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Einar Tambarskjelve 
 

 
 
”For veik, for veik er kongens bue …” Med disse sagnomsuste ordene har Einar Tambarskjelve (ca. 
980-1050)  skrevet seg inn i historiebøkene. Som 18-åring kjempet han side om side med Olav 
Tryggvason under slaget ved Svolder (år 1000). De var begge om bord på langskipet Ormen Lange. 
Kampen gikk bra, forteller Snorre, helt til Einar fikk ødelagt buen sin. Olav spurte; ”Hva brast så høyt?”. 
Einar svarte: ”Norge ut av hendene dine, herre konge!” Hvorpå  kongen ga sin egen bue til Einar, som 
prøvde den – og fant at den var i spinkleste laget. Einar slengte buen unna og kjempet videre med skjold 
og sverd. 
Olav Tryggvason døde ved Svolder, Einar slapp unna. Og han ble en gjennomgangsfigur i 
kongesagaene. I perioder styrte han store deler av Norge, som den mektigste høvdingen i landet.  
Einar Tambarskjelve hadde sin oppvekst på Gimsan i Melhus, men han fikk senere sitt høvdingesete på 
Husaby i Skaun. Dette var etter at han giftet seg med Håkon ladejarls datter, Bergljot; hun fikk storgården 
Husaby som medgift. 
 
 
Einar Tambarskjelve sto i opposisjon til Olav Haraldsson. Han støttet danskekongen Knut, men 
skiftet side etter slaget på Stiklestad – der han for øvrig ikke deltok, sommeren 1030 var Einar på tokt til 
England. Einar Tambarskjelve reiste på pilegrimsferd, og han var blant de første til å anerkjenne Olav 
som helgen. I 1034 dro Einar Tambarskjelve og Kalv Arnasson (en av Hellig Olavs banemenn på 
Stiklestad) til Gardarike, dagens Russland, og hentet helgekongens sønn, 10 år gamle Magnus, hjem til 
Norge. Einar ble kong Magnus den godes venn og rådgiver. Forholdet til Magnus´ etterfølger i 
kongerekken, Harald Hardråde, ble imidlertid atskillig mer anspent. Harald sørget til slutt for at både 
Einar Tambarskjelve og sønnen Eindride ble drept i et bakholdsangrep. 
 
 
På Husaby kan vi ennå se sporene etter en gårdskirke som man antar ble bygd av Einar 
Tambarskjelve rundt år 1040. En stor, flat stein kan ha vært dørhellen til en gildeskål  (gjestehus) som har 
hørt til på gården, og nede i Børsa, ved Naustan, står noen bautasteiner som i følge folketradisjonen ble 
brukt til å fortøye Einar Tambarskjelves båter. Historikerne stiller seg imidlertid tvilende til akkurat dette: 
Steinene kan ha havnet i fjæra etter et stort jordras, og mye tyder på at de egentlig var knyttet til et 
gravanlegg fra førkristen tid. Bautaene er flyttet og gjenreist et stykke opp fra sjøkanten. De danner for 
øvrig motivet på Skauns kommunevåpen. 



 
Einar Eindrideson fikk tilnavnet Tambarskjelve for sine ferdigheter som bueskytter. Tamb kommer av 
norrønske tomb – som betyr buestreng, og Einar var altså den som mer enn noen andre fikk buestrengen 
til å skjelve. Han var viden kjent for sin styrke, og Snorre forteller at han var ”den best skiføre av alle 
menn”. Men framfor alt var han altså en fremragende bueskytter. Han kunne skyte så hardt at en butt pil 
gikk gjennom en råblaut oksehud som hang på en stang. Og Einar kunne skyte ufattelig langt! Sagaen 
forteller at Olav Tryggvason og Einar Tambarskjelve hadde en lengdeskytingskonkurranse ved 
Spangereide i Vest-Agder – det må ha vært like før slaget ved Svolder. De skjøt fra toppen av en stor 
gravhaug (Klovnehaugen), og to av nedslagspunktene ble merket med bautasteiner. Om disse er plassert 
korrekt vant Einar Tambarskjelve med et seiersskudd på 1172 meter, mens Olav Tryggvason ble målt til 
928. Einars bue må ha vært litt av et beist, og kanskje ble det brukt spesielt lette og flyvedyktige piler. 
Einars skudd var, hvis sagaen taler sant, minst tre ganger så langt som samtidens standardmål for et 
vanlig bueskudd. 
Våre dagers bueskyttere stiller seg tvilende. De sterkeste av dem skyter i dag ca. 300 meter med en 
spesiallaget trebue av barlind – og rundt 800 meter med en ”dobbeltspent” glassfiberbue. 


