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To av Bjørnar Rønningen sine amerikansk-indianske kreasjoner. 

Til venstre en penobscot, som vant tittelen "Årets helvedbue" på NM! 
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Lederen 
 
Et nytt år går mot slutten og utendørs bueaktiviteter 
går for de fleste inn i hvilemodus. Innendørs 
aktiviteter i form av bue- og pilmaking tar beslag på 
mer av vår tid. 
 
Vårt årlige ”Buemakerseminar” på Hamar er ment 
som en inspirasjonskilde til akkurat dette. Jeg tror 
nok deltakerene kunne dra hjem med ny inspirasjon 
etter to dagers seminar, hvor indianerbuer og 
hornbuer ble presentert. 
 
Årets utendørs NM på Vikinggården Maurenga samlet hele 80 deltakere. 
Undertegnede var rimelig spent på hvordan årets nye konkurranseform ville bli 
tatt i mot, men kunne puste lettet ut etter at lørdagens øvelser var overstått uten 
store problemer. 
De fleste tilbakemeldinger var veldige positive og det var svært gledelig. 
 
Neste år vil Avaldsnes på Karmøy bli vertskap, med Haugeland 
Bueskytterklubb, Karmøy Vikingklubb m.fl. som arrangører. Det kan bli 
spennende med et NM i ekte vikingmiljø. 
 
Et nytt NM i 3D Jakt var også planlagt i år, men dessverre måtte dette avlyses, 
da arrangørene fikk uforutsette problemer og påmeldingen var svært dårlig. 
Vi gir oss ikke, og prøver igjen neste år. 
 
Neste års innendørs NM vil gå i Moss Bueskytterhall, som tidligere. Det skal bli 
spennende å se om noen forbedrer sine rekorder fra årets ”Trippel”-runde, som 
jo ble innført i år. 
 
Vårt årsmøte er like etter NM-skytingen, og jeg håper flere av våre medlemmer 
tar seg tid til å delta og påvirke NL’s framtid. 
 
Da vil jeg til slutt ønske dere alle en riktig God Jul oog et Godt Nytt År. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingar Abrahamsen 
Mob.: 45487025 
E-post: inab-arrows@live.no
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Native north American bows  
Av Bjørnar Rønningen 

 
”Native north Americans ” (indianere) forbindes ofte med pil og bue.  300 
stammer med div. undergrupper danner et komplisert bilde av et folkeslag som 
brukte pil og bue som jakt og krigsvåpen.  Det er vanlig å dele inn det før-
columbiske indianske Amerika i 8 områder. Eastern woodland, south-east, mid-
west, plains, south-west, great basin, plateau og  north-west. Temaet er stort og 
jeg vil I denne artikkelen konsentrere meg om eastern woodland, plains 
indianerne, litt om syd-øst og mid-vest og noe sør-vest med hovedvekt på 
Apache. 
 
Nord-øst stammene besto 
i  hovedsak av to 
hovedgrupperinger : 
Algonkinske stammer og 
Irokesersamfunnet med de 
6 stammene Onandaga, 
Oneida, Cayuga, Seneca, 
Mohawk og Tuscarora. De 
algonkinskspråklige 
stammene var blant annet 
wabanakisamfunnet med 
Penobscot, Micmac, 
Abanaki, Maliset og Pequot, samt Wampanoag, Delaware og Powhatan. Litt 
lengre vest befant Shawnee stammen seg. Buene til disse folkeslagene er stort 
sett helvedbuer. Lange og korte om hverandre med solide nokker og stor 
variasjon i design.  
 
Lengden på buene kunne være fra 50-70”. Laget i treslag og tresorter som var 
typisk for regionen. Bjerk, ask,alm og hickory. Designet kunne være en enkel 
langbue med litt stivhet i grepet og bøy som en engelsk langbue eller med 
moderat eller ekstrem refleks i tuppene. Det finnes mange defleks/refleks buer 
fra denne regionen. Det er også et stort utvalg av typiske flatbuer med 
innsnevring i grepet. Noen buer har ”scallops” langs den ene siden av buen. Et 
merkelig design, som sannsynligvis har noe med kamuflasje å gjøre. 
”Scallopsene” har ofte farger i rødt, grønt, orange og noe sort. En annen spesiell 
bue fra denne regionen er dobbeltbuen fra penobscot/micmacstammene. Buen 
har en liten bue montert på ryggen av hovedbuen og fra denne buen går det en 
streng ned til hver av nockene på hovedbuen.  Disse buene får forbausende lite 
stringfollow. Buene har fantasifulle nokker. Litt kraftige og overdimensjonerte, 
med fantasifulle utskjæringer av menneskehoder, dyrefigurer eller noen enklere 

Eastern  woodland  helvedbue med ”scallops” 
 



 6 

løsninger. Strengene er ofte laget av råhud og plantefiber. Buene har ofte 
mønster i farger som rødt, blått og grønt 

 
 

Penobscotbuene var 
kjent for sin lange 
rekkevidde.  Gjennom 
siste halvdel av 1600 
tallet og utover på 
1700 tallet klarte 

penobscoter og micmacer med dobbeltbue og hamle opp med engelske 
nybyggere som brukte altfor lang tid med å lade muskettene sine. En artig 
sammen likning er den engelske langbuens storhetstid kontra armbrøsten i 
Europa mellom 1300-1500. 

 
Den kanskje mest berømte av eastern woodland 
buene er ”sudbury” buen fra 1660. Tatt fra en 
fallen Wampanoag av en engelsk nybygger og 
hengt på veggen som et trofe. Der hang den visst i 
mange år. I dag befinner den seg på 
Peabodymuseet på Harward university i Boston. 
Dette er den eneste hele buen som er bevart fra 
dette området. Alle andre buefunn fra denne 
regionen er kun fragmenter. Indianerene fra denne 
regionen oppgav buene sine på 1700 tallet og gikk 
over til kruttvåpen som var introdusert av 
europerne.   Vi kan bare forestille oss hvordan det 
har vært. Disse folkeslagene ble mer eller mindre 
utradert av sykdommer, bragt med seg av den 
hvite mann, krigføring og sultkatastrofer. Buene 
forsvant også. Men vi vet litt om hvordan det var. 
Det finnes flotte tegninger av irokesiske buer, 
sudburybuen, penobscotbuer og mye mer.  
 
Sudburybuen tegnet av Steve Allely. Hickory 
flatbue 67” 
 

Penobscot/Micmac 
dobbelbue 
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Sør-øst stammene 
De typiske sørøst stammene som Cherokee, Choctaw, Seminole , Creek  og 
Chicasaw, tilhører mye av den samme helvedbuetradisjonen som de nordøstlige 
stammene. Vi finner innslag av mer eksotiske tresorter som osage orange og 
mulberry i tillegg til hickory og alm. Flere buer er bevart og befinner seg på 
diverse museer. Den mest kjente pil og buesamlingen i USA er Grayson-
samlingen. Denne samlingen av buer fra hele verden inneholder noen meget fine 
buer i osage orange fra Choctaw stammen. 

 
 
Choctaw bue i osage 
orange 
 
 
 
 
 

Andre kjente buer fra denne regionen er den klassiske cherokeebuen. Langbue 
med ingen, eller moderat refleks i tuppene. Buen har kraftige nokker og er kjent 
for en real rekyl eller håndsjokk. Refleksen i tuppene bedrer dette noe. 
 
Midt-vest stammene 
Dette området strekker seg fra osagestammen  i sør med sine pyramidebuer, 
korte flatbuer i osage orange, videre oppover mot de store sjøene hvor stammer 
som Potawatomi, Kickapoo, Fox, Sauk, Menomini, Ottawa og Ojibwa 
(Chippewa) holdt og fortsatt holder til. Her er innslaget av buer med ”scallops” 
meget stort. Området grenser til irokesernasjonene og mange regner deler av 
midt-vest som en del av nord-øst. Santee-sioux som holdt til i 
Minnesotaregionen var også en del av midt-vest kulturen. Vi finner også noe 
innslag av senebacket rytterbue blant disse Sioux stammene. 
 
Præriestammene 
De yngste indianerkulturene befant seg her.  Rytterkulturer.  Spanjolene bragte 
med seg hester på 1600 tallet.  Præriestammene hold til fra Texas i sør og helt 
opp til nord Dakota. De typiske præriestammene var Blackfoot , Lakota Sioux, 
Crow, Arikara, Mandan, Cheyenne, Arapaho ,Pawnee og de mer sørlige 
stammene som sør-Cheyenne, Kiowa, Kiowa apache og Comanche. 
Blant de nordlige stammene var den korte rytterbuen vanlig i tre hovedvarianter. 
Komposittbue i horn eller Gevir ”elk antler”, senebacket  trebue og helvedbue.  
Hornbuene var sjeldne. De ble laget av ”bighorn sheep” Den store amerikanske 
villsauen som lever i Rocky Mountains. De ble til gjennom en omstendelig 
prosess med koking og retting av horn, tilpasning av stykker som skulle settes 
sammen og limeprosesser som trengte lang tørketid. Buen var enda mer vanlig 
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blant Shosonene. ”Saueeterne” som holdt til lenger nord –vest, i  
Yellowstoneområdet. Buen var laget i ett stykke eller to stykker horn som var 
spleiset på midten. Buen var senebacket. Horn var optimalt i kompresjon, og  
senebacking var overlegent  i strekk. Til sammen ble dette en meget kraftig bue. 
Buene var korte. 30-38” Forsynt med en refleks i grepet og litt refleks i tuppene 
tålte buen et meget langt trekk. Det sies at den skjøt tvers gjennom en bøffel på 
2-3 meters avstand. Den andre buen av disse typene var den som var laget i 
gevir. Samme prosess, men en litt lengre bue. Den andre hovedvarianten og 
enda mer vanlig var den senebackede trebuen. Mellom 40-56” og laget for det 
meste i ask med noe innslag av andre tresorter.  Buen hadde fra moderat til 
ekstrem refleks i grepet og kalles ofte for en måkevingebue. Et mer moderne og 
flåsete navn som har blitt brukt i senere tid er sykkelstyrebue.  Buen ser ut som 
en måke i flukt når den er nedstrenget. Refleksen i grepet får buelemmene til å 
reise seg oppover. Buen var ofte dekorert med pels, perler og annen kunst og 
som oftes var det montert en hestehårstupp på den øverste nokken. Menneskehår 
forekom også.  I noen tilfeller var buen i tillegg til senebackingen backet med 
slangeskinn, som beskyttet buen mot fuktighet og slitasje. Jeg har laget en slik 
måkevingebue  på  53”. På 26” trekk leverer den 65#. Den er rask og utrolig 
morsom å skyte med. 
 
