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Annenhvert år samles ca 60 
norske bueskytter-ledere til Norges 
Bueskytterforbunds ting. 
Disse representerer de ca 900 mer eller 
mindre aktive skyttere som finnes i landet 
vårt, i Oslo er det for eksempel kun ca. 
15 bueskyttere! På tinget blir viktige 
saker avgjort og i år skal det bestemmes 
om det skal godkjennes en egen trad 
klasse. Norsk Langbuelag er sentral i 
dette arbeidet. Vi er en av landets største 
klubber, trad-historisk bueskyting er 
sterkt økende så vår stemme skal høres. 
Den ekstreme teknologiske utviklingen 
på buefronten virker oppsplittende 
på en i utgangspunktet flott idrett, det 
kåres dessverre årlig 70 norgesmestere 
i bueskyting. Alle divisjoner og klasser 
skaper inflasjon i NM titler. Et annet 
”problem” er at vi i NL ikke er så 
konkurransekåte som mange andre i 
NBF. Å lage en bue er for en del av våre 
medlemmer vel så morsomt som å skyte 
med den. Undertegnede har laget piler og 
buer i over 10 år nå, men de siste årene 
funnet glede i å prøve å skyte systematisk 
med buen også.  Flere av våre medlemmer 
skyter i andre NBF-klubber der det er et 
trad-hist miljø. Der det ikke finnes lokale 
klubber skyter medlemmene våre ofte for 
NL, som også er medlem i NBF. Dersom 
denne utviklingen fortsetter, ser vi for oss 
at vi etter hvert kunne bli mer en paraply 
og landsdekkende interesseorganisasjon 
med for eksempel navnet ”Norsk 

Historisk Bueskytterforbund”. Fremtiden 
vil vise.

På hjemmesidene våre finner du en 
adelskalender med ca. 50 bueskyttere 
som skyter 18/60Fita/inne (internasjonal 
standard) runde med historisk utstyr. 
Flere finner ikke dette helt historisk og 
har rett i det. Men vinterstid gir ikke 
muligheter for så mange andre former 
for bueskyting. Dette er også den enkel 
måte å  måle ferdigheter på, noe som kan 
gi appetitt på forbedringer. Sommerstid 
er det et hav av andre muligheter for 
forskjellige typer bueskytteraktivitet. 
Få med deg sommerens treff i 
artilleriskyting. Artilleri kommer av det 
laitnske Arc=bue og tir=dra. Artilleri 
betyr Dra Buen. Vi var før kuler og krutt!!

Har du fått tak på reklamefilmen DVD/S-
VCD fra NL? Den er i utgangspunktet 
gratis og kan fritt kopieres ut til andre 
som vil ha den. Vi er ikke så lite stolte av 
den. Ta kontakt.
Det er noe paradoksalt at vi som er så 
historisk interessert bruker WWW så 
heftig. Det hadde antagelig ikke vært noe 
NL uten webben. Nytt av året er WWW.
BUEFORUM.NO, et flott forum for oss. 
Her kan man diskutere med andre hva 
det måtte være av buesaker. Det er også 
en nyttig kanal for når og hvor man kan 
treffe andre likesinnede. Bruk det!  Vi 
treffes.

Leder
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bueforum.no
En eller annen gang i 
2005 forsvant det gamle 
diskusjonsforumet 
www.bueforum.net, og 
savnet var lenge stort. For 
en tid tilbake oppstod det 
et nytt forum på adressen 
www.bueforum.no

Av Stian Green

Forumet er økonomisk støttet av norsk 
Langbuelag og ønsker å være et 
samlingspunkt for utøvere av tradisjonell 
og historisk bueskyting. Diskusjonene flyr 
om nordiske komposittbuer, buemaking, 
pilmaking og andre trivialiteter, og det 

har på kort tid oppstått ett aktivt diskus-
jonsmiljø.

