt 
med pilens lengdeakse. Lim med 
blå Araldit eller tilsvarende. Spis-
sen files slik at den flukter med 
pilskaftet. Nå tåler den noen turer 
ned i bakken uten å ødelegges. 

Enda mer holdbare blir pilene 
hvis de forsynes med fotstykke 
av et hardere treslag enn furu/
gran, f. eks. eik, alm, ask, eller 
noe annet. Et tyngre treslag 
flytter dessuten tyngdepunktet 
framover, som gjør at fjærene 
kan gjøres mindre, og luftmot-
standen reduseres. 
Umiddelbart kan det virke dumt 
å gjøre pilen tyngre for å flytte 
tyngdepunktet framover, men 
det du vinner i stabilitet med 
dette, oppveies mange ganger 
av at du kan gjøre styrefjærene 
mye mindre. Prøv selv hvor lite 
luftpress som skal til. Legg pilen 
i kløften mellom tommel og 
pekefinger, finn balansepunk-
tet, og blås forsiktig på fjærene. 
Pilen dreier for det minste lille 
pust. Tenk så på hvilket press 
det blir på fjærene når luften 
raser forbi i 250-300 kilome-
ter i timen! Det skal ikke store 
fjærene til for å oppnå styrev-
irkning. Og jo mindre fjærene 
bremser, jo lenger flyr pilen! 
Tyngdepunktet ligger som vanlig 

noe foran midtpunktet, men mer 
interessant er det at det ligger 
så mye som 7-10 cm foran pilens 
største diameter. Dette kan ha 
sammenheng med følgende, men 
jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke 
kan underbygge det med nakne tall 
eller annet forskningsmateriale. 
Imidlertid, jeg har det fra signa-
turen ”acsmaker” på PaleoPlan-
ets  bueforum, og det han skriver, 
virker logisk.  Han skriver (om 
symmetrisk tønneformet pil):
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....Looking at just the shaft, where 
is the majority of the drag? In the 
middle right? Where do we want the 
drag?.....Must be in the back since 
that’s where we put fletching. Try 
barreling with the fat part in the aft 
1/3rd or 1/4. It may take a slightly 
heavier point to get the FOC  as far 
forward as possible but being able 
to get the same stability with less 
fletching more than makes up for 
it. You’ll need less overall spine also 
since the back half bends more than 
the front. Anyway, something to 
think about and play with....O.L. 

FOC, ”front of center”, angir tyn-
gdepunktets plassering i forhold 
til pilens geometriske midtpunkt. 
Interesserte kan lese mer om 
det her: http://archeryreport.
com/2010/09/arrow-foc-ba-
sics-calculate/

Acsmaker hevder altså: Fjærenes 
oppgave er å skape tilstrekkelig 
”drag” – turbulens – til at pilen går 
stabilt. Hvis man nå gjør bakre del 
av pilen tykkere, vil dette i seg selv 
skape”drag”, noe som i sin tur gjør 
at styrefjærene kan gjøres mindre. 
Og det er fjærene som forårsaker 
den største turbulensen. Kort sagt, 
jo mindre fjær, jo mindre motstand, 
og jo lengre går pilen! Min erfaring 
er iallfall at denne pilformen er 
fungerer.

Fjærenes form har vært debattert 
oppad vegger og nedad stolper, 
men i lengdesammenheng er det 
vel stort sett enighet om at de bør 

være banan- eller parabolforme-
de. Personlig foretrekker jeg de 
parabolformede, da disse, iallfall 
i teorien, har litt bedre styreeffe-
kt fordi de er høyest bakerst, og 
følgelig kan gjøres kortere. Syn-
spunkter, folkens!

Jeg har to piler som har vært over 
300 meter, og målene kan kan-
skje ha en viss interesse. Jeg gjør 
oppmerksom på at dette er ”ful-
lengdepiler” på 73,5 cm, skutt fra 
en bue på drøye 190 cm.  Kortere 
piler er en fordel, men da må også 
buen lages deretter. Likevel, uan-
sett pillengde, er prinsippet det 
samme! 
Pilene, heretter kalt nr. 2 og nr. 4, 
har følgende mål i millimeter, reg-
net fra spissen:

Jeg håper at dette kan inspirere 
noen til å begynne med den fasci-
nerende sporten som lengdeskyt-

ing er. Vi er ikke kommet så forfer-
delig langt her til lands ennå, men 
vi venter i spenning på hvem som 
først greier 400 meter med primi-
tivt utstyr! Og som i all bueskyting 
avhenger resultatet av et intimt 
samspill mellom skytter, bue og 
pil. Og litt unnavind er heller ikke å 
forakte!

