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EDISONS 100 AARS DAG 

faldt ganske vist i Februar Maanedo og Redaktionen havde 
ogsaa paa dette Tidspunkt nedens-e-aaend:e Artikel klal'o = 
men Typografstrejken greb fora~yrrende i~d i vore Pla= 
ne~ og satte en Stopper for Trykningeno 

Vi fremkommer derfor først med Artiklen nu~ da 
det er lykkedes 08 at fas Bladet "rotaprintet"o og selv 
om Aktualiteten paa nuværende Tidspunkt er noget pro= 
blematiskv har vi mentp at Interessen for Artiklens Ind= 
hold stadig er usvækketo 

Som det vil være Læserne bekendt gennem Dagspressen 
og Radioen mindedes man over hele Verden den 110Februar 
100 Aars Dagen for Edisons Fødaelo 

Vi har ikke villet forpasse denne Lejlighed til a~ 
mindes denne geniale Opfinde~p hvis Fortjenester ikke kan 
paaskønnes højt noko og hvis Opfindelser har ,dannet Grund= 
laget for hele den verdensomspændende Philips Konoerns 
Produktion af bIo a, ·GlødelampeX'o 

Vi har derfor i denne Anledning henvendt os til 
Herr Ingo MørohQ der eaa vidt vides er den sidste Danaker9 
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der har arbejdet i Edisons Laboratorier i West Orange, ~ 
og bedt ham fortælle os lidt om sit Arbejde og Møde 
~ed Verdens største Opfindero 

"D~ Jeg var Dreng fortalte Far mig om Ed1son~ om 
hans mange Opfindelser og hans Laboratorierp hvor unge 

r 

Mennesker fra mange Lande arbeJdedeo Det greb og inter- 
esserede migg Baa det kom til at staa for mig som mit 
største Ønske at komme til at arbejde for den Mandø der 
havde givet Verden det elektriske Lyso 

Al11gevel blev det ved et rent Tilfældevat Jeg 
nogensinde kom til at arbejde der. Som ung Ingeniør 
rejste jeg i 1928 til Amerik.a med 50 Dollars i l.ommeno 

og efter at have prøvet lidt af hvert blev jeg ~nsat som 
Tegner i et Radiof1rmao 

Dette Radiofirma blev overtaget af Edison og flyt- 
tet til Edison,. ~ærkerne i West Orange, og som Skik og. 
Brug er 1 Amerika, tog BO'a'en hele elt "gang" Dled ,iSo 
Jeg befandt Ulig 8aaledes nu hos Edison og fik efter nogen 
Tid. Forløb overladt et Laboratoriumø hvor jeg arbejdede 
med Kaalinger ogakust1ske undersøgelser inden for Radio 
teknikken •• 

Ed.ison ~~i'fA:'\~""havdep saa vidt jeg :torstode aldrig in 
teresseret ~ig for Radio oø heller ikke troet, at den Yilda 
fae den Udviklingo den faktisk fiko Og dog var det Edisonp 

der gjorde den Opfindelse» der skulde danne Grundlaget for 
det moderne Radiorør o Edison 4i"nbr~ite en lille Plade inden 
i en Gl.delampe og opdagede ø at man kunde fas en Strøm til 
at gas igennem fra Plade til G~edetraad9 men ikke i modsat 
Retninga Denne Ventilvirkning gik under Navnet Edison E!fek 
ten, og i 1883 udtog han Patent herpaao 

Naar Edison gik rundt paa Fabx:1ksgrundeno standsQde 
han ofte og talte med Folko Han var altid interesseret og . 
virkede jævn og beskedenp og han kunde huske demo han havde 
talt medo Det ~ar paa denne Maadeg jeg først traf Edieono 

Mit Arbejde førte mig ofte til hans gamle Laboratorium 
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og Biblioteko Her sad en af hans samtidige D MroMeadowcroftp 

og skrev Bøger om Mesteren og hans Arbejdero 
Naar jeg kom ind herp følte jeg mig sat en Menneske~ 

alder tilbage i Tidenp og det var med en vis Betagelse og 
Ærefrygt ø jeg gik rundt herindep hvor mange Gaver fra kend 
te Personligheder rundt om i Verden var samleto Der var 
højt til Loftetp og en Balkon med Masser af Bøgero selvføl~, 
gelig hovedsagelig af teknisk Artg løb hele Vejen rundto 
I den ene Ende af Biblioteket mellem et Par Reoler stod 
Edisons Sengg og her har jeg flere Gange set ham ligge og 
hvile sigp naar han havde arbejdet længe i sit LaboratoriumQ 

I 1929 indkaldte Edison den dygtigste Dreng fra hver 
af Amerika.s Sta.ter til en Konkurrenoeo og de tre dygtigste 
af dem fik bekostet deres Uddannelse og blev sikret en An= 
sættelse bageftero Det var ejendommeligt at $e disse Dren 
gep der repræsenterede hele det store 1andp forsamlede her~ 
~g samtidig havde jeg den Oplevelse paa en Gang at staa 0= 

verfor Edison og.hans Sønnerp Charles og Theodoro den be= 
kendte Eastman fra Kodak~ Ediaons gamle Ven Henry Ford og 
Flyveren Lindbergo 

