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For den som overvar vinterolympiadens åp-

det loss. En jubel lika starkt, lika uppmunt-

ning i Oslo 1952, er det særlig en ting som

rande, like vanligt som ndgot tidligare. Det

måtte få den mest innbitte motstander av

norska folkets hdllsning til det nya Tyskland.

idretten til d kapitulere.

Detta norske folk, av vilket många døttrar

Det var under innmarsjen. Forst grekerne,

och sonar bara for ndgra dr sedan fallit, så-

sd i alfabetisk orden, Argentina, Australia,

rats og lidit i sin kamp mot inkrdktarna,

Belgia osv.

våldsmdnnen frdn et annat Tyskland.. Den

Sd flagget med tre horisontale felter, svart

forstå olympiska segern 1952 hadde gått lill

rødt, og nederst gult. Det er det nye Tysklands . Norge. Inte till slaldmartislen Stein Eriksen,

fane i spissen for en vakker tropp. Da var det

skoytekongen Hjallis eller backhoppningsor-

stille noen-øyeblikker. Den svenske journalist,

nen Arnfinn Bergmann, utan till hela det

Tore Nilsson, har skildret det slik:

norska idrottsfolket, en seger som inte ger

«Nagra sekunder av stillhet. Olycksbådan-

de? Avvaktande? Prøvande? Sd pløtsligt brøt

ndgon gullmeddlj, men i stellet en hel vdrlds
beundran.»
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Vestsidens Skoteytorretning A.s

1.1. Dyraas

Torvet

Telf. 5 15 68

V. Porsgrunn.

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

Telefon 5 2121
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PORSGRUNN

H^Pelf. 5 04 25
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MANUFAKTUR — GARN — TRICOTASJE
KJOLER — KAPER
Sengeutstyr — Herreekvipering- — Arbeidsklær.

Storgt. 136 — Tlf. 5 07 6Jf

Porsgrunn Samvirkelag
Kjøtt- og Pølseforretning
Øst og vest
Telefoner: 5 15 06
5 15 05

Avd. 1 — Telf. 5 04 56
Avd. 2 — Telf. 5 21 24

I toppform
føler den seg som bruker G RU D E S.
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR.

Alfrsd Wi
Telefon 51401 — Porsgrunn

Eneforhandler

PORSGRUNDS ØREBANK
AKSJESELSKAP
Opprettet 1899

Dlo-ttaA iruzå&udd.

©xdjL u-e&A&eA ag u-e&Mto&t.

Aksjekapital kr. 120.000,00
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I den travleste tid i året, også i den vakreste

var det at noen karer kom sammen og drøftet
problemet, en idrettsforening på Vestsiden.

Mulighetene for aktiv idrett var tilstede, det

gjall å finne en form for virkeliggjørelsen av
tanken.

Det var pionerene for idrettslivet, som
drøftet ungdommens fremtid.

I dag kan enhver gjøre seg opp sin mening,

om disse gutters initiativ, om beslutningen

som ble fattet, om den har hatt noen betyd

ning.
Foreningens 50-års beretning vil fortelle om
det.
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Idretten

1955

1905

Det vil i et nummer som dette føre for
langt å trekke frem foreningens idrettslige
fasit, de aktives innsats, foreningens ledelse
oppgjennom alle år, og minnes alle de som
var med fra begynnelsen. Men en ting vil vi
ikke undlate, det å takke alle de som i disse
femti år i hengivenhet til sin forening og i
kjærlighet til idretten har nedlagt et kjempearbeide.
Den mangeartede og alsidige virksomhet
som en idrettsforening består av, har stillet
store krav til hver enkelt, enten som aktiv
idrettsutøver eller som administrator. Alle har
ydet sitt aller beste for vår forening, og resul
tatet har vært en forening i utvikling og vekst.
Vi takker alle som har bidradd til vår fore
nings posisjon, for viljen, innsatsen, forståel
sen og fremfor alt, den kjærlighet alle har
viet sitt virke, for idretten, for friluftslivet
på Vestsiden.