Og alt dette oppdaget tyrkerne, 
og sikkert mange andre også, for 
mange hundre år siden. I følge E. G. 
Heaths bok ”The Grey Goose Wing”  
(Osprey, 1971), skal sultan Selim i 
Tyrkia ha skutt 972 yards, 888,80 
meter,  i 1798. Virkelig noe å strek-
ke seg etter!
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senebaCking av bue
Senebacking av vanlig flatbue.
For at senebacking skal ha noe for seg synes jeg buen 
ikke bør være lenger enn 60” ntn
Av Oddbjørn Fritzøe

Hvorfor senebacke og hva kan 
man oppnå.
Man kan selvfølgelig gjøre det rett 
og slett fordi man har lyst.  Man 
kan lage buen kortere enn om den 

ikke var senebacket. Man setter 
gjerne buen i litt reflex på en 2 x 4” 
før seneleggingen. Dette kan gjøres 

ved å legge en trekloss un-
der hver buetupp og surre 
buen fast på midten med 
lintråd, senene legges 
over trådene. I tillegg vil 
senene krype når de tørk-
er i limet og trekke buen 
i reflex. Resultatet blir at 
den ferdige buen får en 
heftigere draw force kurve 
og lagrer mer energi fra 
man begynner å trekke i 
strengen, i motsetning til 
en helvedsbue som følger 
strengen en del.

Hva trenger man for å 
senebacke.
En buestav, sener (akillessene fra 

elg, hjort, hest eller kveg er fint).
Ryggsener fra samme dyr er også 
fint, men ikke så lett å få tak i.  
Ryggsenene ligger èn på hver side 
av ryggraden på bakparten av 
dyret.  Den tynne, blanke hinna 
man kan finne på indrefileten er 
en del av ryggsenen. Akillessenene 
skjæres ut og renskjæres for hinner 
og fett.  Får man tak i ryggsen-
er må de skjæres rene for kjøtt.
Så skal senene tørkes opphengt 
eller liggende på en planke, gjerne 
innendørs. Når de er tørre kan de 
lagres i mange år, jeg har sener som 
har ligget i 15 år og de er helt fine.

Animalsk lim.
Hudlim er fint og er overkommelig 
i pris.  Det kommer tørt i plater, 
perler eller pulver.
 
Tilberedning.
Senene bankes med en klubbe 

Tørket akillessene fra elg, ca. 30cm 
lang. Delvis utbanket sene og ferdig 

utbanket sene i fine hvite tråder.

Ferdig senelag på kort barlind kjerneved bue.
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mot et hardt, slett underlag. De 
kan da rives opp i fine hvite tråder 
som brukes til backingen. Buen 
som skal backes gjør jeg gjerne 
halvferdig.  Jeg floortilrer den for å 
kjenne at styrken er omtreng som 
jeg vil ha den. Jeg setter den på 
tillerstokken og bøyer den litt for 
å se at den bøyer jevnt.  Da gjør jeg 
ikke mer med den før senene er 
tørre.Rett før seneleggingen pusser 
jeg bueryggen litt med skarpt 
lakkslipepapir og drar over med et 
tannhøveljern eller baufilblad. 
Hudlimet legges i bløt i kaldt vann, 
hvor lenge avhenger av om det er 
plater (8 - 10 timer), perler (ca. 2 
timer) eller pulver (ca.1/2 time). 
Så skal det varmes opp til ca 60 
grader i en limpotte.  Han man ikke 
limpotte så bruk 2 kjeler (vann-
bad).  Så har vi sener i passende 
bunter, lim og bue klar på arbeids-
benken. Før jeg begynner leggingen 

bløter jeg senebuntene i lunkent 
vann og legger dem klare på et 
håndkle. Buen binder jeg som regel 
opp på en 2 x 4 i litt reflex.  Etter at 
senene er bløytet kan de gres ut på 
en plankebit med en kattekam (fås 
i dyrebutikker). Så seises buen med 
litt fortynnet hudlim, leggingen kan 
begynne rett etter. Senebuntene 
dyppes i det varme limet, pass på 
at limet har trengt godt gjennom. 
Klem ut mesteparten av limet og 
glatt ut senene på bueryggen, neste 
bundt overlapper litt. Når hele 
buen er dekket kan man legge et 
lag til med det samme, eller vente 
noen dager.  Hvis buen har blitt 
stående lenge mellom leggingene 
eller blitt tilsmusset, fingermerk-
er etc., kan det lønne seg å pusse 
over med slipepapir og tørke over 
med rent, varmt vann før man 
legger neste lag. På neste lag passer 
man på at skjøtene ikke kommer 

Buen trekkes i refleks når senene tørker og kryper i hudlimet.

på samme sted som på det første 
laget. Rett etter leggingen ser ikke 
buen så fin ut, et litt tykt ujevnt lag 
er hva man ofte ser. Fortvil ikke, for 
etter en 2 - 3 dager har det blitt et 
tynt fint lag. De finnes som regel 
flere måter å komme i mål på, men 
dette er en måte å gjøre det på som 
fungerer fint for meg. Kommer du 
på en annen og bedre måte å gjøre 
det på, så gi beskjed.
Lykke til!
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en kort innfØring i Historisk 
pÅkleDning
Flere konkurranser i historisk bueskyting foregår i 
historiske omgivelser. Ofte er det da et krav om å stille i 
en historisk påkledning. Når konkurranser blir avholdt 
på slike steder kan du bli nektet deltakelse uten en 
historisk drakt. Dette gjelder spesielt NM utendørs og 
konkurranser på middelalder-/vikingfestivaler.

