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Redaktøren 
 
Det er en fornøyelse å kunne gi ut et nytt 
nummer av Toxofil nå rett før jul. Dette er 
årets andre utgave, takket være godt pådriv fra 
denne gangens bidragsytere. Her får du 
oppsummeringer og referater fra årets 
begivenheter, og interessante artikler fra våre 
nevenyttige og kunnskapsrike medlemmer. 
Jeg håper at dette bidrar til en produktiv vinter 
både på skytelinja og i verkstedet. 
 
For de av dere som fortsatt ikke har sett 
utstillingen ”Pil og bue” ved Hordamuseet sør 
for Bergen, vil jeg minne om at det fortsatt er mulighet til å se den – frem til 
mars 2012. 
 
Jeg vil også benytte anledningen til å rette en stor takk til arrangørene av årets 
utendørs NM! Det er alltid utrolig kjekt å treffes på NM, og jeg syntes vi skal 
være spesielt stolte av den fine avslappede stemningen vi har. Hvilken annen 
sport har et så åpent miljø, et så stort mangfold, og en så bred spennvidde fra lek 
til seriøse prestasjoner i toppklasse – på et NM!? 
 
Til sist vil jeg oppfordre leserne om å ikke nøle med å sette seg ned ved 
skrivebordet i vinter. Vi har nå som målsetting å gi ut to utgaver av Toxofil i 
året, og både tror og håper at dette vil bli en positiv sirkel der bladet kan få en 
enda mer sentral rolle i å binde sammen langbuelaget. 
 
Ivar Malde 

Redaktør 
 
 
 
 
Norsk Langbuelag 
Leder: Ingar Abrahamsen   inab@hvaler.kommune.no 
Kasserer: Lars Hoen    laren99@gmail.com   
Redaktør Toxofil: Ivar Malde  bue@kviljo.no  
Webansvarlig: Håkon Rødfjell  post2@langbue.no  
www.langbue.no – www.bueforum.no 
 
 
Forsidefoto: Kristoffer Slåttsveen. Egil Gulla med krigsbue og brannpil, fotografert med 

Trondheimsfjorden i bakgrunnen, i forbindelse med vikingmarkedet i Djupvika i juni. 
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Lederen 

 
Et begivenhetsrikt år er snart over, og et nytt står 
for døren med nye utfordringer. Styret har hatt et 
godt samarbeid, fortrinnsvis på e-post. Årsmøtet i 
mars bestemte at Norsk Langbuelag ikke lenger 
skal være en del av NIF/NBF, fordi laget ikke kan 
regnes som en idrettklubb, men mer som en 
interesseforening for folk med interesse for 
historisk bueskyting og buemaking. Vi i styret 
mener det er viktig at NL er noe annet enn NBF.  
NL skal ha fokus på fortidens bruk av pil og bue. 
 
En nyskapning i form av ”Buemaker-seminaret” så dagens lys i februar. Tiltaket 
var så vellykket at vi i styret gikk for et nytt seminar i november. Dette vil nå bli 
et årlig tiltak. Neste seminar blir høsten 2012. Buemaker-seminaret er myntet på 
våre medlemmer som lager eller har lyst til å lage egne buer. Her er det plass til 
både nybegynneren og den viderekomne. 
  
NM innendørs gikk på tradisjonelt vis i Moss Bueskytterhall i Østfold, denne 
gang med rekordstor deltagelse. Dette førte til at vi måtte improvisere på 
standplass, for å få plass til alle. Årsmøtet vedtok å gå vekk fra FITA-blinken, 
og lage en ny konkurranseform hvor blinken skal ha tre poengsoner, og det skal 
skytes fra tre forskjellige avstander. Dette kan bli en ny og spennende 
utfordring. 
 
Vårt utendørs-NM var i år lagt til Hordamuseet ved Bergen. Det er første gang 
NL har hatt sitt NM på Vestlandet, hvor Bergen Bueskyttere, Bjørgvin 
Håndverkslag og Bymuseet i Bergen sto for arrangementet. I 2012 kan vi ønske 
velkommen til NM på Maurenga Vikinggård like ved Gardermoen. 
 
Styret ønsker en så god kommunikasjon med sine medlemmer som mulig. Et 
tiltak for å få til dette er å opprette NL-kontakter i hvert fylke. Arbeidet er godt i 
gang, og flere fylker har fått NL-kontakter. Kontaktene er  avhengige av 
medlemmenes e-postadresse, for å kunne sende ut informasjon.  
 
”Toxofil” er medlemsbladet vårt, og vi vil fra og med i år ha som målsetting å 
utgi to nummer i året: et vårnummer og et høst/vinter-nummer. 
 
Til slutt vil jeg få ønske dere en God Jul og et Riktig Godt Nytt År! 
    Ingar Abrahamsen 

    E-post: inab-arrows@live.no 

    Mob.:  45 48 70 25 
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 Om buehistorie og en bronsealderdrakt 
Av Glenn Eriksen 

 

Jeg har en liten erkjennelse. Jeg blir veldig fort    
besatt av det jeg interesserer meg for. Får jeg 
noe for meg, tar det all min tid. Døgnet rundt. 
Alltid. Slik ble det med pil og bue også. 
Martin Nordli (aka Brage) er en gammel venn 
av meg. Jeg fikk høre av en felles bekjent at 
han var blitt en dugelig buemaker, så jeg tok 
turen oppom og bestilte en bue av ham en dag 
i oktober for to år siden. Men hva slags bue 
skulle jeg ha? Martin kom med et bestemt “Du 
skal vel ha en Holmegård?!” Slik ble det. Slik 
startet besettelsen. 

 
Martin forskynte meg med bue, piler & litteratur. Traditional Bowyers Bible, 
bind 3 - der var det endel informasjon om Holmegårdbuene. Holmegård er et 
“superior design” - 9000 år gammelt genialt design(!). På bueforum.no fant jeg 
noe mer, men ikke nok. Om litt oppdaget jeg Nationalmuseet i Danmark og 
deres fantastiske hjemmesider. Der fantes og beskrivelser av disse menneskene 
som stod bak det geniale designet. 9000år siden! Jeg var hekta og besatt. 
 
En Holmegårdbue krever sin bekledning. “For du skal vel være med i NM?” - 
som Martin kom med en dag. NM? Hadde ikke vurdert det engang. Men jovisst. 
Må man så må man, og plutselig kom kravet om historisk antrekk. 
 
For 9000 år siden, hvordan gikk disse folka kledd? Jeg har brukt masser av tid 
på å lete frem troverdige kilder. Her er Google min beste venn. Men jeg fant fort 
ut det stort sett er antagelser man kommer med mht bekledning i eldre 
steinalder, eller Holmegårdsbue-tid. Man har et myrfunn av et lite stykke garvet 
skinn, som beviser at garveteknikken var velutviklet - men det er og alt. Man har 
rav - i flere graver - som ble brukt til smykker. Rav ble sydd inn i draktene og 
benyttet som kjede rundt halsen. Fra lengre østover i Europa har man funnet 
mikroskopiske bevis for at lin ble sanket, spunnet og farget. Disse daterer seg 
hele 32.000  år tilbake i tid. Problemet ligger for oss her i Norden, at lin ikke 
dyrkes i noe større omfang før i jernalderen. Men det betyr ikke at vi ikke har 

Figur 1 Helleristning fra 

bronsealder, Fossum, Sverige 
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benyttet plantefibre til klær. Det er bare det at 
plantefibre brytes svært raskt ned i naturen. For 
min egen del tror jeg at vi benyttet ville planter 
før vi dyrket lin. I Danmark har man funnet 
fragmenter av neslestoff fra yngre bronsealder. 
Det dreier seg om et tøystykke fra en branngrav i 
Danmark, det såkalte Voldtofte-funnet. Dessuten 
man har offer av neslebunter i myrer. Neslene er 
da buntet sammen på en slik måte at man mener 
de er ment til fiberproduksjon. Språklige analyser 
av ordet nesle knytter ordet til fiberproduksjon. 
Så har de benyttet plantefiber i under den eldre 
steinalderen ville jeg satset på nesle. 
 
