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Skal det så 60 år me11om
hver gang en olympiadeliager
kommer fra TjøIling? Det kån
nesten se slik ut. Bjøm Tve-
tcf har muligheien iil nesle år,
og da er det 60 år siden Jørsen
B r u deltok på det norske 1a-
get i skyting da sommerolym-
pioden ble afan8efi i London i
1!08. Jeg treffer Jøreen Bru
hjehhe på Hybbesiad en regn-
tlrn8 og biåsende dag i begyn-
neisen av oktober. Han er våt
på buksene, og jeg lurer på om
han har noe å sjøre ute i slikt

.Ja, dei vår nå de potete-
ne da. Jes har bare I mål, men
det er jo nokså tunsvint når en
bare må bruke sreipen oe ikke
bar noen hest å kjøfe inn med,,
sio 86-årineen, (så jeg lår ver
kanskje få noen til å hjelpe

Det er kanskje ingen tiuel-
dighei åt det netiopp er potei-
opptakihg son står på pro-
gfammet lor Bru. Han harnem-
hg væit vegeiarianer på sin
hals siden 1910, og kanskje det
er oppskfiJien for å kunne vise
en slik spenstighet og styrke
som Jøfgen Bru kan i en alder

Det eneste som er noe svek-
ket. ef hørseicn, men så er til
gjenejerd hukommelsen meeet
god, og han husker meget godt
at han som l5-åring deltok i
sitt ordenljlige skyiterstevne og
fikk med seg io førstepremier

- Hvordan gikk det tii at du
fikk slik interesse for skyting?

Tjøl1ins hadde mange sode
skyticre på den tida, og mine
6 brpdre var oeså aktive skyt-
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til Sandefiord 29. i uken i 1967
tere, så det var ikke så rart
åt jeg ble med også. Far min
var forresten ikke så begeisiret,
hen han lot oss nå gjøre som
vi ville.

- Yar det på grunn av øko,

Nei, dei tror jeg ikke. Vi
lastå sjø], og da kom ikl<e skud-
det på mer enn 3 øre stykket.

Det var vel heller det at
dei ble nokså mye reising, spe-
sielt om søndagene.

Ja, det b1e ver mange stev-
ner å delia i, oe du hår vel
ikke noe ta]l på dem, men de
siørste husker du kanskje?

- Dc største her i landet er
jo Landsskyttersievnene, oC av
dem har jes væ$ med på 12

Det ble \-e1 lange reiser
da?

- Ja, disse stevnene blir jo
gjerne laet til byene ndt i
]åndet, os jeg var med så ranet
nord sod i Tromsø en Sang.

Hva med prasse nger i
disse mesierskapene? Har du
noen gang vært i nærheten av
skytlerhongeiittelen?

- Det nærmesie jeg har væIt
noen eang! vår vel på Kongs-
berg i 1918. da mesterskapet
ble arraneert der. Jeg 1å meset
godt an ti1 å bli skytierkonge,
men i iveren skjøt jes på fe
skive undef en av konkunan-
sene, oe dermed var det gjort.
Det var en meget stor skuffetse.
Hvis jeg lkke husker feil, er en
5. plass den beste ptasseringa
jeg hår i kampen om denne

Ellers er det jo
eelige opplevelser

manee hyg-
jes 4Kker,

som tor eks. på Modum i 1912
da jcs iok here 3 medåijef, eler
i Oslo i 1907 da jeg tikk seier
på rnternasjonale skiver med
et vanlig Krag-Jørgensen ge_
vær. Dtr slo jc8 månee kjen
re konAunericr som stitLe opD
med både eti os 10 spesiale;_
l.ærer ettersom hvitken disian_
se vi skulle skyie på. Denne
ser-"ren bidro nok iit ai jes årer
elter ble iait ut på dei norske
raeet I olyupiaden i London.

- Ja, det må ha vært ttt

- Ja. dei er jo ikkc ål]e somlar ed slik ånledning. Vi var
12 skytterc som fjkk reise over
Nordsjden i strålende vær som_
hered 1908. Her har jes et fo_
toe,Jfi av åIc samhen, oÅ jeg
nu-ke. \'et de flertc hEvnene_
Der står Ole Sæi.her, der c.
SkotieLu, }jr dhrnn, Heher ud.

I :'''', c "-'... L,bera, or.v
>crner og tedefcn Aullsmedlrijs. Jce var bare 2i år den
sangen og yngstemann i tasei.
Vi skulle yærie borte i 3 uker,
og r de røfste 14 dagene bare
rrenre vi ned 15 skudd hver
dag I sehe kohkuuansen eior_ ide !l del dårlig. Sammentagt
{om vr rangt ut i tekså, rett Ictter s!ensken,", hen jeg bte]
rrestc skaudinav på 1000 yards
(911 lr,.) \.i skjøt 20 skudd oå
5-delt skive, oe jee klarte it2
poeng ay de 100 oppnåelige.



Du har mange medaljer
Yet jeg, rundt omkring en 50
stykker er dei ve], men hva
med andre Premier?

Jeg har nok tatt 7 800
premier med småit og sto$,
tenker jes. Jeg lørte nøye kon-
troll ei tid, men da det begyn
te å eå dårlie, ble det så so4
så med regisireringa.

- Den beste premien din?

-Den 
dyreste er nok et sø1v-

krus jeg vant i 190?- Det kos-
tet den gang ca. 200 kroner, og
det var jo manse penger. Jeg
glemmer aldd den premieut-
delinsen. Vi måtte fmm på et
hdvt podium, og det var selv-
este kong Håkon som delte ut
premienel Han hadde et km{tig
nåndtrykk husker jeg, men ieg
.ar tenkt mance ganeer på al
jes bare sa takk da jeg mottol
premien den sanc. Jee burde jo
ha saet .Takk. Deres maiesiet,.

Da iegs]kkned av podiet, bre
jeg stoppet av en eldre hann
som spu e meg hva slågs ge'
v:er les brukie. Da jeg opply-
ste ai det var et Krag-Jørgen-
sen-s€væ!, snilte har og så:
{Det var hyggeug. Jeg er oberst
Krae".

Skyter du noe nå?

Du iipper ser jeg- blir det

- Nei, det er sjerden. Vi er
fire siykker som tipper sam-
men, og jee som har besi tid,
fy]lef ut aUe kupongene.

Da lår du deg en tu! til
byen en gang i uka oeså da?

- To saneer. Jeg må jo hen-
te nye kuponger også, men det
er bare sunt med en liten sykle-

- Sykletur? Sykler du til
byen io gånger i uka? Hvor
langt er det hedra og til San-
defjord da?

Cå. 1 mil.

- Du sykler altså 4 mil i
uka om someren?

- Om vinteren også. Det pas-
ser så dårlig med togene.

He! må jeg gi meg over. Jee
takker for praten, setter meg
inn i bilen os kjører de få ki-
loheterne hjem. Det var jo for
langt å gål

Kjell Skallist.