Forumet trenger fler aktive og registre-
ringen er kjapt unnagjort, så hvorfor 
ikke registrere deg? Det gjør du på www.
bueforum.no

Hva skjer i år?
6. mai:
Vårjakt på Vinstra. 3D jaktsti hvor det 
konkurreres i trad og historiske klasser.
mer info: www.bueforum.no

13. mai:
Tambeskælverdysten, Vikingecenter Fyr-
kat i Hobro, Danmark
mer info: www.bueforum.no

10. og 11. juni:
Middelalderfestival på Hamar. Blir satt 
opp skytebane i år også.

8. og 9.  juli:
Artilleriskyting , Søndre Klokkerud gård
Mer info: www.bueforum.no

29 og 30 juli:
NM historisk klasse utendørs, Stiklestad. 
Lengde, presisjon og hurtigskyting. 
mer info: Se midtsidene. 
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Kapittel 11: Om sikting
Oversatt av Irun Dahl Elverum

Sikting er uten tvil det mest dunkle 
og uforståelige, og samtidig det mest 
vitenskapelig forbundet med det å 
praktisere bueskyting, det vanskeligste 
å undervise i, likevel det viktigste å 
lære, og som all verdifull trening hviler 
på. Ignorering av dette fundamentale 
prinsippet har forårsaket at mange 
bueskyttere, ellers utstyrt med alle 
kvaliteter som trengs for å utføre store 
og nøyaktige skudd, - helse, styrke, godt 
syn, fysisk stabilitet og hvis jeg kan bruke 
ordet: uforbederlighet, - blir stående år ut 
og år inn i desperat jakt etter ”the bull’s 
eye”, uten noen synlig forbedring eller økt 
ferdighet, inntil hele prosjektet gis opp i 
ren håpløshet og avmakt.

(Forfatteren refererer til flere forfattere 
som har vært tause om dette temaet, 
mens andre har ledet nybegynneren i 
feil retning. Bl.a refereres det til Roger 
Ascham i ”Toxophilus” der han beskriver 
to viktige, men forskjellige prinsipp for 
sikting, men unnlater å fortelle hvordan 
man kan kombinere disse.)

Årsaken til vanskene med å få til et 
tilfredstillende siktesystem synes 
å stamme fra den altfor rigide og 
misforståtte trofasthet overfor den gamle 
engelske skytestil ”å dra til øret”. Dette 

kan være en metode som er adoptert fra 
våre forfedre, fra den tiden da styrke var 
det viktigste, fordi denne metoden tillater 
skytteren å dra en lengre pil, som gir 
strengen en lengre distanse til å påvirke 
pilskaftet, og oppnår da et raskere og 
kraftigere skudd. Men jeg stiller spørsmål 
ved om man på denne måten faktisk 
oppnår større kraft, eller om den samme 
kraften bare blir anvendt på en annen 
måte. Den eneste fordel ved å dra til øret 
er at strengen i større grad øver innflytelse 
på pilen. Men ved utøvelsen av denne 
metoden må alle vitenskapelig prinsipper 
settes til side, fordi det er umulig når 
pilen først er dratt tilbake, nødvendigvis 
på den ene siden av øyet, at dens reelle 
retning kan ses nøyaktig; når den i 
forhold til øyet synes å peke på målet, 
er den i virkeligheten holdt i en retning 
langt til venstre for målet.

For å komme i nærheten av nøyaktighet, 
er det nødvendig å ha oversikt over tre 
ting, nemlig: målet (som er det gule på 
skiva), pilen i sin fulle lengde og retning 
og pilens siktepunkt. Synet kan bare rettes 
mot én ting om gangen, og denne tingen 
må ikke, under noen omstendigheter, 
være pilen. Derfor vil jeg begynne med å 
vise hvordan pilen må holdes for å hjelpe 
skytteren til å bruke sitt indirekte syn for 
å se den sanne retning den peker mot. 
Det er blitt hevdet, som en udiskutabel 
læresetning i bueskyting, at pilens sanne 

Bueskyting: Dets teori og praksis
Horace Alfred Ford (1822 - 1880)
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retning aldri kan oppfattes på en korrekt 
måte uten at pilen i dens hele lengde 
ligger langs aksen til det siktende øye 
(som jeg på plansjen forutsetter som 
høyre øye). 

