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* FORENINGS-NYT 
Den store Interesse, Ledelsen ud 

viser overfor PAP, er nu yderligere 
bevist gennem det nu fastsatte Til 
skud, som Foreningen fremtidig faar 
til Raadighed. Firmaet yder Kr. 7,00 
fol' hver ansat Funktionær pr. Maa 
ned med tilbagevirkende Kraft fra 
1. Oktober 1947. 

Fra at være en fattig Forening er 
P AP nu blevet en forholdsvis rig 
Forening, og vi skylder Ledelsen som 
Tak herfor, at der for de tildelte Be 
løb bliver gjort et virkeligt nyttigt 
Arbejde til Gavn og Glæde for Funk 
tionærerne. Pengene vil hl. a. blive 
anvendt til PAP-Æsken, Sporten og 
Underholdning, og herudover vil det 
nu være os muligt at gaa i Lag med 
nye Opgaver. At det er Hr. Direk 
tør N. B. Sommerfeldt, som staar 
bag det hele, behøver jeg næppe at 
sige, og derfor skal Takken ogsaa 
adresseres direkte til ham. 
Endvidere er der sket det, at de 

Funktionærer, som efter 10 Aars An 
sættelse faar et Jubilæumstilsknd, 
der hidtil er indbetalt paa Alders 
pensionen, nu selv kan bestemme, 
om Beløbet skal indbetales paa AI 
derspensionen eller Kapitalforsile 
ringen. Og er der Tale om Jubi 
læumstilskud efter 25 og 40 Aars 
Ansættelse, har man - i Stedet for 
at faa Beløbene indbetalt som oven 
for nævnt ._ Mulighed for at faa 
dem anbragt i Obligationer, der be 
ror hos Firmaet, indtil man fratræ 
der. De vil heraf kunne se, at Fir 
maet atter har været lydhør overfor 
Funktionærernes Ønsker, og det Re 
sultat, vi nu er kommet til, kan sik 
kert ikke gøres bedre. Medens vi er 

ved Pensionsspørgsmaalet kan jeg 
lige nævne, at Pensionsanstalten nu 
er i Færd med at tilskrive vore Po 
licer Bonus. Det har imidlertid vist 
sig, at Bonusbeløbet kun giver en 
ubetydelig Forhøjelse af Alderspen 
sionen, og derfor er den Tanke op 
staaet: Kan Bonusbeløbet udbetales 
til Forsikringshaverne ? Dette Spørgs 
maal arbejder vi videre med i øje- 
blikket. Aa. 

SP0RGSMAAL 
- OG SVAR 

Fra O. Liitzen har Redaktionen 
modtaget en længere Artikel, som 
vi -- efter Aftale med ham - af 
Pladshensyn har omredigeret til en 
Række Spørgsmaal, som vi har an 
modet Formanden om at besvare. 

Sporg!lmnal J. 
Byder PAP nye Funktionærer vel 

kommen og orienteres de om F 01' 
eningen? 
Svar: Endnu har Bestyrelsen ikke 

gjort dette ved personlig Henven 
delse, men nyansatte omtales og præ 
senteres altid i den første PAP-Æske, 
der udkommer efter Ansættelsen. 

Vi forsøger dog gerne den Ide, 
der omtales: et personligt Besøg af 
et Bestyrelsesmedlem til hver ny, 
som ansættes. 

Sporgsmaal 2. 

Hvordan gaar det med Ferielotte 
riet? 

Svar: Se andetsteds i Bladet. 
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Sporgslnaal 3. 
Kan vi ikke faa en fast Rubrik. i 

Bladet om Foreningsnyt? 
Svar: Hidtil har Artikler fra For 

eningen staaet forskellige Steder i 
Bladet, men vi vil bestræbe os for at 
samle saadanne under Overskriften 
"F oreningsnyt". 
SJ)orgsmaal ti. 
Kan vi faa indført en maanedlig 

Spørgetime som f. Eks. i Rigsdagen? 
Svar: Er det egentlig ikke for 

langt ude - det staar jo altid Med 
lemmerne frit for at indsende Spørgs 
maal til PAP-Æsken. 

SpOl'glSluaaI o. 
Hvordan gaar det med "Sammen 

komster under kammeratlige F 01' 
mer"? 

Svar: Cirkulæreskrivelse herom er 
udsendt. 

Spøl'gsJnaal e, 
Lad os faa lidt Pust udefra gen 

nem de mange, der fra Koncernen 
besøger andre Lande. 

Svar: Det er afgjort, at dette 
Spørgsmaal interesserer mange, og 
derfor vil vi ogsaa begynde med at 
indlægge et Foredrag af S. Funch til 
Vinterfesten den 6. Februar. Maaske 
kan vi faa andre Kolleger til at be 
skrive deres Rejser ved Sammenkom 
ster eller i PAP-Æsken. 

5fol~evel~ - 
SKOVRIDERKROEN 
En snæver Kreds af Direktør Se 

lig's Medarbejdere indenfor Koncer 
nen fejrede ham og hans Frue ved et 
Sammenskudsgilde i Skovriderkroen 
den 5. Januar. Anledningen er kendt 
af alle. Det blev en hyggelig Aften, 

Direktør Selig fortæller morsomme Historier. 

og under kammeratlige Former blev 
der udkæmpet en Keglekamp, hvor 
Repræsentant Sv. Paulsen blev Nr. 1. 
Det er sikkert ikke Heldet, der var 
Skyld heri, men snarere den Træ 
ning, som de Rejsende er i. Nr. 2 
blev Ole Roos, der med sædvanlig 
Flid havde sat alle Kræfter ind. Nr. 
3 Direktør Sommerfeldt, der jo og 
saa efterhaanden har faaet en stor 
Rutine paa dette Omraade. Nr. 4 R. 
Dahlin og det til Trods for, at han 
tog det med en knusende Ro - som 
sædvanlig. En Flidspræmie blev gi 
vet til Fru Selig - det var nemlig 
anstrengende for hende at være ene- 

Fortsættes Side 12. 

Ole Rees vandt 2. Præmien i Keglekampen. 
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Meddelelser fra P. P. F. 
I Tilslutning til Meddelelsen i for 

rige Nummer af PAP-Æsken angaa 
ende det planlagte Arrangement i 
Januar indbyder vi herved vore Med 
lemmer med Ægtefælle eller Forlo 
vede til en lille Fest Lørdag den 31_ 
Januar Kl. 1930 pr: i Fabrikens Sel 
skabslokaler. 
Programmet er: Kaffebord med 

paafølgende Foredrag om PHILIPS 
Opbygning og Udvikling efter Kri 
gen af Direktør Pedersen, og Dans, 
afbrudt af Optræden af en eller an 
den Kunstner, og ved ca. 23-Tiden 
serveres Natmad med Tilbehør. 

