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PORS-BLADET

„Fordi det ikke var rum til dem i herberget
De var kommet langveis fra, helt fra Gal- og heller ikke noe annet sted for de havnet
til slutt i en stall. Kan vi bebreide menneskene
lilea. Det var i Nasareth de egentlig bodde,
i Betlehem for det? I vårt stille sinn gjør vi
men slekten deres var fra Betlehem og det
det gjerne, — men var da ikke hver av dem
var grunnen hvorfor de nå sto her i Davids
gamle stad. Keiseren hadde påbudt folke herre i eget hus? De var da vel ikke for
telling i hele riket og hver skulle la seg pliktet å ta inn hvem som helst fra gaten
som de ikke kjente. Og at det var nær foreskrive inn i byen slekten deres var fra.
Men Davidsætten hadde vokset stort, og . stående med den unge kvinnen, det kunne
hvem kunne vel kjenne alle som hørte til vel ikke de vite. — Men likevel, for Ham
den? De som satt i ledende stillinger rundt som egentlig eide det alt sammen, for Ham
omkring i landet, om det var ved templet som hadde skapt, for Ham var det ikke plass.
«Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke
eller i forvaltningen, deres navn var nok
kjente i Betlehem. De fant nok også et sted i mot Ham.»
Er vi bedre? Er vi annerledes? Livet vårt
å bo selv om det var fullt alle steder, men
er det egentlig vårt, eller er det hans? Tildette unge paret, en alminnelig tømmermann
måler vi oss selv vår livstid, eller Han? Vi
og hans hustru som gikk med barn, hvem
kunne si: nå er det ikke plassen det gjelder,
kjente dem? Hvem hadde interesse av å huse
dem? Det var ingenting å tjene på dem, hver men tiden. Det er ikke om plass Han ber,
ken i mynt eller i anseelse. De gikk fra dør men om litt tid. «Kom i hu at du helligholder
Herrens dag.» — I Betlehem ba Han ikke om
til dør men de kom ikke inn noe sted. Så
et hus for seg alene, nei, bare om en liten
ble det til slutt at de gikk inn i en stall og
plass, her eller der, men det var ikke rum
Miriam, den unge kvinne, fødte sin sønn den
førstefødte, og de la ham i krybben der dy for dem. — Heller ikke hele søndagen vil
rene pleidde å få sin mat: for det var ikke Han se reservert for Ham alene, hans krav
er ikke store, men la ikke idretten gjøre
rum til dem i herberget.
Ham hele søndagen stridig, hverken offisielt
Slik var Julen virkelig, uten juletrelys, uten
eller
praksis, hverken for klubben eller for
presanger, uten varme stuer, uten pyntede
bord. Alt dette hører med til vår Jul, og en deg personlig. — Dette «det var ikke plass —»
kan vel ikke si at det er noe galt i det så bor ikke gjenta seg hos oss.
lenge vi husker at Kristi Jul, virkeligheten,
D—.
var annerledes.
Det var ikke plass for dem i herberget,

DAHL & SKYER
BAKERI
Vestre gate 1^1
Telefon 466

A^B ERMER

Vestsidens Manufaktur
Telefon 799
V. Porsgrunn

Vestsidens Fiskemat
& Delikatesseforretning
Telf. 401 — V. Porsgrunn
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REDAKSJONSKOMITÉ
Ansvarshavende:
ODD LIEN
Medlemmer:
JØRGEN KLEVEN, TRYGVE THORSTENSEN
Medarbeidere:
Bjørn Reinholt, Lco Wendelboe Larsen
Distributører:
Per Dahl, Thorbjørn Gulseth
Adresse: «Pors-bladet» — EKKO, V. Porsgrunn
Når vi i dette siste nummer av Pors-bladet
for 1951 takker av, er det kanskje med blan
dede følelser. Vi gikk alle til oppgaven med
muligens for stor optimisme, eller har redak
sjonskomiteen for tidligere år også bestemt
seg for å legge det hele om ? Etter de første
nummerne kommer en snart ned på jorden
igjen.
Såfremt Pors-bladet fortsatt skal leve og
glede oss med variert stoff, så må sekretærene i gruppene orientere redaksjonen hyp
pig. Det har større virkning å se en kort
oversikt i hvert nummer enn en kvartalseller halvårsrapport.
Likeså håper vi at alle våre skribenter i
klubben vil «gripe til pennen» med jevne
mcllomrum. Vi skal alle huske på at Porsbladet er vårt forum, hvor tanker, idéer og
kritikk skal komme fram. Der når enhver
det største publikum, nemlig samtlige med
lemmer.
Med dette ønsker vi alle en god jule- og
nyttårshelg, og den nye redaksjonskomité
velkommen til arbeidet.

R ed a ksjoiiskonii teen.

Rugtvedtkollen !
Når vi nå ganske snart går over i N. M.året, er det naturlig å se tilbake og reflektere
over det som har hendt i 1951.
En kan jo ikke gå i detaljer her, det ville
ta så altfor mye plass, men i store trekk
skal dere her få høre hva som er blitt gjort
med ombyggingen av bakken vår.
Det har jo for alle N. M.-komiteene vært
et meget begivenhetsrikt år. En mengde mo
ter er avholt og i hundrevis av saker og ting
er satt ut i livet. Å arrangere et N. M. på
ski i dag er jo ikke akkurat noen liten af
fære, og et fåtall av oss har vel før vært
borte i slikt arrangement, men i det store og
hele har en vel lov å si at det nærmest har
gått over all forventning, med forhåndsarbeidet. Takket være en god ledelse, interes
serte medlemmer og sist men ikke minst
en god del flaks i forbindelse med vær- og
føreforhold i høst og vinter.
Ikke for å undervurdere noen av de andre
komitéene — tvertimot! — så er det vel
bakkekomitéen som har hatt den største og
absolutt vanskeligste oppgave å kjempe med.
Ombyggingen av Rugtvedtkollen.
For vel ett år siden — nærmere bestemt
9/11-50 begynte de første medlemmer å gå
igang med konstruksjon av nytt hopp. Det
gamle var jo nærmest fallefærdig, så det var
på tide å få noe bedre her. Det som var
igjen av det gamle, ble brukt som stilling
for forskalling av det nye. Dette (det nye)
var en enige om å heve 0.5 m, gjøre det

