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Søg og du skal finde! [1]
Skrevet af : OleSJ til den 11. Sep 2006  17:54
Litteratur [2]
Af Ole SteenJensen
Jeg har efterhånden samlet på bøger om buen, dens kulturhistorie, fremstilling, jagtfortællinger, skydeteknik og alt hvad
der ellers omhandler buen og pilen gennem de sidste ca 50.000 år. Jeg har nu en pæn lille samling synes jeg selv
(omkring 130 stk.), selv om jeg nok aldrig bliver helt tilfreds, medmindre jeg får skaffet mig alt, hvad der er skrevet fra
1545 til i dag, fraregnet den strøm af bøger, der bliver smidt på markedet af og om compoundbueskytter, der vil indvie
andre proselytter i de sidste teknologiske landvindinger på det felt.
Jeg er kun til bøger om det traditionelle. D.v.s. en pind med en snor i, der kaster en mindre pind ud i fædrelandet. Lavet
af såkaldte naturmaterialer og gerne af forfatteren selv.
Min samling startede i 1991 ved at en ven forærede mig Dreyers bog ”Bue og Pil”. Han havde fundet den i sin bedstefars
efterladte bibliotek. Den omvendte mig til langbuen (jeg var selv compoundskytte dengang) og året efter kom så Sigurd
Hansens ”Langbuer og pile af træ”.
En god ven af mig, Dan Høj, som nogle kender fra hans bog om forhistoriske buer i Danmark, havde allerede dengang
en mindre samling og sammen begyndte vi nu at købe bøger i USA fra Jim Hamm, bl.a. ”Traditionel Bowyers Bible” nr 1,
2 og 3 samt flere faksimile genoptryk af klassiske gamle bøger. Jim har stadig et forlag ”Bois d’arc Press”, hvor man kan
købe de fleste af hans bøger.
Næste skridt var Quicks Archery i England, som også har en stor samling bøger, og gennem bekendte fandt vi frem til
”The Simon Archery Collection”, hvor vi ligeledes kunne købe flere af de gamle klassikere i genoptryk (Bl.a. James Duff
”Bow and Arrow”). Her gjorde jeg, hvad jeg dengang betragtede som et fejlkøb. Jeg fik Lake og Wrights bog
”Bibliography of Archery”. Den kostede ikke meget (dengang), men handlede udelukkende om bøger, artikler,
tidsskrifter, film m.m.m. der omhandlede bueskydning, fra de ældst kendte manuskripter til 1971. Alt, simpelthen alt har
de fået katalogiseret i dette enorme værk. Jeg var rent ud skuffet, da jeg fik den, da jeg havde forventet noget i retning
af et leksikon om buen og var lige ved at prøve at sælge den videre.
Men hvis I vil samle på bøger om bueskydning, traditionel bueskydning m.m. er denne bog næsten en nødvendighed.
Intet andet sted finder I de oplysninger, som de to har samlet. Det er ikke nok at beslutte, at nu vil man samle på bøger.
Man skal vide, hvad der findes, hvad bogen hedder, hvornår den er skrevet og af hvem.
Har man Bibliography of Archery” ikke, eller er man ikke indstillet at betale de 500900 kr den koster, er der dog andre
muligheder. Der findes et uoverskueligt antal antikvarboghandlere, der har deres egen hjemmeside på nettet. Det vil
være aldeles umuligt at gennemsøge dem alle, men heldigvis er mange af dem samlet i ”foreninger” med fælles
søgemaskiner, hvor man kan gå ind og søge på en titel, forfatter eller et emne, på samme måde som i biblioteket.
I Skandinavien har vi : www.aktikvariat.net [3]
Jeg har købt igennem den nogle gange og har også været heldig. Jeg fandt bl.a. Mogens Linds bog til kr. 125 og et
signeret eksemplar af Dreyers bog til 700. Men ellers har de fleste boghandlere i DK fundet ud af, at der er stor
efterspørgsel på den slags bøger og priserne er derefter. Eks kan I for tiden finde ”From Gold to Big Games” af Schuyler
til kr 300, og Gillelans ”Complete book of the Bow and Arrow” til samme pris. Begge fås til under kr 50 i USA. Et andet
forhold, I skal være opmærksom på er forsendelse fra Sverige. Det koster en bondegård!
Skal I finde et ordentligt udvalg til en fornuftig pris er der enkelt sagt to steder, I skal søge:
www.bookfinder.com [4]
www.usedbooksearch.co.uk [5]
Disse to søgemaskiner omfatter flere andre foreninger (bl.a. Alibris, Abebooks, Biblio, Half.com og Amazon). Alle kan
varmt anbefales, det er særdeles seriøse forhandlere, der er samlet her og jeg har købt bøger gennem dem alle, uden
nogensinde at være blevet skuffet.