Av Vibeke Hanvold Larsen og Are Onstad

Det å skaffe seg en historisk 
påkledning krever litt egeninn-
sats. Den må enten lages, lånes, 
leies eller kjøpes. For at noe skal 
kalles en historisk påkledning må 
man over et visst nivå. Meningen 
med denne innføringen er at du 
skal skjønne hvor lista ligger for 
å kunne være sikker på å få delta 
på en historisk buekonkurranse 
med krav til historisk påkledning. 
Sliter du med å lage deg en, kan du 
eventuelt ta kontakt med en lokal 
middelalder-/vikingtidsgruppe.
Vi anbefaler å velge en påkledning 
som vil bli godkjent som tidlig mid-
delalder og vikingtid. Dette vil være 
et greit valg som gir deg størst 
valgmulighet når det kommer til 
deltagelse i bueskytter konkur-
ranser på historisk grunn. I tillegg 
er dette en tidsperiode som ikke 
har spesielt krevende tilpasning og 
søm. Disse draktene er enkle å sy.
Det finnes få konkrete kilder som 
forteller oss eksakt hvordan klærne 
så ut i vikingtid, vi har noe mer å 
gå etter når det kommer til bekled-
ning i middelalderen. Derfor blir 
det noen antagelser, men det finnes 
en del ting vi med sikkerhet kan si 
at IKKE fantes.

FOTTØY:
Velg: Vrangsydde sko. Alternativt 
nøytrale sko. Ensfarget brune/
svarte og helst i skinn. Militærstøv-
ler kan gå. 
Ikke velg: Crocs, joggesko, sports-
sandaler eller lignende
Bokanbefaling: Skoboken. Dette er 
en enkel liten bok med mønstre til 
noen sko fra denne perioden.

BENKLÆR:
Velg: Hoser eller trange bukser 
til middelalder, løsere til viking-
tid. Ull eller lin. Har man en lang Bueskytter i antrekk anno første havldel av 1300-tallet.
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kjole, står man friere med tanke på 
bekledning på bena, men hold det 
nøytralt.

Ikke velg: Joggebukser, shorts, 
jeans, vind-/regnbukser eller buks-
er med lårlommer

Hoser finnes i mange former 
men kanskje de enkleste å lage 
er også basert på Bockstensfun-
net. Se http://www.alternaliv.se/
histvarld/draekter/1300soldat/
1300soldat_hosor.html for feste og 
syinnstruksjon

OVERKROPP:

Velg: kjortel eller kjole i ull/lin. Se 
nedenfor for mer informasjon. 
Ha gjerne et belte i livet. Det var 
gjerne smalt og langt. 
Ikke velg: Strikket genser, jakke, 
synlige bukseseler, bunadsskjorte 
eller lignende

Dette er en kjortel løslig basert på 
Bockstensmannens kjortel. Den 
kan sys med enten sidekiler eller 
som originalen både kiler på si-
dene og foran og bak. Mer info om 
hvordan denne kan lages kan du 
finne på: http://www.alternaliv.se/
histvarld/draekter/1300soldat/
1300soldat_kjortel.html

HODEPLAGG:
Velg; Nålebundet lue, filtlue, kveiv 
og/eller hette
Ikke velg: Caps, skyggelue, strikket 
lue eller pannebånd.

FARGER:
Velg: Farger som naturlig fore-
kommer i naturen. Se Wikipedia 
– plantefarging for fargeeksempler. 

I tillegg kan man bruke stoff med 
sauens naturlige farger, naturhvit, 
brun og grå.
Ikke velg: Knall farger. Enkelte 
farger, som purpur, var forbeholdt 
kirken/adel.
Følger du ovenstående vet du hvor 
lista ligger. Sikt gjerne høyere 
enn minstemålet, men bruk ikke 
Hollywood som inspirasjonskilde. 
Ta heller en kikk på www.1308.no 
– artikler – draktkompendium for 
tidlig middelalder og mønster på 
kjortel og kjole. Ellerwww.bue-
forum.no – historisk gjenskaping 
– tilbehør og drakt for informas-
jon om bl.a. drakt i yngre og eldre 
jernalder (vikingtid), eller bla deg 
gjennom de forskjellige draktene 
du finner på historiska världer.