Den aller vanligste buen var den korte helvedbuen med litt refleks i grepet og litt 
tynnere tupper. Laget i hickory, osage orange og treslag som tålte en solid 
omgang med juling. Det var ikke vanlig å senebacke osage da osage tåler det 
meste. Buene hadde mye dekor og fargene rødt, grønt, blått og svart var vanlig 
med innslag av lilla og gult. Grepet var ofte et stykke pels eller tøy, surret med 
sene eller med en ekstra reserve buestreng. 
 
Lakota stammene hadde en spesiell tradisjon når de høstet bueemner. Buen 
skulle lages i treets vokseretning.  Den øverste lemmen på buen var tuppen på 
treet. Det samme gjaldt pilene. Slikt var viktig for et folkeslag som hadde dyp 
respekt for naturen og som trodde at naturen (gudene) fortsatt levde gjennom det 
de høstet. Buen ble bundet rundt en stamme (tre) som ”greenwood” og fikk 
tørket inn den ønskede refleksen. 
 
Strengene på disse buene var laget av sener. Med stort sett to kordeller. Nokkene 
var ofte doble på den nederste lemmen og enkel på den øverste. Strengen var 
festet i en kraftig knute nederst og forsynt med renneløkke på den øverste. Buen 
skulle være rask å strenge. Nå får jeg nok en assosiasjon. Til den skandinaviske 
hedebybua og hvordan nokkene er utformet.  Den skulle sikkert også være lett å 
strenge. 
 
Skytestilen til prærieindianerne var et litt skråstilt grep. De dro rett opp til 
armhulen og slapp pilen på  2-3 meters hold.  Som jaktvåpen til hest var denne 
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buen utrolig effektiv. Det går en historie om spissene på pilene. Lakotaene skilte 
mellom jaktpiler og krigspiler. På jaktpilene var de flate og meget spisse 
spissene stående, og på krigspilene var de liggende.  Det handlet om at bøffelen 
hadde stående ribben og mennesket liggende. Pilen skulle passere to ribben, 

trenge lett 
gjennom og 
forårsake rask 
død.  Pundstyrken 
på buene er 
oppgitt fra 40-
60#. Pawnee 
stammen var 
kjent for sin 
forkjærlighet til 
ekstra tunge buer 
 

 
Sheep horn bow  
 
 
Sør-vest stammene 
 
Sør-vest stammene holdt til i nåværende Arizona og New-mexico.  De m st 
kjente stammene er Apache, Navajo, Pueblo og Hopi. Her finner man noen av 
de eldste indianerkulturene i  nord amerika. Pueblo og Hopi stammer fra 
urfolket Anazazi.  De bodde i adobe byggverk. Urtidens svar på drabantbyer. Et 
finurlig boligblokksystem med stiger og etasjer. 
 
De mest kjente apachene var Chiricahua, Mescalero og Jicarilla. 
Chiricahuafolket kjenner vi best gjennom historien om Mangas Coloradas, 
Cochise, Geronimo og Naiche. Disse folkene var de siste som overga seg. Dette 
skjedde i 1880 årene. Etter ”little big horn” og før massakren ved Wounded knee  
i  1890. Buene hadde de kastet for lengst. Winchester 1873 repeter rifle var 
tingen. Men før det så var apachene noen djevler med pil og bue. Med korte 
kraftige buer og 40-50 piler i hvert kogger spredte de skrekk og gru blant alle 
sine fiender. Og de verste fiendene var us army. Når pilene var skutt bort gikk 
de løs på det som var med kniv. Apache med kniv var livsfarlig. Det 
amerikanske forsvaret lærer opp soldater den dag i dag i nærkampteknikker som 
stammer direkte fra apachene. 
 
Buene var av to typer. Vanlig tradisjonell enkelkurvet kort bue og dobbellkurvet 
bue med ekstrem refleks i grepet. Dobbelkurvebuene var stort sett senebacket 
for å tåle den enorme refleksen. Buene så ut som en liggende B når de var 
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oppstrenget.  Enda mer brutal refleks enn på præriebuene. Enkelkurvebuene var 
ikke senebacket. Ofte laget i Osage orange og Mulberry.   
  
 
Pil og bue var det vanligste jakt og krigsvåpen blant de nord amerikanske 
stammene. Ved siden av lanse, klubbe øks og kniv.  Barna i stammene vokste 
opp med bue og lærte tidlig å både lage og skyte med pil og bue og bueskyting 
ble traktert med stor kunst. En god indiansk bueskytter kunne uten problem 
plukke ned fugl fra himmelen med et velrettet skudd.  
 

Cherokeestamme
n praktiserer 
bueskyting den 
dag i dag. Utover 
dette så er mye av 
kunnskapen blant 
stammene gått i 
glemmeboken. Vi 
kan fantasere og 
filosofere over 
hvordan dette har 
vært. Men 
stammene har 
etterlatt seg en rik 
og mangfoldig 
kulturarv som 

ligger veldig tett opp til vår tid. Det finnes en mengde buer og piler på div. 
museer og i private samlinger. Av den grunn så vet vi en god del om hvordan 
buene så ut. Det lages enormt mange indianske buer og piler i dag. Enten som 
eksakte replikaer eller som indiansk inspirerte buer. La oss fortsette med det.
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Bueskyting; en lidenskap 
Av Janne Sivertsen    
Bilder: Roger Kvist 
 
Bjørnar Burdahl er grunnlegger og primus 
motor for Gaular Pildragarlag. I tillegg til å 
stå for opplæring i buemakerfaget, øver 
han teknikk med medlemmene. 
Ambisjoner på egne vegne har han også. 
 
-Noen ganger får jeg et glimt av hva som 
er mulig! Med engasjert røst legger han ut 
om gleden ved både det håndverksmessige, 
det historiske og det menneskelige aspekt 
ved hobbyen.  
 
      
        Bjørnar Burdahl i aksjon 
 
 -Hele grunnlaget for å kunne bygge en god bue og skyte bra med den, er 
kunnskap, erfaring og trening, sier han.  
 
De historiske buesortene Gaular Pildragarlag bruker, er basert på 
historiske funn av fragmenter og deler av buer, blant annet 
Holmegaardsbuen, en 10 000 år gammel bue funnet i Danmark. Burdahl 
synes det er viktig å grave i historien. Han uttrykker skuffelse over at folk 
ser ut til å ha glemt den viktige rollen buen har spilt. For som han sier: -
Den har skaffet mat i generasjoner. Burdahl sin erfaring tilsier at de 
gamle buene kan være like bra å skyte med som de moderne.  
 
Buejakt 
- Jakt med pil og bue har vært et hett diskusjonstema i media i det siste, 
fordi det er blitt foreslått tillat i en prøveperiode. Hvordan stiller du deg 
til dette? 
 
 – Meget positivt. Det må selvsagt kreves en skyteprøve, betalt 
jegeravgift og riktig og godkjent utstyr, sier Burdahl. Han legger til grunn 
positive erfaringer fra våre naboland Sverige og Danmark. Dessuten 
kommer han innpå det faktum at bare de beste skytterne vil makte å 
komme så nær innpå et bytte som skal til for å få inn et dødelig skudd. 
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–Samtidig forstår jeg de som er skeptisk, sier han. De ser gjerne for seg at 
buejakt innebærer at hvem som helst kan skyte vilt om seg med pil og 
bue. Personlig tror ikke Burdahl det er fare for ville tilstander i skogen, 
men han framhever igjen behovet for strenge regler.  
 
Gaular Pildragarlag 
Hans mål med buebygging og -skyting er å opparbeide seg mest mulig 
kunnskap og erfaring, for så å formidle det videre i et sosialt fellesskap.  
 
Medlemstallet i Pildragarlaget har økt jevnt og trutt siden etableringen i 
2009. Burdahl forteller at sammensetningen er variert, og at klubben 
består av alle slags mennesker, men stort sett lokale folk. Både unge og 
gamle av begge kjønn samles i gymsalen på Sande skule hver tirsdag 
mellom kl.18.15 og 22.  Dersom du skulle være interessert i å prøve deg, 
er det bare å ta kontakt med klubben, eller møte opp på trening. 
 

 
Bueskyttere på trening. 
 
Håndverket 
Buene blir laget av ”lauget”, som består av en håndfull 
håndverksinteresserte medlemmer. Buedrømmene blir realisert på 
sløyden om søndagskveldene. 
 
 - Hvordan lager dere en bue? 
 