Idretten er gammel. Den er så gammel at
vi ikke kjenner tidspunktet for dens opp
rinnelse. Den er hyllet inn i historiens slør.
«Mens Sana In Corpore Sano». Dette er
idrettens valgsprog. I dette finner vi det ide
elle ved vår idrett, det som i det gamle Grekenland dannet grunnlaget for de olympiske
leker.
Olympiaeden, som sier:
Vi sverger at vi deltar i De Olympiske Leker
i ærlig konkurranse og at vi vil respektere
de regler som gjelder. Vi deltar i ridderlig
ånd til ære for vårt land og for idretten.
Som De Olympiske Leker binder sammen
oldtid og nutid, heiser fredens hvite fane, med
de fem ringer, og som gir oss tro på høye ide
aler, og som faktisk har gitt oss tro på en
virkelig fred.
Den første Olympia-turen til Aten i 1896
for vår ungdom, var en pilgrimsreise til spor
tens hellige land, og som siden er blitt gjen
tatt hvert fjerde år, og som samler alle stater,
alle raser og begge kjønn.
I dag er alle enige om at intet kan samle
slik som idretten, som bare har en grense^
ridderlighet.

Foreningens
Jørsle for

mann

K. Tranberg

I
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ter og skjønsbedømmelse av stil, måles fot
ballsporten etter antall mål.

Mens friidretten har sine sekunder og me
ter, skisporten sin kombinasjon av tider, meOg slik gjøres det!
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Fotball er lagsport. Den knytter den ene
sammen med de ti andre og for i samlet inn
sats å nå et resultat.

Mil
Svenskene har det gode uttrykk: Elvan.
Og her er sådanne av egen avl.
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kraftige tre — Idrettsforeningen Pors nu er.
De fortjener i dag å bli hedret for hva de
skapte den gang.

Foreningen vår har alltid hevdet seg godt
i konkurranser, og ikke bare det, den har
vært et bindeledd ikke bare for ungdommen,
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men for store deler av Vestsidens befolkning

og byen forøvrig. Den har maktet å sveise

gamle og unge sammen i et godt kameratskap

som på så mange måter har gitt gode utslag.
Foreningen har alltid vært drevet sundt

økonomisk. Vi har løst oppgavene i tur og

orden, etter hvert SQm det har vært forsvarlig.
Bak oss har vi en stor ungdomsflokk som er

Det er nu 50 år siden en del ungdommer

stolt og gla i sin forening og disse vil nok

begynte å snakke om å stifte en fotballklubb

makte å bære foreningen videre frem og gjøre

i vestre Porsgrunn. De handlet hurtig og

den enda større og kraftigere.

ganske kort tid etter var klubben et faktum.

Vi ser de neste 50 år lyst i møte.

Disse ungdommer hadde nok ikke den gang
anelse om at det fro de sådde skulle bli til det

Moderne fotballsport og fotballspill av høy
ere nivå kan ikke forbindes med annet enn
gode gressbaner.

Halvor Teksten.

Vår ledelse i tredve-årene gjorde sitt til at
vi fikk vårt stadion.

■
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Dagens krav i organisasjoner og i livet ellers
er effektivitet. Som mål legges til grunn re
sultater, tall og statistikk. I det hele hårde
og upersonlige realiteter.
Mer følelsesbetonte innslag, eller filosofiske
betraktninger, er det ikke god latin for en
arbeidende organisasjonsmann å komme inn
på. Men i dag våger jeg det likevel, fordi det
hendte noe i Oslo i forrige uke, som ikke bør
stå unevnt. Det var da dr. Albert Schweitzer
kom for å hente sin fredspris.
Hva skjedde? Jo, en forunderlig ting i vår
oppkavede og hårde tid. I titusenvis sluttet
folket opp om ham, unge og gamle, fattig og
rik, uansett livsoppfatning. Først og fremst
vil jeg nevne ungdommen, som i svære masser
var med både ved mottagelsen, fakkeltoget og
avskjeden. Glemt var den vanlige dansemoro
på fredag- og lørdagskvelden; vær og føre
spilte ingen rolle; vanskelighetene med å få
billetter til hans foredrag ble tatt med tål
modighet og smil; glemt var egoisme og kjekl
i den daglige livskampen, i utdannelse og i