Jeg vil fortælle om endnu en Oplevelsep jeg havde 
hos Edisono Min Far besøgte mig i Amer1ka~ og jeg tog ham 
med ind og præsenterede ham for Edison - Edison gik i sit 
Laboratorium og saa farligt ud i plettet Kittel og med Hæn 
dero der var mærket af mange' Aars Arbejde som Kemikero Han 
hilste hjerteligt paa Faro og efter at vi havde talt om 
forskellige Ting og om hans Arbejde med at fremstille syn= 
tetisk Gummi g sagde Edison~ Der er nu eng vi Kemikere ikke 
kan hamle op medg og det 'er KoeIlg for den kan lave Mælk af 
Græs9 og det er endnu ikke lykkedes for nogen af OBo 

\ 

Det vilde føre for vidt her at komme ind paa EdiBons 
Arbejderp men man kan roligt sigep at han var Grundlæggeren 
af den elektriske Industrio Hans Opfindelse af Glødelampen9 

Edison Effekten og Kulkornsmikrofonen har gjort det muligt 
at opbygge Philips Virksomhederne~ og man kan da ogsaa tin 
de Edisons Billede mange Steder hos Philips i E1ndhoveno" 
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PHIPOFIAS ca FUP PAA SKOVTUR! 
-=--------=--=------------------ 

Efter at være kommet forsent til den sidste Turistbil 
var vi Natten mellem den 310 Maj og den lo Juni et Par Styk 
kerp der resigneredep men ievrigt glade og fornøjedep be 
gyndte at trave ad Strandvejen fra Sletten mod Københavno - 
Da vi havde gaaet et Stykke Vejg kunde vi høreg at en Fod= 
gænger var.ved at indhente OSg og vi vendte os naturligvis 
for at sep hvem den ensomme Nattevandrer var~ Minsandtenp om 
det ikke var vor fælles Ven: Phipofias-Fupo 

"Aahp gudskelovp det var et Par Philippinere"e stønnede 
han forpustet~ "jeg føler mig uendelig daarlig tilpaSg nsar 
jeg ikke er i Selskab med nogeng jeg kendero" 

"Glæden er paa vor Sideg Phipofias"g skynder vi os at 
sigag taknemmelige over at faa aaa fint Følgeskabo Ganske vist 
havde Phipofias faaet en Snert i en af Aftenens Sange p normalt 
plejer det jo kun at være ham selvp der langer ud~ men vi anede; 
at der var saa meget sportsmanship i den gamle p at han stadig 
var villig til et uforbeholdent Interviewe - Med professionel 
Mine spørgei vi: ~ 

"Hvordan gik det egentlig tilp at du kom med paa Turen? 
Vi troede ærligt talte at du kun følte dig helt tilpas i 
Krystalpassagen?" 

_ "Det er saa sandt9 som det er sagto Men hvad skal man gø 
re? I mange Aftener har jeg tumlet rundt derinde for at faa en 
Sludderp men efter at det gode Vejr begyndtee er detp som om 
de Damer og Herrer faar udrettet mere i Arbejdstiden end ellers o 
Under alle Omstændigheder er der ingenp der arbejder over mere.· 
Naturligvis med Undtagelse af Mat'hissen" - føjer den gamle til 
mad sit giftige Smilo Dog han bliver straks alvor~ig igenå 
"Ikke engang Lutzen gider at blive en Times Tid for at snakke o 
Det kan da ikke skyldes Travlhedo" 

"Men til Sageno En Aften& da jeg gik og dødkedede migp 

faldt den Tanke mig inde at jeg egentlig burd~ slaa et Slag o 
ver i Vandkunsteno Trods alt hører den Afdeling Jo ogaaa med 
til Firmaeto Og det var virkelig et Heldg jeg kom derover o Der 
var Liv og glade Dageo Chefen var ude at rejse = i ~ønderJylland 
for at • - naav jag hvorfor var der forresten ingenp der vidstep 
men de havde det meget hyggeligto Det vil Bigeg tørs~ ænsede man 
mig slet ikkeg der var travlt Bom bare POkkerø men da det gik 
op for Folkenee hvem jeg varv Ja~ saa enedes vi kort sagt omv at 
jeg skuld~ med til Sommerfestenp og det var Jo meget heldigt 
fpr den ene af ~emon 

"Men var du da ikke selv glad for at komme medg Phipof1as 
Fup" D spørger via 

"Jop naturligvis var jeg deto For det tørste giver saadan 
en Dag altid eq Del god Sladdero Folk er mindre tllbageholdende, 
~rtd de plejer at væreo Og dernæst var det Jo P~P's lste Ildprø 
vee ~ad mig være ærlig og tilstaaD at der fakti~k er dem. der 
paas1faar9 at PAP hører de kun noget fra den lop naar Kontingentet 
skal betaleso" 

Vi skynder os at fortælle Phipofias9 qm a+t det PAP udre~ 
ter bag Kulisserne (det skal Læserne faa i a~den Sammenhæng) j 

og da Phipofias saaledes er beroliget~ fortsætt~r han Bin Hep 
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"Det var modbydeligt~ saa godt det hele,klanpede. Der 
var faktisk kun eet Lyspunkt p og det erp at man næste Aar ab= 
solut faar en Chanoe til at rakke ned p~a FestkomiteenD for 
jeg kan da ikke tænke migp at den kan være ligesaa heldig næ= 
sta Gang. Naaø den Tidp de~ Glæde, men naturligvis ærgrer det 
en gammel o sur Fyr som må g , at der ikke irar spo r , :,der "gik i 
Vasken. = Jeg havde ellers været 1 Klampenborg fra den"tidli~ 
ge Morgen for at ae . lid t paa Po r be r e d e Lae r ne , ',Al t ."gik D som 
det var smurt. En halv Timep før Toget kom indo sad 'he14'Fest= 
komiteen glade og fornøjede over Bajerne ovre paa'~en anden 
Side af Gadenp men jeg skal love forp at der blev Røre i Ande 
dammen p da det pludselig gik op for demp at Musikken ikke var 
kommet som aftalt. = Den eneste; der ikke lod sig rokke i sin 
Roo var Kurt Nielsenp der formummet som Faldskærmsjægerp test 
piloto eller hvad ved jegp gik og var himmelfalden (!) overg 