Om vi beveger oss noen tusen år frem i tid har vi 
Ismannen - Ötzi - som ble funnet med klær :) 
Otzi levde i overgangen mellom stein og 
bronsealder. En periode som man og kaller 
kobberalderen. Øksa han hadde med seg hadde et 
blad av kaldhamret kobber, festet på et 
barlindskaft. I Norge er det en kobberkniv som er 
det eldste metallfunnet vi har, denne er også 
kaldhamret (4-5000 år gammel, Karlebotn). Men 
- det aller mest spennende med Ötzi er 
bekledningen og utstyret. Det er nettopp dette 
som går blir borte i jorda, men som her er bevart, 
frysetørket i is og snø. Et glimt av en fjellvandrer 
med bue & kogger, slik han var utstyrt for ca 
5250 år siden.  
 
Det er dette som er mind-blowing. Det er et 
spenn på 4000år mellom Ötzi og 
Holmegaardbuene. 4000år! Det er 4x vår kjente 
kulturhistorie. Men visse slutninger kan man 
likevel treffe uten at det er for spekulativt.   
 

Figur 2.  Barlindbue fra yngre 

steinalder, ca 5000 år gammel 

(Schnidenjoche, Sveits) 
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Skinnet Ötzi benytta var garvet. Senere analyser av skinnet har kunnet fastslå at 
det var skinn av tamdyr, bla geit - og at det var blitt behandlet med røyk og fett. 
Dette er en metode som er svært energisparende. Fettet får man fra hjernen av 
dyret, således er det lite sløsing med ressurser. Dette er en veldig morsom 
opplysning, fordi det er en annen naturlig metode for garving som er mye brukt i 
dag - vegetabilsk garving - hvor man benytte garvestoffer i barken fra ulike trær 
(feks: Selje/Salix-arter og eik). Metoden tar lang tid (bare hør med Mr 
Norgesmester, Bjørnar “Hardwood”). Så av de to metoder synes jeg man kan 
trekke den sluting at hjernegarving/fettgarving (eller brain tanning) er den 
eldste. I tillegg hadde Øtzi med seg knuskkjuke og pyritt for å kunne nøre ild. 
Pyritt sammen med flint er og kjent fra bronsealdergraver - som fyrtøy. Kogger 
av skinn, festet til en stokk av hassel.  
 
Øtzi er nok verdens mest omtalte fonn-funn. Men for ikke så lenge siden kom 
man over et annet - like spennende funn i Sveits - i Schnidejoche-passet. Dette 
funnet er enda eldre enn Øtzi - ca 6000 år gammelt. Man fant her en ferdig 
intakt barlindbue, benklær, pilskaft og et kogger av never! Jeg har desverre ikke 
sett noen analyser av skinnet som her ble funnet i forhold til metoden man har 
brukt til garving, men det vil forbause meg om dette skinnet ikke også er 
hjernegarvet. Ett benklede ble funnet - det er sydd med samme type sting som 
Øtzi sine benklær - men med lindebast og ikke med dyresener.   
 
Det jeg er mest forbauset over mht Øtzi er det totale fraværet av vevet stoff. De 
fibre han hadde med seg var dyresener og bast. Et lite fangstnett av bastfiber, 
samt sener som kunne benyttes til å reparere skinndrakten, eller surre piler med. 
 
Min konklusjon var da - skal man stille i steinalderhabitt - bør den bestå av 
hjernegarvet skinn. Man kan forsåvidt benytte Holmegårdsbue eller en langbue 
av barlind (med ytterved og kjerneved, slik Schnidejoche/Øtzi buene er laget), 
og uten påførte nock-hakk. Man bruker lendeklede av skinn, og leggings av 
skinn (buksebein) som er festet i livreima som holder lendekledet oppe. Man 
kan sy med bast eller sener. På overkroppen derimot er det endel gjetninger. 
Man har bare funnet den nedre delen av bekledningen på overkroppen til Øtzi. 
Den viser skinntype, farger og sømmer  - men ikke snittet den er sydd i. Var det 
en anorakk/tunika til å trekke over hodet, eller var den en jakke med lange 
ermer? Eller var drakten slik vi ser den i eldre bronsealder, svøpet om kroppen? 
Etnografi kan kanskje gi et svar her om vi stiller spørsmålet: hvordan har andre 
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naturfolk i vår tid gått kledd under de samme naturgitte forhold? Samekoften 
eller anorakken synes for meg mest naturlig - begge gir god beskyttelse mot 
elementene. 
 
Men hvordan i allverden skal jeg få tak i 
hjernegarvet skinn? Jeg bor desverre ikke 
slik til at jeg kan garve hjemme. Og jeg har 
visse problemer med å forklare slik 
aktivitet ovenfor familien også: “Hvor er 
blenderen? Jeg skal bare mose denne 
hjernen”. ;-) 
 
Så jeg må bevege meg fremover i tid - til 
bronsealderen. Og her er det masse flotte 
funn, men svært få buer. Bronsealderen er 
fasinerende på mange måter. Spesielt er at 
man også har bevart mye organisk 
materiale. Dessuten ser man konturene av 
yngre steinalder. Det ypperste av 
flintarbeider har vi i denne perioden - 
flintsmeden utfordres av det nye metallet - 
og konkurransen bærer frukter. I Norden 
synes dessverre gravgodset å vektlegge 
sverdet og spydet som våpen fremfor buen. 
 
Selve mannsdrakten derimot er svært godt bevart. Man har funnet hele fire 
mannsdrakter fra den eldre bronsealder i Danmark og en i Tyskland. Det synes å 
være et mer eller mindre sammenhengende kulturkompleks i her i Nord-Europa 
- og sør for Danmark beholder faktisk buen sin status. Man har ikke mange buer, 
men funn av flintspisser, armbeskyttere etc i mannsgravene antyder buens 
vedvarende bruk gjennom eldre bronsealder. 
 
Så; hvordan gikk den Nord-Europeiske bueskytter kledd i eldre bronsealder? 
Hva slags bue benyttet han? Hvilke materialer ble benyttet? 
 
La oss starte med drakten og materialet den er laget av. Vi har tre mannsgraver i 
Danmark (Trindhoj, Borum Eshoj og Muldbjerg ) samt Emmer-Erfscheidenveen 

Figur 3. Mannsdrakt fra Borum Eshøj 
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mannen fra Tyskland. Drakten er laget av vevet ullstoff. I all hovedsak består 
den av fire deler, en kne-lang kofte eller kilt svøpet rundt kroppen, en oval 
kappe, en lue og sko av ett stykke lær. Ullen er av en grov type med enkelt 
grove dekkhår i seg.  

 
Man har funnet den samme type ullstruktur i en utdødd 
korthåret sauerase fra Shetland. 
Denne rasen hadde slike dekkår i 
nakken. Koften kan og være kort, 
som en kilt. Rundt livet er det et 
lærbelte eller vevet ullbelte som 
holder koften/kilten oppe.  
 
Koften har i de to øvre hjørnene 
vært forlenget, og begge har hatt 
et stykke lær påsydd. Det lengste 
hjørnet har gått under venstre 
arm, bak ryggen/nakken, og over 
høyre skulder. Stoffet er så 
videre svøpet om brystet, under 
høyre arm, bak ryggen, under 
venstre skulder og halvveis over 
brystet med det forlengede 
endehjørnet  over høyre skulder hvor det møter det lengste 
endehjørnet som startet under venstre arm - og festes her 
bak nakken / over skuldreren med to nåler. 
 