arbeid. Jeg fremhever særlig ungdommen her,
fordi den gjennom sin reaksjon på dr. Albert
Schweitzer, ga oss ungdomsleder et uforglem
melig minne!
Hva kunne grunnen være til en så spontan
og hjertevarm oppslutning? Ikke var det vel
hans vita? De færreste visste vel for eksempel
EKSEMPLET ALBERT SCHWEITZER
at han har tre doktorgrader, er en fremra
gende Bachforsker og spesialist i orgelbyg
ging. Ikke var det vel heller hans filosofiske
verker som byr på vanskeligheter å tilegne
seg. Eller hans foredrag, hvis innhold p.g.a.
språkvanskeligheter, vel gikk mange forbi.
Ikke heller Nobelprisen som sådan; ihvertfall
ikke beløpets størrelse, det imponerer ikke
noen ungdom i dag. Men ganske sikkert freds
prisens høye etiske eksempel. Og heller ikke
kunne det være hans utseende i og for seg.
For her var det ikke tale om en filmstjerne,
en idrettshelt eller et jazzfenomen. Skjønt
hans særegne trekk, det ureegjerlige håret
og barten, og det lune blinket i øyet, ga dem
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vel alle en følelse av trygghet, harmoni og
visdom.
Nei, det var nok mer hans personlige eksem
pel og hans rent menneskelige egenskaper
som skaket opp ungdommen så kraftig og
som traff dem midt i hjertet. Og her reiser
spørsmålet seg om hvilke egenskaper dette var,
hva det var som gjorde slikt inntrykk — og
om vi i idretten har noe å lære av det. Hele
det mektige inntrykk av dr. Schweitzers besøk
er i dag for nært innpå til å kunne behandles
inngående og i perspektiv. Derfor gjør jeg
bare et svakt forsøk på å streife enkelte mo
menter:

i

Det er sagt at nåtidsmennesket kaps
ler seg inn og fryser til. Det vil gjerne
to opp, men kan det ikke. Det søker etter
en som kan hjelpe dem, men finner ham
sjelden. Det vil ha en d se opp til, til
idealisten. Her kommer sd dr. Schweit
zer, urskogens ensomme hjelper for de
stakkars negrene i Midt-Vestafrika. De
horer om hans langvarige og seige kamp
for de lidende i Lambaréne — og at
han ga opp den fineste karriere for a
ofre seg for dem. Dette grep dem............
Og sd hans enkle og inderlige forkyn
nelse: Her fikk de indirekte satt opp
mot hverandre offervilje mot krav, nes
tekjærlighet mot egoisme, fattigdom mot
krav om høy levestandard — og enkel
het, ja, beskjedenhet inntil selvutslettelse, mot prestisje og makt. Ungdom
men falt i ettertanke og ble oppflammet
av begeistring. Vi eldre ble ogsd be
geistret over dr. Albert Schweitzer. Det
viste bl. a. den innsamling som ble satt
i gang. Mer spontant enn Nasjonalhjelpen, kom det inn flere hundre tusen
kroner pd bare tre dager.