 - Selve buen blir laget av ett trestykke. Krav til treslaget er at det må 
være sterkt, men samtidig elastisk, røper buemakeren. Blant hans 
favoritter er barlind, eik, ask, alm, bøk, lønn, kristtorn, rogn og hassel. 
Det er viktig at buen tilpasses den som skal bruke den, både når det 
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gjelder lengde og styrke. Jo sterkere bueeieren er, desto kraftigere må 
buen være.  
 
Det kreves mye tid og tålmodighet å fremstille buer, men Burdahl 
fremhever den store tilfredsstillelsen det gir å lage noe av flott 
råmateriale, for så å bruke det og oppleve at det fungerer. I samspillet 
med buen finner han ut hva som må flikkes på, slik at buen blir optimal.  
 
– Jeg får innsikt i hvordan buen virker og hvordan skytteren virker, sier 
han. Til syvende og sist er det menneskets håndtering av buen det 
kommer an på, så øving undervurderes ikke.  
 
Siktet 
Teknikkens hovedpunkt er siktet. I følge Burdahls instruksjon er det 
viktig at øyet er plassert vertikalt over pilen. Du skal ha fast forankring i 
munnviken eller ved kinnet når buen er spent. Det betyr at hånden, når 
den har spent opp buestrengen, må holdes i ro ved det faste 
ankringspunktet. Pilspissen skal sikte på målet. Men at pilen skal treffe 
der du sikter, er langt fra selvsagt. Ved prøving og feiling lærer du deg 
hvor mye du må justere siktet opp -eller nedover, alt etter hvilken lengde 
du skyter fra.  
 
Mesterskap 
Konkurransene man kan delta i, er mange og varierte. I disiplinen 
historisk bueskyting, er det to mesterskap per år: et innendørs og et 
utendørs. Her er hele rammen rundt viktig, alt fra historisk riktig antrekk 
til handelsboder på området og tidsriktige premier. Det er nesten som å 
gå tilbake i tid.  
 
– Disse konkuransene er mest sosiale og minst seriøse, smiler Burdahl.  
 
Bueskytteren innrømmer at selv om han ikke på langt nær trener så 
seriøst nå som tidligere, så er sesongens mål å slå den stående 
herrerekorden i lengdeskyting, som innehas av Ivar Malde. Rekorden 
hans er på 370 meter. Lengdeskyting er en av disiplinene innunder 
historisk mesterskap. Som navnet tilsier, er det om å gjøre å skyte pilen 
så langt som mulig.  
 
Presisjonsskyting er den andre disiplinen. Den blir avviklet ved skyting 
på en blink som er 24 x 60cm. Burdahl forklarer engasjert om 
konkurransen. - Man skyter tre piler fra hver av distansene 6, 12, 18, 24 
og 30 meter. Utøveren med høyest poengsum går av med seieren. 
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En liten rapport fra årets 
Buemakerseminar på Hamar 
 Av Ingar Abrahamsen 
 
Årets Buemakerseminar hadde samlet 19 deltagere fra både vestland-, sørland- 
og østlandsområde. Ajer Ungdomsskole var vertskap som tidligere. 
Det var flere interessante temaer, og det virket som de fleste var svært fornøyde 
med helgens utbytte. Vi hadde begrenset oss til fire temaer i år, da fjoråret viste 
oss at deltagerene savnet litt mer tid til egne arbeid og ikke minst utveksle 
erfaringer med hverandre. 
 
Tema 1: ”Indianerbuer” v/ Bjørnar Rønningen. 
Bjørnar hadde gjort et mektig forarbeide, hvor han kunne presentere flere 
replicaer av forskjellige buer fra diverse indianerstammer, som han hadde laget. 
Han tok også for seg de forskjellige stammene og hvor de holdt til. Bjørnar har 
også bidratt med en fin artikkel med samme tema i denne utgaven av Toxofil. 

 
Tema 2: ”Pilmaking fra bånn av”. v/Are Onstad og Bjørnar Rønningen. 
Are Onstad hadde takket ja til å vise oss hvordan man laget en pil fra firkant-
emne til ferdig pil, mens Bjørnar viste samtidig hurtigvarianten med ferdig 
rundskaft. Begge tok utgangspunkt i en ”Livery Arrow”, som er en engelsk 
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krigspil med innlagt hornforsterkning i nocken. Her fikk vi se hele prosessen fra 
høvling av firkant til åttekant og pussing. Innfelling av bein, montering av fjær 
og ikke minst surring med silketråd. Resultatet for begge var upåklagelig. 
 
Tema 3: ”Hornbuer” v/ Ivar Malde. 
På søndag var det Ivar Malde’s tur til å fortelle og ikke minst vise en del av 
prosessen det er å lage en hornbue. Lars Hoen bidro også med sin erfaringer. 
Her fikk vi både høre, se og føle på komponentene til en hornbue i form av 
sener, horn og lim. Eksempler på ferdige, halvferdige og ikke like vellykkede 
eksempler. Nøkkelord for å bygge en hornbue er NØYAKTIGHET og ikke 
minst TOLMODIGHET. Mange ble inspirert og kanskje får vi se flere 
selvproduserte hornbuer på fremtidige NM. Ivar vil nok komme med en 
utfyllende artikkel i bladet vårt etter hvert. 
 
Tema 4: ”Skjerping av 
buemakerutstyr”, v/Are 
Onstad. 
Siste tema på søndag var 
skjerping av buemakerverktøy. 
Dette var absolutt et tema hvor 
Are viste sine kunnskaper. Han 
tok for seg forskjellige 
brynesteiner og bruken av dem 
på høvelstål, skavkniv og 
hvordan man setter opp en 
sikling. Vinkelen var her et viktig 
moment. Her var mange tips til 
oss som ikke var veldig gode på 
akkurat dette. 
 
Evaluering: 
Seminaret ble avsluttet med en 
kort evaluering før en del startet 
på en lang hjemtur. Noen var 
opptatt av at ”gamle” temaer 
kunne komme igjen. Dett er 
viktig, slik at vi også kan få 
rekruttert nye buemakere til våre 
seminar. 
 
Takk til våre eminente bidragsytere Bjørnar, Are og Ivar. 
Vi ser fram til nytt seminar neste år, med nye spennende temaer. 
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Buemakerprofilen 
Av Ingar Abrahamsen 
 
Buemakerprofilen denne gang er Per Onsrud. 
Per er 1958-modell og leder i 
Middelalderforeningen i Hedemark og en av 
våre mest produktive buemakere. Han har 
laget buer siden han var en guttunge. Det ble 
buer av både greiner og brøyestikker i 
bambus den gang. Etter en pause, startet han 
opp med litt mer seriøs buebygging i 2003. 
Et buebyggerkurs med Truls Erik Dahl gav 
ny giv og interesse for faget. 
 

- Hvilke typer buer lager du? 
 
- Det blir mest laminerte buer, men jeg 

lager også ganske mange barnebuer i heltre. Jeg er opptatt av at at buen 
skal være effektiv og at kunden skal få en bue som varer. 

  
- Hvilke treslag foretrekker du? 

 
- Ofte bruker jeg ask eller hickory som rygglaminat, men hvit-eik eller bøk 

blir foretrukket som buklaminat. Valnøtt kan gi en fin pynteeffekt som 
mellomlaminat. 

 
- Hvilket treslag benytter du til piler? 

 
- Benytter som regel cederskaft fra ”Tradbow”, men det viktigste er at 

pilene er tilpasset buen og skytteren uavhengig av treslag. 
 

- Hva er dine viktigste hjelpemidler i buebyggingen? 
 

- Her kommer vi nok ikke utenom båndsag og skavhøvel. 
 

- Prosjekter i fremtiden? 
 

- Jeg har veldig lyst til å lage viktorianske buer fra 1800-tallet. Dette er 
spennende og vakre buer som tiltaler meg veldig. 

 
Per er som sagt veldig aktiv i middelaldermiljøet, og han syr også tidsriktige 
klær for den som måtte ønske dette.  
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Ild! 
Av Glenn Eriken / MalaWolf 
 
Å befatte seg med fortidens forhistoriske mysterier kan gi mange utslag. Et av 
de største mysteriene er hvordan vi først klarte å temme ilden. Funn fra Israel 
tyder på at vi har hatt kulturbasert kontroll på ilden i 700.000 år. Det er så lenge 
siden, det er faktisk fra tiden før oss - fra da Homo Erectus en annen 
menneskeart vandret rundt i Israel og i Asia. Ilden er kanskje den største 
revolusjonen noensinne mht teknologisk frmskritt. Uten ild er vi på mange måter 
ikke fullverdige mennesker. Det store spørsmålet blir da HVORDAN lagde de 
ild her på bjerget i steinalderen? 
  
Om vi ser på de funn som er av betydning i denne sammenheng vet vi faktisk 
forsvinnende lite om dette emnet. Det har riktignok sin naturlige forklaring, da 
materialene som benyttes lett forvitrer og i liten grad etterlater seg spor vi kan 
tyde. Så hva leter vi etter? Hvilke metoder kan man ha brukt? 
 
"Fire by friction" er ett emne som du kan finne mye informasjon om på Nettet. I 
all hovedsak dreier det seg om at man ved hjelp av muskelkraft skaper 
friksjonsvarme ved å slå eller gni to elementer sammen. Så hva vet vi om 
historien bak friksjonsvarme og de aller første bålene? 