Sommerutgaven av koften er kilten, som svøpes om livet. 
Både kilt og kofte festes med ett 4cm bredt belte. Belte 
fikseres med en dobbeltknapp av horn/bein i ryggen. I 
beltet bæres evt en dolk. Sverd bæres i eget belte, hengende 
skrått over den ene skulderen. 
 
Kappen er oval eller nyreformet, og rekker til knærne.  
Den bæres symmetrisk hengende, med en brettet krage 
som festes med to nåler i nakken. Disse nålene er mulig 
festet til selve koften slik man kan gripe til våpen uten å 

Figur 5. 

Rekonstruksjon av 

Emmer-

Erfscheidenveen 

mannens kofte og 

sko. 

Figur 4. Rekonstruksjon av 

bueskytter fra eldre 

bronsealder. 
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miste kappen i bakken. Originalt har kappen hatt ett lag av 
korte, fritthengende tråder (flos) sydd i seg, slik at den fikk 
et pelsaktig utseende. Hos den tyske Emmer-
Erfscheidenveen mannen er denne kappen av skinn. 
 
Skoene er laget av lær, skåret ut i ett stykke, slik som 
Norges eldste sko funnet på Kvitingkjølen fra samme 
periode. Denne skotradisjonen synes jeg personlig er veldig 
spennende, da man finner lignende varianter langt inn i 
middelalderen. 
 
Annet utsyr vil være en ildslagningssten av flint, pyritt og 
knuskkjuke. Pilspisser av flint og selvsagt en bue. 
 
Nettopp mangel på buefunn byr på utfordringer. I etterkant 

av NM på Jørundgård har jeg funnet informasjon om noen 
sentrale buefunn. Ivar Malde satte meg på sporet av Jürgen 
Junkmanns, en tysk arkeolog og buemaker. Han gav meg 
navnet på en rekke ulike nord-europeiske bronsealderbuer. 
 
Fra Nederland har vi "de Zilk” buen, "Cambridge Fens" og 

"Edington Burtle" fra England, "Lötschenpass" fra Sveits, den Øst-Tyske  
"Barleben" og Italienske "Fiavé-Carera". Alle disse er kandidater til en herre 
ikledt en drakt fra eldre bronsealder. 
 
Jürgen presiserte også videre:  
 
“Hello Mr. Eriksen, 
 

there are several bronze age bows that heve been found in England, 

Switzerland, Holland, Germany and Italy. They are all flatbows made from yew  

(only the Italian one is dogwood).The sapwod was used in prehistoric yew bows. 

 

Early bronze age bows are like late neolithic bows narrow and straight.  

 

Characteristics of middle and late bronze age are quite wide limbs (also near 

the nocks) and an extremely narrow grip.”  
 

Figur 6. 

Rekonstruksjon av 

Emmer-

Erfscheidenveen 

mannens kofte, 

skinnkappe, sko og 

skinnlue 
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Det var handelsforbindelser mellom Sør-Skandinavia og store deler av Europa 
under bronsealderen. Fra Middelhavs-området kjenner vi flere kulturer hvor pil 
og bue var en sentral del av kulturen; bronsefigurer fra Sardinia, samt skrifter og 
funn fra Egypt viser dette. Dessuten dukker de aller første 
hornbuene/komposittbuene opp i denne perioden. Kontakt med rytterkulturer og 
hestens ankomst er viktig ved slutten av bronsealderen. Enkelte har og hevdet at 
buene man ser avbildet på bronsealderhelleristninger i feks Bohuslen (Tanum) er 
komposittbuer. En miniatyr-komposittbue og funnet i England (Camebridge 
Fens buen), men denne er tolket som et rituellt redskap, og ikke som en 
funksjonell bue.   
 
Nord i Tyskland derimot finner man belegg for at menn i den eldre bronsealder 
ikke bare benyttet pil og bue, men at dette og var deres primærvåpen. Hverken 
spyd eller sverd dominerer i gravene, slik de gjør i Danmark. Pilspissser av flint 
og dolker av bronse er her vanlige i mannsgravene. Drakttradisjonen er også 
svært lik den danske, noe funnet av Emmer-Erfscheidenveen mannen viser. 
 
Så etter å ha fordøyd all denne informasjonen synes jeg å ha funnet belegg for at 
en “de Zilk”-replica ville være mest passende sammen med en bekledning fra 
eldre bronsealder. Jeg har kun en beskrivelse av buen, men den er til gjengjeld 
ganske god - og den er funnet innenfor et område som vi med stor sannsynlighet 
hadde samme drakttradisjon som Emmer-Erfscheidenveen mannen. 
 
Jeg kan ane konturene av en flott, historisk korrekt mannsdrakt, fra eldre 
bronsealder, med tilbehør - for en bueskytter. Den er ennå ikke helt komplett. 
Noe gjenstår, og det er bra, for dette prosjektet er så morsomt at jeg ikke har lyst 
til å gi meg riktig ennå. Så for de som vil følge med i mine videre arkeologiske-
nettutgravinger er det bare å surfe seg inn på bueforum.no - der vil du og finne 
kildene benyttet i denne artikkelen. 
 
Så vil jeg gjerne avslutte med et ønske, et ønske om få se større diversitet under 
neste utendørs NM. Ikke det at middelalder eller vikingtid ikke er spennende – 
men dette er bare en bitteliten del av hele historien. Jeg ønsker å se indianere, 
romere, schytere, bronsealderfolk, eskimoer og samer – det hadde vært noe det 
☺ 
- Glenn Eriksen / MalaWolf 
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Ute – NM 2011 
Av Bjørnar Burdahl 

 
For første gang i Langbuelagets historie ble ute-NM i år avviklet på vestlandet. 
Laget startet jo på østandet, og de fleste historiske skytterne har vært på sør 
/østlandet. Men i den siste tiden har vestlandet fått flere aktive miljøer for 
historisk bueskyting, og det passet perfekt å få mesterskapet hit i år. Som ventet 
ble ikke deltakelsen like stor som i fjor, da hele 110 stk deltok på Jørundgard. 
Men 70 personer er likevel på høyde med tidligere år. Mange fant nok ikke 
anledning til å reise den lange veien, og værmeldingene var heller ikke de beste. 
 
Hordamuseet er et flott område for mesterskapet. Det ligger landlig plassert 
noen minutter fra ”Byn”, nær sjøen og med mye skog rundt. Både teltplassen, 
arenaen og museet lå i samme område, og lengdejordet lå innen gangavstand 
også. 
 
Den historiske runden (30 piler) 
Det kom noen byger med lett regn 
under konkurransen, men det var ikke 
noe problem. Temperaturen var fin, 
og stemningen god! Det var tilskuere 
både bak skytelinjen og bak de store 
glassvinduene i museet. Vinnerne av 
Historisk runde ble Magne Aarberg  
med 24 treff, og Line Ridderstrøm 
med 22 treff.  Juniorklassen ble 
vunnet av Brede Kvist. 
 

Finalen ( halv runde, 15 piler) 
I herrefinalen ble det jevn kamp mellom fire mann: 
Magne Aarberg, Bjørnar Burdahl, Jens Erik 
Johannesen og Ole Høgelid.  Jens Erik holdt hodet 
kaldt og vant finalen. I klassen rekrutt imponerte 
Yannis Benjamin Bjerknes med hele 28 treff ! 
Damenes finale ble et oppgjør mellom Line 
Ridderstrøm, Åse Aarberg og  Elisabeth Østby. 
Vinner ble Line Ridderstrøm. 
 
Personlig mener jeg at det er verdt å bemerke at 
poengsummene nok hadde vært litt bedre om man 
benyttet samme oppsett for blinkene som på Sel. Der 
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var de rektangulære blinkene festet på plater slik at piler som streifet og ble 
stående inntil, ble registrert som treff. I Bergen stod blinken på påle, slik at piler 
som traff  helt på kanten ofte skar ut og forbi. Dette gjør ingen ting, med mindre 
man skal sammenligne poengsummene med fjorårets. Det viktigste er at det er 
likt for alle, og det var det. 
 