(Det indirekte syn fra begge øyne kan 
aldri brukes her, da man i følge optiske 
lover ville se to piler. Men dette er likevel 
ikke tilfelle for en habil og dreven skytter 
som til tross for at begge øyne holdes 
åpne, fordi vanen (trening) og øyets 
nydelige tilpasningsevne hindrer en slik 
gjenstridig effekt, skyter like godt som om 
det andre øyet var lukket, noe som faktisk 
er tilfelle for mange skyttere.) 

Anta at bueskytteren skyter på en slik 
distanse hvor punktet han sikter mot er 
identisk med målet han ønsker å treffe 
(vindstille). Han (hun) legger selvfølgelig 
pilens siktepunkt i målet på samme 
måte som rifleskytteren ville siktet, dette 
punktet møter det siktende øyes akse, 
men dersom pilen i seg selv befant seg 
på høyre side av denne aksen (ved å dra 
til øret) vil den fly langt til venstre for 
dette punktet, - og det motsatte er også 
tilfelle, for hvis den er tvunget til venstre 
for aksen, vil den fly av gårde til høyre 
(diagram 2, plansje 6).
(Diagram 4 viser hvor pilen går i forhold 
til øyets akse dersom skytteren lukker sitt 
høyre øye og sikter med venstre øye.)

Om forfatteren: I 1948, som medlem 
av ”Den kongelige bueklubb” gjorde 
han sin debut ved Det store nasjonale 
buemøte i Derby. Året etter ble han 
britisk mester og etablerte en ubrutt linje 
ved å vinne tittelen 12 ganger. Han ble 
regnet som det 19. århundrets største 
bueskytter, englenderen Horace Alfred 
Ford, som lærte sine landsmenn å trekke 
til et bestemt punkt på siden av haken. 
Til å begynne med møtte hans påstand 
stormende motsigelser fra de av naturen 
konservative briter, men de resultater 
han oppnådde var så talende til fordel 
for hans metoder at alle protester måtte 
forstumme. Man gikk fullstendig over 
til å trekke til et punkt på høyre side av 
haken slik at høyre hånds fingre trykkes 
opp mot underkjeven og strengen kom til 
å hvile på siden av haken. Derved kunne 
man føle om man trakk til samme punkt 
hver gang.
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Av Truls Erik Dahl

Det var en gang ski og buer ble laget av 
tre. Her til lands var det i Lillehammer 
som mye av ski-produksjonen foregikk. 
Skimakeri og buemakeri har mange 
fellestrekk, så rett etter siste verdenskrig 
startet den kjente skihopperen, Sigurd 
Sollid, opp sin lille kjellerbedrift ”Tambar 
Buefabrikk”. Han ansatte skimaker Leif 
Ødegård på heltid, mens han selv jobbet 
som bestyrer av et slakteri. I høysesson-
gen innleide han ungdommer, bla annet 
sønnen Stein  som kan fortelle denne 
historien.For ungdommene besto jobben 

først og 
fremst 
i å lime 
fjær, 
pusse og 
montere 
gutte-
piler 
som ble 
laget av 
bakhon 
furu, 
mens 
Øde-
gård tok 