Kl. 2400 slut. 
Grundet Firmaets velvillige l rul 

stilling i Forbindelse med P.P.F.s 
Kasse er det lykkedes Bestyrelsen at 
skaffe Midler tilstrækkeligt til, at 
Festen og Traktementet (Kaffe, 
Smørrebrød etc.) bliver gratis. 

Vi beder vore Medlemmer reser- 
vere denne Aften. -Li 

OMLÆGNING 
Den midlertidige Ordning af Ap 

paratlaboratoriets Organisation, som 
blev indført ved Overingeniør Sv. A_ 
Chr. Pedersens Udnævnelse til Di 
rektør for knapt l Aar siden, er nu 
blevet afløst af følgende Omlægning: 

Som Laboratoriechef indtræder 
Civilingeniør Børge Otzen. 

De tre Sektioner, som varetager 
Laboratoriets Funktioner, vil hlive 
ledet af: 

Sektion I (Elektrisk Udvikling): 
Civilingeniør C. Hermann. 

Sektion II: (Elektrisk Udvikling): 
Hr. J. Bille Brahe. 

Sektion III: (Mekanisk Udvikling): 
Hr. D. C. Christoffersen. 

Samtidig overføres Hr. Kurt Jans 
fra Apparatlaboratoriet til Apparat 
fabriken under Ledelse af Ingeniør 
J. Eeftinck. 

PERSONALE Cf[yt 
Tiltraadte: 

L Jan. 1948 Ingeniør Ingvar Liurleg aard. 
Arbejdsstud ie. 
1. Jan. 1948 Fru Esther Sk i he l u rul. 
A rhejrlsst udi e. 

Fratraadt: 

31. Dec. 1947 Fru E. Simonsen, Arbejds 
sturlie. 

Vor lille Neuruppin i Julenummeret: 
Dir. Pedersen syns "Æsken" blir 

skrappe re og skrappere 
skønt vi prøver at gøre den 

svappere og svappere 

har foranlediget Direktør Sv. A. Chr. 
Pedersen til at sende os følgende: 

Undskyld tusindfold at "Æsken" 
fik lidt rigelig paa Tæsken. 
At den nu er blevet svappere, 
vil sikkert ogsaa glæde Pap'ere! 

Venlig Hilsen og fortsat Succes. 
Sv. A. Chr, Pedersen, 



I nørHekave! 
Lige siden Fabriken købte ,,9. 

April" (for udenforstaaende, er det 
den røde Bygning, der ligger bag 
ved Fabriken}, og der blev givet 
Meddelelse om, at den øverste Etage 
vilde blive ombygget, saaledes at Fa 
briken kunde faa en Børnehave, og 
Mødrene et Sted at anbringe Børne 
ne, medens de selv passede deres Ar 
bejde, har det store Spørgsmaal 
unægtelig været, hvornaar den Bør 
nehave egentlig blev færdig, og ef 
terhaanden som Tiden gik, og der in 
tet skete, fik man bange Anelser. 

- Det kunde jo godt være, at Lo 
kalerne skulde indrettes til et Slags 
Alderdomshjem - til os -, saadan 
et lille Sted, hvor vi kunde gaa hen 
og rafle lidt om Tændstikker (hvis 
der er nogle at Faa}, snakke lidt om 
gamle Dage ovre paa "PHILIPS", for 
tælle de samme Løgnehistorier, som 
vi har fortalt saa mange Gange før, 
men som de andre Gamle alligevel er 
blevet for forkalkede til at huske, 
altsaa saadan paa Vejen hjem - 
naar vi havde hævet Alclersrenten. 

Noget i den Henretning er der 
sikkert en og anden, der har haft i 
Tankerne, men - Spøg til Side 
der er intet at bebrejde Fabrikens 
Ledelse for den opstaaede Forsin 
kelse. 

Allerede i Juni indsendte Fabri 
ken de nødvendige Tegninger til Om 
forandring af Lokalerne til Bygge 
nævnets Godkendelse, og man trak i 
alle de Traade, man skal trække i, 
for at faa noget igennem i de Millio 
ner af Nævn og Kommissioner, som 
dette Land nu engang er saa velsig 
net med - men forgæves. 

Den Spand Mørtel og Plankeende, 
der skulde til, kunde man skam ikke 
saadan bevillige. Det maatte tage sin 
Tid, man skulde nøje overveje alt, 
før Projektet blev godkendt. 

Ja, saadan er Forholdene! Medens 
Myndighederne nedsætter den ene 
Kommission til at forcere Arbejdet 
med Bygning af Børnehaver, sidder 
et andet Nævn og tænker: "det skal 
vi sku' nok bestemme". Det er det, 
man kalder Rationalisering. 

Men nu har vi jo faaet "Fanny", 
saa lad os saa haabe, der kommer 
Gang i Foretagendet. 

Naar nu engang Børnehaven er 
færdig, vil der blive Plads til 57 
Børn i Alderen fra 21/2-6 Aar, heraf 
beslaglægger Fabriken i første Om 
gang ca. 50 % af Pladserne, medens 
den anden Halvdel er bestemt for 
Børn fra Kvarteret. At Fabriken 
kun optager ca. 50 %, er ikke ens 
betydende med, at vi ikke kan faa 
flere Pladser, men det har i første 
Omgang ved Rundspørge vist sig, at 
dette er Behovet. 

Da der naturligvis ogsaa er Behov 
for en Vuggestue, har Fabriken 
truffet en Slags "Clearing" med den 
Industribygning, der er under Opfø 
relse paa Hjørnet af Holmbladsgade 
og Strandlodsvej, og hvori man paa 
tænker at oprette en Vuggestue, saa 
ledes at Spædbørn fra vor Fabrik 
kan anbringes der, mod at Industri 
bygningens Personale kan anbringe 
deres større Børn i vor Børnehave. 
, Ifølge Planerne kan Vuggestuen 
tage 24 Spædbørn, men hvornaar 
man er klar til Indflytning, kan der 
intet definitivt siges om nu, muligvis 
til næste Efteraar - maaske senere. 