Buemakerkonkurransen 
Etter skytingen var det 
buemakerkonkurranse inne i 
museet. Dette var en 
interessant begivenhet som 
vanlig; mange flotte buer av 
forskjellig design og vekt, av 
mange slags materialer. Her 
var det både presisjonsbuer, 
krigsbuer på 140 + pund, 
laminerte buer og lengdebuer. 
Jeg håper at vi får til bedre plass til buene i neste års buemakerkonkurranse, for 
bordene var fulle ! Jeg håper enda flere stiller opp med sin bue neste gang, for 
dette er inspirerende og lærerikt. 
Lenger inne i museet var det samtidig utstilling av buefunn fra store deler av 
verden, samt historiske replikaer laget av Ivar Malde. En fantastisk utstilling !  
 
Lengdeskytingen 
Søndagen startet med tilskyende vær, og etter hvert ble det ganske mye regn og 
vind. Vi var mange som stilte likevel, og skytingen ble avviklet uten store 
problemer. Nesten. En av pilene mine var uten vekt i spissen, og det fungerte 
dårlig i motvinden; den gikk noen titalls meter, gjorde helomvending og landet 
bare tre – fire meter foran oss. Det resulterte selvsagt først i måpende 
ansiktsyttrykk og så gapskratt på skytelinja ! Og jammen gjorde Benjamin 
samme triks like etterpå. 
Lengdene ble ikke de helt store i motvinden. Ivar mente det kunne være snakk 
om minst 50 meter redusert lengde i forhold til vindstille, og det stemte : Jeg 
skjøt 253 m i Bergen, og i september skjøt jeg 323 m med samme bue.  
Men det var faktisk gøy å skyte under slike forhold. Det var mange som skjøt 
standardpil også, og Daniel Taralrud fikk opp ett skudd på 193 m . Ikke verst ! 
Jeg synes årets NM var vellykket, og med akkurat samme avslappede og 
positive stemning som det pleier å være når vi møtes. Jeg er glad vi har denne 
årlige anledningen til å møte alle de interessante, flinke og hyggelige 
menneskene i det historiske miljøet rundt om i landet.  
Tusen takk til arrangørene i Bergen og Langbuelaget for et flott NM !  
 
Bjørnar 
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Viken Langbuelag 

Av Håkon Rødfjell 

Selve navnet til langbuelaget ble avgjort rundt et bål på Skuterud gård i Nordre 
Frogn på våren i 2005, men det hele startet med NM i historisk bueskyting på 
Maurenga i 2003. Grunnleggeren av NL, Truls Erik Dahl var i dialog med Jan 
Erik Lindseth der og mente det kunne være liv laga å organisere en 
underavdeling til NL i Oslo området. Jan Erik som er bosatt på Nesodden mente 
at miljøet på Strømmen/Lillestrøm var litt langt unna og Truls introduserte da 
Jan Erik for en annen kar som bodde på Nesodden. Andrew(Andy) Bennet het 
denne karen. Andy drev allerede på den tiden med aktiviteter på Skuterud Gård. 
Etter en samtale med eieren Knut Houge fikk de tildelt en flik av tomta hvor de 
kunne drive på med  bueskytingen. Dette var sommeren 2004. Rett over nyåret i 
2005 kom også Håkon Rødfjell på banen med sin familie og begynte å møte opp 
regelmessig på Skuterud. I løpet av kort tid var det etablert fast oppmøte 
annenhver lørdag 
så lenge været 
tillot det. Det var 
flere familier som 
regelmessig møtte 
opp disse 
lørdagene så det 
var alltid et sted 
mellom 10 og 20 
personer til stede. 

Det var som nevnt 
rundt bålet at Viken Langbuelag ble formelt opprettet. Jan Erik og Andy hadde 
smakt på dette navnet sommeren før og med tanke på hvor tilholdsstedet så man 
det som naturlig at navnet Viken Langbuelag ble vedtatt.  

Erfaringen viste at denne familieaktiviteten kunne favne flere, så en liten 
markedsføringskampanje ble startet og en webside ble sydd sammen, 
www.vikenlangbuelag.no. Siden oppstarten har Viken Langbuelag hatt samling 
rundt bålet, sommer som vinter, annen hver lørdag (på oddetalls uker) så lenge 
været tillater det. Da grilles det pølser, drikkes kaffe og brus og ikke minst. Det 
skytes med pil & bue. Det har blitt arrangert flere bueskytter treff og tanken har 
vært at det som kalles Vårtreffet skulle bli en tradisjon, men det har gått litt i 
rykk og napp. Viken Langbuelag har gjennom årene arrangert flere 
buebyggerkurs i Truls Erik Dahl, og Reidar Randen’s ånd(Randalbuen). De siste 
kursene har blitt arrangert på, og i samarbeid med, Follo Folkehøyskole i 
Vestby. 
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Viken Langbuelag består av de som til enhver tid møter 
opp på Skuterud gård på nevnte lørdager og som melder 
seg inn i mailinglisten for å få nyheter om aktiviteter osv. 
Per i dag inneholder mailinglisten i overkant av 50 e-post 
adresser. Når det er samling på Skuterud gård pleier det å 
være alt fra 5 til 20 personer til stede. Voksne og barn. 
ALLE er velkommen til Skuterud for å se og oppleve og 
de som ikke har egen pil & bue får prøve/låne. Da kan 
alle som vil prøve denne fantastiske sporten få en 
forsmak på det som kan komme. Dette er altså en fin 
måte å treffe nye mennesker på ☺ 

Blinkene lager vi selv etter beste evne og fantasi. 

Når det gjelder organiseringen av 
Viken Langbuelag så følger vi de 
gamle tradisjonene og da er det 
de eldste som bestemmer. 
Styringa av languelaget er delt 
mellom Jan Erik Lindseth, Per 
Johansen og Håkon Rødfjell, 
men Jan Erik Lindseth er eldst og 
er derfor leder. Vi andre er 
tilgjengelig. Denne 
styringsformen har fungert siden 
oppstarten og slik kommer det til 
å være til noe annet blir bestemt. 
Enkelt og greit. 
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SENEBACKING AV BUE 
Av Oddbjørn Fritzøe 

 
Senebacking av vanlig flatbue. 
For at senebacking skal ha noe for seg 
synes jeg buen ikke bør være lenger 
enn 60" ntn. 
 
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 
under hver buetupp og surre buen fast 
på midten med lintråd, senene legges  
over trådene. I tillegg vil senene krype  
når de tørker 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 
ryggsener 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 r og de 
er helt fine. 
 
Animalsk lim. 
Hudlim er fint og er overkommelig i pris.  Det kommer tørt i plater, perler eller 
pulver. 

Oddbjørn viser senebacking under 

buemakerseminaret i november. 
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Tilberedning. 
Senene bankes med en klubbe 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 (vannbad).   
 
Så har vi sener i passende bunter, lim og bue klar på arbeidsbenken. 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, fingermerker 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 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 om 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! 
 
Oddbjørn Fritzøe 
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Bokanmeldelse: The bowyers Bible 
Av Dag Duckert

 
Jeg har nettopp mottatt The Traditional Bowyers Bible bind 1 – 4, og  har lyst til 
å gi en liten anmeldelse. 
 