Skal jeg sige lidt om de to overordnede søgemaskiner, er Bookfinder indrettet således, at søger man på en forfatter, en
titel eller et emne, vil maskinen opliste alle de referencer, den får fra de forskellige boghandlere, som stemmer overens
med de søgekriterier, I har opstillet. Eks. har I skrevet ”Archery” under emne, vil den opstille alle de bøger, den finder i
alfabetisk rækkefølge efter forfatter. Men da der findes flere forfattere der faktisk hedder Archery, vil de også komme med
ligesom en lang række bøger, der hedder noget lignende og intet har med sagen at gøre. Derefter skal I klikke jer ind på
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de enkelte bøger for at finde ud af, hvad de koster og hvor I kan få dem. Og her bliver bøgerne opstillet efter pris. Der
kan nemlig godt være flere bøger af samme slags fra forskellige forhandlere. Men I kan også gå ind under ”Advanced
Search” og der opstille en række kriterier, bl.a. at bogen skal være udkommet før år 1959 eks., at det skal være en
brugt bog (I kan nemlig også finde nye bøger her) eller at den skal have stift bind og lign.
Det gode ved Bookfinder er, at I ser prisen inklusiv forsendelse til Danmark!
Usedbook er knap så avanceret, men god alligevel. Her har I færre søgekriterier og resultatet kommer frem som en liste
over foreningerne med antal bøger og billigste pris. Her skal I så klikke jer ind på de enkelte foreninger, eks. Alibris og
der finde, hvad de har at tilbyde ud fra det I har søgt på. Her får I kun prisen på selve bogen, forsendelse må I finde hos
den enkelte forhandler.
Hvad de enkelte foreninger angår er min erfaring følgende:
Abebooks har langt de fleste bøger og det er her, man kan finde de rigtig sjældne. Eneste minus er
forsendelsesomkostningerne som kan variere fra $6,5 til $18 pr bog.
Biblio har knapt så mange bøger som Abebooks. Forsendelse er som hos Abebooks.
Alibris har som regel ikke så mange bøger, men en stor fordel som gør, at jeg selv helst handler her, er at de har faste
forsendelsespriser, $7,49 for hver bog, og når man har været kunde et stykke tid og købt for et bestemt beløb, får man
nogle kuponkoder, som gør, at man kan spare lidt penge på de enkelte køb. Eks $1 ved mindre køb under $20 og op til
$20 ved køb over $100. Det er også her, jeg har gjort de bedste køb. Eks har jeg lige købt den artikelserie, der danner
basis for Thompsons ”Witchery of Archery”, den sidste i rækken fik jeg til kr 96, inkl forsendelse, og det er vel at mærke
de originale artikler.
Half.com og Amazon går jeg ind på en gang imellem. De nye bøger kan oftest med fordel købes gennem Amazon. Eks
har jeg selv købt Hugh Soars sidste nye bog ”Secrets of the English Longbow” gennem Amazon og har sparet næsten kr
100.
De øvrige, som I kan blive henvist til gennem Usedbook er oftest ikke ulejligheden værd. Hold jer til ovennævnte.
Jeg har lige i dag (d. 23/8 )søgt på emnet ”Archery” og resultatet blev følg.:
Abebooks: 5151 bøger
Biblio: 2194 bøger
Alibris: 240 bøger
WHAUW! Vil nogle så nok sige og ja, der er virkelig mange bøger til salg og de er billige, set i forhold til, hvad I skulle
give for dem her i Danmark. I vil dog opleve, at mange af bøgerne er til salg gennem flere foreninger og til forskellig
pris, selvom det er den samme forhandler, der udbyder dem. Jeg tror, det skyldes forskellige afgifter hos de enkelte
foreninger.
Når I så søger kan I som ovenfor søge på et emne, men også på titel, og det giver også en del bøger. Ellers vil jeg
anbefale flg. søgeord: ”bow arrow” ”bow” ”longbow” ”bowhunting”. Jeg kan ikke anbefale ”archer” eller ”archers”. I
England kører der en serie, der hedder ”The Archers”, den har eksisteret siden –50’erne og er utrolig populær. Der er
skrevet et utal af bøger om serien og ligeledes er der en del forfattere, der hedder Archer/Archers. Hvis I vil finde en bog
med den titel, så søg specifikt på forfatter og titel eks. Jim Bradbury: ”The Medieval Archer”
Skal I handle bøger udenlands er et VISA eller Masterkort el lign en absolut nødvendighed. VISA vil jeg selv anbefale, det
er et af de mest anerkendte. Det koster en herregård og et par ditto bonde at sende penge til udlandet. En check kan
nemt komme op i kr. 150 bare for checken. IBAN koster nogenlunde det samme og sende kontanter til udlandet har jeg
da prøvet, også uden problemer, men det koster også at få vekslet, og det er ikke anbefalelsesværdigt at sende mønter
med i konvolutten.