Men selvom Industribygningen er 
færdig, rejser der sig et andet Pro 
blem, idet man ifølge gældende For 
ordninger skal sørge for, at Vugge 
stuens Barneplejersker bor i umid- 
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delbar Nærhed af deres Arbejde, og 
det kan vel blive en haard Nød at 
knække i disse Tider. 

I første Omgang maa man imidler 
tid ha abe, at Fabrikens Børnehave 
snart bliver en Realitet, til Glæde og 
Tryghed for de Mødre, der skal have 
Børnene i Pleje, medens de passer 
deres Arbejde, og til FabriksledeI- 
sens Tilfredshed. -Li 

SAMARBEJDSUDVALG 

Fra venstre til højre: Hr. Sv. Hansen, Hr. A. Erichsen, 
Hr. Bøg·Sørensen, Frk. A. Stenderup, Hr. H. BUICk, 
Fru Linnerup Jensen, Hr. Hans Rasmussen, Hr. J. PaJudan, 

Hr. S. Windelin, Dir. Sv. A. Chr. Pedersen. 

Under den sidste Krig, da der paa 
alle Omraader blev stillet store Krav 
til Mennesker og Virksomheder, blev 
der, først i England og senere i Ame 
rika, oprettet specielle Udvalg i de 
store Industrier med det Formaal 
gennem et intimt Samarbejde mellem 
Ledelsen, Funktionærerne og Arbej 
derne at sætte ind paa Omraader, f. 
Eks. ved Forenkling af Arbejdsgan 
gen, Materialebesparelse etc., der 
kunde have Betydning for Produk 
tionen og som Følge deraf for Krigs 
førelsen. 

Ideen forplantede sig videre bI. a. 
til de skandinaviske Lande, først til 

Finland og derefter til Norge, Sve 
rige og Danmark i denne Række 
følge. 

For Norges Vedkommende blev 
disse Samarbejdsudvalg indført af 
Staten, altsaa gjort obligatoriske, 
medens de i de tre øvrige Lande er 
blevet skabt gennem Overenskomst 
mellem Arbejder- og Arbejdsgiver 
organisationerne. 

Da Danmark var det sidste Land, 
der indførte Ordningen, har man na 
turligvis søgt Oplysninger om Erfa 
ringerne i Broderlandene, men efter 
hvad der hidtil er kommet frem, sy 
nes det som om disse Udvalg slet 
ikke er kommet rigtigt i Gang, idet 
der kun yderst sjældent afholdes 
Møder, hvad saa end Grunden kan 
være hertil. 

I denne Forbindelse er det interes 
sant, at allerede længe før Udval 
gene overenskomstmæssig blev ind 
ført i Sverige, havde vort svenske 
Søsterfirma NEF A skabt en snæver 
Kontakt mellem Ledelsen og Arbej 
dere og netop behandlede Proble 
merne i Forbindelse med det daglige 
Arbejde. 

For at blive ved de danske For 
hold, er Overenskomsten mellem Or 
ganisationerne i Danmark affattet 
saaledes, at Udvalgene i Hovedtræk 
kene har følgende Opgaver: 

Behandle alle Spørgsmaal vedr. ratio 
nel Drift, d.v.s. tekniske Hjælpemidler, 
Tilrettelægning af Arhejde, Materialehe 
spareIser. 

Arbejdernes Velfærd, Sikkerhed, Sund 
hed og Tryghed (Marketenderiforhold, 
Garderober, Badeindretninger etc.). 

Give de ansatte størst mulig Interesse 
for Virksomhedens Drift, bI. a. ved at 
blive oplyst om Virksomhedens økonomi 
ske Forhold, at faa regnskabsmæssige Op 
lysninger, saaledes som disse normalt gi 
ves Aktionærer ved ordinære Generalfor 
samlinger. 
Udvalget har ingen besluttende Myn 

dighed og kan ikke beskæftige sig med 
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Spørgsmaal vedrørende Arbejdsvilkaare 
nes Regulering (Løn etc.), der normalt 
behandles ad fagretslig Vej. 

Udvalget sammensættes af Repræ 
sentanter for Arbejdsgiveren (Drifts 
ledelsen), Funktionærer og Arbejde 
re efter nærmere fastsatte Regler, 
afhængende af Antallet af beskæfti 
gede Personer i Virksomheden. 

For vor Fabriks Vedkommende, 
hvor Samarbejdsudvalget nu er en 
Realitet, bestaar dette med det nu 
værende Antal beskæftigede af 10 
Medlemmer, sammensat af: 

5 Repræsentanter for det timeløn- 
nede Personale, nemlig: 

Hr. Svend Hansen (MV), Næstformand, 
Hr. Arne Erichsen (Lab), 
Hr. J ohn Vitalis (MV), 
Fru Grethe Linnerup-Jensen (Glp), 
Frk. Agnes Stenderup (F A2), 

hvoraf Fælles-Tillidsmanden er født 
Medlem, medens de andre er valgt 
af de timelønnede blandt de øvrige 
Tillidsmænd/K vinder. 

Af de 5 øvrige Medlemmer er de 4 
maanedslønnede i Samraad med 
Stabspersonalet udpeget af Direktør 
Pedersen, der selv er født Medlem, 
nemlig: 

Dir. Sv. A. Chr. Pedersen, Formand, 
Hr. S. A. Windelin, Sekretær, 
Ing. LPaludan, 
Ing. H. Busck, 
Værkfører Hans H. Rasmussen. 

Der har været ført Forhandlinger 
mellem Arbejdsgiverforeningen og 
Fællesrepræsentationen for danske 
Funktionærforeninger ang. Funktio 
nærernes Repræsentation, men da 
Resultatet hidtil har været negativt, 
udpeger Ledelsen foreløbig de for 
nødne Funktionærer, der for vor Fa 
briks Vedkommende i det store og 
hele dækker samtlige Afdelinger. 

Det første Møde blev afholdt paa 
Fabrikken den 18. November, og af 

den opstillede Dagsorden kan vi 
nævne følgende Spørgsmaal, der 
blev behandlet: 

Der hlev givet en udførlig Oversigt 
over Materiale- og Produktionssituatio 
nen for Glødelamper, Radiorør og Appa 
rater for 1948. 
Oplysninger ang. Udvidelse af Maskin 

parken og den paatænkte Flytning af 
Metalvareafd. til den nuværende kom 
mercielle Lagerhygning hlev fremsat. 