REFLEX

Vestsidens Frukt- og Gigarforretning

AU i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE
Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A>/s

OLE EVENSEN

Vestsidens Ølutsalg
Telf. Jf 9 9
Porsgrunn

Det beste utvalg i frukt, sjokolade og tobakk
Telf. 797 - Talestasjon - v. Porsgrunn

Vestsidens Elektriske Forretning
Telf. 517

J. Johannesen
RADIO

1 over 25 dr har min forretning skaffet distriktets
borgere radio. Alltid de beste typer.
Prov et De også a bli fornoyd!
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1,5 m bredere og trekke det ca. 0,5 m til
bake. Det ble en slitsom og langvarig affære
i et elendig vær med regn, kulde og sno, men
det gikk da unna etter hvert, og i julehelgen
ble de full-impregnerte lemmer lagt på, og
alt var klart for prøvehopping. Den 27. januar
1951 ble bakken provet for første gang med
nytt hopp, og løperne var godt fornøyd og
det var det jo andre også som var, naturligvis.
Da det lakket fort til arrangementet av
vårt internasjonale hopprenn, måtte en nå
konsentrere seg om dette og selve bakkearbeidet ble således liggende en stund. Inntil
nå hadde en ca. 1625 timer i dugnad.
Den 6/5-51 var det så på’n igjen, og det
gikk slag i slag med de forskjellige arbeider
trass i at frammote av frivillig hjelp var så
som så mange ganger. Forskallingen og det
gamle hopp ble revet og det en tvilte mest
på, støpen, viste seg å være helt fin enda
den var støpt i opp til 10°o kulde.
En gikk igang med å grave seg inn i over
gangen i unnarennet, men først etter Agnar
Renolens besøk 27/5 ble det virkelig fart
over dette arbeidet. Han forandret nemlig
adskillig på profilen i hele bakken og dette
sparte oss for mye unødig arbeide. Takket
være Renolen for det.
En så snart at en ikke ville bli ferdig
med bare dugnadsarbeide, som først av var
beregnet, og bakkekomitéen søkte og fikk
innvilget kr. 4000,—. 4 av våre medlemmer
søkte da permisjon fra sitt arbeide og gikk
igang med bortsprengingen av fjellet i over
gangen og på siden av unnarennet. Da disse

4, for at snekkrene skulle komme igang, måt
te grave og støpe fundamentene for de nye
tribunene, og likeledes hjelpe til med å reise
disse, måtte jo dette gå ut over fjellarbeidet,
og så søkte man og fikk innvilget ytterligere
kr. 4000,— til dette, slik at en kunne fort
sette enda en måneds tid med befalt arbeids
hjelp.
All sheim — og det var ikke få cm-’ som
ble sprengt ut, fylt over bekken, på veien mot
saga og lagt ut til sidene av unnarennet som
platåer til ståltribuncnc.
Etter en befaring av skiforbundets formann
og kontorsjef, uttalte disse seg meget til
freds over det arbeide som var nedlagt hittil.
Takket være — som for nevnt
det gode
været i høst og vinter og en god innspurt
fra medlemmenes side, har det således gått
meget bra. Og da vi var heldige i aller siste
liten å få en bulldoxer til å planere ut hausen
på sletta og lage den flotteste bilvei på 3 m
bredde fra saga fram til bakken, har vi god
grunn til å være fornøyd.
Når dette leses er vel tribunene ferdig og
de gamle revet, en er vel også på det nær
meste ferdig med uthugsten, brua på toppen
og bortsett da fra all opprydding, noen trap
per for løperne som skal lages etc. er vel
Rugtvedtkollen om ikke så lenge klar for
N. M. 1952.
Bakkekomitéen vil hermed samtidig få tak
ke alle som har hjulpet til med arbeidet i år
— og ønsker alle medlemmer en riktig
GOD JUL!
A.

KUNSTSTOPPERIET

Rsalfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 530

Porsgrunn

Telf. 530

ANN-MARl
Storgt. 1422 — Telf. 469
Kunststopping, Stoffknapper, Oppmasking
Hullsøm, Rensing, Sol plisse

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Carl Carlsen

Alt i utstyr

KOLONIALFORRETNING
Alt i kolonial og delikatesser

Telf. 293 — V. Porsgrunn
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JUNICRtlDEN!
On re aller Hihisfe?
Pors turngruppe har nå 4 partier. Ut av
disse er barnepartiet sorn har ca. 50 med
lemmer som alle er svært flinke til å møte
fram. Alderen er fra 5—8 år, og alle kan
nok tenke seg hvilket leven det blir når alle
disse kommer sammen.
Før instruksjonen begynner, er det et øre
døvende bråk ute i garderoben hvor alle tret
ter om plassen. Inne i salen er det likedan.
Der er de like mye på bord og stoler som
på gulvet, helt til fløyta gar. Da blir det
med ett ganske stille. Men dessverre varer
ikke denne roen svært lenge. Ved oppstillin
gen blir det like mye bråk som ute i garde
roben. Alle vil naturligvis stå foran, og det
blir gjerne ordnet slik at de bytter om den
plassen. Resten av timen går ganske greit
med marsj rundt salen, øvelser og lek. Ved
sistnevnte tror jeg nok de fleste ville fore
trekke å være ute av salen. Da går det på
ut å plukke blomster» og «råttent egg» som
er svært populær blant pikene.
Når timen er over, gjelder det å få på
dem klærne igjen som tar nokså lang tid,
nå når vinteren har kommet. Deretter er det
å følge dem et stykke på vei.