at Højttaleranlægget stadigvæk fungerede upaaklageligto Jeg 
maa dertil sigep at der var andre i der var mindst ligesaa op? 
hidsede over hans Sucoeso Det havde man nu alligevel ikke 
venteto Der var faktisk ikke noget at sige tilp a han og Holst 
senere paa Dagenp da de havde afleveret deres Lektie ved Ån= 
komsten til Gylfe. maatte give deres Glæde frit Løb ved plud~ 
selig at forsvinde et halv Times Tido 

Dommerkomiteen var minsandten ogsaa Pengene værd og 
gav Anledning til adskillige respektløse Bemærkninge~. Bl.ao 
var der enp der mentep at Ingo Mørch lignede en uartig Pige 
fra Ludvig den XIVs Hoto Jeg har aldrig selv været sammen 
med saadan en. men det var der altsaa nogenp der sagdeo = 
~deking n d aabenlyst sin Rolleo Det er nu ogsaa rart at ha~ 
ve det afgørende Ord en Gang imel.emo Ekstra morsomt var detp 

da han inde i Skoven "gik paa den" med Betjen~ene og lige skul 
de til 'at stige af Vognen for i al sin Pomp og Pragt at "ordne" 
Affæreno Apropos Lydekingp maa jeg ikke glemme at fortælle 
en lille Episode fra Marianelundp selvom det naturligvis er 
at foregribe Begivenhedernes Gang. Jeg luskede lidt rundt for 
mig selvp da Jeg kom forbi et Bordp hvor Direkt~rerne Mikkelsen 
og Phillipsen nød en ensom BaJerp medens Snakken gik livligto 
Jeg gik nærmere for at lytteo hvad de Herrer diskuterede saa 
ivrigtp og min Trop det var et Væddemaal omo hvorvidt Lydeking 
vejede over eller \lndell' 200 Pund i levende Vægto Lydeking blev 
tilkald~p og Direktør Ph~llipsen tabtep men jeg tror nu nokp 

førstnævnte snød. Naao d~ han ogsaa fik en Bajerp kom han ialt 
fald over de 20Go" 

Phipofias trasker videre med et Smil om Mundenp der ty 
der paap at han vil til at springe lidt i Teksteno men vi op 
fordrer ham til at tage Begivenhederne i kronologisk Rækkefølgeo 

"Jap ja" sukker hanp "saa lad mig det. men der var nu 
ellers en anden morsom Ting~ Men bevaresp jeg venter lidt med den 
og gaar tilbage til Dommerkomiteen. Maa det være mig tilladt at 
kritisere den høje Rete Afgørelse lidio Det kan naturligvis kun 
glæde migo at jeg selv fik lste præmienp men der var demp der 
mentep at jeg var lidt for professionel. Til Sammenligning frem 
førte man Popee 1ampemand. Det fortæl1eBo at de~ om Fredagen ik 
ke blev ekspederet en eneste Pakke fra Popes Lampeekspedition 
i Krystalgade 80 Indenbys Kundero der ripgede 0pv blev anmodet 
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om selv at hente Varernep da man ikke havde Tid til at kø- 
re udo En saadan Indsats burde have været belønnetp men bort 
set herfra~ Sikke et Optago 

Paa Køreturen til Marianelund var jeg heldig ikke 
at komme i den Vognp der gik i Stykketo saa jeg fik det he 
le med. Pan et vist Tidspunkt misundte jeg Allan» der præ 
sterede det Kunststykke at køre 40 km. paa Taget af Højt= 
talervogneno Men jeg troTo han morede sig dejligto Det gjor 
de jeg forresten ogsaa ved Iskageuddelingen paa Sommarivao 

I samme Øjeblik Vognene holdto begyndte Folk at vrimle udo 
Den nervøse Formand forsøgte gennem Højttaleren at kalde l!'olk 
tilbage paa Pladserneo men hvad nyttede det overfor de aam= 
menbidte Menneskero der - jao der simpelthen ikke kunde dy 
sig længere -~ 

Arrangementet paa Marianelund var fortræffeligt. 
Underholdningen eleganto hvad der desværre ikke kunde siges 
om Lagkagen o men hos de fleste gled den dog ned. Det gjorde 
Underholdningen ogsaao .dog kneb det hos et Par Venstremændp 

der synteso Mourier var lidt for respektløs ved Regeringeno 
Du vidste maaske ikkeo at vi havde Venstremænd i Koncerneno 
Naa ikke D joo det er ganske visto Det garanterer jeg foro 
og husk paao jeg har min Gang allevegneo * 