Børnehaven (vi henviser til speciel Ar 
tikel). 

Marketellderiforhold, Udsmykning, Ma 
ling af Kantinerne. 
Arbejdsstudieafdelingen, hvor et ud 

bygget Samarbejde mellem denne og Til 
l idsmændene blev anhefalet. 

Vi ved, at man fra Ledelsens Side 
er overordentlig interesseret i Sam 
arbejdsudvalgets Funktion, og at 
man nærer Forhaabninger om gen 
nem dets Virke at faa den rette Kon 
takt mellem alle ansatte, fjerne det, 
der skiller, og derved i bogstavelig 
Forstand bringe Lys og Musik ind i 
det daglige Arbejde. - Li 

, , , I >\ 

~USK! 
PAPs VINTERFEST 

JJ1.9,erJ.øJtfv.c.set 
AMATØRAFTEN 
FOREDRAG - FILM - MUSIK 

Fredag den 6. Februar 
KI. 1845 

H.usk 
RA TIONERINGSMÆRKER I 

~---------------~ 
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I det nedenstaaende belyses, hvad 
der sker fra det Øjeblik, Tanken om 
et nyt PHILIPS NYT fremsættes, og 
indtil Bladet ligger færdigt paa De 
res Bord. 

Redaktøren, der, saafremt Rein 
karnationsteorien holder Stik, mindst 
een Gang har set Himalaya, slaar 
Asken af sin Cigar, bliver uhygge 
ligt nærværende og dekreterer: 

"Der skal udsendes et nyt Num 
mer af PHILIPS NYT." 

Redaktionsstaben sender en over 
bærende Tanke til Kollegaerne ved 
"Life", "Esquire" og hvad de andre, 
ganske udmærkede Publikationer nu 
hedder - men det er ogsaa det sid 
ste Tanke-Sidespring i Uger. 
Fremover vil der kun være Plads 

for een Tanke - alle de smaa graa 
Celler bobler og syder. Tanken ma- 

terialiserer sig til to Ord, der staar 
med tommehøje Bogstaver - to 
Ord, som Hjernen rytmisk dunker 
ind i hver Nerve og hver Fiber: 
PHIL.IPS NYT. 

Der er tusinde Ting, der skal gø 
res: De kommercielle Afdelinger 
skal kontaktes og opgive, hvad og 
hvor meget Stof der ønskes optaget; 

. der skal føres alenlange Konferencer 
om Fotografier, Tegninger o. s. v.; 
der skal diskuteres Lay-out; gode og 
daarlige Ideer skal sorteres. 

Og langsomt efter intenst Hoved 
hrud og Ændring efter Ændring be 
gynder det foreløbige Udkast at tage 
Form. 

Inspirationen sprudler og gnistrer, 
men - for i alle Prosa-Beretninger 
findes der et MEN - efterhaanden 
forvandles Henførelsen til For tr y- 

( 
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delse, senere til den Resignation, der 
efter Sigende klæder Alderdommen 
saa godt. Hm! -- 

Disse Hop paa Følelsesskalaen er 
Fandens Værk, og de skyldes en af 
bemeldte Herres mest djævelske Op 
findelser: De kommercielle Afdelin 
ger. Sandheden tro maa man vel ind 
rømme, at de har en vis Berettigelse, 
men Fanden, der ikke kan lide In 
spiration, saa ret, da han magede det 
saa, at et Kundeblad maa hente en 
Del af sit Stof fra de kommercielle 
Afdelinger. Med andre Ord: Fanden 
lod Transpirationen afløse Inspira 
tionen. 

De kommercielle Afdelinger glem 
mer at overholde Tiden for Manu 
skriptets Aflevering; de glemmer, at 
de kort forinden har godkendt, hvad 
de nu vil have ændret; de faar Su 
per-Ideer Dagen efter. 

Det er vel overflødigt at bemær 
ke, at det altid er PHILIPS NYT's Re 
daktion, der f aar de virkelig gode 
Ideer, der altid har Ret og for sit 
eget Vedkommende kun kender 
Glemsomhed af Navn. 

Der glemmes og glammes, men en 
delig arriverer Manuskripterne. Det 
viser sig nu, at de fylder betydeligt 
mere eller mindre end opgivet. Lay 
outs ændres, nye Fotografier og Teg 
ninger fremstilles; Lay-outs godken 
des - refuseres - godkendes og re 
fuseres igen. Der fremstilles Klicheer 
o. s. v. o. s. v. 

Det er vanskeligt at faa Papir, det 
er vanskeligt at faa noget trykt, men 
disse Smaatterier overvinde s dog ef 
terhaanden - og endelig oprinder 
den Dag, da det færdige Manuskript 
ifølge Aftalen skal afleveres til Bog 
trykkeren. 

~ n~~~'f~ ';j~ /~1~~1'"rb 
~~t~ 
/,d-L /~ - ~ =/ 

0, du Dag over alle Dage! Med fe 
berrystende Hænder blades -Manu 
skriptet igennem, glemt er alle Be 
sværligheder og al Transpiration - 
og saa ringer Telefonen - det er al 
drig nogen, der har faaet forkert 
Nummer. Nej, det er Uhyret - Ma 
ren - Damptromlen - den kom 
mercielle Afdeling. 

Enten har den kommercielle Af 
deling f aaet en Ide, eller ogsaa skal 
dette eller hint ændres. Ændringer 
ne foretages - nye Lay-outs frem- 
trylles, Klicheer ændres - Redak 
tionen gisper og bider Negle af For 
tvivlelse. 

Endelig er det hele fikst og f ær 
digt igen, og bliver efter en sidste 
Godkendelse sendt til Bogtrykkeren. 
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Bortset fra Strejker, nye Restrik 
tioner og Force majeure i al Almin 
delighed sker der intet særligt før 
første Korrektur arriverer og frem 
sendes til de respektive kommer 
cielle Afdelinger. Saa begynder Om 
forandrings-Proceduren igen - an 
den Korrektur - Ændring - tredie, 
og hvis man er heldig, sidste Korrek 
tur, og endelig kan PHILIPS NYT 
"køres". 

Der lægger sig en dyb og inderlig 
Fred over Sindene - glemt er alle 
Kvaler, glemt er alle sure Dage, for 
det er jo netop Besværlighederne, 
der gør, at man bliver eet med sit 
Job. 