Så vil jeg få lov til å ønske hele tumgruppa et riktig godt nytt år. Håper samarbeidet
blir like greit da. Så vil jeg håpe dere møter
like flittig opp til neste år, og er like greie
å ha da som dere har vært i år.
D.

o

Fremtidige mestere på ski
hadde satt hverandre stevne i Klubblo
kalet tirsdag 11. desember, i det Skigruppas
junioravdeling, under ledelse av Gudmund
Madsen, avholdt et medlemsmøte.
Det var møtt fram en masse av dem. Virk
ningen var ikke minst stor ved at nesten samt
lige løp ut og inn fram og tilbake i ett — i
pur livsglede — så det var umulig å telle hvor
mange de var.
Da Madsen ønsket velkommen, satt imidler
tid alle som tente lys. Ordet ble overlatt til

H.O.

er fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.

•V

Når De velger
en slipeskive, så finn
den riktige hårdhetsog grovhetsgrad - den
som vil passe for Dem.
Vi har alle.

MOKKØMA FABRIKER A/S
PORSGRUND

I
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Skigruppas formann, Aksel Fjeld, som i mor
somme ordelag fortalte om Sondre Nordheim
og Morgedal.
Etter kåseriet var det gjettekonkurranse,
hvor samtlige deltok. Da en fra Solum (såvidt
utenfor grensen) flere ganger hadde skrytt
så veldig av Klyve skole, fant vi på å dele
lagene slik at Klyve og Porsgrunn skole var
konkurrenter. Klyve lå hele tiden et hakk
foran og først i siste runde tok Porsgrunn
innersvingen på dem og vant knepent.
De 7 største guttene fikk en egen konkur
ranse. En av de minste ble — under protest
— med på ett lag, så hver besto av 4 stk.
Det var nå «den lille» som hjalp laget til å
vinne under stor jubel fra alle tilhørerne.
Møtet ble hevet under øredøvende tilslut
ning fra alle deltakerne.
Judex.

JUNIORAVDELINGEN
avholdt avslutningsfest i Klubbhuset lørdag
24. november. Det var dekket ved tre festlige
pyntede langborder, som straks ga gjestene
inntrykk av at det skulle være en ordentlig
fest. De som var tidlig ute, hadde fått Per
Grohs med sin gitar til å spille. Sammen
ønsket de så alle velkommen etterhvert som
de ankom, med sang og musikk.
Da formannen ønsket vel mott, var salen
fullsatt — alle plasser ved bordene inntatt.
Festkomitéen serverte så bolle på bolle med
rykende varm lapskaus. Som seg hør og bør

Kr. Knudsen & Co
DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMER!

Telef. 571.

V. Porsgrunn.

Magne Johansen
FRUKT, GRØNSAKER, SJOKOLADE
Kommisjonær for Norsk Tipping A</s
Telf. 399 — Porsgrunn

for ungdommer var apetitten upåklagelig.
De spiste, tok en «brems» idet de sang og
begynte på’n igjen. Når så de fleste var for
synt, åpnet form., Leo Johansen (toastmaster)
talenes rekke og det var flere. Fotballgruppas formann, Kåre Beckstrøm, sa noen korte
og fyndige ord, videre talte guttenes trener,
Olav Skilbred og Karsten Andreasssen. Toast
masteren ga villig og rundhåndet ordet til
flere som ikke hadde bedt om det, og det
kom nokså «brått» på enkelte. Leo Weber
og Gunnar Knudsen hjalp hverandre og det
ble i alle deler en hilsen (nesten militært
kort) som moret festdeltakernc. Redaktøren
av Pors-bladet måtte også til pers og til
slutt holdt Andreassen talen for de unge
damene.
I mellomtiden hadde orkestret kommet og
spilte opp til dans. Tiden løp nå avsted, som
den alltid gjor når en hygger seg som best.
Senere ut på kvelden fikk vi en styrketår
— sterk kaffe og kaker. Festen fortsatte i
beste stemning til et stykke på andre siden
av tolv.
Alle som en måtte være og var enig om at
dette var en fulltreffer.

8^^

O.
Kjøtt- og Pølseforretning

Øst og vest
Telefoner: 15G — 157 k — 257.

Klingbeigs Kolonial
Telf. J/lfS — Crøgerlien
Porsgrunn
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Fotballreferater m. m.
Å gi leserne et klart og nøkternt billede
av en fotballkamp i dagsavisene er slett ikke
sa lett. Selvfølgelig finnes det mange dyk
tige referenter som skriver sine referater med
omhu, men det finnes også mange referater
som slett ikke burde vært gjengitt i dags
avisene. Kritikken virker i mange tilfeller så
ensidig så det slett ikke er verdt å lese, og
referatene er i mange tilfeller vidt forskjellig
i de forskjellige aviser. Et referat jeg leste
lød sa her (sitat): Kampen var noenlunde
jevnspilt, men hjemmelaget vandt 2-0, det ene
målet var offiside og det andre ble scoret
noen minutter over tiden. Jeg håper det var
dommer på banen og at han hadde klokke.
Dette var ett tilfelle, men jeg kunne nevne
flere. Skal man skrive bør det være saklig
og nøkternt. Skammelig er det også å lese
kritikken over mange dommere. Kritikk må
man ta, men den må være skrevet av folk
som har forutsetninger for å kritisere. Noe
sånt som at dommeren var i ferieform eller
dommeren var slett, forteller ingenting om
hvorledes dommeren har dømt, og det burde
kunne finnes en bedre måte å uttrykke seg
på. Til slutt vil jeg gjerne gjøre publikum

oppmerksom på at det er en stygg uskikk
å skrike og rope til dommer og spillere. Som
regel er det dommeren som er synderen ifølge
publikum, men en kjennsgjerning er det at
en hel del av de som roper høyest har minst
rede på sakene. Legg unotene vekk, det virker
simpelt og er meget uheldig for arrangøren.