  
Fra høyre mot venstre: 
kreftkjuke, skinnpose av 
hjernegarva hjortekalv 
med knusk, knuskfjon, 
slagstein av flint, og 
tennstein av markasitt, 
hel knuskkjuke 
 
Da vi europeerene fikk 
karret seg over 
Atlanterhavet på 
begynnelsen av 1500-
tallet møtte de kulturer 
som fremdeles benyttet 

steinalderteknologi for å overleve. En av disse teknologiene var buedrillen og 
hånddrillen. Prinsippet er som følger; man snurrer en spindel av tre rundt dens 
egen akse mens man samtidig utøver ett bestemt trykk nedover på ett 
spindelbrett. I spindelbrettet er det en liten fordypning. Friksjonsvarmen mellom 
spindelen og spindelbrettet vil føre til at det dannes kullstøv. Ved å øke antall 
omdreininger og trykket nedover frigjøres mer energi som antenner kullet slik at 
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man får en glo. Treverket som benyttes her må være porøst. Jeg har hørt at selje 
og or er egnet til dette formålet - men det gjenstår for meg å få testet dette i 
praksis. 
 
I Asia er man velsignet med bambus. Dette grasset som kan benyttes til alt. 
Absolutt alt. Bruken av bambus er sannsynligvis årsaken til at man i Asia ikke 
finner den samme mengden redskaper av stein  i de eldste kulturlagene som vi 
finner i andre deler av verden. Steinredskapene er rett og slett unødvendige. 
Friksjonsvarme ved å gni bambus mot hverandre i ulike varianter brukes 
fremdeles den dag i dag blant de eldre kulturene på Papua New Guinea.  
 
Hva vet vi om fyrtøy fra steinalderen i Europa? La oss først slå fast at det gjerne 
kan ha eksistert grupperinger og kulturer hos oss som har benyttet seg av hand-
/buedrill - men vi har ingen funn som kan bevise dette. Gode bevaringsforhold 
når det kommer til treverk er sjelden vare her oppe i nord. At det ikke finnes 
slike spor i funnmaterialet betyr bare at vi ikke vet med sikkerhet om de kjente 
til denne teknologien. Personlig har jeg et lite håp om at undervannsarkeologien 
kan klare å fremvise noe slikt. Store områder i tilknytning til Jæren, og ikke 
minst den gamle danske kystlinje ligger i dag under vann, og vil derfor kanskje 
kunne skjule slikt organisk materiale.   
 
Så hva har vi funnet? På Øtzi ble funnet rester etter ett effektivt fyrtøysett, 
bestående av knuskkjuke (Fomes fomentarius), rester av pyrittkrystaller og flint. 
Det ble ikke funnet noen slagstein av flint på Øtzi, men dolken han hadde i slira 
kunne sikkert ha blitt benyttet i et nødstilfelle. I Danmark er det funnet flere 
slike slagsteiner av flint fra yngre steinalder og bronsealder. Pyritt er det ikke 
funnet mye av, men igjen har dette med bevaringsforholdene å gjøre. Pyritt og 
markasitt er et mineral som består av jern og svovel. Jern oksiderer med tiden, 

det ruster rett og slett vekk. Derfor var det 
særdeles spennende da de kunne konstatere 
mikroskopiske pyrittkrystaller i pungen på 
livbeltet til Øtzi, sammen med rester av 
knuskkjuke.  
 
Død stående bjørkestamme full av knuskkjuker 
 
Slagsteiner av flint har mange funn av - over en 
svært lang periode. Helt fra yngre steinalder (og 
frem til fyrstikkens inntog på 1800-tallet har 
man benyttet flint til fyrtøy). Flint er hardt, 
svært hardt - hardere enn jern. Derfor er flint 
egnet som slagstein.  
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Ved å slå flint mot en pyrittholdig stein, vil den harde flinten skrape av små biter 
av jern og svovel. Energien fra slaget skaper friksjonsvarme som antenner 
jernbitene - og resultatet er en skur av små , relativt kalde og kortlevde gnister. 
Svovelet gjør at gnistene dannes lettere. Slike slagsteiner får helt spesielle 
slitemerker. Over tid blir de svært skarpe eggene avrundet og sløve. 
Eksperimenter gjort ved Leijre Forsøkssenter i Danmark med flint og pyritt gav 
slitasje på slagsteinene. Slitasjesporene var av identisk karakter sammenlignet 
med slagsteiner funnet ved utgravninger fra yngre steinalder og bronsealder. 
Som en morsom kuriositet kan det nevnes at det er funnet flintdolker, hvor 
skaftet på dolken har slagsteinspor. En slags "Swiss Army Knife" fra 
steinalderen. 
  
I tillegg er det slik at flint og pyritt/markasitt finnes naturlig i visse geologiske 
formasjoner, som feks i de hvite klippene ved Dover i England, eller Calais i 
Frankrike. Pyritten ligger side om side med flinten i kalkstein/krittlagene. Du 
kan gå på stranden på Dover og plukke begge deler. Det er derfor lett å tenke 
seg et scenario hvor mennesker har sanket flint, kanskje grovtilhugget emnet på 
funnstedet - og benyttet pyritt som slagstein ved en ren tilfeldighet. I godt 
dagslys seg man ikke gnistene som oppstår - men lukten er umiskjennelig. Det 
lukter bål - det lukter ild. Assosiasjonene er knyttet til flere sanser.  
 
Tilbake til nåtid. Pyritt, markasitt eller svovelkis er ganske vanlig. I følge 
geologiske oppslagsverk skal mineralet finnes i hele Norge. Utfordringen ligger 
i å finne pyritt som tåler den hardhente behandlingen det er å bli banket på uten 
at den går i oppløsning. Pyritt selges også i diverse butikker på nettet, eller på 
turiststeder som feks Naturhistorisk museum i Oslo, eller på Blaafarveværketi 
Modum. Min erfaring er likevel at denne pyritten er pen og se på, men lite 
anvendlig til å slå på. Ofte er det frakturer i krystallene som gjør at den 
smulderer opp etter få slag. Selv har jeg en tromlet bit med pyritt som er kjøpt 
på steinbutikken ved Blaafarveværket. Jeg antar den kommer fra Spania, da de 
store populære krystallene hentes fra gruver der. I vår sammenheng derimot er 
det av mye større interesse å fa tak i markasittknoller som er noe mer værbitte. 
 
Tilfeldigvis fikk jeg via kommentarfeltet på Youtube ett tips fra en kar som og 
hadde postet en video av sitt forsøk på opptenning med pyritt, flint og 
knuskkjuke om slike gode markasittknoller; www.paleosite.fr - et museum 
dedikert til neanderthalerkulturen i Europa. I deres butikk selges det fyrtøysett 
bestående av flint, markasitt og knuskkjuke. Jeg sendte en mail til butikken - og 
de var villig til å sende meg steinene pr post. Fantastisk! 
 
Knuskkjuker har jeg sanket et par somre nå. Så jeg har et fint lite lager av knusk 
her hjemme. I sommer har jeg også endelig klart å finne et par kreftkjuker 
(Inonotus obliquus). Begge disse soppene har den utrolige evnen at de kan fange 



 20 

de kalde, kortlevde gnistene og få gloen til å vokse. I tillegg vil svovelstøvet 
som danner seg ved slag mot pyritten gjøre soppen enda mer lettantennelig. 
Begge vokser på bjørk. Knuskkjuken vokser på døde bjørkestammer, mens 
kreftkjuken vokser på levende trær.  
 
Når det gjelder slagsteinen av flint, har jeg etterhvert funnet ut at det er viktig 
med en stein som ligger godt i handa, og som har en viss tyngde. Små og for 
lette steiner er vanskeligere å bruke. De første gangene man forsøker få gnister, 
må man slå mange slag. Dette er fordi jernet i pyritten oksiderer/ruster. Man slår 
vekk det oksiderte laget. Når dette er gjort vil man om det er mørkt nok kunne 
observere en sky av små gnister som oppstår når slagsteinen treffer pyritten med 
nok kraft. 
  
For å starte en glo må vi ha knusk. Jeg har funnet ut at ved å skrape med en kniv 
(eller et flintavslag) på knuskkjuke - får man samlet en haug med knuskfjon. 
Dette er en teknikk jeg så BBCs Ray Mears bruke i en episode av "Paleolithic 
Britain". Den teknikken fungerer utmerket. Jeg samler en liten haug med 
knsukfjon, som jeg anretter oppå en bit med hard kjuke. Fjonet antenner lett men 
brenner raskt (pga stor overflate vs volum). Den harde kjukebiten brenner sakte, 
da den har liten overflate vs volum. En hard kjukebit vil hjelpe til med å ta vare 
på gloen. 
 
Etter noen forsøk har jeg funnet en teknikk som fungerer greit. Jeg anretter et 
rede av tennbart matreriale, feks tørt gress. De tykkeste stråene ytterst i redet, og 
finere tynnere strå innerst. I midten av redet legger jeg noen mindre biter med 
hard knusk. Over disse legger jeg en haug med knuskfjon. Når alt dette er klart 
er det på tide å finne frem slagstein og pyritt. Jeg slår med slagsteienen på skrått 
ned mot knusken i redet, raskt, med mange fortløpende repitisjoner. Etter 15-20 
slag stopper jeg og vifter med handa over redet for å skape en lett luftstrøm og 
ser om en glo har dukket opp. Når jeg ser at jeg har fanget en gnist, passer jeg på 
at det ligger nok knusk rundt der gloen er slik at den kan vokse, og så blåser jeg 
lett på den. Etterhvert øker varmen fra knuskhaugen, hvor gloen vokser. Så 
bretterjeg redet over gloen og blåser til jeg blir blå i trynet. For hvert blås kan du 
kjenne varmen øke fra redet. Rett før det antennes kjenner du varmen svært 
godt. Det er et godt tegn. Da er det sekunder før du har ild! 
  