Telefonen ringer! Det er en af de 
kommercielle Afdelinger: "Angaaen 
de PHILIPS NYT, saa havde det maa- 
ske været bedre, hvis " 

B. Jønsson. 

PHILIPS: Ansættelse: 

2. Jan. 1948 Bent Aarre, Lærling, LK. 

PHILIPS: Fratrædelser: 

12. Dec. 1947 Fru Grethe Hansen, RB. 
31. Dec. 1947 Egon Rygaard, RB. 

FerieloUeriei 1 
Ved Vinterfesten den 6. Februar 

trækkes Ferielotteriet, og der udde 
les følgende Præmier: 

3 Stk. ii 400 Kr. 
2 Stk. ii 300 Kr. 
2 Stk. ii 200 Kr. 

Sidste Tilmeldelsesfrist er 30. Ja 
nuar, og Medlemmer, der ønsker al 
deltage, maa til Kasserer C. C. Pe 
tersen indbetale Kontingentet for 
Oktober og Januar Kvartal, ialt 12 
Kroner. 

Fra 1. April begynder vi igen at 
opkræve Kontingent for det næste 
Ferielotteri. som løber fra 1. April 
1948 til 31. Marts 1949. An. 

ff~Jrt. i .f6upta.4a.k: 
... Denne Kopi sender vi ned til 
Hr. Lund i Posten, den anden smi 
der vi selv væk. - 
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c. D. F.s 
ARBEJDSFORM 

og dens Opgavwr 

Hr. Tage Albrecht 
Formand for "Centralforeningen for 
Danske Funktionærorganisationer" 

Da en Kreds af Branchesammen 
slutninger og Firma-Funktionærfor 
eninger for et Par Aar siden stiftede 
Centralforeningen for Danske Funk 
tionærorganisationer, var det for at 
prøve at skabe en samlende Organi 
sation for det meget store Antal 
Funktionærer, der hidtil havde holdt 
sig uden for enhver Form for Orga 
nisering eller som havde organiseret 
sig gennem Funktionærforeningerne. 

Man var af den Opfattelse, at saa 
ledes som Efterkrigstiden formede 
sig, var det nødvendigt for Funktio 
nærerne at rykke tættere sammen 
for at varetage deres Interesser. Ti 
den havde vist, at en Organisering af 
Funktionærerne efter samme Prin 
cipper, som Arbejderne havde an 
vendt, ikke havde fundet Genklang 
hos det store Flertal af Standen, og 
vel navnlig fordi Funktionærstanden 
ikke udgør den samme homogene 
Masse, som Arbejderne. Løn- og ar- 

bejdsmæssigt er Funktionærstanden 
saa uensartet, at den som Helhed sik 
kert kun kan indpasses under en in 
dividualistisk Organisationsform, og 
politisk spænder den saa vidt, at man 
ved dens Organisering maatte und 
gaa ethvert partipolitisk Præg. 

Ved C.D.F.s Stiftelse gik man ud 
fra dette. Man ønskede, at de tilslut 
tede Foreninger skulde have deres 
fulde Frihed til selv at tilrettelægge 
og lede deres Arbejde, til selv at føre 
deres Forhandlinger direkte med Ar 
bejdsgiveren og til selv at opstille 
deres Ønsker. 

Man vilde gennem C.D.F. dels ska 
be Mulighed for Funktionærerne til 
at blive repræsenteret overfor Lov 
givningsmagten, Myndighederne og 
Offentligheden, og dels give deres 
Organisationer Adgang til at komme 
i Kontakt med andre Foreninger og 
fra C.D.F. faa de Raad og den Vej 
ledning, som man maatte ønske. 

Saaledes som C.D.F. er opbygget, 
kan den ikke blande sig i de tilslut 
tede Foreningers Arbejde eller paa 
tvinge disse sin Bistand, men alene 
yde en saadan Bistand, naar dette 
udtrykkeligt begæres af de tilslutte 
de Foreninger, hvilket tydeligt frem 
gaar af C.D.F.s Formaalsparagraf. 

Der er altsaa gennem C.D.F. paa 
den ene Side Mulighed for at skabe 
den Samling af Funktionærerne, som 
vist snart alle erkender er nødven 
dig, og paa den anden Side Retten 
til at bevare den Selvstændighed i 
Organisationsformen, som Funktio 
nærernes Flertal anser for paakræ 
ve t, hvis en Organisering af Standen 
skal virke fremmende og ikke hem 
mende. 

C.D.F. har gennem sit Medlems 
skab af det af Arbejds- og Socialmi 
nisteriet nedsatte Udvalg til Revi 
sion af Funktionærloven paabegyndt 
den væsentligste Del af sin Opgave, 
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nemlig at repræsentere de indivi 
dualistiske Funktionærers Interesser 
overfor Offentligheden og Lovgiv 
ningsmagten, og vi vil ogsaa ved 
fremtidig Lovgivning, der har Inter 
esse for Funktionærstanden søge at 
give Udtryk for dette store Funk 
tionærflertals Meninger, 

Ogsaa i Forholdet til Dansk Ar 
bejdsgiverforening og andre Funk 
tionærorganisationer har C.D.F. re 
præsenteret disse Funktionærers In 
teresser. 

Den Placering, som Centralfor 
eningen saaledes har naaet, maa, i 
Betragtning af den korte Tid, Orga 
nisationen har virket, siges at være 
pæn, men skal vi helt kunne løse de 
Opgaver, der foreligger, saa maa Or 
ganisationen stadig have Tilslutning 
og forøge sit Medlemstal. C.D.F.s Le 
delse haaber, at det i stadig stigende 
Grad vil gaa op for den danske 
Funktionærstand, at skal vi bevare 
og yderligere udbygge den sociale og 
økonomiske Stilling, som vi gennem 
Krigen har arhejdet os frem til, saa 
betyder det, at der maa vises større 
Forstaaelse overfor en Organisering 
af Standen, C.D.F. vil i sit Arbejde 
herfor bygge paa Forstaaelse, For 
handling og Samarbejdsvilje, men vi 
staar til Gengæld fast paa, at det 
maa foregaa under gensidig Respekt, 
saaledes at vi i alle Forhandlinger 
med vor Modpart kan optræde' som 
ligeberettiget. 