For det første stiller denne serien på hodet alle våre synspunkter på hva som er 
gode treslag for buebygging. Her er det eksempler på at riktig konstruerte buer 
av malmfuru og gran kan bli like effektive som barlindbuer hvis de bare er riktig 
laget. Poenget er at jo mindre kompresjon/strekk treslaget tåler, jo bredere må 
buen lages for at den skal kunne tåle de kreftene den utsettes for. Prøv å bøye en 
5 mm tykk furuflis og du vil oppdage at den kan bøyes mye før den brekker. 
Fordobling av bredden vil fordoble trekkstyrken. Men en reduksjon av tykkelsen 
med 1/8 vil også halvere trekkstyyrken. Malmfur med tette årringer vil derfor 
kunne gi en god bue hvis den får en bredde på 2 1/2 ". Når jeg kommer hjem i 
slutten av april skal jeg prøve å lage en bue av malmfurur (her i midten av Italia 
finner jeg nok ikke furur nok tettvokst, i alle fall ikke før jeg kommer høyt nok i 
Alpene). 
 
I tillegg sammenstiller den kunnskapene om buebygging på en fremragende 
måte. Den dansken (eller samen) som laget holmegårdsbuen hadde kommet 
langt i å lage en bue som utnyttet almens egenskaper på en fremragende måte. 
Vi kan neppe gjøre det mye bedre i dag. Men vi står i dag mye friere i 
buemakingen enn Holmegårdsmanden eller "Øtzi" gjorde. Laget de en dårlig 
bue sultet kanskje en familie i hjel. Vi kan derfor med frimodighet 
eksperimentere med treslag og buekonstruksjoner som ville vært utenkelig i 
steinalderen. 
 
Buebibelen utnytter dette faktum til fulle og presenterer teknikker som er 
utviklet de siste tyve årene og som til dels overgår buene fra Holmegård, 
engelske krigsbuer mm, om enn ikke så veldig mye. Holmegårdsmannens bue er 
utvbiklet gjennom tusen år til den har optimert almens egenskaper. Men prøv å 
fortelle Holmegårdsmannen art han kan lage en like god bue av malmfuru bare 
den lages bred nok! 
 
 
Hilsen Mr Dag 
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Buemakerprofilen 
Av Ingar Abrahamsen 

 
Vi vil i kommende ”Toxofil” presentere 
en del av landets buemakere. De siste ti 
årene har det dukket opp ganske mange 
som behersker denne edle kunst. 
Først ute er Oddbjørn Fritzøe, som er 
en av de som har holdt på lengst med 
buemaking her i landet. Oddbjørn 
holder til i Vestfold, hvor han har et fint 
buemakerverksted med det meste man 
kan ønske seg. 
 
- Når startet du opp med 

buemaking, Oddbjørn? 
- Det var vel i 1986 eller 87 mener 

jeg! 
 
 
- Hva var ditt første bueprosjekt? 
- Det var en askebue med flat rygg og rund buk. Buen hadde alt for kraftige 

og brede tupper og ikke særlig effektiv. 
 
 
- Hvem  lærte du å lage buer av? 
- Jeg er vel selvlært, men Carl Dreyer’s bok ”Bue og Pil” gav inspirasjon. 

Den norske boken ”Langbuen” og en liten sak som het ”Litt av hvert for 
gutter”, gav også kunnskaper om emnet. 

 
 
- Hvilke typer buer lager du? 
- Jeg har vel laget alle typer trebuer, både heltre, laminerte og senebackede. 

Kompositt-buer med horn og sener har jeg fremdeles ikke gitt meg inn på, 
men kanskje……. 

 
 
- Hvilke treslag benytter du mest? 
- Har vel prøvd de fleste, men barlindbuer har det blitt en del av. Gode buer 

blir det jo også av alm og ask. 
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- Hvilke verktøy bruker du mest? 
- En kraftig gulvmontert båndpusser med grovt sandpapir er nok det jeg 

bruker mest. Ikke særlig historisk , men meget effektivt hjelpemiddel for 
forming av buer. Når jeg lager barlindbuer kommer jeg ikke utenom drakniv 
og zikling. Det er også en meget effektiv ”Karosserifil” med kun 
tverrgående rifler å få kjøpt. Den er fin hvis mye  

     tre skal bort. 
 
 
- Hvor lang tid bruker du i gjennomsnitt på en bue? 
- Plankebuer kan det bli et par om dagen, da maskinparken kan effektivisere 

arbeidet, men ofte blir det noen dager pr. bue før den er ferdig. 
Barlindbuene tar litt mer tid, da man må være litt mer på ”hugget” for å få et 
godt resultat. Disse kan settes bort og tas fram flere ganger. 

 
 
- Hvordan overflatebehandler du buene dine? 
- Tidligere brukte jeg rå linolje og shellac, men nå benytter jeg en olje fra 

”Biltema”, som kalles ”Grunnolje”, den fungerer utmerket. 
 
 
- Du lager jo piler også. Hvilke treslag benytter du til dette? 
- Furu er det jeg bruker til vanlige piler, men viking-replikaer blir laget i 

bjørk. 
 
 
- Hva koster en bue fra ”Oddbjørn’s Buemakeri”? 
- En ”Viking”-barlindbue ligger fra 4000 kr og oppover, men tilgangen på 

emner er dessverre begrenset. Flatbuer i alm og ask får du fra ca. 2500 kr. 
 
 
Oddbjørn er også historisk engasjert gjennom Borre Vikinglag, hvor han 
sammen med sin bedre halvdel Vicky Bjerkestrand er viktige brikker under 
Borre-markedet. 
Ribe Vikingcenter i Danmark er også en plass som blir ofte besøkt, og begge 
har flere ganger deltatt i DM i Vikingbueskyting som Ull Vikingbuelag 
arrangerer hver sommer. 
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Rapport fra ”Buemakerseminaret” på 
Hamar 19.-20.februar 2011. 
Av Ingar Abrahamsen 
 
Tanken om et ”Buemakerseminar” i Norsk Langbuelags regi kom  høsten 2010. 
Jeg luftet tanken i NL-styret  og fikk positiv respons. Seminarets innhold skulle 
ha en faglig profil, hvor forskjellige temaer ble presentert for deltakerene, men 
på en slik måte at det var mulighet for diskusjoner og meningsutvekslinger om 
temaet. Vi ønsket også at det skulle avsettes tid til å arbeide med egne 
prosjekter. Per Onsrud stilte sin kontakt med Ajer Ungdomsskole til disposisjon, 
og ordnet det slik at vi kunne benytte skolens sløydsal og div. rom. Invitasjon 
ble sendt ut til alle NL-medlemmer og lagt ut på langbue.no , samt ”Bueforum”. 
Da fristen gikk ut hadde 19 deltakere meldt sin ankomst til Hamar. 
 
Faginnholdet 
Etter en intern diskusjon i styret, kom vi fram til at følgende temaer burde være 
av interesse for deltakerene: 
 
Tema 1 : 
”Buetrær” –   Daniel Taralrud øste av sin kunnskap og deltakerene sugde til 
seg. Hvilke egenskaper de forskjellige trær hadde, og hvilke design som var 
fornuftige. Buer kan lages av det meste, men treslag som: Barlind, alm, ask, 
hassel, lønn og rogn er gode trær til buer. Buedesign bestemmes av treets 
egenskaper. I løpet av seminaret var det nok mange ”sannheter” fra fortiden som 
ble rokket ved. Mange har nok trodd at løvtrær kun var egnet til flatbuer, men 
seminaret viste oss  langbuer i krigsklassen av både alm, ask og lønn. 
Det kan leses mer om 
buetrær i ”Toxofil” 
nr.7/2010. 
 