seg av buene og seniorutstyret som 
krevde fagkunnskap og godt håndlag. 
Kalkunfjær ble innkjøpt fra Danmark. Av 
pilspisser var kobber kulemantler mye 
brukt og  Raufoss Ammunisjonsfabrikk 
var leverandør. På  60 tallet viste NRK en 
engelsk TV-serie: ”Robin Hood og hans 
tapre menn”. En serie som gikk i årevis, 
undertegnede husker fremdeles svart/
hvitt bildene og introsangen. På grunn av 
denne serien ”eksploderte” markedet, alle 
skulle ha bue og den lille bedriften kunne 
ikke levere nok. Robin Hood elskere 
måtte ta til takke med importert utstyr av 
variabel kvalitet. Til tross for noen små 
forsøk med glassfiber på slutten av 60 
tallet måtte den lille bedriften til slutt gi 
opp på grunn av økt konkurranse i et be-
grenset marked. Så  overtok utenlandske 
buefabrikker. Og på veggen her henger 
min lille hickory guttebue fra 60 tallet. (se 
bilde). En æra av tre og naturprodukter 
var slutt.

Det var en gang…



7

Toxofil












































8

Toxofil























































9

Toxofil























































10

Toxofil












































11

Toxofil

Minner fra NM 2005

Foto: Stian Green & Katinka Dahle Piene
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Av Stian Green

Ved hjelp av moderne matematiske 
metoder har man regnet ut omtrentlige 
trekkstyrker på de fleste av buene 
fra Mary Rose funnet og resultetene 
er fantastiske. Det er også blitt gjort 
praktiske forsøk ved hjelp av kopier og 
testbøyninger av de originale buene. 
Veininger av noen av buefunnbue var 
overraskende lave og den nederlandske 
matematikeren dr. B.W. Kooi lagde en 
modell for beregning av trekkstyrke. 
Resultatene man kom fram til med denne 
metoden var mildt sagt forbløffende. 
Trekkstyrken på de målte buene varierte 
fra moderate 110 pund (50 kg) til utrolige 
185 pund (84 kg) ved 30 tommers drag. 
Mytene om de formidable styrkene ble 
bekreftet. Den matematiske modellen 
brukt for utregning ble også testet på 
moderne replikaer og styrken der ble 
bekreftet med målinger. Er det mulig 
å dra opp så sterke buer – ja med den 

Den store krigsbuen
– kraftig ukrutt

Mary Rose, som sank den 19. juli 1545 under et stort sjøslag mellom 
engelske og franske skip, hadde en ufattelig skatt om bord. En 
skatt som skulle bli hevet fra havets bunn nesten 440 år etterpå. 
Sammen med skipet var det begravet over 3 500 piler og 137 hele 
langbuer. Dette funnet har blitt vår største kilde til å forstå den 
engelske artilleribuens styrke, og mange gamle tanker om langbuens 
trekkstyrke har blitt satt i tvil.

rette treningen. Mark Stretton kom nylig 
i Guiness rekordbok etter å ha dradd 
opp en bue på over 200 pund. Det vi må 
huske på er at middelalderens engelske 
bueskyttere for det første var lovpålagt å 
trene med buen fra en viss alder, og de 
aller fleste kom fra muskelkrevende yrker 
som bonde og smed. Den tidligere nevnte 
Mark Stretton er opprinnelig smed, 
og har gjennom arbeid bygd opp den 
nødvendige muskelmassen for å trekke 
opp slike buer.

Men hva kan man oppnå med slike 
kraftige buer, og er de så farlig som man 
tidligere trodd? Vel en slik kraftig bue kan 
sende et tungt prosjektil langt, og det er 
nettopp tunge prosjektiler som gjør mest 
skade. Gjennomslagskraften øker med 
andre ord med vekten på prosjektilet som 
blir skutt ut, så fremt hastigheten er høy 
nok. Derfor var stridspilene som falt ved 
Crezy tyngre og tykkere enn de pilene 
vi bruker til blinkskyting i dag, og for å 
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utnytte vekten i et slikt prosjektil trengte 
man kraftige buer. Likevel har moderne 
tester vist at forskjellige rustningsformer 
beskytter meget godt mot piler, det 
gjelder i all hovedsak da stoffrustninger 
og stålplater. Så meningen med 
masseutskytning av piler må ha vært å 
skade det som var ubeskyttet mest mulig, 
så som hester, lett rustet infanteri og 
annet uten stål eller panser på kroppen. 