Og for at dette kan akcepteres, 
saa er det nødvendigt, at vi kan op 
vise Funktionærernes Vilje og Evne 
til Sammenhold. Vi er allerede un 
der vore Forhandlinger alt for ofte 
stødt paa den Udtalelse, at det er 
svært at faa Problemerne klaret i 
Forholdet til Funktionærerne, fordi 
disse staar alt for spredt, og det vil 
være skæbnesvangert for vor Stand, 
om dette skulde være Aarsagen til, 

at den ikke blev placeret i Arbejde 
forholdet paa den Maade, som den i 
Kraft af sin Betydning inden for det 
danske Samfund er berettiget til. 

Personaleforeningen for PHILIPS, 
ASAS og POPE har ved sin Tilslut 
ning til C.D.F. erkendt sit Ansvar, 
og vi byder Foreningen velkommen 
indenfor C.D.F. og haaber, at dens 
Tilslutning maa være til gensidig 
Glæde og Gavn. Tage Albrecht 

Forever - Skovriderkroen 
Fortsat fro Side 3, 

ste Kvinde blandt Mandfolkene. I 
Dagens Anledning havde PAP-Æsken 
udgivet et Ekstranummer, der for 
talte lidt om Medarbejderne - ude 
og hjemme"'_::_ og vor aJholdte Vise 
forfatter og Personalechef havde 
gjort en Sang med det slaaende Re 
frain: "og derfor bli'r vi staaende 
paa Stedet, hvor vi staar." 

Alt i alt en hyggelig Aften - 
maaske mest for de ASAS Folk, der 
ikke saa tit har Lejlighed til at være 
sammen. En Deltager. 

Brug 
Houedet 

Spar 
Fingrene 
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* LOKA.LIA. 
I 

PERSONALIA 

Aaber g ; Ib, f. 23. -l. 1923. H.B. Aaberg er 
udlært i Vekselerhranrhen, senere syslede 

han med Revision og 
hlev derefter Regn. 
skabsmand i et Teks 
tilfirma (derfra F'or 
kærligheden for 
spraglede Slips og 
knivskarpe Presse 
folder). 1. November 
1946 blev han ansat 

Maskinhogholde 
rie t h os PHILIPS. 
Overflyttedes 1. Maj 

19..t7 til H.B. og beror der. Er forhenvæ 
rende Husar, spiller Klaver og maler - dog 
ikke samtidig. Træffes paa .... Lokal 324. 

Aagaard, Leif/, f. 16. 1. 1912. Ingeniør, 
ASAS Belysningsafdeling. Dimitteret fra 
Københavns Elektroteknikum 1. 4. 193:; og 
hlev med det samme 
ansat hos ASAS.Brød 
ud he rf ra 31. 8. 1938 
og arbejdede hos 
AEG i et Par Aar. 
Kom derefter til Fa. 
Valdemar Larsen og 
vendte i Oktober 
1941 tilbage til ASAS 
Belysningsa fdeling. 
Udnævntes pr. 1. Ja 
n n a r 1916 til Salgs 
ingeniør sammesteds og herejser som saa 
dan hele Landet i Samarbejde med Repræ 
sentanterne. Hohhies: Svinekoteletter og 
r,yn~ehe.te. Træffes aldrig p a a .. Lokal ::J85. 

:#- 

I 

Aarup, H. C., f. 15. 3. 1915. Indkøbschef 
ASAS. Formand i PAP. :; Aar i Lære hos 

Firmaet J oh. Chr. 
Petersen & Søn, 
Isenkram en gros. 
Beærede derefter 1. 
Regiment med sin 
Nærværelse og for 
stod her ved jern 
haard Flid og Ta 
lent at svinge sig op 
fra simpel Menig til 
Underkorporal. Sin 
militære Karriere 

af lnllede han som Korporal med Ret til 
at bære 2 Streger paa Ærmet og bruge 

alle paa den Tid kendte Ukvemsord. 2 Aar 
tilbragte Aarup hos det tekn. Maskinfirma 
Søren Høgh, og i 1938 kom han ved en Fejl 
tagelse til ASAS, hvor hau for den formi 
dable Sum af 225 om' Maaneden passede 
Kørselsafdelingen. Blev 'h Aar senere Assi 

"st ent hos Direktør Mikkelsen med Lampeaf 
delingen som Hovedinteresse. I 1940 over 
tog han hele Lampegruppen for ASAS og 
optraadte samtidig som Repræsentant i den 
københavnske Kundekreds. Overtog Novem 
ber 1946 Fo rmandsp osteu i PAP og er i 
den Tid flette Arhejde levner ham Indkøbs 
chef hos ASAS. Hobby: Bøger og Musik. 
Spiller selv Klaver i den Udstræk u ing Na 
hoerne og hans 3-aarige Søn Per kan hol 
de det ud. Modtager Indmeldelse til PAP 
paa .. , ',' Lokal 377. 

Allan, Peter, f. 4. 3. 1921. In dust riafrlelin 
gen. Peter Allan i det efterfølgende k al de t 
PA hegyndte sin Lø 
bebane som Revisor 
aspirant, blev 3 Maa 
neder senere noget 
paa et Kon tor i et 
Tekstilfirma. I 1941 
blev han ansat hos 
PHILIPS i Service. Si 
den Maj 1944 har 
PA lejlighedsvis op 
holdt sig i Industri 
afdelingen. Han er 
hvad man populært benævner "Amatørfoto 
graf" og er nærværende ved alle PHILIPS Fe 
ster iklædt Fotografiapparat, men fotogra 
ferer altid de forkerte. Bærer kun Skæg i 
sin Fritid. . Lokal 321. 

Alstrup, Ove, f. 6. 4. 
1918. Fakturaafde 
lingen. Er oprinde 
lig udlært i Papir 
branchen. Har væ 
ret Radiot, Forret 
ningsbes tyrer og 
Bogholder. Han kom 
til PHILIPS 1. De 
cember 1946 og an 
bragtes i Ordrekon 
toret. Sidder nu i Fakt ura af'del ingen og ta 
ler i Telefon del meste af Dagen. Gaar med 
diskrete lyserøde Skjorter og do. Slips. Har 
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udpræget humoristisk Sans. Taler gerne og 
længe - interesserer sig for Politik og gi 
ver altid gerne - dog ikke om Torsdagen 
- politiske Sraldf'iduser paa .. Lokal 347. 