Vi idrettsledere kan ikke alle bli en dr. Al
bert Schweitzer på hvert vårt område. Men
vi kan prøve å bli som en miniatyr av ham.
Vi ser i et idrettslag at hvis laget har en god
kulestøter, så blir det gjerne flere gode kule
støtere i den klubben. Slik også i lop og annen
idrett. Det er eksempelet som smitter. I orga
nisasjonsarbeidet vårt er det også eksemplets
makt som teller. Som mål på den gode idretts
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leder kan vi ikke bruke stoppeklokke og måle
bånd, men vi får et «bevis» på hans dyktighet
i lagets trivsel og vekst. Og den gode idretts
leder arbeider først og fremst med seg selv.
Han skylder ikke først og fremst på ung
dommen, men søker heller å bli et godt ek
sempel for dem.
Å arbeide på et høyt og flott plan regnes
gjerne for å være populært. Dr. Albert Schwei
tzer gjør ikke det. Han begynte helt nedenfra,
på bunnen, og fortsetter sitt arbeid på det
nivå. Intet er for smått for ham, intet for
dårlig. Intet menneskelig lar han uforsøkt.
Foi' ham spiller neger og hvit ingen rolle.
Vi idrettsledere søker og søker for å finne
nye og bedre veier for vår bevegelse. Vi spør
etter og forsøker oss på nye og bedre midler
i vårt arbeid. Men først og sist er vi ute etter
mennesker som er egnet som idrettsledere, til
de minste såvel som til de høyeste tillitsverv.
Kanskje eksemplet dr. Albert Schweitzer kan
bli den tennsats som fenger lunten og som i
en eksplosjonsartet utvikling kan gi oss man
ge store og små av hans type til vårt fort
satt arbeide for ungdommen.
(Klipp av Norsk Idrett.)

Jubileumsfesten
skal holdes 29. oktober. Det er vårt ønske
å se hele «Vessia» der.

Vel møtt!
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Rolf Gulliksen:

Da Pors i 1913 sendte inn sin søknad om å
bli opptatt i kretsen, var det en søknad som
ganske sikkert var vel overveiet, og at der i
den søknaden lå andre hensikter enn akkurat
det å bli medlem har senere års resultater
vist. Klubben forsto ganske snart å gjøre
seg gjeldende, den laget en innsats i cup som
i serier som kan sidestilles med de aller beste.

Slekt
skal følge

og den skapte seg snart et navn i norsk fot
ball, respektert og beundret.
I Grenland Fotballkrets er Pors en av de
ledende klubber, den er alltid å finne i sluttstriden om kretsmesterskapene. Der arbeides
i fotballgruppa i Pors og der arbeides godt.
Jeg vil i den forbindelse ikke unnlate å nevne
dens arbeid med ferdighetsmerket, et arbeid
som brakte Grenland Fotballkrets’ navn til
topps i statistikken. Pors har gjennom årene
avgitt en ikke så liten kontingent spillere til
våre kretslag, likesom flere av dens spillere
med heder har deltatt på våre landslag. Men
det er ikke bare på det sportslige område
klubben har hevdet seg, administrativt er den
også av aller beste merke. Den har alltid som
den har det i dag hatt dyktige administrato
rer som foruten å ha nedlagt et ypperlig ar
beide i sin klubb også har deltatt i kretsens
arbeid, og på en slik fortjencstfull måte at
kretsen har hedret dem med sin høyeste ut
merkelse: gullmerket. Jeg vet jeg har kretsens
klubber med meg i en hjertelig lykkønskning
til sine fotballvenner i Pors, med takk for
godt samarbeid og for den betydning Pors
har hatt for Grenlands-fotballen. Lykke til
med jubileumsåret, lykke til med de kommen
de år.
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Barn- og ungdomsidretten er viet bred
plass i våre grupper. I fotball, i ski og
ikke minst i turnsalen finner vi en skare
arvtagere, som sikkert vil føre arven
videre, kanskje mer utbygd og bedre.
Og den skal tidlig krøkes--------
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Skiidretten
har gått hånd i hånd med fotballen i vår
forening, og den har fulgt utviklingen.
Skal vi dømme etter antall aktive utøvere
og den vilje og innsats som medlemmene har
vist denne sportsgren, vil vi i dag kunne gi
karakteren meget tilfredsstillende. Den store

oppslutningen av publikum ved alle arrange
ment på Vestsiden viser at denne idrett er
rotfestet. Det gjelder å verne om den, ved
likeholde og bygge videre på dette sikre grunn
lag.
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Tarndamcnc!
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Vi skal ikke oppsummere noe av alt det som
våre turndamer har rukket i den relativt korte
tid turningen har vært drevet i vår forening.