Veto.

Bandygruppa
Bandygruppa avholdt generalforsamling i
Klubbhuset den 13. ds. Det var ganske mange
som hadde mott frem, da form. H. Hegna
ønsket velkommen.
Før han gikk over til dagsordenen, sa for
mannen noen minneord om Gunnar Andresen
som så brått var blitt revet bort. Med ett
minutts stillhet hedret medlemmene hans min
ne. Dagsordenen ble referert og enst, god
kjent Beretning ble enst, godkjent og regn
skapet gitt decharge med endel bemerkninger.
Av beretningene fra sportsutvalgene gikk det
frem at A-laget var blitt avdelingsvinner og
B-laget kretsmester, mens junior-laget måtte
nøye seg med 3. plassen i serien.

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

injzå&udd.
Aksjekapital kr. 120.000,00

PORSGRUHD METAL9ERK fl.S

PORS-BLADET

Neste punkt var valg og formannen refe
rerte valgkomiteens innstilling. Valgene fikk
følgende utfall: Alf Vinje Henriksen, form,
(ny), Leif Nilssen, Ivar Kristiansen, Lasse
Hegna og Oddvar Knutsen, styremedlemmer.
Samtlige nye i styret. Som varamenn ble valgt:
Ivar Wåge og Isak Svarstad. Sportsutvalg
A-laget: H. Hegna, oppmann, H. Hahn og K.
Richter. B-C-lag: Vidar Olsen og Frank Sø
rensen. Junior: Isak og Odd Svarstad. Ma
terialforvalter: Arne Kristiansen. Avisprotokoll: Ivar Wåge. Representanter til kretstinget: Vinje Henriksen, Karl Richter med Ivar
Wåge som varamann.
Før Hegna overlot klubben til den nye for
mannen, takket han for seg for de 4 årene
han hadde sittet som formann. Samtidig tak
ket han styremedlemmene fordi samarbeidet
alltid hadde gått knirkefritt. Han ønsket så
den nye formannen alt hell i arbeidet frem
over.
Vinje Henriksen overtok og takket for til
liten. Han appellerte til alle medlemmer å gå
inn for gruppas trivsel og vekst. Til slutt
takket han Hegna for arbeidet han hadde
nedlagt gjennom 4 år, og fikk medlemmene
med seg til å klappe ham ordentlig ut.

<

... < 6
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O. M. Bærulfscn
Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning
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Ettertrykk forbudt.

Bjørnejakt
For omtrent femti år siden hendte det oppe
i en liten fjellbygd at det gikk bud til de
gjeveste jegerene. Det var en bjørn som hadde
«fare åt» med noen sauer. For å spare tid
hadde det vært et par mann i fjellet for a
lete hvor omtrent den skulle være. Og sa
gikk da budstikka.

Karene var samlet, de ventet bare på han
Ola B. Han var nå den eneste som var yrkesjeger av dem. Ikke for det, de skulle nok klare
seg uten ham; men det var vel likest å vente
på ham.
Ola kom, og de var straks ferdig til å ga.
Men det viste seg at de ikke hadde sørget
for å få lånt bikkje. Nå var ikke det Olas
sk5'ld, han viste ikke noe om jakta i det
hele tatt før det kom bud etter ham.
Kan ikke du være bjørnebikkje i dag da,
Ola? — Mikkel syntes det var sørgelig a
ødelegge hele tilstellinga.
Vi vet jo sånn omtrent hvor den går, og
du flyr i reia som en elg. Godt kjent er du
og oppi L-fjellet.
Da har vi ikke annet å gjøre enn å prøve
å få den ned i Småjuvet slik at den blir nødt
for å gå nedover, ellers får vi aldri tak i
den, mente Ola, — i alle fall går det an å
gjøre et forsøk, nå når vi først er kommet
sammen.

M. M. IVIIMV
Etb. 1916.
— MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og1 malerverksted.
V. Porsgrunn.
Tlf. 508.

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet

Dame
og

Vestregate 14 — Porsgrunn

Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
tidl. W. Berg Henriksen

Fagmessig arbeide
ALFRED WLNJE

Vask
og
Føhn
Massasje
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Ingen var riktig fornøyd med ordningen,
men det var ikke noe å gjøre ved. Var de først
samlet kunne de like godt prøve. Selv om
Ola var en flink jeger var det ikke sagt at
han dugde som bikkje.
Kommet fram til Småjuvet satte Ola fra
seg børsa og matskreppa og la i vei. Det var
nesten nifst å sende han i vei for å jage
bamsen uten hverken bikkje eller børse. Men
han skulle nå være voksen og vite hva han
gjorde. Ingen av de andre hadde lyst til å
være med på slikt. Ikke engang Ola hadde
foreslått at de skulle gå manngard, så det
var ikke noe for noen av dem å foreslå slikt
etter heller da.
Timene gikk med røyk og småprat. Gamle
jaktminner ble frisket opp. Torkil var langt
inne i en historie om en riktig trollclg da de
langt oppe i liene hørte ganske svakt en los.
Det kunne ikke være andre enn Ola som var
kommet på sporet. Jaktiveren grep dem alle.
De hadde ikke ventet å høre den låten, så det
ga likesom et støkk i dem. Det var ikke fritt
for at enkelte kjente seg litt nervøs. Det var
nå engang ikke det samme dette her som å
være med på bjørnejakt hjemme i stua.
Losen gikk fram og tilbake der oppe, en
kelte ganger var den så lenge vekk at de
trodde han hadde gitt opp. Endelig kom den
nærmere og de begynte å følge med. Det var
om å gjøre å være den som kunne plasere
skuddet der det skulle sitte. De var jo seks
mann, men det var ikke mer enn en bjønn.
Ola la trutt etter bamsen. Snart over, snart
under den. Kunne han bare få den bort til