En heldig pil som treffer på et ubeskyttet 
sted vil gjøre stor skade, og i mange 
tilfeller kan en slik skade føre til døden 
grunnet infeksjoner. Det finnes teorier 
som regner med at ridderens heldekkende 
plate var et svar på buens evne til å gå 
gjennom lettere rustninger.  

Vil du lese mer:
Stricland og Hardy: “The 
great Warbow” (2005) - et 
prektverk som bygger på 
siste arbeidet som er gjort 
med “Longbow, a social and 
military history” av Hardy, 
hvor siste utgave ble utgitt 
i 1992.

Videre har Osprey endel 
bøker/hefter som inneholder 
informasjon om krigs-
buer.Blant annet kan det 
nevnes “Agincourt 1415” 
og “English longbowman 
1330-1515”, vær obs på noe 
dårlig kildekritikk i disse 
heftene.

Videre nevnes det noe om 
buer i “The Archaeology 
of weapons” av R. Ewart 
Oakeshott

Bildet til venstre viser en 
hvordan en bueskytter ca. 
1420 kan ha sett ut.
Foto: Frilansene



14

Toxofil
Konkurransebueskytingens historikk
– Fra de tidligste tider frem til begynnelsen av de moderne olympiske leker

EGYPT 2100 f.kr. Eliteutøvere..
Dersom man skal tro deres skryt, så skal 
egypterne være blant de største bueskyt-
terne igjennom alle tider.  Bueskyting 
har vært beskrevet så detaljert i egyptisk 
oldtid at lærde kan følge progresjonen til 
bue-skytterne, slik som dagens fans kan 
følge oppdateringene av rekorder i de 

moderne idretter.

Vogner og kompositt buer, introdusert i 
17. århundre f.Kr. av Hyksosene gjorde 
sitt til at vognkjøring, håndtering av hes-
ter samt bueskyting ble de nye demon-
strasjonsidrettene til monarkene i det Nye 
Riket.

Avanserte buer ble brukt i Egypt fra ca. 
1650 f.kr.  Ingen egyptisk sport er så vel 
dokumentert som skive bueskyting.  Fra 
beskrivelser, tekster og originalutstyr som 
er funnet, er det tydelig at bueskyting var 
Faraoenes kongelige favoritt som oppvis-
ningssport i det 18. dynastiet.

Graven til Tutankamon er den mest fruk-
tbare kilden for både sammensatte buer 
(nesten tre dusin av disse) og enkle buer.  
I tillegg inneholdt stedet annet utstyr 
brukt av bueskyttere – mange variasjoner 
av piler, håndledds- og underarmsbeskyt-
tere for å dempe den smertefulle snerten 
av buestrengen, pilkogger og buekasser.  
Andre steder har arkeologer funnet fin-
ger- ringer samt originale ”skiver”.

En Farao var ansvarlig for viriliteten og 
velværet i sitt kongerike. En måte å vise 
sunnheten og styrken i hans sivilisasjon, 
var å vise seg frem som en stor atlet.  
Kongelig bueskyting fantes allerede under 
Tuthmosis I, da en prins skrøt av bueskyt-
ing som en fritidssyssel som passet hans 

Susende av gårde i halsbrekkende fart med 
remmer rundt midjen slik at hendene var frie 
til å skyte med buen – slik er dramaet gjengitt 
på denne ”flabellum”, toppen på en gulldekorert 
vifte som ble funnet i Tutankamons grav, som 

også inneholdt mer enn tre dusin buer.