De første gangene må du slå mange slag. Deretter går det raskere og raskere. For 
meg er dette utrolig stas, et koblingspunkt til forhistorien. Et kikkehull inn i den 
aller eldste historie. Prøv det, og jeg garanterer at du vil kunne føle steinalderen 
på kroppen, i det minste i et øyeblikk eller to. 
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Vikingmarkedet på Bronseplassen, juli 2012 
Av Lars Hoen 
Foto: Gorm  
 
Vi ville i år prøve å få bueskytterkonkurransen litt mer spennende både for 
publikum og deltagere enn den har vært tidligere. Vanligvis har konkuransen 
gått ut på at alle deltagere har startet med tre piler hver. Piler som bommer på 
skiva pluss dårligste pil (eller to dårligste, for å få litt fortgang) går ut. 
Sistemann som har piler igjen vinner. For publikum blir det ganske kjedelig, en 
haug folk står å skyter, innimellom går noen ut og til slutt står en eller annen 
igjen og vinner. Grasset gror. Et enda dårligere alternativ på et marked er 
poengregning. 
 
Det skulle skytes både fredag, lørdag og søndag. Etter erfaringer fra forskjellige 
konkurranser, bl.a på middelalderfestivalen i Tønsberg bestemte vi oss for å 
prøve et slags cup-system, med forskjellige skyteformer. Kvalifiseringen var 
forholdsvis lik tidligere med dårligste pil ut. Men vi prøvde å få det litt kjappere 
ved at deltagerne bare fikk to piler hver, og at avstanden ble økt for hver runde. 
Det ble skutt til det var 8 skyttere igjen. 
 
De 8 går til kvartfinale, der to og to etter loddtrekning møtte hverandre til 
hurtigskyting. Skytteren med flest piler stående i skiva etter 30 sekunder vinner. 
Ved likt antall piler vinner den som har pila nærmest midten. Såvidt jeg husker 
klarte ingen mer enn 6 piler, men skytterne må selv sørge for at de har nok piler. 
 
De fire vinnerne går videre til semifinaler med «Løpende Pil» Igjen to og to mot 
hverandre etter loddtrekning .  De har tre piler hver, og starter med buen i den 
ene handa og en pil i den andre. Løper 10-15m fram til skytelinje, (ikke lov å 
sette pila på strenga før de er framme, sikkerhet) Skyter mot hvert sitt mål på 10-
15 meters avstand. Løper tilbake, henter ny pil, løper fram og skyter, henter 
tredje pil, skyter og løper tilbake. Flest treff vinner. Ved likt antall treff vinner 
førstemann i mål. Både i kvartfinaler og semifinaler er det best om skytterne 
skyter mot hvert sitt mål, det gjør det lettere for tilskuerne å følge med på hvem 
som leder. 
 
To vinnere til finalen. Siden det var grei avstand til publikum brukte vi 
«langhold», opp i heia på ca 40-50 meters avstand. Hver skytter skulle skyte to 
piler. For at tilskuerne kunne følge med skjøt de hver sin gang. Om det stod likt 
skulle det skytes en tredje pil, om det fortsatt var likt skulle beste pil avgjøre. 
Begge finalistene fra fredag og lørdag var kvalifisert til «Superfinale» på 
søndag. Sånn sett hadde det ikke vært nødvendig å skyte disse finalene. Men det 
er morsomt. 
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Søndag ble det skutt kvalifisering på vanlig måte, men den fortsatte til det bare 
var fire skyttere igjen. Disse fire møtte de fire som var kvalifisert fra fredag og 
lørdag til kvart- og semi-finaler på samme måte som dagene før. Alle hadde alså 
tre sjangser for å kvalifisere seg til de siste kvartfinalene. Etter semifinaler 
møtes de to beste i «Superfinalen» til slutt, der «Markedsmesteren» ble kåret. 
 
Vi hadde tenkt ut en alternativ finale om det skulle bli for trangt for langhold 
med tanke på publikumssikkerhet. Begge skytterne skulle få tre pinner med et 
mål, fx et eple, på. Førstemann til å ta ned alle sine mål ville være vinner. Denne 
brukte vi ikke. Vi slo også sammen dame og herreklasse. 
 
Men vi hadde en egen klasse for «jyplinger». Vi ville ikke la de minste løpe med 
piler i handa, eller skyte hurtigskyting med publikum rundt seg, så de skjøt 
samme kvalifisering som de voksne, og til slutt finale mot et kålhode foran en 
halmmatte. Premiering til beste senior, og tre beste jyplinger.  
 
Vi tror opplegget var bedre og mer underholdende for alle enn tidligerer, men 
det kan sikkert forbedres enda mer, og få inn enda flere spennende skyteformer. 
 
 

 
 
Vi hadde forsøkt å tenke gjennom regler på forhånd, men ting dukker opp 
underveis, her blir det stemt over om det skal være lov å bruke forskjellige buer i 
de forskjellige øvelsene. 
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Buemakercamp - midt i Mjøsa 
Av Glenn Eriksen / MalaWolf  
 
Da Daniel/Nidrinr inviterte til buemakercamp på Bueforum i slutten av 
november 2010 - tenkte jeg at dette ville jeg ha med meg. Det var tinget plass til 
campen på Skurven, et friområde på nordenden av Helgøya i slutten av juli 
2011. Det ble opplyst at uka allerede var annonsert på Paleoplanet, og det skulle 
komme buemakere fra 
det store utland. YESSS! 
- endelig en plass hvor en 
kan være buegeek, 
omgitt av buegeeker - fra 
både inn- og utland. 
 
Så sommeren 2011, i 
slutten av uke 26 pakket 
jeg ned nesten hele 
hobbyrommet i bilen og 
satte kursen for Mjøsa. 
Skurven er en utrolig flott plass. En stor bålplass, rett ved Mjøsakanten. 
Området kan vise til bosetning helt fra midten av steinalderen, og frem til i dag. 
Kultplass denne øya. Området er "ladet". En skjønner hvorfor det har vært 
kultplasser i området. Det er rett og slett en forbanna fin plass.  
 
Daniel tok meg vel i mot. Campen ble satt opp. Det er et utmerket område å 
campe i. En flott furumo med mektige furutrær. Ringduer og hakkespetter i 
trærne. Ender og gjedder i vannet. Jeg sikret meg for vær vind med telt og en 
nyinnkjøpt presenning. Konge på haugen var jeg, med campen min. 
 
Det tok ikke veldig lang tid før vi var i gang med litt bueskyting. Om litt fikk vi 
frem filer, siklinger, øks og kniver. Emner ble forma. Piler fjørsatt. Bare det å 
kunne sitte rundt bålet om kvelden, hvor alle sitter med hvert sitt prosjekt; filing 
av hasselskaft, sikling av barnebue, koking av bek ... var en fryd for alle sanser.  
 
Selv fikk jeg testet ett og annet jeg ikke hadde forsøkt meg på tidligere. Sanket 
never til bekutvinning, uvinnet neverolje, skutt standardpil med glassfiberbue, 
sanket ved med pil og bue, skutt brannpil i sommernatta over Mjøsa. Alt slikt 
som gjør livet verdt å leve. 
 
Hva? Sanket ved med pil og bue? Joda - det er slettes ikke umulig. Man tar en 
9mm rundstokk av furu. Fjører den med flu-flu fjør og bluntspiss. Så binder men 
et tau på pila, og skyter pila over tørre furugeiner. Ved hjelp av tauet kan man så 
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knekke store utilgjengelige greiner 5-15m over bakken. Ved som ellers ville 
vært utilgjengelig er plutselig på bakken. Riktignok ikke helt uten risiko. Men 
moro er det! 
 
Daniel og krigsbuegutta fikk formet flere flotte krigsbuer av lokal Mjøsalm. 
Buene ble varmebehandlet i en kullgrop, og prøveskutt på jordet på Skurven. 
Området tillater skudd på opp mot 200m. En og annen furu har vel fortsatt en 
krigspil i seg den dag i dag. 
 
Men ingenting varer evig. Buemakeruka tok slutt for min del. Men for en 
fantastisk opplevelse det var. Og jeg husker at jeg bestemte meg da jeg reiste fra 
Skurven og Helgøya, at dette ville jeg gjøre igjen. 
 
Så i år, våren 2012 - sendte jeg flere instendige oppfordringer til Daniel - om vi 
ikke kunne gjenta suksessen fra 2011. Og joda, Daniel fikk tinget Skurven for en 
langhelg. Riktignok ble det et noe våtere opphold i år, men det er utrolig hvor 
greit en kan ordne seg med en real presenning fra Biltema, reisegrill og telt. Vi 
var kanskje ikke så mange som i 2011, men du verden å fint det var!  
 
Daniel hadde laget en flott Holmegårdbue i alm, og inviterte til en utrolig 
morsom konkurranse. Vi ble oppfordret til å lage en steinalderpil med materialer 
fra øya. Skifer til spiss, ferske skudd til skaft. Lim og tråd kunne vi "jukse" med. 
Den som skjøt lengst med sin pil med steinalderbuen, vant buen. En kunne lage 
så mange piler en ønsket. Dette er var en konkurranse etter mitt hjerte.  
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I år hadde jeg med meg sønnen min Magnus (10) også, og han ble skikkelig bitt 
av pilmakerbasillen. Utrolig moro å se poden gå så inn for jobben med å lage en 
god pil. Vi sanket skifer som vi slipte til, varmet kvae til lim, fant fjør fra kråke, 
sanket skudd av selje og rogn som ble tørket og rettet over bålet. Og surringene 
ble gjort med kunstig senetråd. Spennende prosjekt var det, og det ble ikke 
mindre spennende da pilene skulle testes. 
 