Mogens Brems tog Pigerne med Stormo Hvor han færde= 
de~ Resten af Eftermiddagen var han omgivet af beundrende 
Klynger. En Overgang stod alle Popea Damer i tæt Kreds om~ 
kring hamo Naap senere paa Dagen var det deres Tur til at 
blive beundrede. Det var forresten et Heldo at samme Brems 
havde sin Alpehue paao Jeg stod et Øjeblik bag hamp da han 
tog den afo Han havde Frisure å la Ingo Mørcho = Da vi sene 
re skulde af Sted igenp san jeg Borella staa og indfedte sig 
hos Bremso Han vilde absolut købe h~ns Alpehueo Hans egen 
var forsvundet i Trængslenp og han syntes selvo han saa saa 
fremmed ud uden Kraniemuffeno (Det fortællesp at han en en= 
kelt Gang har forsøgt sig med blød Hatp men da et Par Pi- 
ger raabte Konfirmand efter hamp har han skrinla~t Tanken for 
bestandig o ) 

Pope indlagde sig uvisnelig Hæder ved Matthissens 
Sportskonkurrencero Det vindende Hold i den første Kon~urren 
ae bestod af Frko 'Gil11ngo der hermed vandt sin anden Pakke 
ame r åkanake Cigaretter p og Damernes )'orhindringsløb blev 
vundet af Frko Buch. = Desværre kunde jeg ikke følge Damerne 
Baa nøje i den sidste Konku~renQeo Vi var et Par Stykkerp der 
1 tavs Beundring saa Herr ]'ischer .sp t ae en ækel Flødebolle 
uden at gøre Brug af hverken Hænder eller Overskægo Det hjalp 
ham dog ingentingp Ungdommen sejredep men der var demo der 
mente = efter at have set Prokurist Selig ankomme til Maalet-. 
at han burde have haft en Trøstpræmie for den Ildhuo han lag 
de for Dageno Til Gengæld var der andrep der menteo han burde 
have været diskvalificeretp idet han overhovedet ikke havde 
spist sin Flødebollep men kun havde tørret den op fra Taller~ 
kenen med hele AnSigteta = JOg alt i alt var d~t vellykketo 
saa Overarbejde har dog en vis BerettigelseoU 

Under denne lange Enetale er vi efterbaanden kommet 
nær til Byeno og gamle Phipofias skynder sig at fortælle V1- 
dere~"Turen fra Marianelund til Gylfe forløb uden større Epi 
soder. Det vil si~eo Dittmer saa lidt trist udo Hele Dagen 
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havde han været omgivet af sine trofaste Undersaatterp 

men nu kunde han ikke finde Frko Birthe Nielseno Ansvaret 
tyngede hamp men hans Ansigt klarede op. da Vognen ankom til 
Sletten9 og han opdagede. at Frko Nielsen var ankommet i 
god Behold sammen med Direktør Mignon-Petersen fra Lampe 
afdelingen. der var den lykkelige Fører af den ene Komite~ 
vogno Rerr Bjørno der førte den andeno var forresten travlt 
optaget hele Dageno Der var faao der saa noget til hamp og 
efter 2Js15 er der slet ingenp der har set ham?? 

Paa Trods af den store Trængsel ved Hovedr~ngøringen 
synes jego vi kom temmelig hurtigt til Bordso Snart sad alle 
ved Madeno dog undtaget Poul Petersen o der ubemærket var gle 
det ind 1 Festkomiteeno der havde overdraget ham det Hverv 
at tælle eftero om alle de kulørte Lamper nu ogsna var hængt 
op i Haven Q Uegennyttig som altid ofrede PoPetersen sin Mid 
dag paa Forsamlingens VelQ ~ Ved Middagen holdt Direktør 
Sommerfeldt sin første og sidste Tale den Dagp hvorefter For 
manden tog Ordet og videregav Direktør Sommerfeldts Tak til 
Festudvalget. og han benyttede Lejligheden til sammen med 
Deltagerne gennem et dundrende Hurra at sige Direktør Sommer 
feldt og dermed Selskabernws Ledelse Tak for det Straalende 
Arrangementg velvidende at en dygtig Festkomite gør det ikke 
alene. der skal endnu en Ting tl10 ~ Og medens vi nu er ved 
Pengene. maa jeg lige fortælle. hvad Herr = =0 naa jag det 
kan forresten være ligemeget. hvem det var9 de~ udtalte de 
bevingede Ordp at for en Gangs Skyld syntes hanp_ nan_havd. 
faaet Valuta for sin Femmero Ds Manden var Ingeniø~ Pg aa= 
benbart mægtig kvik til at regne (ihvertfald paa Regnestok) g 

kan jeg efter Oplysning fra Kassereren stille ham følgende 
Opgave; Lad 225 Festdeltagere betale PAP-Kontingent i 4 Aar; 
opkræv dem derefter 5 Kro pro personag og hvis ha~ sas kan 
lave saadan en Festg er der ingen Tvivl omg at han er Di 
rektionen betydeligt billigere end den nuværende Festkomit8o 

Efter de mere officielle Taler blev der af Repræ= 
sentanter fQr udenlandske Philips Selskaber D Løwener og 
Personalet holdt yderligere Talerq Om de sidstnævntes maa 
fremhæves p at de var prisværdigt korte~ og jeg undrede mig 
endnu engang overe hvor smukt selv "menige" Medlemmer af 
Personalet kan tolke vore Følelsero Kan man forataa det? 