Red.anm: Artikkelserien som vi gir et 
utdrag fra her, er hentet med tillatelse 
fra et hefte utgitt av FITA i anledning 
De Olympiske Leker i Athen 2004. Det 
finnes utrolig mye stoff fra mange land 
og områder og man har ikke funnet plass 
til alt. F.eks. mangler vi historikk fra vår 
egen Vikingtid, så vi anbefaler leserne en 
utdypning i Snorres Sagaer.
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status.  I det 14. århundre f.Kr., hadde 
den guddommelige faraoen Thutmosis III 
og hans sønn Amenophis II (1450-1425 
f.kr.), så vel som de ledende klassene av 
den egyptiske sosieteten av det 18. dynas-
tiet, fornøyelsen av å drive med konkur-
ranseidrett slik som løping, bueskyting og 
roing.

En tegning basert på et relieff fra det 16. år-
hundret f.Kr. funnet i Amenophis II, viser den 
unge prinsen som skyter under instruksjon av 
den kongelige bueskytterinstruktøren. Gutter 
begynte antakelig å trene bueskyting i tidlig

alder.

Karrieren til Amenophis II kan spores 
i detalj fra hans ungdom til hans død.  
Oppspenningen av tre hundre buer, en 
slitsom prestasjon, viste ikke bare kon-
gens styrke, men også faraoens kritiske 
ekspertise når det gjaldt buen.  Det er 
mange andre referanser, inkludert det 
berømte relieffet som viser faraoen som 
skyter piler mot et koppermål, og inskrip-
sjonen: ”..som skyter presist, uten at en pil 
bommer, og han skyter mot kopperblokken 
slik det passer for hans styrke, og gjennom-
borer dem som papyrus….” 
Bildet viser ham siktende mot en oppsatt 
blokk som mål, og som allerede er truf-
fet av en rekke piler.  Den ufeilbarlige 
presisjonen til en vognfører er også vist 
i en relieff, der de allerede skutte pilene 
sitter i målet med akkurat lik avstand fra 
hverandre.
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Her ser vi en Tyrkisk bueskytter som skyter fra hesteryggen under full gallopp.

TYRKIA 600 e.Kr. – Sultanenes Sport
Bueskyting har vært Tyrkias tradisjonelle 
sport i århundrer.  Bruken av pil og bue 
blant tyrkiske ryttere i det sentrale Asia 
går langt tilbake i tid.  Funn av pilspisser 
viser at pil og bue har vært i bruk fra 
rundt år 5000 f.kr., mens de første skrift-
lige regler for bueskyting daterer seg fra 
Oguz tyrkerne, rundt omkring det 7. 
århundre e.kr.
Herskeren som ga konkurranse bueskyt-
ing den største fremgangen var Mehmet 
II (den andre), som skapte den første are-
naen, Ok Meydani, i 1453 i Istanbul, og 
etablerte konkurransereglene. Mehmet’s 
etterfølgere bygde ut arenaen og skapte 
lignende arenaer i andre byer.

Sultanene var selv aktive deltakere og 
som oftest meget gode bueskyttere.  Selv 
profeten Mohammed var bueskytter som 
oppmuntret hans tilhengere til ”..at det 
er i våre barns rettigheter at vi lærer dem 

å skrive og skyte piler, og etterlater dem 
deres rettmessige arv”.
Bueskyting ble fortsatt utøvet som sport 
igjennom det 15. og 16. århundre, og fikk 
en ny renessanse i det 18. århundre under 
ledelse av Selim II (1789-1807) og hans 
nevø, Mahmut II (1808-1839).
I Istanbul ble buemakernes laug stiftet 
med omkring 500 buemakere, og det 
fantes spesifikke bueskytterskoler.  For å 
bli en buemakermester, måtte de i tillegg 
til å kunne lage svært gode buer også ha 
de spesifikke kunnskaper om ballistikk og 
bueskytingens teori og praksis.
I tillegg var de selv gjerne svært gode 
bueskyttere.
Bueskyting forfalt i det 19. århundre 
og i de siste år av det Ottomanske riket 
forsvant buemakernes lauger på grunn 
av sviktende handel. Men i dag fortsetter 
tyrkiske bueskyttere å konkurrere på et 
høyt internasjonalt nivå.