Vi fikk testa bue av lind også. Oppdaget med egne øyne hvorfor lind ikke er 
godt egnet til buer. Lind liker tydligvis ikke kompresjon. Buemaker Dag kunne 
likevel trøste seg med en ting, lind er svært fornøyelig å jobbe med. Og Dag 
imponerte med øksa :)  
 
Så takk til dere alle; Daniel, Dag, Ingar, Bjørnar og Allan for buepreik & 
mekking i sommer. Det er et sommerminne både jeg og sønnen min ikke 
kommer til å glemme på en stund. 
 

 
OG neste år - sommeren 2013 - fra 24. tom. 28. juli håper jeg å se enda flere 
buemakere ta turen til Skurven. Det blir garantert vakkert, moro, spennende og 
lærerikt. Alt som gjør livet verdt å leve :)  
 
Du er herved invitert, så sett av datoene - og gjør deg klar for neste sommers 
høydepunkt! 



 26 

Laugen Bueskytterklubb sin 
lengdeskytings-konkurranse 21. april 2012 
Av Kristen Brendhaugen 
 
Det var god deltagelse og mange gode prestasjoner under Laugen 
Bueskytterklubb sin lengdeskytings-konkurranse den 21. april 2012. Åse 
Aarberg fra Gaular Pildragarlag satte ny norsk rekord for damer med 306m. Ny 
norsk rekord ble det også på Daniel Taraldrud, Mjøsbuer  i standard pil med 
228m. De lengste skuddene var det Nils Torske, Nidaros Håndbuelag og Magne 
Aarberg, Gaular Pildragarlag, som sto for, begge med 333 m. Ganske morsomt å 
se at de store lengdene kan oppnås med svært ulikt ustyr. Mens Magne skyter 
med kort laminert bue og lette piler, skyter Nils med en kraftig heltre langbue og 
gangske tunge piler. 
 
I løpet av konkurransen fikk en også se hvor mye vindforholdene betyr i 
lengdeskyting. På det feltet kan vi sammenligne oss med hoppsporten. Mens en i 
starten av konkurransen hadde svak sidevind, fikk en mot slutten litt mer vind og 
da noenlunde i skyteretningen. For mange betydde det fort 30 m lengre skudd. 
 En ganske stor tropp fra Gaular 
Pildragarlag tatt turen fra Veslandet, og 
sammen med deltagere fra Mjøsområdet, 
Trøndelag og Østfold, samt Laugens egne 
bueskyttere var det ca 25 skyttere som fikk 
en fin dag. Riktignok startet den med noe 
kjølig gråvær, men både været og som sagt 
lengdene tok seg opp utover dagen. 
 
Lendeskytingsbanen på ”Skurdengjom” 
nord for Kvam er svært romslig og god. 
Det er et stort nesten helt flatt jorde med 
rom for skudd  på vel 400m,  og en kan 
velge skyteretning alt etter vindforholdene. 
Hyggelig var det også at så vidt mange 
barn og unge deltok. Det ser ut som at den 
unge finner lengdeskytignen ganske 
fascinerende. I rekruttklassen  skjøt Brede 
Kvist fra Gaular hele 197m. 
 
5 år gamle Linus B. Strand fra Laugen 
skotter nok bort på leder i Langbuelaget, Ingar Abrahhamsen, for å finne den 
rette skytestilen. Det ble 61m på Linus, mens Ingar fikk 207m. 
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"American Round" i Fredrikstad Lørdag 
29. september 2012. 
Av Ingar Abrahamsen  
Foto: Lars Hoen 
 
Østfold Historiske Bueskyttere inviterte til "American Round" på 
bueskytterbanen til Fredrikstad Bueskyttere. Kun 6 skyttere hadde tatt 
utfordringen med å konkurrere med resultatene til Arthur Young, Saxton Pope 
og indianeren Ishi. De som var møtt fram fikk derimot en hyggelig 
bueskytterdag. 

 
 
"American Round" skytes på tre forskjellige avstander. 60 yards (55 meter), 50 
yards (46 meter) og 40 yards (37 meter). Det skytes 30 piler på hver avstand. Vi 
var nok mange som slet litt med den lengste avstanden, men det er utrolig gøy å 
kunne se pilen på vei mot målet på slike avstander. 
 
Hvem var det da som gikk seirende ut av denne historiske skytingen ? Jo, det ble 
ingen ringere enn Håkon 
Rødfjell fra Viken 
Langbuelag. Han var i 
praktslag og var best på alle 
tre avstander, og en verdig 
sammenlagtvinner. Total 
score: 448 poeng. 
 
Hva med duellen med Young, 
Pope og Ishi? Vi var nok et 
stykke unna Young (626 
poeng) og Pope (528 poeng), 
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men Ishi's beskjedne 223 poeng klarte alle deltakerene å slå. Ishi var jo ikke 
akkurat noen blinkskyter. 
 
Konkurransen frister til gjentagelse, og inspirerer til lengre skudd enn det vi 
vanligvis skyter til daglig. 
 
 
Resultatene: 
Nr.       Navn:                  Klubb/lag:                      Tot. poeng     60 yards     50 yards      30 yards 
01       Håkon Rødfjell       Viken Langbuelag           448               105                150                   193 
02       Jan Erik Lindseth   Viken Langbuelag            423               104                143                  176 
03       Ingar Abrahamsen Hvaler Bueskyttere          382                86                 112                  184 
04       Lars Hoen             Kristiansand Bueskyttere  341                38                 113                  190 
05       Per Johansen        Viken Langbuelag            293                50                   91                  152 
06       Gerald Twell         Fredrikstad Bueskyttere    278                20                   99                  159 
  
Dommer og skyteleder: Ingar Abrahamsen 
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En britisk sportslangbue fra 

Bergen - den eldste bevarte i 

verden? 
Av Ivar Malde 

 

Iløpet av vinteren 2011 deltok jeg i å lage en utstilling om 

piler og buer ved Bymuseet i Bergen. Utstillingen bestod i 

hovedsak av replikaer av arkeologiske funn. Denne delen 

av utstillingen har tidligere i år vært på Arkeologisk 

museum Stavanger, og kan nå i vinter sees på Nordberg 

Fort i Farsund kommune. Da utstillingen var i Bergen, 

bestod den også av en etnografisk del, der vi hadde trukket 

frem en rekke ulike buetyper fra Bergen Museums 

etnografiske samling. Her var det representert buer og 

piler fra blant annet Andaman-øyene, Indo-persiske og 

kinesiske hornbuer, en lang rekke forskjellige afrikanske, 

utstyr fra Amerika, og ikke minst interessante senesurrede 

tre- og komposittbuer fra Inuittene. Bergen museum sin 

etnografiske samling har et overraskende godt 

representativt utvalg av buer fra hele verden.  

 

Etter å ha lagd en rekke engelske langbuer og krigsbuer, 

og vært en av forkjemperne for sidenokk-tolkningen av 

Mary Rose-buene, var det en av buene i den etnografiske 

samlingen som skilte seg ekstra godt ut. Lang, smal, 

nesten like tykk som bred, med typisk ytterved/kjerneved-
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forhold, og med hornnokker! - og ikke bare det; den hadde også sidenokker!  

 

Etter å ha studert buen grundig uten å komme til noen konklusjon, tok jeg 

kontakt med den som kanskje har best oversikt over Britiske langbuer; Hugh D. 

H. Soar. Jeg sendte over bilder og beskrivelser av buen, og fikk bekreftet min 

mistanke. Buen kunne være en av verdens eldste bevarte britiske rekreasjons- 

eller sports-buer! Med hornnokker som nærmest er identiske med nokkene fra 

Mary Rose, og et enkelt grønt fløyels-grep plasserer den seg midt mellom de 

viktorianske langbuene og krigsbuene fra 1545. Desverre mangler buen noen 

merking, og til tross for nøye gjennomgang av gjenstandskatalogen av Espen 

Kutschera, var det ikke mulig å spore noen videre informasjon om buen. Espen 

var ildsjelen fra museet som blant annet utarbeidet tekstene til utstillingen. 

 

Jeg bestemte meg tidlig for at denne buen måtte dokumenteres grundig og 

gjenskapes for å kunne si noe om trekkvekten til buen. Buens trekkvekt ville 

kanskje kunne indikere om den burde trekkes mot de vikorianske lette 

sportsbuene, eller om den var så kraftig at den burde sees i sammenheng med en 

utdøende krigsbue-tradisjon. 

 

Buen er 1830mm lang totalt, og 

1776mm fra senter av 

strengehakkene. Den har et 

grønt velur-grep som er 104mm 

langt, lagd av ull (Are Onstad). 

Grepet er et enkelt rektangel 

som er limt på buen med en 

enkel overlapp på buens rygg. 

Selve buen er lagd av et pent barlindemne, fritt for kvister. Trolig er det ikke 

noen spleis innunder grepet på buen. Ytterveden har blitt tynnet ned til rundt 
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7mm og følger ikke en enkelt årring. På ryggens overflate anslår jeg at det er 

mulig å se omtrent 5 forskjellige årringer. Emnet har omtrent 43 årringer per 

tomme tykkelse. Materialets densitet kjennes moderat, og tilsvarer trolig 

omkring 0,7.  

 

Buens tverrsnitt er svært "stacket", som det heter på engelsk. Det vil si at buen er 

omtrent like tykk som den er bred. Faktisk er de ytterste 30cm av hver tupp 

tykkere enn de er brede. Midt på, er den bare 2mm bredere enn den er tykk. 