Taflet forlø~ udmærketv Der var almindelig Beund 
ring hos Personalet over ~en geniale Udformning af Bordpla 
neno Specielt har jeg hørt mange udtale deres Anerkendelse 
af~ at medens der var CBo , Herrer for hver Damep lykkedes 
det ved det ~fine~ Bord at faa plaoeret et lige Antal Here 

rer og Damero Det var ~alminde11gt godt regnet udo 
Da Middagen var overstaaet havde Po Peter~en faaet 

talt Lamperne opu "Det stemteo Derfo~ var det Syndp at han 'tabte 
et Gætteri med Dartello Darteli tog en hel ubrudt Pakke Ci 
garetter 1 Haandenp viste ham den og spurgte saa~ lige eller 
ulige? PoPo tog Fejl~ ban troedep det var Pakker og ikke 
enkelte Cigarettere det drejede eig omp saa han s~gde uligeo 
~vem kund$ nu ogsa~ vide det = 9 Baa sento" 
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Phipofias faar travt nUD da han opdagero at vi ef ter 
haanden er naaet langt ind i Byeno Han har endnu en Masse 
paa lljerteto Jeg opfordrer ham til at skynde sigp men han 
ved slet ikkep hvordan han skal naa at faa fortalt det 
heleo Han vilde helst have hele Referatet i Bladet i denne 
Omgango 

"Jao sas maa jeg altsaa fatte mig 1 Korthedo Der var 
virkeligt dejligt om Afteneno Der var særligt dejligtp da 
det blev lidt mørkt = Jeg menerp da Lamperne blev tændto 
Jeg forstaar slet ikke de mange p der pludselig begyndte 
at gaa Turo Der var da meget morsommere pas Hotellet~ For 
Eksempel var der Liv og glade Dage i Baren hele Af tenen o 
Der var ogsaa et Par Damer D der ikke hørte til i Koncerneni 

hvad der aabenbart var Doglep der mente9 var en decideret 
Fejltagelse D = Hyggeligt var det ogsaa at se Direktør 
Phillipsen i Midten af sit Personaleo Osternammel skejede 
forresten lidt ud senere paa Afteneno Da jeg tilfældigvis 
kom derind igeno sad han og holdt Frko Johnsen i Haandeno 
Eller var det omvendt?o Jeg husker det ikke~ men de saa 
glade udo 

-Og saa til Slut skal De høre den allerbedste. ="* 

"Det gør mig ondtn Phipof1as» nu skal jeg ikke længere. 
Jeg maa have Historien til godeo Skynd du dig nu hjem til 
Krystalpassagen og seo om alt er i Orden dero Er du begyndt 
at føle dig hjemme i det nye Logi?" 

"Aaho har De ikke lige Tid til denne her? o Naap ikkeø 
Jao saa Tak for i Afteno Forresteno hvis De vil høre Histo 
rieno saa kig ind en Aften» men læg Mærke til. at jeg er 
flyttet over paa den anden Side af Indgangen til Rad1oafde 
lingen. der er meget mere uforstyrreto Jeg bor i IngoMørchs 
Kontor. det er vel nok rart - og noget eas fredeligto 

Godnat = godnat!" 

En PAPPER skriver~ 

For den. der aldrig har prøvet at være med til at arran 
gere en Fest. er det ganske umuligt at sætte sig ind iD hvor 
stort et Forarbejdeo der krreveso for at alt kan klappeo 

Den ny~ig stedfundne Skovtur viste. hvad et godt Arrange 
ment betyder. og derfor skal der her lyde en Tak for god Ind= 
sats af dVHerrer~ 

HoCoAarup 
Mo Bjørn 
Ko Bøge 
Bo Matthisaen 
Mo Osterhammelo 
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MEDDELELSER FRA FORENINGEN~ 
==-=========--=------------- 

FERIEREJSER FAA CLEARINGBASISv ___ --=-----_ ..... "1"'t ~~~PØI;o."'lI =u 

I sidste Iiummer af "FAPiESKEN" blev det foreslaaet 
af en "Papper"p at Foreningen skulde søge at faa vore Kon 
cernfirmaer i Udlandet gjort interesseret i en Ferierejse= 
~dvekslingo Denne Tanke er ganske udmærket p og Pap har og= 
saa allerede været i Forbindelse med saavel Philips i 
Stockholm som Os100 De$værre er Nordmændene ikke interesse 
redep men S~enskerne har meddeltp at de snarest skal komme 
tilbage til Sageno Sandsynligvis er Aarsagen denp at vi er 
for sent paa den 1 Aarp men da Sagen jo ogsaa har Interesse 
i Fremtidenp vil vi fortsat have Opmærksomheden henledt paa 
Tankeno Blandt andet vil vi forsøge at tilskrive Philips i 
Holland D Belgienp Frankrig og Englando 

INTERES SEKONT ORET o 
-------------------- 

Som meddelt i Bladets lo Nro gav den første Afstem 
ning om Oprettelse af et Interessekontor kun 32 Stemmer for 
og 8 iæodo 

Derefter blev hver enkelt Funktionær spurgt p og da 
Resultatet af denne Afstemning om Spørgsmaalet "Skal vi have 
et Interessekontor" blev gjQrt 0~0 viste det sig~ at kun 55 
Medarbejdere kunde tænke sig at blive tilmeldt denne Organi= 
sationo Det var et meget magert Resultat~ og som Følge heraf 
kunde Pap's Bestyrelse ikke anbefale nogen Tilmeldelseo Dette 
blev meddelt Direktionen ved sidste Samraadsmøde~ den 7oMajo 
Saavel Bestyrelsen som Ledelsen forstaar ikke~ at Medarbej= 
derne ikke er mere interesseret i lnteressekontoret~ som aaa 
ganske afgjort er et fortrinligt Foretagende i der jo paatager 
sig Administrationen af næsten alle Slags økoAomiske Forplig= 
telser for Medarbejderneo uden at disse skal betale Gebyr af 
nogen Arto Naar Ledelsen stærkt har anbefaletu at man til= 
sluttede sig "Interessekontorcentralen" er det ikke fordip man 
ønskede at komme af med nogle Tusindep men udelukkende for 
at gøre det muligt for Medarbejderne at slippe lettere over 
de mange Gange besværlige Indbetalingero og samtidig at give 
Medarbejderne Adgang til en fin Opsparingsordning c Sagen bør 
derfor ikke opgiveso hvilket Ledelsen som Bestyrelsen er en1- 
.ge om, 