Les sportsside?i i

Småjuvet skulle saken være klar. Gjennom
våt av svette klatret han opp og ned. Halset
av og til for likesom å gi den et puff i riktig
retning. Han måtte spare på stemmen og
pusten.
Det var likesom bamsen skjønte hvor faren
truet. Den var så usikker. Mange ganger
hadde den hatt halsende bikkjer etter seg,
men denne var ikke som de andre. Den hang
på, ikke så kjapp som andre bikkjer; men
det så ut til at den hadde beregning i alt den
gjorde. Kanskje den skulle vage seg på en
liten utforkjøring? Bamsen hadde sett ut
en renne i fjellet og skar ned der.
Ola fikk se et skimt av den idet den halvt
akte seg ned. Han skar i å stormhalse med
rustent mål. Han stormet etter for å få fart
på bamsen så den ikke skulle snu igjen.
Karene hadde allerede plasert seg og idet
bamsen kom til syne ga de den en salve. Den
gryntet ergelig og stormet videre ut av syne
for de bolde jegere.
Ola vaklet de siste skrittene og seg om
der bamsen skulle ha lagt. Pusten gikk vold
somt og det formelig dampet av ham. Lang
somt kom han tilbake til normalt åndedrett
mens de andre diskuterte den kjedelige en
delsen på jakta. Ola ofret de ikke en tanke.
Derimot var det svært om å gjøre å få klar
lagt at nettopp den enkelte av dem hadde
truffet. At bamsen nå var dødelig såret var
det ingen tvil om. Sannsynligvis lå den vel
allerede død inne i småskogen, men det var
nå sin sak å gå etter den. Det kunne hende
at den ikke var helt dod. Å gå på såret bjønn

Herre- og Gutteklær

FRANK NILSEN
Meieritorvet — Porsgrunn
Tlf. 648

Audi. Aasland
JERNVAREFORRETNING
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Andersons Blomsterforretning
Blomster for alle anledninger i inn og utland
Friske grønsaker hele aret
Bukett- og kransebinderi
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Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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kunne være livsfarlig. Det var vel best å ta
det med ro til Ola fikk pusten igjen. Kanskje
han ville fortsette som bikkje.
Imens gikk praten om hvem det var som
kunne ha bommet. Ett skudd hadde gått i
en granlegg og ett annet hadde flådd av en
stor mosedott på en fjellrabb ikke langt un
na. Bamsen kunne altså ikke ha mer enn
fire skudd i seg.
Mikkel skottet bort på Ola. Han hadde
reist seg. Han sto å pekte på børsa til Mik
kel, uten et ord. Alle så på den. Den var
sikret! Olas arm flyttet seg, en, to, tre gan
ger. Ikke et ord sa han. Situasjonen var mil
dest talt pinlig. Fire mann hadde ikke skutt
i det hele tatt og to hadde bommet. Ola
sukket hest. Han var så sår i halsen at han
hadde vondt for å svelge. Han skalv som et
aspeløv. Han snudde seg for å gå bort å
hente geværet sitt. I det samme braket det
i skogen og han ble kastet over ende. Bam
sen for som en kanonkule gjennom flokken
og inn i småskogen på den andre siden av
sletten de sto på. Det var Torkil som hadde
veltet Ola for å komme unna. Ola reiste seg
møysommelig og de andre kom bort til for
å hjelpe ham. En fryktelig stank bredte seg
på stedet. Det var ikke tvil. Den karen hadde

ikke sikret. Det måtte være en kraftig salve,
med fulltreffer i buksebaken. Ildrød i ansiktet
fjernet Ola seg fra den «skuddsikre», fikk
tak i børsa, hengte den på ryggen og bega
seg på hjemveien. Borte i skogkanten snudde
han hodet og opplot sin røst for første gang
siden han begynte som bjønnebikkje. Forakte
lig og høyt oppe i hes fistel kom det fra
hans såre strupe: «Vovvv! • —

Hvem vi i bjelpe 5>
Som de fleste vet har de som har arbeidet
og slitt i bakken laget seg en ny bu under
hoppet for å ha noe å krype inn i når det er
altfor kalt og vått og varme seg litt. Nå er
det dessverre ikke mulig å få bevilget noe
til kledning i denne bua som for enkeltes
vedkommende er blitt et nødvendig onde.
Bua er bra den, og god å ty til, men kald
og full av gjennomtrekk, enda vi har komfyr
og fine greier der.
Om det derfor er en eller flere medlemmer
eller andre, som kunne rette på dette, er vi
dem stor takk skyldig. Vi gjør arbeidet sjøl!
medl.

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Vestregate 16, V. Porsgrunn,

for utførelse av alle Deres bankforretninger.
SKATTER og AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas.
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Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.
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Jeg sitter å tar meg en røyk. Det er tidlig,
ja kl. er ikke mer enn
om morgenen.
Ute regner det ikke akkurat, men yr er det,
så noe lysten på å ta meg en tur i bakken
i dag har jeg ikke. Jeg blir sittende og kikke.
Skyene ser svarte og truende ut, så jammen
er det deilig å være i hus.
Plutselig oppdager jeg en kjent skikkelse
rundt hjørnet til dr. Moe. Sannelig kommer
ikke Per. Ja, hva skal dette bety tro. Jeg
åpner vinduet og spør. Han svarer enkelt at
de skal bare opp i bakken å flytte kompres
soren, skal bare bort til Affen. Jeg blir
stående og kikke etter ham. Får jo se om
Affen kommer. Jeg ser ikke Affen kommer,
og Per går oppover alene.
Ja, tenkte jeg, du greier jo ikke arbeidet
alene, sa det ble til at jeg tok på meg og
gikk oppover. Været er hverken blitt bedre
eller verre, så det så ikke så verst ut. En
kommer vel noenlunde helskinnet hjem igjen,
tenkte jeg. Gjorde regning med det. Men
værgudene skapte noe annet.
Har kommet opp til Reims lae, går bort
til hesjene som kornet henger på. Dette har
hengt ute i regneværet i hele uka, så det
er et sørgelig syn. Det tar til å gro der det

