
Yngstemann Knut i 
skytterfamilien Skjelland 
fra Andebu hadde allerde-
de som 20 åring vunnet 30 
medaljer og en anseelig  
pokal-samling. Her er han 
fotografert i 1959. Året før 
vant han «Aftenpostens» 
sølvfat. Det gjemmer seg 
store formuer bak premie-
samlingene til karene i 
Skjelland familien konsta-
terte jornalisten som besøkte dem. Hvor store verdier var det 
ingen av dem som ante. 

 tekst: Øystein Rismyhr  
 Foto: Ivar aaserud

Premier

HØsten 1947 ville nedbøren ingen ende ta. Det regnet ikke, 
men det øste ned. Enorme vannmasser flomet utover jorder 
og dyrket mark. De voksne fortvilte mens ungdommen fry-
det seg. Her var det mulighet for litt spenning i etterkrigsti-
dens grå hverdag. Ungguttene Sverre Hynne (t.v) og Ivar 
Hvitstein la ut på rotur i nærheten av pumpestasjonen ved 
Goksjø. Nilsen Sem som den gangen styrte pumpe stasjonen 
kunne ingenting gjøre. Kameraten Nils Oddvar Liverød sto 
på land og fotograferte det hele. Han hadde nylig fått fotoga-
fiapparat av sin hvalfangerfar og var kjempekjekk. 
 tekst: Øystein Rismyhr  
  Foto: nils Oddvar Liverød

Flom 

saker og ting som  
setter  minnene i sving

gamLe eIKHOLt pleiehjem ved Gallisvan-
net i Kodal ble bygd av Sigrid Prestbøen i 
1922. Hun ble født i 1894 og døde i 1974. Hun 
var datter av Anton Prestbøen, og kunne se 
sin fars poståpneri på barndomsgården sin 
som lå «over jordene» fra Eikholt i retning 
Kodal kirke. Sigrid var bestyrerinne av plei-
ehjemmet fra 1922 til 1936. Senere ble hjem-
met overtatt og drevet av søsteren Gudrun 
Prestbøen. I 1976 ble hjemmet overdratt 
som gave til stiftelsen «Fossnes Sentral-
hjem». Gunlaug Riis Aakerholt har nettopp 
flyttet til det nye boligfeltet på Eikholt med 
mann og to katter. «Det har satt minner i 

sving om et par av de første jobbene vi had-
de i Riis & Aakerholt anleggsgartneri på slut-
ten av 1960-tallet», forteller hun. «Først hos 
Randi Wike på Vinje, og etterpå på Eikholt 
pleiehjem hos Gudrun Prestbøen». 17. fe-
bruar 2015 ble den første boligen kjøpt. I dag 
er det 15 boenheter, 9 er bebodd. Leilighete-
ne fremst på bildet skal være ferdigstilt i 
mars 2018.  
 tekst: Øystein Rismyhr 
 Foto Før: Kåre Kleive  
 Foto nå: Rebecka Lauritzen 

Eikholt pleiehjem FØR Og nå

Skytterfamilien Skjelland: Øverst til venstre nestor Kristoffer, sønnene Arne, Harald, Torbjørn og Knut, brorsønnene Håkon 
og Asbjørn og yngstemann, sønnesønnen Ragnar. alle foto er tatt av ivar aaSerud i 1959

ikke helt endelig: De tre døtrene har da 
skutt seg til «forgylt merke» og hevdet 
seg pent på Skytningens Dag.

Hauget seg opp med premier
Det hauget seg opp med premier  
hjemme hos Skjelland da familien satte 
geværet til aksla for alvor – pokaler, 
skjeer, gafler, medaljer og diplomer. 

En tid – da alle sønnene enda var ung-
karer og holdt til hjemme på gården – 
kunne det ofte være vrient å skille pre-
miehaugene. 

Det ble da også bare en liten del som 
fikk plass på hylla – det meste måtte leg-
ges i kiste og skap.

I dag er situasjonen imidlertid ikke vi-
dere lettere i stua hos Thora og Kristof-
fer Skjelland. Senior har jo fortsatt å 
bringe sølvtøy til gårds, og yngstesøn-
nene Thorbjørn og Knut – på 27 og 20 år 
– kommer som regel med hendene fulle 
fra de stevnene de stiller opp i.

«Je’ skulle ha vært med i et stevne i 
dag og,» sa Kristoffer da vi besøkte Skjel-
land-familien, - men synet er inte så bra 
som i yngre dager. Je’ må ha sånnt for-
skrækkande og’-vær..»