PENSIONSORDNINGEN o 

Vi er nu efter mange og svære Samtaler og Korrespon= 
dancer med Pensionsanstalten naaet frem til et Forslag til en 
ny Pensionsordningo sem vi mener vil kunne tilfredsstille næ= 
sten samtlige MedarbeJdereo 

Uden at definere den nye Ordning i alle Enkeltheder& 
skal nævnes at~ 

af den Præmieo som i Dag betalesp nemlig 12 = 15 og 
20% af den fulde Gage, henholdsvis fra Tegningeno efter lo Aars 
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Ansættelse og efter 25 Aars Ansættelseo gaar 
af de 12% ." 10% til nuværende Ordning og 2% til Invalide & 

~ 15% .,. l~t% Q 2i-% ~ 
Kapitalforo 

"" 20% = 12'~p "" 7-v/o "" 
Dette skulde betydeo at de mandlige Medarbejdere9 

som i Dag tiltræder som 21=22 aarige vil kunne opnaa en Al~ 
derspension paa mere end 50% af den SlutlønD de har det Aar& 
de pensionereso og derudover en Kapitaludbetalingo hvis stør 
relse afhænger af Gageno Endvidere vil de mandlige Medarbej 
dere ved Invaliditet faa foruden l/~ Pension~ 10% af Kapital 
forsikringen om Aaret indtil det fyldte 65 Aarp hvorefter he~ 
la Kapitalforsikringen udbetaleso Kapitalforsikringen vil 
for dap som indtræder i en Alder som ovenfor nævnt o altid væ 
re større end de Beløbp der er indbetalt til hele Pensions 
ordningenQ Altsaa taber man intet ved Ordningen o 

Paa sidste Samraadsmøde blev der nedsat et Udvalg be= 
staaende af d'Herrer Aarupo Jallov,og Osterhamme1o som har 
faset til Opgave at faa Pensionsanstalten til at udføre en 
Beregning for hver enkelt Medarbejdero Saasnart denne Bereg= 
ning er foretageto vil Ordningen blive grundigt genn&mgaaeto 
hvorefter Medarbejderne vil faa nærmere Oplysningero og der 
efter er det Tanken at indkalde de interesserede til et Mø 
de~ hvor der kan tages Stilling til Forslageto 

FABRIKSBES0Go 

Da der blandt Medarbejderne findes m~nge som ikke 
tidligere har haft Lejlighed til at se Philips Fabrikg vil 
der snarest blive samlet nogle Holde som saa under Rerr 
Jallovs Ledelse vil fan forevist saavel 1ampe= som Radio~ 
fabrikationeno Herefter er det Tanken hvert Kvartal at gi~ 
ve nyansatte Lejlighed til et Besøgg ogeaa under Berr 
Jallovs Ledelseo 

UDDRAG AF B~STrRELSESPROTOKOLLENo 

Ofte møder man det Spørgsmaal: "Hvad laves der e 
gentlig ved Bestyrelsesmøderne?" Det er et fuldt beretti 
get Spørgsmaalg som vi iler med at besvareo idet ~i ne 
denfor gengiver Dagsordenen fra samtlige afholdte Besty= 
relsesmødero 

Saafremt der er Punkter o der ønskes yderligere 
belyst v gør vi det gerne her i Bladet ~ sig bare tilo Vi 
henleder dog Opmærksomheden paa den Del af Bladetg der 
he~der "Meddelelser fra Foreningen~D idet der jo 1 denne 
Rubrik efterhaanden aflægges Beretning om de Ting Besty 
relsen har arbejdet medo 
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I denne Forbindelse vil vi gerne fremhæve o at Be= 
styrelsen vil være taknemmelig for at modtage Forslag til 
eventuelle "fremtidige Punkter paa Dagsordenen"o 

lo Bes~lrelsesmøde fandt Sted Fredag den 270 Sep= 
tember-r940 0-= ~. '"==-=~----- 

Formanden~ Berr Eo StYRnd aabnede Mødet~ og Besty~ 
relsen konstituerede sig ved 

Herr Be Co Aarup som Næstformand9 

Herr Fritjof Olsen som Kasserer 
og Frko Ko Jacobsen som Sekretæro 

Der fremlagde s Ændringsforslag til Foreningens Love 
iflgo Generalforsamlingens Beslutningo ' 

Til Behandling af Ændringsforslagene blev det vedta~ 
get at indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling Ons 
dag den 90 Oktober 1946 Klo 19930 med følgende Dagsorden~ 

lo Valg af-Dir1gento 
2~ Stemmeudvalgo 
30 Mødeudvalget fremsætter de vedtagne Loveo 
40 Bestyrelsen fremsætter Ændringsforslageneo 
50 Valg af Revisorero 
60 Eventuelio 