Vi skal bare konstatere at tilslutningen hele
tiden har vært god, og som bildene viser, er
det ynde og stil over damene våre.

Bena Fab rik ker

PORS-BLADET

Mitt syn på idretten!
Når man spør meg om mitt syn på idretten,
så kan jeg kort og godt svare at det er sundt
og godt for ungdommen, jenter og gutter, å
dyrke idretten, de blir lette og spenstige, får
god kroppskultur og er også av stor moraisk
og oppdragende betydning.
Se på en turner f. eks., dette spenstige
ganglaget de har, det er den gode virkning
turningen har på kroppskulturen.
Det er av stor betydning for idrettens frem
me at man i de forskjellige idrettsforeninger
har flinke, dyktige styrer, har gode idretts
ledere, som har rette forståelsen av å drive
og rettlede ungdommen.
Har man dyrket idretten i ungdommen så
tror jeg en er varm tilhenger av denne videre
gjennom livet. Slik er det iallfall med meg.
Jeg dyrket en 2—3 idrettsgrener i ungdom
men, og det er jeg glad for, for det har jeg
hatt stor glede av siden gjennom årene. Hvor
fornøyelig og spennende er det ikke å se en
god fotballkamp, eller å se et større skirenn,
eller se god turning, som for meg er den
gjeveste av alle idrettsgrener.
En av de største ting som har hendt gjen
nom idrettens historie i vårt land er sammen
slåingen av idrettsforbundene til ett forbund.
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Det er det største skritt som er tatt til idret
tens fremme og for å få en sammensveiset
enhet av idretten i vårt land. Siden dette
skjedde har idretten hatt én veldig fremgang,
og alle er vel i dag enige om at dette var
det eneste riktige.
Mitt syn på konkurranseidretten, den såkalte
stjerneidretten, er at den må være tilstede
akkurat slik som den drives i dag. Alminne
lig dyrkelse av idretten kan kombineres med
konkurranseidretten, så alle som er utøvere
av en eller annen idrettsgren kan dyrke den
ne så meget on lyster, bare for interessen og
idrettens skyld.
Kommunenes økonomiske støtte til idretten
er blitt et omstridt spørsmål i vår tid. Det
burde vel være slik at enhver kommune som
hadde arealer og økonomisk anledning til det,
burde ha sitt store kommunale idrettsanlegg
med størrelse og mål for landskonkurranser.
Et av de store mål som Norsk Idrettsfor
bund i dag har til løsning, er vel å få reist
en idrettens høyskole i vårt land. Da jeg har
hatt anledning til å se den store og flotte
Idrætshoiskolen i Porsgrunns vennskapsby,
Sønderborg i Danmark, er jeg blitt en god
tilhenger av at denne sak snarest løses i lan
det vårt.
Anders Haug.

The noble art
Gruppens sterke posisjon i norsk boksing

er uomtvistelig: En rett venstre skal plaseres slik

■
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O. M. Bærulfseø

Realfsens Elektriske forretning A.s
Porsgrunn

Telf. 5 06 93

Anbefaler sin
Tobakksjokoladeog papirforretning

Telf. 5 06 93

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Kommisjonær for
Det norske Pengelotteriet
Utbetaling av gevinster.
Vestregate 14 — Porsgrunn
Telf. 5 17 29

Alt i utstyr.

Dame
og
Herre
klipp

Vestsidens Herrefrisør
Fagmessig arbeide

Vask
og
Føhn

n. 14. iversen
Etb. 1916.
—- MØBELFORRETNING —
Snekker-, tapetser- og malervcrksted.
V. Porsgrunn
Telf. 5 06 73

Massasje

ALFRED WFNJE

porsgrunn

porselen
elektrisk brent

90 %

norsk

i

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

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

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porssrø!