henger. Mens jeg står der, kommer regnet.
Ganske pent til å begynne med. Skal jeg
snu tro? Men det er jo ikke meget enda, så
jeg går videre.
Takk skjebne! Kommet på jorde til Bjørne,
da kom det ikke pent nei, men i bøtter. Ved
Klyve holder det plutselig opp. Oppholdet
varer godt og vel til jeg er kommet til bak
ken. Hvem får jeg se her? Jo, Per, Affen
og Arnc. Jeg har nok ikke stått tidlig opp,
nei. Da det ikke regnet, ble vi enige om å
bore litt når vi første var der og været ikke
så så verst ut. Som sagt så gjort, vi begynte.
Holdt pa en god stund, men så kom en skyl
lebøtte igjen. Alle mann ned i bua. Her blir
vi stående litt, men så sier Per: «Vi er jo
våte, vi går likeså godt bort å gjør oss ferdige
med det vi har igjen». Min jobb var å holde
slangen og trekke den opp så det ble lettere
for Per å bore. Han synes visst ikke jeg dro
nok, for jeg fikk besked om å ta i, jeg så
gjorde det beste jeg kunne. I det samme
stoppet luften og nå fikk pipa en annen lyd.
Jeg ba deg ikke å dra i stykker slangen, sa
Per. Litt rart synes jeg nok det var selv
også.
Da vi kikket etter feilen, ble vi nok paff
begge to. Ned på jordet sto en forskremt
ingeniør å ropte at kompressoren holdt på
å drukne. Nå ble det liv i oss. Vi ned og fikk

Vøstsidans Skotøyfonetning A.s

I. L. Dyraas

Torvet
V. Porsgrunn.
Telefon 441.

Tlf. 237
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besked at det var på høy tid. Kan en tenke
seg, vannet gikk nemlig over knestøvelen.
Nå hadde jeg fått nok, nå ville jeg hjem.
På veien ned møtte jeg en liten elv ved Klyve
gamlehjem. Den gikk i en par meters bredde,
og var så dyp at vannet gikk over oklene.
Vel kommet på hjemmelige trakter, gikk jeg
likeså godt nedover til aviskiosken. Kommet
utenfor Samvirkelaget ser jeg en buss som
biler avgårde med A-laget som skal til Brevik.
Jeg tenker, nå har jeg gjort mitt, nå kan dere
gjøre deres. Og det gjorde de også, de vant
den dagen. —
Med dette vil jeg ønske Porsere ute og
hjemme en god jul og et godt nytt år!

KZeven.

Høstsesongen
Det var med den største spenning vi så
fram til høstsesongen og den nye serien. På
forhånd så den meget hard ut og det var
ikke vanskelig å forutsi at her ville det bli
mange harde dyster og store publikumskamper. Tar vi en titt på tabellen etter ferdig
spilt høstserie ser vi at både Larvik Turn
og Pors begge kun har tapt 3 poeng på 8
spilte kamper, og situasjonen er igjen lik den
vi hadde i foregående serie da de samme
klubber lå som to «parhester» i tetcn. For
vårt eget vedkommende ma vi vel si at høst
sesongen har vært sterk, ja sogar meget
sterk. Hva er så årsaken til den sterke høst
sesongen i forhold til vårsesongen? Vi hadde
jo akkurat den samme kurven i fjor. Vel,
treningen fra våren av har jo de to siste
sesonger vært lagt opp med henblikk på sti
gende formkurve, men det er vel et spørs
mål om ikke vi kom litt for seint i form i år
likevel. Det er jo noe som heter cup også, og
jeg tror ganske bestemt at vi tapte 1 muli-

Orion kitm. Mt
PORSGRUNN KINO
Renseriet: Tollbodgt. 21.
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gens 2 poeng på de første seriekamper på
grunn av at laget haltet betenkelig på en
kelte plasser.
Den største årsaken til framgangen i høst
er, foruten at selvfølgelig alle guttene var i
form samtidig,, den at vi kunne beholde så
godt som samme laget i alle kampene. Selve
vendepunktet i år var vel den siste kampen
mot Eik i Tønsberg, hvor den største svak
heten ved laget i ar var eliminert, nemlig
skuddene. Her skjøt våre gutter så det var
en fryd å se, og resultatet ble da også 3
mål mot det gode Eik-forsvarct. Nettopp det
med skuddene var det at vi tapte det ene
poenget mot Kvikk i Halden. Sjelden har vel
våre løpere hatt større anledning til å score
mål enn der nede. Laget lå stort over og
spilte seg til sine tider ganske pent fram,
men skuddene uteble totalt. Dertil hadde
Kvikk en keeper som ganske tidlig i kampen
avslørte stor svakhet på lave baller. Rutinerte
karer som Kalle, Jeisen og Leif skulle opp
daget dette og nyttet sjansen på lave skudd.
Fulltrefferen til Leif, som ga oss målet, var
av den sorten vi helst ser litt mer av.
U. K.’s arbeid med å finne fram til en
spillende og framfor alt mere skuddsterk
løperekke har vært meget vanskelig i år.
Forwards er det svært tynt med hos oss, og
skiftinger og ommøbleringer har vært gjort
uten at det helt har lykkes. At Øyvind Jo-