20 Be!!lrels~!~!~! den 40 November 1946 med følgende 
Dagsoraeno 

lo Evto Medlemskab for Uge= og Timelønnede i 
Frihavnen og Kigkurreno 

20 Medlemsprotokolo Bilag for Indbetaling af 
Kontingent til Kaseeno 

30 Medlemekorto 
40 Indbetaling af Kontingent for de Medlemmer9 

hver Kontingentet ikke bliver fratrukket 
Gageno 

50 Pro~ln6kontlngento 
6~ Vedtægter o 

70 Blomsterfondo 
80 Ny Formand (Da Strand fratraadte)o 
90 Foredrag ango Penaionsforsikringo 

100 Bladeto 

_3_Q~B~e~s~relsesmøde den 40 December 1946 mee følgende 
• nagsoraino~--- 

lo Nedsættelse af Fothandlingsudvalg (Samraads 
udvalget) 

20 Nedsættelse af Festudvalgeta 
Medarbejdere til Redaktionen af Bladeto 
Godkendelse af Korrektur over Loveo 
Præmie for Udkast til Foreningsbomærkeo 
Budget~ herunder Medlemsantalo 
Skrivelse til Provinsafde11ngerneo 
Pens1onsforsikr1ngo 
Interessekontoro 

Firmatilskudo 
OveraTbejdsordn1ngeso 
Eventuelto 

30 
40 
50 
60 
7. 
80 
o ...• 

100 
110 
120 
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Det af Koncernens Ledelse nedsatte Forhandlingsud= 
valg bestaar af~ 

Herr Direktør NoBoSommerfeldt 
Hert Max Poulsen 
Herr HoCoJallov 

Herr Pb Selig 
Herr SVo Rasmussen 
Herr B6 Westerhuis 

Til at forhandle paa Personalets Vegne nedsatte PAP'e 
Bestyrelse et Udvalg bestaaende af~ 

Herr H" Co Aarup 
Herr Osterhammel 
Herr Wc> Hoverbyo 

40 Bestyrelsesmøde (EXTRAORDINÆRT) den 190December 19460 ...... . .c. •... i.;!D 

Svar fra Centralorganisationen& der meddelte& at Forenin 
gen ikke kunde optages& da der var ugelønnede Med&rbeJdere 1 
PAP. Man besl~ttede at udelukke ugelønnede Medarbejderev idet 
Bestyrelsen forstaar Lovens § , saaledes~ at der med MedarbeJ~ 
dere menes Funktionærerø 

50 Bestyre~sesmøde den 80 Januar 1947 med følgende Dags~ 
orden?· • ------ 

lo Referat af Samraadsmødeo 
20 Fastsættelse af Dag for Foredrag om Intere68e~ 

kontoro 
30 Henstilling til de Bestyrelseamedlemmerw SOm ikke 

har Tid og Interesse af Foreningens Arbejdevom at 
trække sig tilbageo 

40 Bladeto 
50 Om ~nsættelserd 
60 For~n1ngens Økonomio 
70 Kaffepause og Forhøjelse af Priserne i Frokoststueoo 
8 o Eve'.Y'lituel t o 

ae !i!HLtlrelsesmøde den 50 Marts 1947 med følgende Dagsorden: 

lo Pensionsordn!ngeno 
20 Intere6sekontoret~ 
30 Fabrikens personaleforening o 

4q Ferierejseudvekslingo 
50 SommerfestenQ 

60 Evenifuelto 

d 
7 o._!?e!t;x:!!l~~~mø~~ den 150 April 1947 med følgende Dags .•• 

or en 
lo Svar fra Philips i Norge (ango Ferieo1earing)_ 
20 Pens!onaordn1ngeno 
30 Interesaekontoret~ (2 Afstemntng) 
40 Ansættelses!orholdo 
5R Bladc,t 
69 Sommerrest~nQ 
70 Ev~ntuelt9 
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80 B~!!l~!~!!! den 50 Maj 1941 med følgende Dagsor= 

denr 
lo Pensicnsforsikringo 
20 Centrnlforeningeno 
30 Fodboldkampe o 

40 Sommerturen o 
50 Fabriksrevyen (noget for os)o 
60 Bladeto 
7a Eventuelto 

"3 P O R T E N" 
====~-=-=~-======= 

FODBOLD~~_~E~LEM PHILIPS_!Q~~EÅ .SY~RIG! o~ DA!~~ 

Fra Norsk Philips modtog Foreningen ulto April For~ 
slag om Fodboldarrangement mellem Norge~ Sverige og Danmark p 

saaledes at Kampen~ skiftevis afholdes i de J Landeo Det blev 
foreelaaet all:-e1"ede--at -afhold-e -d.en- første Kam-p i Å8.-1!--,,-De.tx-8- - _~ __ 
interesserede os megetp men da vi endnu ikke har faaet dannet 
en Underafdeling for Sportø kunde vi ikke paatage os at stil- 
le et kvalificeret Holdo At stille med et Holdi som ikke er 
ardentligt trænet og sammen8~~11etp vilde vi ikke gaa med tile 
især da baade Nordmændene og Svenskerne har særdeles gode 
Holdp som spiller med i mange Turneringero Vi synes imidler~ 
tidp at denne Tanke skal føres ud i Livet til næste Aarv og vi 
tilskrev da ogsna baade Norge og Sverige, at vi kunde tænke os 
at arrangere Kampene her i København i 19480 Det er saa Me- 
ningen at tilrettelægge Kampene i Forbindelse med vor aarlige 
Sommerturp saaledes at de indledende Kampe udspilles Aftenen 
tør Sommerturen og selve Finalen paa Festdageno Det er imid~ 
lertid paakrævet allerede nup at Sportsa!delingen oprettesp 

cg de Medarbejdere9 som en~en ønsker at deltage aktivt 61le~ 
vil hjælpe med at opbygge denne Afdeltnsp maa derfor hurtigst 
muligt sætte sig i Forb1n~else med et af Bestyrelsesmedlemmer- 
nep saaledes at der snarest kan etableres et Møde for de inte~ 
resseredeo Vi ved~ at der findes flere Virkelig gode Spillere 
blandt MedaTbejderne~ saa vi anmoder d~sse om ikke at holde 
sig tilbageo 