Stikk innom

«

Sfcfc®»

når Dere skal 'ha tobakksvarer.

PORSGRUNN KOMM. ELEKTRISITETSVERK
Innstallasjonsavdeling

Elektrisk utstyr på lager

*
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VINTERENS
FOTBALL

Om det ikke har
så meget av somme
rens glade og begei
strede publikum, så
er interessen hos
bandyspi Uerne
På
topp.

Aksel Fjeld:

r

IZDet er skrevet så meget pent om Pors Ski-
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gruppe i alle år at det er vanskelig å finne
noe som ikke er skrevet eller sagt tidligere.
Når det er falt i min lodd nå i anledning ju
bileet, som formann i Grenland Skikrets, å
gi et bidrag til Pors-bladet, vil jeg fremheve
den ånd og tone som alltid har fulgt med ski
sporten, og som er særlig fremtredende i Pors
Skigruppe. I femti år har de holdt oppe og
båret skisportens gode tradisjoner videre, og
ydet skikretsen verdifulle bidrag.
Med sine anlegg og interesserte medlemmer
skulle årene som kommer gi gode resultater.
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man noe vakrere!
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HÅNDBALL
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har også funnet til
hengere
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Slik foregår det

L

; Xj / BALL
Fotballsporten har i dag et større omfang
enn dengang de første gutter pa Vessia for
søkte seg.
En kan trygt si at hvor der er en mulighet
for å spille pa en ball, sa finnes der ogsa en
liten klubb. Og mange er det som er med i
spillet om lærkulen, enten som aktive ut
øvere, som ledere eller som det store publi
kum. Fotballspillet er derfor i ordets beste
forstand blitt en folkesport.
Fotballspillerne er lagidrettens menn, hvor
kameratskapet er det største. Den individuelle

dyktighet må selvfølgelig være best mulig,
men den skal stilles til disposisjon for lag
spillet og i samarbeidets tjeneste.
I var forening som sa mange andre steder
er fotballsporten den dominerende sportslig
som økonomisk.
Det har vært både med- og motgang i åre
nes løp, men interessen er fortsatt like sterk
som i de beste glansår for norsk fotball.
Den bredde vi har i foreningen skulle det
være muligheter utenom det alminnelige, og
dertil første klasses baner.
Med vilje og innsats burde fremtiden for
tone seg særdeles lys.

'Hmna Slipes&iuec
ev fremstillet av det
beste korn og det ster
keste bindemiddel.
1

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

NORRØHA FABRIKÉR A/S
PORSGRUNN

PORS-BLADET
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REFLEX
Alt i
TOBAKKER, FRUKT, SJOKOLADE
Torvgt. 18
Kommisjonær for Norsk Tipping A,/s

Kr. tata & Go

ALT FOR SYKLER OG SPORT
Reparasjoner

Abreham Aas A.s
Storgt 157 b.

Ved Floodeløkken.

DROGERI, FARVEHANDEL og
PARFYMERI
Telef. 5 07 30

V. Porsgrunn

Dahl & Sky ers eflf.

Magne Johansen

Dagfinn Dahl
BAKERI
Vestregate 51
Telf. 5 2138

Grønnsaker — Frukt — Sjokolade
Tlf. 5 20 92

Kommisjonær for Norsk Tipping AlS

tetsitas BiartMur
Telf. 5 0913
V. Porsgrunn

Afiili, Aasland

Andersons Blomsterforretning

JERNVAREFORRETNING
—SPORTSARTIKLER—

Blomster for aTle anledninger i inn og utland
Friske grønsaker hele året
Bukett- og kransebinderi
Telf. 5 13 56 — Vestsiden
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

f

'

—............ i

- i

æ WJ» «__

* £:

GOD
MARGARIN

HAKASM

TVERS
IGJENNOM
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PORSGRUNNS MARGARINFABRIKK A.S - PORSGRUNN,

PARKRESTAURANTEN A/S PORSGRUNN