hannesen kom tilbake igjen var en veldig
styrke, og jeg betenker meg ikke et øyeblikk
med å si at han skapte den friskheten over
løperekken som skulle til. Hurtig er han og
dertil skyter han usedvanlig godt og er heller
ikke redd for å fyre av når sjansene byr seg.
En høyst fortjent plass på kretslaget fikk
han som avslutning på sesongen. De fire øvri
ge i rekka har alle vist en jevn, stabil høstform. Gunnerød gikk center i et par kamper
og med hell. Indreving er den gode «Stubben»
ikke, ihvertfall ikke før alle pusleriene er
lagt til side. Du verden for en spiller vi her
kan få hvis han ofrer seg mer for direktspillets finesser. Personlig mener jeg hans
plass foreløbig er på vingen, men U. K. har
valgt ham vekselvis på indreplassen og center,
og det skal bli uhyre interessant å se ham
videre til neste år.
Forsvaret er det vel svært lite å skrive om,
bare gjenta at vi vel neppe noengang har hatt
stort sterkere forsvar enn nettopp nå. Olaf
fant fram til gammel god form i høst og hva
det betyr kan ikke vurderes høyt nok. Jeg
tror nesten ikke jeg har sett Olaf har spilt
så godt siden 1940. Kanskje det gamle slag
ordet jo eldre jo bedre også blir aktuelt her.
Det var med litt engstelse vi så fram til
Solstads tilbaketreden i mål, men i de kam
pene han spilte overrasket han positivt. Han
var vel neppe i noen kampform da han trop-
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pet inn mot Larvik Turn, men spilte som
aldri før mellom stengene til stor glede for
oss og jeg hadde nær sagt mest for seg selv.
Wåge spilte jamt godt. Litt tilbøyelig til å
ligge for langt fra mannen sin har han. Det
er vel noe av halfbackspillet som sitter igjen.
Personlig er Ivar den back som jeg har likt
best å spille bak når jeg her ser bort i fra
Erling. Men så var jo også Erling en spiller
som kunne innrette seg etter sine medspil
lere på nær sagt alle plasser. Ivar ble i de
siste kamper skiftet ut og Trygve trekt ned
som back og det er vel et spørsmål om det
ikke er her han vil rekke lengst.
Lagets styrke i høst lå i halfrekken og her
er vi på rett vei. Det var lett å merke at
Knabbe kom tilbake i høst. Det ble straks
mer plan og oppfinsomhet over spillet, og det
var å håpe at han fra neste år igjen setter til
for fullt allerede fra våren av. Vi har fak
tisk ikke råd til å unnvære ham ennå på
noen år. Sett hele sesongen under ett så er
vel Dagfin den som har vært vår jamneste
spiller. Han har ikke spilt en eneste direkte
svak kamp for Pors i år såvidt jeg kan hus
ke, og jeg kan ikke forstå at han har noen
konkurrent til kretslaget her hjemme. Den
største positive overraskelse ved siden av
Øyvind har likevel vært Oves spill i høst.
Han kom som et frisk skudd og det var å
håpe at denne friskussen av en unggutt nå
kommer for alvor slik at han blir den spiller
vi alle venter på. Stort bedre emne som half
har vi vel ikke hatt på mange år. Interessen
mangler ikke og sammen med Gunnerød ble
han tildelt frammøtemedaljen. De to utdelinger var høyst fortjent.

porsgrunn

Damegruppas årsfest!
Damegruppa holdt sin årlige avslutnings
fest lørdag 1/12, og som så mange ganger
for ble festen avviklet på en rolig og mønster
gyldig måte. Melby trio underholdt med litt
musikk og Tommesen sang et par sanger.
For samtlige, ca. 70 personer, gikk til et
kledelig og festlig dekket langbord, og det
kan vel også forsvares at bedre lapskaus
kan vel ikke tilberedes. Paul Wcber var en
opplagt toastmaster, og hans oppfordring til
a synge et par sanger ved bordet slo godt an,
særlig sangen Vi skal stå samlet», var en
fulltreffer som passet utmerket inn i festen
da det var forbausende mye ukjent ungdom
tilstede. Formannen, Erna Kittilsen, ønsket
velkommen til bordet, og med noen velvalgte
ord manet hun damegruppa og de nye ukjente
ansiktene ikke medlemmer til å støtte opp
om gruppa. Kåre Beckstrøm holdt talen for
gruppa og damene, og han la ikke skjul på
at damegruppa fortjente blomster for sitt
iherdige arbeide for foreningen. Beckstrøm
hilste forøvrig fra hovedforeningen og med
sterke ord la for dagen det store arbeide som

Så står det tilslutt igjen å takke styret,
U. K. og spillere for sesongen som gikk, og
håper at alle sammen møtes igjen til neste
ar for å fortsette på den sesongen som ihvertfall sportslig sett fikk en strålende avslut
ning. Skal vi alle bli enige om neste år å
lage Pors beste sesong til dato?
Bjr.

porselen
elektrisk brent
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står for døren for gammel og ung i og med
vinterens norgesmesterskap på ski i februar.
Ingen måtte skuffe, men legge for dagen økt
aktivitet og anstrengelser. Forøvrig under
streket han damegruppas formann å slutte opp
om gruppa til de av ikke medlemmer som
var tilstede. Beckstrøms og Erna Kittilsens
apell til økt innsats ble møtt med applaus
og forståelse og forøvrig skulle det da vise
seg og gruppa kommer nok til å øke både i
flertall og innsats.
Etter maten ble salen ryddet og alle tok del
i dansen ut i de små timer i hyggelig og
idrettslig samvær i god forståelse.
Til slutt skal damegruppa ha ros for atter
en gang å ha avviklet sin årsfest i rolig og
gode former og jeg vil si, vell blåst, kjære
damer, måtte lykke og hell følge dere i året
som kommer ’
God jul, godt nytt år til samtlige!
W. L.