Nu ved vi hvor og hvordan der skal søges. Nu er spørgsmålet så efter hvad?
Som nævnt har Abebooks over 5000 referencer til bøger med archery og det vil være aldeles umuligt at gennemse dem
alle. Hvis I er på jagt efter gode klassiske bøger om bue og pil vil jeg anbefale, at I holder jer til udgivelser publiceret før
1959, med enkelte undtagelser, bla ”The Grey Goose Wing” af E.G.Heath. Den er næsten en nødvendighed, men koster
op mod kr 1.000.
Så skal I gøre op med jer selv, hvilken type bøger I ønsker. Er det håndværket, historien, jagten med bue og pil, den
tekniske side med skydning, skydestil, spændende historier om interessante mennesker indenfor bueverdenen eller måske
det hele.
I skal også beslutte, hvor meget, I vil ofre på sagen, på flere af søgemaskinerne kan I indtaste et minimums og et
maximumsbeløb for de bøger, I vil søge efter. Er det samlerobjekter eller ”brugsting” I er på jagt efter. Tit kan man få
udfasede biblioteksbøger fra forhandlerne og de er gerne noget billigere, men ikke nødvendigvis ringere, hvis det er
indholdet, man går efter. Ofte kan man se betegnelsen ”reading copy”. Det er en bog, der har set bedre dage hvad angår
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omslag, men det er stadig en læseværdig bog. Og om man skal betale kr. 109 eller kr. 1.100 for en bog betyder dog
noget. Eksemplet her er Rounsevelles ”Archery Simplified” fra 1931/37, fundet hos Bookfinder.
Hvis I vil starte op med nogle rimelig gode bøger til en rimelig pris, kan I starte med følgende forfattere. De fås alle til
overkommelig pris og er faktisk ret gode.
Edmund Burke: ”Archery Handbook”
George Laycock: “The New Archery Handbook”
Howard Gillelan: “Complete Book of the Bow and Arrow”
Louis Hochman: “The Complete Archery Book”
Larry Whiffen: “Shooting the Bow”
Howard Wiseman: “Tackle Archery this Way”
De nyere bøger vil jeg ikke komme ind på her, de er nok kendt af de fleste.
Hvad de gamle klassikere angår, dem fra før 1950, så er de gerne i en prisklasse, hvor man lige skal tænke en ekstra
gang. En af de få undtagelser er Reichart og Keaseys bog ”Archery”, den får man næsten smidt i nakken, og når I søger
på Archery er de første 34 sider fyldt med udgaver af deres bøger. Frank Bilson ”Modern Archery” fås også til en billig
penge. Begge er udmærkede bøger, men har måske mere en samlermæssig interesse.
Og så er der dem, vi alle vil have fat i:
Saxton Pope: ”Hunting with the Bow and Arrow” og ”A Study of Bows and Arrows”. Pris pr styk i 1. udgave: Mellem
1.000 og 3.000 kr
Maurice Thompson: ”Witchery of Archery” Pinehurst 1928 udgaven fra 500 til 1.500 kr. 1. udgaven ubetalelig
Howard Hill: “Hunting the Hard Way” og “Wild Adventure” fra 450 til 2.200 kr.
De danske klassikere, Dreyers “Bue og Pil” samt Mogens Lind og S.P.Rasmussen vil jeg ikke sætte nøjagtig pris på. Jeg så
for nylig Dreyers bog til 465 kr (den er solgt!), men normalt ligger den mellem 600 og 1200 kr. De andre har jeg ikke
set i lang tid, men vil forvente en pris over 250 kr, hvis de kommer på markedet, selvom jeg selv fik Rasmussens bog til
50 kr i sin tid.
At jagte bøger på nettet er tidskrævende, jeg har selv brugt et utal af timer foran skærmen, men hvis man vil have fat i
de gode bøger til den rigtige pris er der ingen vej udenom.
Jeg har overvejet at scanne nogle sider fra Lake og Wrights bog ind, det vil kunne hjælpe mange til at finde de bøger,
de er interesserede i. Der findes nemlig en kronologisk oversigt over alle de bøger, der er udgivet i Europa og USA, fra
1545 til 1971, det fylder bare 18 A4 ark.
Men ellers vil jeg gerne svare på spørgsmål og give min egen vurdering af bøger, jeg selv har. Nogle af dem er rent
samlerobjekt og har ikke nogen reel værdi set som fagbog.
Go’ fornøjelse
Og god jagt
Ole
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