Sidene er helt flate, og ble trolig høvlet med en langhøvel, da lemmenes 

avsmalning går i rette linjer fra grep til tuppene. Buken og ryggen har omtrent 

samme konveksitet. Til tross for at buen er nesten like tykk som den er bred, 

opplevde jeg ikke at buen oppførte seg ustabilt da jeg lagde kopien av den. Dette 

forklarer jeg med at buens tverrsnitt er formet slik at buken er smalere enn 

ryggen, noe som gir litt ekstra permanent bøy, og dermed også ekstra stabilitet. 

 

Det mangler en liten bit av den 

øvre horn-nokken, men trolig er 

det bare et tynt flak som har 

spaltet av, og nokkens 

utforming har sannsynligvis 

ikke vært mye forskjellig fra i 

dag. Den er 48,5mm lang, 

15mm bred og 16mm tykk på 

det tykkeste stedet. 

Strengehakket er 3mm dypt og 4,6mm bredt. Som på krigsbuene fra Mary Rose, 

er strengehakket skåret inn fra venstre side sett fra buken, og det går helt 

igjennom hornet slik at litt av treet i tuppen vises. Den nedre nokken har 

strengehakket skåret inn på motsatt side og litt inn på buens rygg, slik at 

strengen ligger diagonalt på buen. Den er litt mer spisset enn den brede øvre 
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nokken, og er 46,3mm lang. Begge nokkene er lagd av det som ser ut til å være 

ku-horn, med både svarte og lysere partier. Det nedre strengehakket har en 

åpning som er 2,5mm bred, men er litt over 3mm bred på innsiden. Med andre 

ord har den en "leppe" som holder strengen på plass. Den øvre nokken er også 

formet slik, men ikke like markant. Dette er et trekk ved sidenokkene som gjør 

det praktisk mulig å benytte faste strengeløkker, i motsetning til selvstrammende 

løkker. Dersom man tok av hornforsterkningen på tuppene, er det svært 

sannsynlig at treet under ville være identisk til tuppene på krigsbuene fra Mary 

Rose. Hornets utforming er også forbausende likt til den ene bevarte horn-

nokken fra samme skip. 

Dette burde fortelle oss noe 

om hvilken tilknytning den 

har til middelalderens buer. 

 

Buen er blitt brukt, da det er tydelige merker etter pilpasseringer rett ovenfor 

grepet. Skytteren har skutt med pilene på venstre side av buen. Buen har også litt 

permanent bøy som samsvarer med hvordan lemmene avtynnes, noe som også 

indikerer at buen har vært brukt. Selv om buens tupper i stor grad knytter den til 

en håndverkstradisjon fra middelalderen, peker buens størrelse mot en senere 

periode eller i det minste til en annen bruk enn krig. Etter at buene gikk ut av 

bruk som krigsvåpen mot slutten av 1500-tallet, gikk de over til å fylle den 

funksjon de i stor grad har i dag - som rekreasjonsskyting på blink. Lemmenes 

avsmalning i rette linjer peker også i retning av en viktoriansk 

håndverkstradisjon, hvor de tidligere krigsbuene hadde avsmalning i konvekse 

linjer. Måten buen har tatt permanent bøy på, tilsier også at buen har hatt en 

elliptisk bøy tilsvarende viktoriansk tradisjon - i motsetning til den rundere 

bøyen man ser på krigsbuene. Det ser med andre ord ut til at denne buen snarere 

er en rekreasjons-bue enn en krigsbue, samtidig som sidenokkene trekker den 
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svært nær middelalderens håndverkstradisjon. Spørsmålet dukker da opp: kan 

dette være en av verdens eldste britiske buer ment for blink-skyting? 

 

For å forstå buen bedre lagde jeg en nøyaktig kopi av den. Emnet jeg brukte 

hadde nær identisk avstand mellom årringene, men var nok litt lettere i 

egenvekt, noe som betyr at kopien endte opp med å ha litt lavere trekkvekt enn 

originalen. Kopien endte opp på 60 pund ved 28 tommer, og tatt i betraktning at 

originalen kan ha vært lagd av et stivere emne, er det ikke urimelig å anta at den 

kan ha vært 65-70 pund på fullt trekk. Selv om dette også er en trekkvekt man 

finner blant viktorianske langbuer, er det i det høyere skiktet blant blink-buene. 

Kanskje indikerer dette at buen er så gammel at den var blant de tidligste 

rekreasjonsbuene, som fortsatt var påvirket av den tidligere tradisjonen med 

krigsbuer på omkring 120 pund. 

 

Jeg håper at flere buemakere vil lage kopier av buen ut fra dokumentasjonen i 

denne artikkelen, slik at vi får et bedre bilde av buens trekkstyrke og dens bruks-

karaktér. Samtidig kan jeg forsikre om at disse målene gir en bue som både er 

vakker å se på med de uvanlige hornnokkene, og som fungerer utmerket med et 

effektivt tverrsnitt. Sidenokker er heller ingen ulempe, da de åpner for å lage 

små og lette, men solide tupper. Ta gjerne kontakt på e-post bue@kviljo.no hvis 

du har spørsmål, eller vil dele erfaringer fra egen kopi. For interesserte er det 

også mulig å bestille en kopi av denne buen fra Kviljo Buemakeri. På baksiden 

av 9-ende utgave av Toxofil er kopien avbildet i farger. 

 

Tverrsnitt av buen. Tallene gjengir avstand i centimeter fra øverste tupp.
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Avstand 

fra toppen 

49 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Bredde 12,1 14 17,3 20,1 22,3 24,6 26,2 27,5 29,4 31,4 

Tykkelse 12,4 14,3 17,8 20,4 22,2 24,4 24,6 25,8 26,6 29,5 

 

Avstand 

fra toppen 

950 1004 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1781 

Bredde 32,3 30,5 28,6 26,8 25,1 23,6 21,3 18,8 15,4 11,7 

Tykkelse 30,3 27,6 25,9 24,9 23,5 22,8 21,5 19,1 16,4 12,5 

 

De to tabellene viser eksakte mål langs buen, fra øvre tupp til nedre tupp, målt i 

millimeter. Det første målet, 49mm fra toppen, er tatt direkte nedenfor 

hornnokken. Grepet er plassert mellom 900 og 1004mm fra toppen. Målene ved 

950mm inkluderer tykkelsen av fløyelsgrepet. Det siste målet ved 1781mm er tatt 

rett under hornnokken. 
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Ute-NM 2012, på Maurenga Vikinggard 
Av Ivar Malde 
Foto: Lars Hoen 
 
Vårt hovedarrangement foregikk i år på Maurenga Vikinggard, like ved 
Gardermoen. Primus motor for arrangementet var intet mindre enn vår leder, 
Ingar Abrahamsen, som med sine hjelpere hadde ordnet et variert og 
gjennomtenkt skyteprogram i fantastiske omgivelser. 
 
Som vanlig fyltes leiren opp fra fredag ettermiddag til lørdag morgen. Flere og 
flere kjente og nye 
ansikter, travle med å 
hilse på hverandre og 
rigge seg til for 
helgen. Enkelte er 
heldige for året og har 
kort reisevei, men jeg 
tror de fleste ser det 
som helt nødvendig å 
komme seg på årets 
store sammenkomst 
for å skyte historisk, 
enten de må kjøre to 
eller ti timer for å komme seg dit. 
 
Maurenga vikinggard stilte sitt langhus til disposisjon, og ordnet med frokost til 
oss både lørdag og søndag morgen. NM-helgene forutsetter et høvelig inntak av 
energi, så dette er et godt tiltak! Utenfor hadde blant andre Hamar 
middelalderforening satt opp sine telter, hvor det også var sekretariat. Border 
med tak over var også et god element på tunet som gjorde at folk samlet seg for 
å prate piler og buer. Tunet fungerte også som base for de ulike skyteøvelsene, 
hvor det var 3D-bane i en retning og historisk runde og langhold i en annen. 
 

Denne gangen var det altså ikke 
mindre enn to nye øvelser vi fikk 
bryne oss på i tillegg til den 
historiske runden. Historisk runde er 
nå godt innarbeidet og ser ut til å 
fungere svært bra. Enkelt å forstå, og 
utfordrende på et helt annet vis enn 
det man normalt har ansett for å være 
vanlig bueskyting. De to nye 
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øvelsene indikerer nok hvor man har ønsket å gå i forhold til type øvelser. Jakt 
og langholdskyting! Jakt-skytingen er jo godt kjent fra andre stevner, og var et 
velkomment tilskudd som i alle fall for min del gav mer rom til å fokusere på 
skytingen slik jeg syntes den helst skal foregå. Det er rett og slett kjekt å 
kombinere en tur i skogen med bueskyting, og det er jo noe vi normalt ikke har 
hatt på våre NM. 
 
Det nyeste tilskuddet, og som Ingar kanskje var mest spent på om fungerte, var 
langholdskytingen. Her skulle herrene skyte fra 50 meter, kvinnene fra 40, og 
juniorene fra 30. Det var plassert ett mål i hver ende av skytebanen, slik at det 
først ble skutt fra alle tre posisjonene. Deretter gikk man frem og hentet pilene, 
for så å skyte tilbake igjen mot det andre målet. Dette fungerte utmerket, og jeg 
syntes konkurranseformen gav mye skyting for hver enkelt.  