Tema 2 :  
”Enkel laminering av 
buer”, hvor Per Onsrud 
viste i praksis hvordan 
man kunne lage en enkel 
laminert bue av to 
tresalg. Hensikten med 
laminering er at man da 
kan kombinere de beste 
egenskaper fra de 
forskjellige tresorter. 
Buens rygglaminat bør 
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være et treslag som er god i strekk og buk-laminatet bør være god i kompresjon. 
Da vil man få en bue med gode egenskaper. Per benyttet laminat av hicory som 
rygglaminat og valnøtt som buklaminat på demonstrasjonsbuen. Ykkelsen på 
rygglaminatet var ca. 4mm. Laminatene ble spent fast til en midanlegg på 
håndtaket og et høyere anlegg i enden av hvert bueben. Dette førte da til at buen 

fikk litt ”set back”, noe Per syntes var viktig 
for å få en effektiv bue. To-komponent-limet 
”Smoot-On” ble benyttet til 
sammenføyningen. Blå Araldit er også et 
alternativ. Mange tvinger var viktig for å få 
til en god sammenføyning. Per satte tvinger 
med ca. 10cm avstand, for best mulig press. 
Vi tok også en liten plenumsdiskusjon på 
hvilke tresorter som egnet seg best til 
forskjellige laminater. 
 
Rygglaminater med gode strekkegenskaper: 
Hicory, ask, bjørk, bambus, alm, hassel og 
hvit eik (amerikansk). 
Buklaminater med gode 
kompresjonsegenskaper: Eik/hvit eik, osage, 
barlind, valnøtt, gullrein og Ipe. 

                 
Tema 3 : 
”Senebacking” – her skulle egentlig Ivar Malde holdt et innlegg i praksis, men 
han ble dessverre forhindret fra å delta. Vi valgte allikevel å ha en 
erfaringsutveksling i plenum. 
Her var noe av det vi kom fram til: 
Hvilke typer buer ble senebacket i historisk tid? 
1. En del indianerbuer. Spesielt de korte buene hos mange av prærieindianerene, 
men også flere av stammene på vestkysten senebacket sine buer. 
2. Asiatiske buer for bruk fra hesteryggen var senebacket, men besto i tillegg av 
tre og horn, og går under betegnelsen komposittbue. 
Fordelene med en senebacket bue er at selv om den er liten, kan den ha en lang 
dralengde  og dermed økt styrke. 
Ulempen med en slik bue er at den er følsom for fuktighet. 
 
Hvordan senebacke en bue? 
1. Få tak i akillessenen fra elg, hjort el.l. 
2. Senen skjæres ut og fett/hinner fjernes fra senen. 
3. Heng senene til tørk på et luftig sted innendørs. Etter noen uker er de stive 

og harde. 
4. Senene bankes til fibrene begynner å skille seg. 
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5. Skill ut tynne fibrer og lag ”bunter”. 
6. Rasp opp flaten som skal backes. 
7. Senene legges i vann – stryk ut vannet før de dyppes i limet. 
8. Animalsk lim (perlelim) lages ved å blande ”perlene” med litt vann i et 

vannbad. Limet bør ikke overstige 60 grader (kunne stikke fingeren nedi). 
9. Smør buens rygg inn med lim. Dypp senene i limet og legg dem på buens 

rygg. Husk overlapp. Stryk og glatt ut senene, så det blir så jevnt som mulig. 
10. Etter at senene er tørket, kan man pusse og jevne overflaten 
 
Tema 4 :  
”Varmebehandling og forming av buer”. Daniel Taralrud viste i praksis 
hvordan han varme-   behandlet sine buer i buken for å få økt 
kompressjonstyrke, samt legge inn form i buen (for eksempel recurv). 
Varmebehandling motvirker også ”stringfollow”. At man også kan oppnå noen 
ekstra pund er også mulig. 
Daniel hadde lest om varmebehandling i ”Tradisjonell Bible”, og måtte selvsagt 
utprøve dette i praksis. De mest aktuelle tresorter for varmebehandling er de 
som ikke er så gode i kompresjon, som  alm, ask og hassel. Disse treslagene 
hadde gitt gode resultater med varmebehandling. 
 
Praktisk gjennomføring: 
Buen spennes fast i en 
eller annen form for 
”jigg”, hvis man ønsker 
å  forme buen . Det kan 
være at man ønsker litt 
”set back” eller litt 
recurv i tuppene. 
Behandlingen skjer kun 
på buens bukside. Er 
man kun ute etter 
varmebehandling 
trenger man ikke 
spenne den fast. 
Varmekilder kan være 
kokeplate, grill eller 
varmepistol. Daniel  
hadde valgt det sist i sin demonstrasjon. 
 
”Kvaegugge” ble introdusert for deltakerene. En blanding av kvae og terpentin i 
blandingsforhold 50/50. Dette skulle senere pensles på buen etter 
varmebehandlingen. Selve varmebehandlingen startet i den ene enden av buen, 
hvor man holdt varmepistolen på skrå ca. 15 cm fra buens buk. Pistolen beveges 
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fram og tilbake over et lite område. Når området får farge går man til neste 
område. En rettesnor, kan være å telle til 100 før du gå videre. Når hele buen er 
behandlet, kommer vi til ”kvaegugga”, som pensles på buksiden og ettervarmes 
over hele buen. Minimum et strøk med kvaeblanding. Buen må hvile 24 timer 
før oppstrenging, og en uke før man begynner å skyte med den. Eventuell 
justering av tiller kan gjøres på buken, men også sidene er aktuelle. 
 
Tema 5 : 
”Snakebows”  og buefinish. Christoffer Griffin delte sine kunnskaper om 
snakebuer i osage, samt avslørte ”hemmeligheten” med å få en god buefinish. 
Christoffer er en av få her i landet som lager en del ”snake”- buer. Her kommer 
noen av hans tanker om den form for buemaking 
 
Han deler ”snakene” inn i tre: 
1. Emne med noe ”snake” I lange snaker. 
2. Emne med mange små snakes. 
3. Crazy snakes. 
 

Når man har et ”snake” – emne kan man ikke kutte av for mange fibrer, men 
følge fibrene mest mulig. Det er dette som gjør buene unike. Osage er sjelden 
rettvokst, og har ofte bølgete fibrer. Studer emnet og forsøk å finne en linje som 
holder seg i midten av treet. Tegn opp og strekk en tråd mellom tuppene for å se 
om midten blir i grepet. Ofte må man justere med varme. 
 
Christoffer hadde følgende mål for en bue på 170cm, med dralengde på 29,5”. 
- Håndtak 10 cm, fades 4-5 cm. 
- Totalt grep 18-20 cm. 
- Dybde mellom 4,5 – 5 cm. 
- Buelemmenes bredde for en 45-50# bue, ca. 3,5 cm. Start med 3,8-4 cm. 
- Start med 10 mm bredde i toppen, 17 mm dybde for sikkerhet ved tillering. 

Siden tas de ned til 7-8 mm bredde og 10-12 mm dybde. 
 
Når buen er tegnet opp formes den fra grepet og nedover. Treet vil klyves med 
fibrene. Tykkelsen tegnes opp og tas ned. Gulvtillere ofte. Christoffer mener at 
det ikke er vanskelig å lage ”snakebows”, men det krever planlegging og ikke 
minst tålmodighet. Hassel er det norske treslaget, hvor du kan finne emner til 
en ”snakebow”. Kanskje et greit og billig forsøksprosjekt, før man går løs på en 
osage-utfordring. 
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Buefinish og overflatebehandling. 
Christoffer tenker på finishen fr begynnelsen til slutten, og mente at hvis man 
rasper ned til buen bøyer bra, er det umulig å få bort merkene. Han mente at 
man bør regne 5 pund ekstra for en fin finish. 2 pund forsvinner ved innskyting. 
 
  Trinn 1 :  Øks for grovforming. 
  Trinn 2 :  Rasp. 
  Trinn 3 :  Høvel (Stanley). 
  Trinn 4 :  Zikling/høvel. 
  Trinn 5 :  Sandpapir 180, 240 , 320, 600, 800/1200. 