Andersen, Børge, f. 19. 6. 1918. ASAS Fak 
turaafdeling. Var Vinhandler i sin grønne 

Ungdom. Ansattes i 
PHILIPS Pris afdeling 
1937. Overflyttedes i 
1939 til Bogholde 
riet, 1943 til H.B., 
1945 til Salgsbog 
holderiet og endelig 
pr. 1. Januar 1948 
til ASAS H.B. An 
dersc li er meget rea 
litetsbetonet og hol 
der paa, at man ikke 

skal gi' sig af med at tro, mene, synes ener 
tænke. Endvidere er han krøllet, gift og 
spiller Fodbold. Giver Lektioner i Syltning 
og Badminton p aa Lokal 388. 

Andersen, Iohs., f. 17. 4. 1909. Afdelingsle 
der, POPE Service. Fødtes en tidlig For 
aarsm orgen paa den stormomsuste Sydhavsø, 

Femø. Da der ef ter 
haanden ophørte at 
være Relation mel 
lem Øens Størrelse 
og Andersens Læng 
de, rejste han til 
Danmark. Tog i 1926 
Præliminæreksamen. 
I 1927 Radiotelegra 
fisteksamen. Deref 
ter ventede han paa 
Skib forgæves. 

Begyndte som Montør hos To-R, sprang Sol 
dat og ansattes hos PHILIPS som Service 
mand 15. Februar 1930. Blev forflyttet til 
Odense og returneredes 1933. Efter et kort 
Gæstespil hos Service og paa Fabriken - 
det val' i Juni 1936 - begyndte han i 
POPE's nystartede Serviceafdeling og er nu 
Leder af samme. Han er en lidenskabelig 
Biografgænger og fungerer af og til som 
Operatør. Desuden er han levende interes 
seret i Radio. El' Prioritetsbestyrer i Gjen 
tofte og kører Morgen og Aften hele Aaret 
rundt paa Cykle til og fra POPE - om 
Vinteren iført en Hovedbeklædning, der 
ikke kan beskrives, men maa ses. Taler saa 
godt som aldrig i Telefon og kan derfor - 
altid træffes p aa Lokal 410. 

Andersen, Kay (husk Kay med y), f. 26. 11. 
1923. H.B. Begyndte hos PHILIPS som Picolo 

L 10. 1940. Kom 
derefter i Lære, og 
det obligatoriske 
Kredsløb begyndte. 
Nu befinder han sig 
siden et Aar tilbage 
i H.B., hvor bI. a. 
hans kolossale Evne 
til a t beherske sig 
har gjort ham meget 
afholdt. Gaar paa 
Skole i sin. Fritid med mindre hall passerer 
en Biograf paa Vejen. Spørg ham om Rita 
Hayworth paa Lokal 329. 

Andersen, Sven E., f. ult. 1921. Ingeniør 
PHILIPS Fabrik. Student fra Vester Borger 
dyd 1939. Sled Polyteknisk Læreanstalts 

Trapper fra 1939 til 
1947 og blev 15. 
April 1947 ansat i 
Laboratoriet paa 
PHILIPS Fabrik. In 
teresserer sig lidt 
for Radio og meget 
for Sejlsport. Han 
er forlovet med eu 
norsk J ente og be 
væger sig som følge 
heraf hjemmevant 

paa "Karl Johan". Er ivrig Cyklist og arr i 
verer hver Dag til Fabriken paa noget, der 
minder svagt om en Cykle (den har hver 
ken Klokke, Katteøje eller Bremser). Ejer 
desuden en Hund, der hedder Plet og er en 
fanatisk Forkæmper for Menneskets firbe 
nede Ven. Han spinder Dem gerne en Ende 
paa Lokal 9-39. 

Aulum, Jens P., f. 7. 10. 1901. Administra 
tionsleder. ASAS Belysningsafdeling, Kig 
kurren. Tog Realeksamen 1918. Lærte hos 
De forenede Jern 
støberier i Næstved 
ca. 4 Aar. Derefter 
til Randers, hvor 
han ansattes en 
noget blandet For 
retning. Solgte Gram· 
mofonplader, Tape 
ter og Pianoer og 
fungerede samtidig 
som Bogholder. Saa 
fulgte Soldatertiden 
- her naaede Anlum Titlen "Reserveinten 
dant". Kom 1. 10. 1924 til ASAS og blev 
Leder af Prisafdelingen. I Begyndelsen af 
Trediverne blev han Lagerchef hos PHILIPS 
og i 1940 Leder af L.K. Flyttede pr. L 
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Marts 1947 til Kigkurren og Iorestaa r her 
den administrative Ledelse. Fornemste Hob 
by: Havebrug. Medbringer ofte Havepro 
dukter til almindelig Beundring (smaa, 
smaa Jordbær, forkrøblet Persille etc.). Ta 
ler et tydeligt og distinkt Rigsdansk. Der 
forekommer dog et og andet Ord med tvivl 
som Betydning, f. Eks. "Differ". Spørg, 
hvad det betyder p a a .... Su 5760 - 4218. 

PHILIGRAN 
I Juledagene har to al vore Medarbej 

dere. Kasserer Andreas Kristiansen. 
ASAS. og Tekniker John Stockbridge. 
Service. indgaaet Ægteskab .... allsaa 
hver lor sig. PAP-Æsken' gratulerer. 

* Vor mangeaarige Medarbejder Fru 
Grethe Hansen (Iødt Grethe Carls en). 
HB. som et halvt Aarstid har arbejdet 
paa nedsat Arbejdstid. lorlod sit Arbej 
de Fredag den 12. December Klo 12. ved 
21-Tiden samme Dag bragte hun en 
Datter til Verden paa l{linikken paa 
Rosbæksvej. ogsaa i dette Tilfælde maa 
PAP-Æsken gratulere. 

* Den traditionelle Højtidelighed i An 
ledning af Julen landt som sædvanlig 
Sled i Frokoststuen, hvor PAPs Formand 
indledede med at takke Direktør Som 
merfeldt for hans aldrig svigtende For 
staaelse for Personalets Anliggender. 
Ved samtidig at tilsikre Direktøren Per 
sonalets lulde Loyalitet og Indsats i 
Koncernens Tjeneste, motiverede For 
manden et kraftigt besvaret Leve for Di 
rektør Sommerleldt. 
Direktør Sommerfeldt kom i sin Jule 

tale ind paa de forskellige Ændringer, 
der forestod omkring Aarsskiftet. Direk 
tøren advarede mod Pessimisme, hvad 
der ikke var nogen Grund til, hvorimod 
Situationen fremover absolut indbød til 
skærpet Aarvaagenhed. Vi maalte tro 
paa Fremtiden og haabe paa, at de Ti 
der, hvor sundt dansk Købmandsskab 
kom til sin Ret, snart maatte vende til 
bage. Direktøren takkede Aarup for 
hans venlige Ord, og kunde kun sige, at 
hvis Personalet var tilfreds med Direk 
tionens Personalepolitik, saa maalte 

denne absolut tages som Udtryk lor Di 
rektionens Tilfredshed med den Aand. 
der hersker hos Koncernens Personale. 
Under det traditionelle Kallebord sang 

Personalet nogle af de gamle kendte [u 
lesange. 
Det var en smuk Julehøjtidelighed, og 

vi haaber med Direktør Sommerleldt, at 
Traditionen maa blive bevaret ud i 
Fremtiden. 