HåndbaHgruppa 3

i

Da en av Porsbladets medarbeidere spurte
meg om ikke håndballgruppa kunne bidra
med noe stoff i Porsbladets julenummer, svar
te jeg med glede ja, og takker for tilliten.
Så med skarpladd, nyspisset blyant går jeg
i gang.
I nr. 10-11 leser vi at det er påmeldt dame-,
og herrelag til innendors-serien i Stevnehallen, hva som er grunnen til at det er bare
herrelaget som deltar og ikke damelaget, er
ikke meg bekjentgjort. Men at damelaget
kommer, og det sterkt, er vi ikke i tvil om.
Men det ble altså herrelaget som var Pors’
debutant i håndball i en kamp mot Skotfoss, og den ble vunnet med hele 19-1. Neste
kamp var imot Sundjordet, her ble det 11-14
(her ble det av en dommer satt norgesrekord
i straffekast-blåsing, Pors fikk 5, Sundjor
det 8). 3. kamp var mot Gjerpen som ble
vunnet 12-5. Etter 3 kamper 4 poeng, med
en målaveransje 42-20, når dette skrives.
Det er med alt som er nytt, så vanskelig

for enkelte å forstå, og at der er blitt malt
en viss mann på veggen, når det gjelder
håndballgruppa, har vi hørt, og da særlig
på det «kritiske hjørne». Skal ikke sitere
noen uttalelser nå, men siden. For igjennom
motgang blir en sterk og av skade blir en
klok. Det er desverre flere innen Pors som
tror at håndballen vil ta folk som driver
annen sport helt i sin hånd. Til disse vil jeg
si: «Dere er på feil spor/>. Håndball er en fin
sport, som kan drives som forgangstrening
lor all annen sport. For det finnes vel neppe
noen sport hvor en bruker så meget av krop
pen som i håndball, med andre ord, en glim
rende gymnastikk som alle kan bli med på.
Pors er en idrettsforening, og for å kunne
drive idrett, må en ha grupper av forskjellige
slag. Det er ikke gitt alle å kunne sparke
fotball, bokse, hoppe på ski, spille bandy,
så blir de gående der og er helt passive. En
av håndballgruppas oppgaver er at flest mu
lig skal få dyrke sport, for det er jo en id
rettsforenings oppgave at det skal dyrkes
sport. Så håndballgruppa vil bidra med sitt
for å styrke idretten innen Pors.
Til slutt skal jeg sitere en uttalelse fra
det «kritiske hjørnet»: «Nei, nå er de blit*
helt gærne her på vest-sia, nå skal de ha
en ny gruppe til i Pors, åså håndball, den
kommer til å ruinere foreningen helt.»Til
denne uttalelse vil jeg si. Håndballgruppas
tanke er ikke å gjøre et blødende økonomisk
innhugg i stammen, men å få festet en ny
gren til stammen, en blomstrende gren som
vil bære frukter og styrke idretten innen Pors.
Ja, dess flere grener, dess mer frukt, og ster
kere blir stammen.

God jul og godt nytt år ønskes alle med

lemmer i Pors av håndballstyret.
Totto.
•x-

For håndballgruppas damer har jeg et spe
sielt ønske for det nye året. Gå ordentlig inn
for den idretten dere har valgt, slik at vi
kan hevde oss i konkurransen. Møt opp på
de møtene vi tillyser. Det har desverre vært
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Innberetning til Porsbladet
fra Damegruppa
Den 26. november 1951 avholdt damegrup
pa årsmøte i klubblokalet. Teksten møtte fra
valgkomiteen.
Formannen åpnet møtet ved å ønske alle
sammen velkommen og leste deretter opp
dagsordenen.
Årsberetning v/ sekretæren ble opplest og
godkjent. Regnskapet v/ kassereren ble også
opplest og godkjent. En gikk deretter over
til valg av styre, som fikk følgende utfall:
Formann : Erna Kittilsen, viseformann :
Nancy Steen, kasserer: Tutta Kjørholt, sek
retær: Ingeborg Hegna, Styremedlem: Henny
Waage, supleanter: Thorborg Eriksen og Anne-Lise Olsen.
Underholdningskomité: Henny Waage, Berit
Hahn og Molla Hegna.
Festkomité: Evy Beckstrøm, Elsa Kaasa,
Arnhild Weber og Marie Bie-Johansen.
Alle valg gikk hurtig og smertefritt.
Erna takket for tilliten ved å velge henne
til formann, og overrakte samtidig Nancy en
blomst som takk for hennes arbeide som for
mann i året som gikk.
Teksten takket for at valget lot seg av
vikle så hurtig og greit og mente at det var
den gode porseånd som bevirket dette.
25 damer hadde møtt fram.
Etter at alt dette var unnagjort, hygget vi
oss med mat, kaffe og skravling til møtet
ble avsluttet ved 22,30 tiden.
Som et ønske i kommende år vil jeg anmode
om at medlemmene møter fulltallig opp på
våre medlemsmøter, da det har vært tem
melig glissent mange ganger.
Sekr.

Hvor mange aktive skihoppere kan vi møn
stre i år? Langrennsløpere?
Hvor mange aktive bandyspillere kan vi
mønstre i år?
Hvor mange håndballspillere i vinter? Er
det Tordenskjolds soldater?
N.

Skattejakt
har jeg ofte lest om men aldri vært med
på selv. Likevel hadde jeg sjansen til å finne
en skatt, størrelsen av den var ukjent. Ja,
hvis jeg skulle finne den, måtte altså det
gamle ordet være sant. Og slik lyder det:
En gang var den vidt bekjente Ole Høi
land på våre kjente trakter på Vestsiden.
Visitten var ikke lang, men Høiland rakk
visst å skjule en del ting som var meget
verdifulle. Sannsynligvis følte han seg for
fulgt som sikkert ofte tidligere. I strøket
omkring dalsøkket mot kverna ved Møllerplassen skal stedet være. Sagnet sier så vi
dere at den som ved kveldstid — men bare
i måneskinn — får se et blått lys i dalsøkket
et eller annet sted, har funnet skjulestedet
for skatten. Om jeg ikke nettopp har trodd
på sagnet, så har jeg flere ganger grepet
meg selv i å se mot dette stedet.
Judex,

Navnebrødrene Arild og Arnold Johansen
ble forvekslet i stykket om Kragerøturen —
som bestemann, det skulle være Arild.
i
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svært få av dere som har møtt fram, men
det vil forhåpentlig bli forandret.
Så vil jeg til slutt ønske dere en riktig
god jul og et godt nytt år.
D.

II
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