 
Studer buen etter 180. Fil med nålfil ved merker og kvister. Puss igjen med 180. 
Det er viktig å gjøre en god jobb med 180, da slipper man mye jobb senere. Hvis 
hele buen er slett etter 180, kan man gå videre med 240 og bytte til 600 osv.  
Håndtaket krever ekstra jobb, og da får man sitte å jobbe med det om og om 
igjen. Tuppene krever også ekstra jobb, hvor man jobber ut mot tuppene og 
bretter sandpapiret nede i strenghakket. Når buen er glatt oljes den flere ganger. 
 
   Trinn 6 :  Olje til buefinish. 
 
Christoffer benytter Liberon: Finishing Oil. Den gir en glatt og matt overflate.  
Oljen påføres med klut minimum 4 ganger. Puss med 800/1200 mellom 
strøkene. Tykt sistestrøk. 
 
Evaluering: 
- Tidspunkt på året for seminaret ble diskutert, og konklusjonen ble at kanskje 

høsten var 
     et bedre tidspunkt. 
- Faginnholdet på seminaret var deltakerene godt fornøyd med, selv om et par 

av temaene ikke kunne gjennomføres som planlagt.  
- Følgende temaer var ønsket til neste seminar: 

 
* Senebacking  * piler   * Strengmaking  * Historiske buer 
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Buemakerseminar på Hamar 5.-6. 
November 2011 
Av Vibeke Hanvold Larsen 

Første helgen i november kunne 
Norsk Langbuelag ønske 
velkommen til årets andre buemaker 
seminar, på Hamar. Da årets første 
var en suksess, og enkelte ikke 
hadde mulighet til å delta på dette 
grunnet upålitelige værforhold 
valgte Langbuelaget å avholde ett 
nytt seminar på høsten.  

Helgen var spekket med mye nyttig, både for nybegynnere og mer erfarene 
buemakere. Lørdag ble vi tatt med på en vandring gjennom Daniels skoger og 
fikk noen tips og råd om hvor sannsynligheten for å finne ulike treslag var størst, 
samt hvordan skille tresortene fra hverandre. Vi fikk ett innblikk i hvordan 
Oddbjørn gikk frem når han la buen på tillerstokken og hva han så etter. Han 
hadde med seg emner og buer som en etter en ble lagt på tilleren for å 
demonstrere ulike stadier og det han fortalte. Videre hadde Frode, som han sa, 
komprimert sine teorier om flightpiler ned til ett frimerke. Det var utallige triks i 
forhold til form på pila, vekt, spiss, utforming av styrefjør og hvilket materiale 
den burde/kunne være i, samt noen feller det kan være greit å unngå.  

Etter Frodes teorier var det tid for 
ett litt mer praktisk innslag igjen. 
Senebacking av buer med 
Oddbjørn. Her var det nok en gang 
tid for å se en av norges mest 
erfarne buemakere i aksjon. Dagen 
ble avsluttet med emnet krigspiler 
og de ulike klassene som finnes på 
det området; standard, livery arrow, 
QP og Welsh Arrow Class. 
Funnene på Mary Rose ble trukket 
frem og diskusjonene utartet seg 
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etterhvert til hva som kunne ha vært en sannsynlig pundstyrke på engelske 
langbuer og hvorfor.  

Søndagen begynte med litt tid til egenarbeid før Ivar viste bilder og fortalte om 
sin avhandling om toveds buen. Funnene tilseier at det var tre ulike typer buer, 
vi fikk se bilder av funnene og Ivar sine rekonstruksjoner av de tre typene buer. 
Da Ivar har skrevet en flott avhandling på dette området skal jeg ikke røpe mer 
her, men heller henvise interesserte til Ivar. Oddbjørn bidro også i dag med ett 
praktisk innslag; strengemaking. Ulike materialer ble omtalt og metoder for 
hvordan en best kunne benytte de ulike ble demonstrert. Dagen ble avsluttet i 
sløydsalen hvor flere erfaringer og mer kunnskap ble delt mellom benkeradene.  

Tror jeg snakker for flere når jeg sier at dette var ett vellykket arrangement, 
ønsker for emner til neste seminar har allerede kommet på bordet og for å kunne 
fylle opp med masse inspirasjon før vinterstormene setter inn (og forhindrer 
enkelte fra å delta) belager vi oss på at dette blir ett fast seminar, når høstmørket 
begynner å sette inn.  
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                Invitasjon til NM – Innendørs 2012 
 
             Lørdag 25. februar 2012 i Moss Bueskytterhall. 
 
                >   Frammøte:          Kl. 10.00. 
                    >   Utstyrskontroll:   Kl. 10.30. 
                    >   Skyting starter:    Kl. 11.00. 
                    >   Konkurranseform:   
                    -  Skyting fra vekselvis 12m – 15m – 18m.      
                    -  3 pils – serier. 

          -  Blinken er 60cm x 60cm inndelt i tre poengsoner, 
             hvor det scores 3 – 2 – 1 poeng. 

- Totalt skytes det 63 piler. 
 
> NM – pilen: Under NM skal vi kåre deltakerenes fineste pil. 
  Kun piler som er benyttet under skytingen kan konkurrere. 

 
          >  Stevneavgift:   NL-medlem   kr. 150,- 
                                      Ikke medlem  kr. 200,- 
                                      Junior            kr. 100,- 

                    >   Påmelding innen: Søndag 19. februar. 
                         Ingar Abrahamsen leder@langbue.no 
                         Mob.: 45 48 70 25. 
 

� Overnatting i hallen må avtales med leder. 
� Det blir kiosk med salg av mat og drikke. 
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Innkalling til Årsmøte i Norsk Langbuelag 2012 
 
                    Dato: Lørdag 25.februar. 
                    Tid:   Kl. 15. (etter NM) 
                    Sted: Moss Bueskytterhall. 
 
  
Årsmøtesaker: 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av ordstyrer og referent, samt to til å underskrive 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 2012 har stemmerett, og 

kan velges til verv i Norsk Langbuelag. 
� Styret vurderer en ”Årsfest” med sosialt samvær etter årsmøtet. Det 

hadde vært fint om de som skal delta på årsmøtet/NM hadde gitt beskjed 
ved påmelding til NM om dette er noe de kunne tenke seg. 

� Vel møtt! 
 
                      Styret. 
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AKTIVITETSKALENDER 2012 
 
Her er en foreløpig oversikt over steder du kan treffe 
historiske bueskyttere: 
 
MÅNED: DATO: HVOR ? HVA ? ARR./KONTAKT 
Januar 
 

    

Februar 25. Moss NM-historisk inne 
Årsmøte 

Norsk 
Langbuelag 

Mars 17. Hvaler ”Tradpilen” Hvaler ILB 
 

April  Skuterud på 
Nesodden 

”Vårtreffen” Viken 
Langbuelag 

Mai  Vinstra ”Vårjakta” Laugen BS 
 

Juni 1-3. 
 
8-10. 

Tønsberg 
 
Hamar 

Tønsberg 
Middelalderfestival 
Hamar 
Middelalderfestival 

 

Juli 6-8. Borre 
 
Gudvangen 

Nordisk 
Vikingmarked 
 
Vikingmarked 

Borre 
Vikinglag 
 
Njardar 
Vikinglag 

August 25-26. Maurenga 
Vikinggård 

NM-historisk ute Norsk 
Langbuelag 

September  
 

   

Oktober  Hamar Buemakerseminar Norsk 
Langbuelag 

November  
 

   

Desember  
 

   

 
For oppdatering må du følge med på www.langbue.no 
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Nytt fra Norsk Langbuelag 
 
 
� NL – kontakter: 

 
NL ønsker best mulig kommunikasjon med sine medlemmer, og for 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 at medlemmenes e-
postadresse er tilgjengelig. Er du usikker på om NL har din e-postadresse, er det 
fint om du sender den til leder@langbue.no . 
             