Aa., 
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LIDT A~l HVERT o 

"Papæskenws Redaktion har mistet et Medlemg alias 
Kaj Hinr1chaeng Lærling i Hobedbogholder~eto Kaj Hlnrich 
sen er blevet Sekretær i Bestyrelsen i Stedet for Frøken 
Jacobseng der er udtraadt af Bestyrelsen paa Grund af 
manglende Tido Vi takke~ Frko Jacobsen for hendes Indsats 
Bom Bestyrelsesmedlem og Sekretæro 

Herr Rolando der har været Bestyrelsesmedlem fr~ 
Foreningens Starig er traadt tilbage og er blevet afløst 
af Ho Bøgho ogsaa fra Service Afdelingeno Roland har nem 
lig forlagt Residensen til Afdelingen i Frihavneng hvor vi 
haaberg han maa betinde sig velo Vi takker Roland for Ti 
denD der giko 

Paa Side 8 i "Papæsken" Nro l er meddelt Navnene paa 
Medlemmerne af Bestyrelseno Her er der indløbet en mulJ.g 
meningsforstyrrende Fejlg idet der som 

Sekretær staar~ Wo Hinrichsen 
det skal være~ Kaj Hinrichseno 

Heller ikke til "Papæsken's 20 Nummer er der kommet 
Indlæg fra Medlemmerneo Det er faktisk meget skralta Vi gen 
tager~ 

ORDET ER FRIT I PAKÆSKENo 

Gør nu noget ved det~ 

L1L 

FOTOARBEJDE UDFØRES! 

Store Aftryk og Forstørrelser 

Stor Rabat til PAP'a Medlemmero 

Billeder indrammea meget b111igt9 

S'tephense n, 



VI HAR MODTAGET FØLGENDE FRA ET MEDLEM: 

Der efterlyses interesserede Medlemmer til et Sports 
udvalgo Jeg har hørt en lille Fugl synge omp at Børge Andersen 
Hovedbogholderietp gerne vil være med til at org~nlsere Arbej= 
deto Jag jeg har heller ikke glemt Poul Petersen i Kigkurren 
(forhen Asas 1agerp Sto Kannikestræde)o PoPo er jo for Tiden 
med til at føre Holte Boldklub frem fra (jeg tror) A-Rækken 
til lo Divlsiono En saadan Kapacitet maa heller ikke ssvneso 

RED: Hvis det har noget pas sigp at omtalte og muligvis flere andre 
Herrer er interesseret 1 et saadant Sportsudvalgp eaa maa de 
melde sig o~gaaende til Rerr Aarupp saa Foreningen kan faa 
dette Sportsudvalg dannetp og vi kan faa nogle morsomm~ Kampeo 

NYT FRA PERSONALEKONTORET o 

QVERFLYTTE1SER~ .... _ ..•.••...•..•..• ~~ 

Re~r-Roland_~ar_fra_Å/5 over1~e~_Lagere~speditionen 
1 Prøvefeltetp Frihavneng hans Mandat som Servioe~ epræsen~=~~ 
tant i PAP er samtidig overtaget af Teknikeren Henry BøghQ 

Ved Frko Else Andersen's Fratrædelse er hendes Funk 
tioner 1 Forkontoret overtaget af Fru Helga Holsto tidlo 
1KoArki1!o 

lo AARS JUBILÆERo -----~~-~--~~ 
1/70470 
1/70470 

Rerr Børge Andersenp Salgsbogholderieto 
Berr Erik Dreisigp Asas prisafdelingo 

BRYLLUP o 

HerT Børge 0rump DBo og Frko Gurli Rose~ LKo 
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NYANSiETTELSER I MAJ og JUNI MAA!'fEDo 

PHILIPS~ 
• ::u •••.•• .:;. 

Herr John Stookbr1dgep 

Frk. Inge Lise Hyldalp 
Herr Henning Steenbergp 

Herr Poul Pederaenp 

Frk .. Margot Sellp 
Frko Lis Sørensenp 

Fru Gunni Hansenp 

Teknikere Service 
LKo Kartotek. 
Teknikere Service 
Tegnere Forstærkerafdo 
LK. Fakturaafd .. 
LKo Fakturaafd .. 
LKo Arkivo 

ASAS: 
Herr Tekno Ingo Kaj Ve Pedersen. Tegnestuep . Belysning .. 

I 

FRATRiEDELSER I MAJ og JUNI MAANEDo 

Frko Elsebeth Kristiansenp LKo Afsl.Kartotek 
Frk. Else Nyt p LK. "Skrivestuen 
Herr Torben Vogeliusp LKc Ordrekontor 
Herr Søren Vestergaardp LK. Priaafdo 
Herr Keld Olsenp S"'lX'vioe 
Frk. Gerd Granep LK.· Fakturaafdo 
Frko ·Else Andersen Forkontoret 

ASAS: 

Rerr Teknolngo Strange Pedersen» TegnestuonøBelysning .. 

I Juli Maaned holder PAPÆSKEN Sommerferie p sidste 
Frist for Indlevering af Stof til August Nummeret bliver 
do 8. Augusto 