 
Å skyte på langt 
hold gir også helt 
andre utfordringer 
enn de vanlige 
avstandene, så 
dette var en 
interessant 
skyteform som 
jeg håper at vi får 
prøve igjen ved 
flere anledninger. 
Vi bør nok 
vurdere å gjøre 

dette til en standardisert skyteform, slik at den som vil trene ordentlig kan hente 
gode sammenlagt-poeng her. Jeg tror kanskje vi også vil kunne se interessante 
tilpassninger på skytterutstyret vårt. Mindre fjør og lettere piler tror jeg kan være 
et tips her. Et annet element som gjorde denne konkurransen ekstra artig, var at 
banen var plassert i en bakke, hvor vi skaut oppover den ene veien, og nedover 
den andre. At dette krevde sin skytter, kan jeg skrive under på! Jeg hadde store 
problemer med å sikte høyt nok :) 
 
De som var med på arrangementet husker nok også hvor heldige vi var med 
været. Værmeldingene så temmelig våte ut, men vi slapp heldigvis unna det 
værste. De vakre trebuene og pilene våre liker regn dårlig med mindre man 
beskytter dem godt. Selv hadde jeg blandet sammen bivoks, litt carnaubavoks 
(ikke nødvendig) og terpentin som jeg hadde med i ei krukke i tilfellet det ble 
for mye regn. Terpentinen gjør voksen mykere slik at den kan smøres på. Et par 
lag gjør at man ikke trenger være for redd for et par timer regnvær. 
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Lørdag kveld var det fest i 
langhuset, og vi fikk servert 
ordentlig solid middag fra 
Maurenga gard. Det sosiale 
aspektet ved våre 
sammenkomster er for mange 
nesten like viktig som 
konkurransen, og et felles 
måltid på kvelden gir godt 
grunnlag for å lufte erfaringer 
fra dagens skyting.  
 
Søndagen var som normalt satt av til lengdeskyting og artilleriskyting. Noen få 
minutters kjøretur fra gården hadde vi fått lov til å bruke et litt over 400 meter 
langt jorde. Man skal jo ha litt å strekke seg etter. 
 
Når det gjelder artilleriskytingen har vi forsøkt å finne et opplegg som både 
passer for alle, og som gir heder og ære til de som måtte forsøke å skyte på langt 
hold. Med tre valgfrie avstander kan man enten velge kort hold mot en litt 
mindre treff-sirkel, eller skyte på langt hold mot en litt større treff-sirkel. Selv 
har jeg lagt merke til at det ofte tar en del tid å gjennomføre både denne 
konkurransen og lengdeskytingen, men har vanskelig for å se hvordan det kan 
effektiviseres. Det er veldig artig å skyte på langt hold, men det blir naturlig nok 
en del gåing og venting på at pilenes poeng skal telles opp. Kanskje er det rom 
for å endre noe her? 
 
Selv syntes jeg lengdeskytingen er ett av høydepunktene iløpet av helga, og det 
slår sjelden feil at det blir en del stress-spikking i forkant av helga for å gjøre 
ferdig nye buer eller piler. Lengdeskytinga er nok først og fremst en 
konkurranse i å lage buer og piler - kanskje i hovedsak piler. Mens man kan 
hente noen meter på en god vinkel og et bra slipp, er det veldig mange meter å 
hente på ei god pil. De siste årene har det vært flere og flere som har begynt å 
skyte ordentlig langt, og mange har nok blitt overrasket over hvor langt det er 
mulig å skyte selv med buer på 40-50 pund. Til de av dere som ikke har forsøkt 
å lage ei lengdepil; les Nils Torske sin artikkel om lengdepiler i forrige utgave, 
og sett av et par timer i vinter til å lage to-tre ordentlig gode piler. Jeg er sikker 
på at dere vil bli bitt av basillen! 
 
Når helga er over sitter jeg alltid igjen med følelsen av at dagene gikk alt for 
fort. Det er utrolig kjekt å være med på NM, og årets arrangement var ikke noe 
unntak. Heder og ære til Ingar og hjelpere som stod på som helter og heltinner 
for å få til et arrangement som gikk så klokkerent, og det attpåtil med flere nye 
skyteformer! - og med det er det bare å se frem til neste års utendørs NM! 
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Invitasjon til NM – Innendørs 2013 
 
Lørdag 2.mars 2013 i Moss Bueskytterhall 

- Fremmøte  kl. 10.00 

- Utstyrskontroll kl. 10.30 

- Skyting starter kl. 11.00 

Konkurranseform:  
- Skyting fra 12m – 15m – 18m 

- 3 piler pr serie 

- Blinken er 60cm x 60cm, inndelt i tre poengsoner, som 

gir mulighet for 1, 2 eller 3 poeng. 

- Totalt skytes det 63 piler.  

Under NM kårer vi NM pilen; deltakernes fineste pil. Kun 
piler som er benyttet under konkurransen kan delta!  
 
Stevneavgift NL-medlemmer:  kr 150,- 
   Ikke medlem:  kr 200,- 
   Junior:   kr 100,- 
 
 
Husk også årsmøtet og årsfesten i etterkant av konkurransen! 
(se nedenfor) 
 

Påmelding innen 24.februar til Ingar Abrahamsen: 
leder@langbue.no, eller 45 48 70 25 
 
Overnatting i hallen må avtales med leder.  
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Innkalling til årsmøte i Norsk Langbuelag 
2013 

 
Tid: Lørdag 2. mars, etter NM konkurransen 

Ca kl 15.00 
Sted: Moss Bueskytterhall 

 
 

Årsmøtesaker: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av ordstyrer og referent, samt to til å signere protokoll 
3. Behandle årsberetning 
4. Regnskap 
5. Budsjett 
6. Fastsette kontingent 
7. Innkomne forslag 
8. Valg 

 
 

• Forslag til årsmøtet må være styret i hende SENEST 14 dager før 
årsmøtet. 

• Kun medlemmer som har betalt kontingent for 2013 har 
stemmerett, og kan velges til verv i  Norsk Langbuelag. 

 
Nytt i år er at det etter årsmøtet arrangeres ÅRSFEST 
med middelalder-mat, drikke og mye god bueprat. 150,- 
pr. person for mat. Drikke til maten ordner hver enkelt 
selv. Husk påmelding sammen med NM-påmeldingen! 

 
Vel møtt! 
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NL - kontakter  
 
Norsk Langbuelag ønsker best mulig kontakt med sine medlemmer, og får å få 
til dette har vi startet arbeidet med å opprette NL-kontakter i våre fylker. 
For at kontaktene skal kunne gjøre sin jobb er de avhengig av medlemmenes E-
postadresser. Er du usikker på om NL har din e-postadresse, kan du sende en 
mail til leder@langbue.no 
 
NL-kontakten’s oppgaver: 

- formidle aktiviteter relatert til historisk bueskyting til NL-medlemmer i sitt 
fylke. 

- Eks.: Buemakerkurs, historisk bueskyting på festivaler/markeder o.lign. 
- Evn. motivere til historiske bueskyttermiljøer hvor trening, konkurranser og 

buemaking kan finne sted. 
 

Fylke: NL-kontakt: Mob. /E-post: 
Akershus (Follo-
region) 
 

Håkon Rødfjell 91791776 
hakon@harinter.net 

Aust og Vest-Agder Lars Hoen 90870709 
laren99@gmail.com 

Buskerud Glenn Eriksen 93209103 
geriksen@gmail.com 

Hedemark Vibeke H. Larsen 91663557 
vibe-lar@online.no 

Oppland Kristen Brendhaugen 95818673 
kbrendha@bbnett.no 

Sogn og Fjordane Bjørnar Burdahl 48038118 
bjornar.burdahl@gmail.com 

Telemark Are Onstad 41297948 
aonstad@broadpark.no 

Vestfold Bjørnar Rønningen bj-ronn@online.no 
 

Østfold Tom Erland 
Henriksen 

92461884 
tehenriksen@gmail.com 
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Forfatterveiledning 
 
Toxofil er en av langbuelagets viktigste informasjonskanaler, både når det 
gjelder hva som skjer i laget, og for å spre kunnskapen som medlemmene har 
rundt temaet historisk bueskyting. 
Samtlige medlemmer har mulighet til å sende inn tekster og få dem på trykk. 
Her er en gylden mulighet til å f.eks reklamere for lokale konkurranser, eller 
dele erfaringer. Hovedkravet til tekstene man ønsker å få på trykk i bladet, er at 
de kan kobles til skyting med historisk pil og bue.  
 
Størrelsesmessig er det generelt ingen begrensninger. Det trenger ikke være mer 
enn tre setninger om når og hvor et stevne skal avholdes, eller det kan være en 
lengre artikkel. Lengre artikler bør man forsøke å begrense til omkring 1500 ord, 
eller omtrent fire-fem A5-sider, men her er det også åpent for å gjøre unntak. 
 
Bilder sier ofte mer enn mange ord, men det kan være lurt å kontrollere at 
bildene gir mening selv om de krympes mye ned og omgjøres til svart/hvitt. Det 
er ikke alltid så viktig at oppløsningen er høy, men bruk helst bilder med god 
kontrast. Gi beskjed dersom enkelte bilder bør vises større enn andre, så tar 
redaktøren høyde for dette når artikkelen skal settes inn i bladet. 
 
Man bør etterstrebe et godt språk og god rettskriving. Den enkleste måten å 
kontrollere dette på er å be en venn om å lese igjennom teksten før den leveres 
til redaktøren. Redaktøren forbeholder seg retten til å korrekturlese og rette 
skrivefeil før bladet trykkes. 
 
Vi tar gjerne også imot salgsannonser. Medlemmer får annonsere gratis i 
Toxofil. Annonser med kommersielt innhold koster 200,- pr. halve side, og 400,- 
for en hel side. Ta kontakt med redaktøren ved spørsmål eller for innsending av 
annonse. 
 
Fristene for innsending vil variere, men det er ingen grunn til å utsette 
skrivingen. Vi gir ut bladet fortløpende om vi har nok stoff. Ta gjerne kontakt 
med redaktøren for å høre når teksten må være levert for å komme med i neste 
Toxofil. 
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