             NL-kontakten’s oppgaver: 

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

- eks. buemakerkurs, historiske bueskyting på festivaler/marked  og 
lignende 

- evn. motivere til  historiske buemiljøer hvor trening, konkurranser og 
buemaking kan finne sted 

 
             NL-kontakter pr. 1.1.2012: 
              

� Akershus (Follo-region) :  Håkon Rødfjell 
� Buskerud                        :  Glenn Eriksen 
� Hedemark                       :  Vibeke H. Larsen 
� Oppland                          :  Kristen Brendhaugen 
� Sogn&Fjordane              :  Bjørnar Burdahl 
� Vestfold                          :  Bjørnar Rønningen 
� Østfold                            :  Tom Erland Henriksen 

 
Skulle det være NL-medlemmer i andre fylker som ønsker å være NL-kontakt er 
det bare å ta kontakt med leder.   
 

� Aktivitetskalenderen: 
 
Kalenderen var en nyskapning i år, og vil bli videreført i 2012. Her kommer det 
info om aktiviteter relatert til historisk bueskyting. Skulle det være medlemmer 
som sitter på opplysninger om aktiviteter med innhold av historisk bueskyting er 
det viktig at dette kommer inn på kalenderen. 
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Referat årsmøte Norsk Langbuelag 2011 
Lørdag 12.mars, Moss bueskytterhall 
Tilstede: 11 pers 
 
Sak1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ingen innvendinger 
 
Sak2: Valg av ordstyrer og referent, samt to til å underskrive protokoll 
Ordstyrer: Ingar Abrahamsen valgt uten innvendinger 
Referent: Vibeke Hanvold Larsen valgt uten innvendinger 
To til å underskrive protokoll: Glenn Eriksen og Daniel Taraldrud 
 
Sak 3: Behandle årsberetning 
Kommentarer til årsberetningen: 
- Buemaker treffet på Hamar februar 2011, hører til i neste års årsberetning 
- Foreslått at lagets savnede gjenstander etterlyses i Toxofil, samt at det som 
ikke har 
  kommet til rette innen utgangen av 2011 strykes fra inventarlisten til laget.  
 
Sak 4: Regnskap 
Regnskap for 2008, 2009 og 2010 gjennomgått, ingen kommentarer.  
 
Sak 5: Budsjett 
Godkjent uten innvendinger.  
 
Sak 6: Fastsette kontingent 
Ingen endringsforslag mottatt. Kontingent beholdes som den er i dag.  
 
Sak 7: Innkomne forslag 
Forslag 1: NL melder seg ut av NIF og NBF 
Innvendinger mot forslaget: 
- Medlemsskap i NL vil ikke være nok for å kunne være med i aproberte stevner. 
Vil dette  
  føre til at vi mister medlemmer?  
- Mister kr 1000,- i sponsormidler 
Tilleggs argumenter for utmelding: 
- NL ønsker å være en interesseorganisasjon fremfor ett idrettslag 
- NL kan stå fritt når det kommer til sammensetning av styret (ingen 
kjønnskvotering som kan skape problemer) 
- NL kan stå fritt i forhold til aldersinndeling av klasser og kåring av eks 
norgesmester.  



 33 

 
Avstemming: For forslaget:  8 
             Kontra:        3 
 
Forslag 2: Vedtektsendring: § 1 under formål pkt c) 
Endre: Holde kurs i skyteteknikk og buebygging 
Til: Stimulere til kurs i skyteteknikk og buebygging 
Avstemming: Enstemmig vedtatt 
 
Forslag 3, 4 og 5 (slått sammen da de omhandler det samme): Inndeling av 
aldersbestmete klasser.  
Årsmøtet synes forslaget fra Laugen ble for omfattende i antall klasser. Forslag 
enstemmig nedstemt.  
Forslag 4 og 5 foreslår 3 klasser. Årsmøtet stemte over om antall klasser burde 
være 2 eller 3.  
Avstemming:  For 3 klasser: 6 
                       For 2 klasser: 5 
Åsmøtet vedtar en inndeling i 3 klasser.  
 
Innkomne forslag varierte litt med tanke på aldersgrensene og om det skulle 
være kalenderår, eller burdag som var gjeldene for å avgjøre hvilken klasse en 
tilhører.  
Årsmøtet stemte over Fødselsdag, eller kalenderår 
Avstemming:  Fødselsdag: 11 
             Kalenderår: 0 
Diskusjonen angående aldersinndeling dreide seg hovedsaklig om hvor lenge en 
kunne få lov til å stille som junior. Forslagene var til fylte: 15, 16, 17 eller 18 år.  
Avtemming:   15: 1 
   16: 6 
   17: 0 
   18: 3 
Årsmøtet vedtar følgende aldersinndeling: 
Mini: fra fylte 10år, tom 12år 
Junior: fom fylte 13år, tom 15år 
Senior: fom fylte 16år 
Det oppfordres til å finne bedre navn på klassene enn de som er pr i dag.  
 
Forslag 6: Reisestøtte til styremedlemmer 
Forslaget ble etter en liten diskusjon endret til: 
Styret kan hvis økonomien tilsier det innvilge reisestøtte til styrets medlemmer 
for deltagelse på årsmøtet og eventuelt styremøte.  
 
Avstemming: Enstemmig vedtatt 
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Forslag 7: Pyntegjenstand til Norgesmestere 
Diskusjon rundt hvor praktisk mulig det var å finne EN gjenstand som kan 
benyttes til dette formålet da tidsepokene medlemmene interesserer seg for 
spriker veldig.  
Forslaget ble endret til: 
Styret skal se om det er mulig å finne en slik gjenstand som kan fungere som 
premie, ev vandrepremie.  
Avstemming:  For: 6 
             Kontra: 5 
 
Forslag 8: Endring av konkurranseform NM - Innendørs 
Forkaste konkurranseformen som er i NM innendørs pr i dag 
Avstemming:  For: 11 
             Kontra: 0 
 
Det var mange forslag til hva som skal erstatte dagens konkurranseform. 
Årsmøtet landet på at det skal utarbeides ett nytt format for innendørs NM. Det 
ble foreslått en ramme for den nye konkurranseformen av årsmøtet. 
- Det skal skytes fra inntil 3 avstander 
- Hver pil gir 0-3poeng 
Avstemming:  For: 10 
             Kontra: 1 
 
Forslag 9: Premiering under NM 
NL premierer KUN norgesmesterene i hver klasse i de ulike grenene.  
(Eventuell preimiering utover dette er opp til arrangør og bekostes ev av 
arrangør) 
Avstemming: Enstemmig vedtatt.  
 
Sak 8: Valg 
Ingar, Ivar og Lars har sagt ja til å ta en periode til i styret. Marianne trekker seg, 
i tillegg til de som har trukket seg iløpet av året.  
Per har forespurt Bjørnar Burdahl og Stein Dale som begge stiller seg villige til 
å bli forespurt igjen på ett senere tidspunkt.  
Daniel Taralrud, Glenn Eriksen og Tom Harald har sagt ja til en periode i styret. 
Glenn og Tom Harald ønsker å stille som varamedlemmer.  
Per foreslår i tillegg Vibeke Hanvold Larsen som medlem av styret, som 
sekretær. Vibeke er pr i dag ikke medlem av NL og må melde seg inn før hun 
kan bli med i styret.  
 
Da styret mangler ett medlem ber de årsmøtet om å gi de fullmakt til å innhente 
denne på ett senere tidspunkt. 
Avstemming: Enstemming innvilget.  
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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.  
 

Noen eksempler: 
• Historie – f.eks: hvordan engelskmennene brukte buene i middelalderen 
• Håndverk – f.eks: hvordan man best tørker bue-emner 
• Teknikk – f.eks: hvordan man skyter med tommelring 
• Konkurranser/treff – f.eks: informasjon om hva og når 
• Regler – f.eks: forslag til nye konkurranser med tilhørende regelverk 
• Bilder – f.eks: ganske enkelt et bra bilde med en beskrivende setning 

 

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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