- Men på Landsskytterstevnet i Kongs-
berg?

- Åja, je’ slang no med. Fekk inte klaff. 

3-generasjonspokalen
I år har Skjelland-familien erobret et tro-
fé som henger ekstra høyt. For tredje 
gang på rad – og dermed til odel og eie – 
vant Kristoffer, sønnen Arne og sønne-
sønnen Ragnar 3-generasjonspokalen. 
Denne pokalen har skytterfamilier over 
hele landet kjempet om og konkurran-
sen har vært både hard og spennende. 
Nå står generasjons-gevinsten på he-
dersplass hjemme på Holt gård. Ragnar 
som bare er 17 år, har alt rukket å være 
med på flere landsskytterstevner. 

Beste skytter over 50 år
En av de gildeste premiene på senior 

Andebu Skytterlag 
har hatt mange  

fantastiske skyttere, 
som bl.a. har deltatt 
aktivt i landsskytter-

stevner og vært 
med på landslaget 

for Norge. 

Øystein RismyhR
redaksjonen@sb.no

B lant de beste var Kristoffer 
Skjelland og hans sønner. Kris-
toffer var var 2 ganger «skytter-
prins». 11 ganger vant han Vest-

foldmesterskapet. Hans sønner Arne, 
Harald, Torbjørn og Knut var også blant 
landets beste. Sønnesønnen Ragnar ble 
Vestfoldmester, og i en årrekke vant 
Kristoffer Skjelland sammen med søn-
nen Arne og sønnesønnen Ragnar de 
uoffisielle 3 generasjonsskytinger. 

syv bla’ skjelland
Syv bla’ Skjelland la beslag på plassene 
1-7 ved et skytterstevne nylig. Nr. 8 var 
ikke med. Det skrev ukebladet Aktuell i 
1959 og fortsatte.

Kristoffer begynte å fikle med en 
«Krag-Jørgensen» i 1905. – I 1907 hadde 
han skutt så mange blinker hjemme i 
åsen at folk i Andebu mente 19-åringen 
Kristoffer Skjelland var god nok for å 
prøve seg i en konkurranse. 

«Je skaut noen treff og fekk et par 
medaljer,» sier den spreke gubben på 
gården Host i Vestfold. Nå går han i sitt 
73 år – like skarp på avtrekkeren som 
han har vært det i alle små og store kon-
kurranser i 52 år.

Men med årene er det blitt flere Skjel-
land-skyttere i Andebu. Først de 4 søn-
nene – Arne, Harald, Thorbjørn og Knut 
–, så brorsønnene Håkon og Asbjørn, og 
endelig nå i de siste 3 årene også en søn-
nesønn – 17-åringen Ragnar. Det vil si, 

Treffsikker Andebufamilie
lokalhistorie

medaljefangSt: 72-åringen Kristoffer Skjelland hadde ikke tall på alle pokaler og medaljer 
han tok gjennom 55 år.

SølvpuSS: To ganger i året hadde mor Skjelland en ukelang jobb med å pusse sølvet til 
karfolka.

Skjellands spesielle hylle er Norma-poka-
len. Den han tok i 1939 – som beste skytter 
over 50 år. Konkurransen var brennhard, 
dengangen, forteller Skjelland, - je’ trudde 
je’ hadde skutt bom, men anviseren holdt 
10-er!

To store tavler tettpakket med medaljer i 
alle utforminger fyller en halv vegg på Holt-
gården. Her henger oberst Stangs minne-
pletter i gull og nasjonalfarget band, her 
dingler stjerner og sølv-geværer i miniatyr 
og rundt det hele, diplomer for utmerket 
skyting fra stevner over hele landet.

mor bruker en uke på pussing
Mor Skjelland, fru Thora, kjenner tingene. 

To ganger i året har hun ukejobb med pus-
singen – da liker hun best å lukke alle døre-
ne og holder fremmedfolk på kjøkkenet 
mens bord og golv i stua bogner med blanke 
og blasse pokaler.

For et par år siden fikk fru Skjelland over-
talt karfolket til å forsikre verdiene. De tre 
hjemme på Holt har hver en forsikring på 
5000 kroner, om noe skulle hende med pre-
miesamlingene. – Det er reint for lite mener 
fru Skjelland, - de har flaks hvert eneste 
skytterstevne de deltar i, de karene.
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