* 
Efter at der i ca. et Aar ikke har lun 

det Hustyverier Sted syntes denne ke 
delige Foreteelse at vinde Indpas paa 
ny. I November Maaned lorsvandt saa 
ledes Knud Ditlefs Rejseprøve al en 
ny Philishave Model. I December Ior 
svandt Liitzens Rejseskrivemaskine og 
umiddelbart efter Julehøjtideligheden 
forsvandt Firmaets Grammofonplader 
med de Julesange, der var blevet benyt 
tet. Disse Forhold er ganske uholdbare, 
og Direktionen har da ogsaa besluttet 
at sælte alt ind paa at naa frem til en 
Opklaring al Tyverierne. Der er saale 
des udsat en Dusør paa Kr. 250.00 til 
den, der kan meddele Oplysninger, der 
lører til Opklaring al Tyveriet af Rejse 
skrivemaskine Mercedes Superb a Nr_ 
71076. 

* 
Radiorepræsentanterne og Revisionen 

er blevet enige om at mageskifte Deres 
Kontorer, saaledes at Revisionen nu har 
Kontor paa 2. Sal i kemisk Afdelings 
hidtidige Assistentlokale og Radiore 
præsentanterne Kontor paa 1. Sal i Se 
kretariatets tidligere Assistenllokale. 
Telefonnumrene er uændrede. 

* 1 Forbindelse med Ombygningen al 
Lokalerne er der udfor Direklionskonto 
rerne blevet indrettet et særdeles smukt 
Receptionslokale. Denne Nyindretning - 
hvis Ide skyldes Mogens Bjørn - er et 
100 % Pletskud midt i den almindelige 
Flytteforvirring. 

Præsidelltell 
for PH'lL'lPS l(oncernen i Holland, Direbler 
P. ES. Otten, har for nylig aflagl Besøg i Danmark. 
Direhteren dellog bl. a. i en Frobost, hvor ha" 
talte til PHIL'lPS Direktion og Afdelingschefer. 
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Badminton. 
l. Holdet contra Belysningsvæsenet. 
Lørdag den 20.12,47. 
8-0. Vort hidtil største Resultat. Der 

var faktisk ingen Modstand. Kun i Her 
redoublen var der Optræk, idet Aage 
Jensen og Ørum tabte deres første Sæt, 
men vandt Kampen alligevel. 
For Damerne kan det siges, at Frk. 

Grim vandt sin Singlekamp knebent, 
men hun vandt. Beklageligt var det, at 
Damedoublen ikke blev spillet paa 
Grund af Frafald paa B.B. Hold. For det 
første havde vore Damer lovet at møde, 
og for det andet er det lige haardt nok 
først at tage helt til Gentofte, klæde sig 
om, sidde og fryse og saa faa at vide, 
man ikke kommer til at spille, hvorefter 
man kan klæde sig om igen og tage 
hjem uden Kamp. 
Holdet spiller sin næste Kamp den 5. 

Februar. 

Juleturneringen 3. Juledag. 
Juleturneringen blev en Succes. Af 32 

anmeldte mødte 30 for at faa rystet Ju 
lemaden lidt sammen, og faa et Par for 
nøjelige Timer. 
Selve Turneringen var vellykket, selv 

om Aage Jensen viste sig at være stær 
kere end beregnet. Han slog alle sine 
Modstandere ganske eftertrykkeligt, idet 
han næppe gav mere end 10-12 Bolde 
væk i de 7-8 Kampe, han spillede. 

Hvad der ogsaa gjorde Turneringen 
vellykket var, at under Kampen saa 
man pludselig en Del Tilskuere fra 
PHILIPS med Direktør Sommerfeldt i Spid 
sen. 
Selve Resultatlisten kom til at se saa 

ledes ud: 

Herrer: l. Aage Jensen, 2. Eggert An 
dersen og 3. Walther. 
Damer: l. Anni Olsen og 2. A. Grim. 
Efter Turneringen tog en Del af Spil 

lerne til "Bellahøj" og spiste Frokost 
med kolde Snaps og øl. 

~fW .~ 
Søndag den 4.1.48 spillede vort Haand 

boldhold 2 Kampe i den ordinære Tur 
nering. Først mødte det Dampskibsre 
deriforeningen. Resultatet taler tor sig 
selv, idet vi vcmdt med ikke mindre end 
18-1. Maalene blev scoret af Jørgen 
Johansen 8, Ørum 6, Søeborg 2 og Brems 
2. I den anden Kamp slog vi Privatban 
ken med 14-2. Her blev Johansen og 
saa Topscorer med 8 Maal. De andre 6 
blev sat ind af B. Cl emme n sen 3, Brems 
2 og Søeborg l. 
Holdet fører nu klart i Turneringen, og 

der skal vist ske et Mirakel, dersom det 
ikke vinder samme. 
Søndag den 14.12.47 deltog PAP, som 

meddelt i sidste Nummer af PAP-Æsken, 
med 2 Hold i Handelsbankens [uletur 
nering. Inden Paabegyndelsen al Kam 
pen regnede vi med en stor Chance for 
vort l. Hold, men vi regnede galt. Først 
tabte 2. Holdet med 10-0, og da l. Hol 
det kun var i Stand til at score 6 Maal i 
deres Kamp med C. & G., fik dette uaf 
gjort (6-6). Vinderne blev udtrukket ved 
Lodtrækning, og her vandt C. & G. Der 
var ellers et helt Hylekor fra PAP, som 
salte Stemningen i Vejret ude i Hallen, 
men det var altsaa ikke nok. Bedre 
Held næste Gang. 

Ansvarshavende Redaktør: A. Behrendt. 
Sportsmedarbejder; B. Ør urn. 
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