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En Medarbejder fra Service Afde 

lingen mener, at der er et eller an 
det galt, naar Bestyrelsen stadig ar 
rangerer Fester uden at tage Hen 
syn til Konerne. Endvidere at man 
- efter at have været til PAP Fest, 
pekuniært er afskaaret fra at give 
sin Kone en Indbydelse til en lig 
nende Aften. 

Bestyrelsen har mange Gange dis 
kuteret Spørgsmaalet, men hele Ti 
den kommet til det Resultat, at skal 
Konerne med, maa de, som kun er 
forlovet, ogsaa have Lov til at tage 
Kæresten med. Det vil sige, at vi bli 
ver ca. 700 til en saadan Fest. Hvor 
finder man Lokaler til et saa stort 
Antal, og er der mon nogle, som vil 
paastaa, at det bliver morsomt at 
"vade" i Mennesker. Hvis der var 
Tale om Max. 3-400 Mennesker, 
var det noget andet - saa kunde 
det arrangeres mange Steder, og det 
hlev til at overse. 

Endvidere maa vi gøre opmærk 
som paa, at Foreningens Midler ikke 
kan komme andre end Personalet til 
Gode, hvilket vil betyde, at skal der 
Koner eller Kærester med, bliver 
det en meget dyr Fornøjelse for 
Mændene. Det kan oplyses, at det 
kostede Foreningen ca. Kr. 60,00 
pr. Deltager til Sommerfesten og ca. 
Kr. 35,00 til Vinterfesten. 

Den kommende Sommerfest er 
allerede fastlagt - og der vil des 
værre heller ikke der være Mulig 
hed for at tage Koner eller Kære 
ster med. 

Kammeratskabsaften 
Rundspørgen 'om en mannedlig 

Spilleaften for PAP Medlemmer, har 
bestyrket Bestyrelsens Tvivl om Be 
hovet herfor. 

Der blev udsendt 350 Skemaer og 
kun 33 har indsendt Besvarelse af 
de stillede Spørgsmaal. Af disse 33 
er en Del besvaret paa en Maade, 
Bestyrelsen ikke kan akceptere. 
er ikke blottede for Lune, men 
maa være en Kant. 

Til Skræk og Advarsel hidsætter 
vi en Besvarelse. Er der mere at 
tale om? 

Spiller De Kort?.. s'føli' . og hvillken Slags? Gris . 
Spiller De Skak? Ilf. .. du .. gr.av.ij.1 . 
Er der andre Spil, De dyrker? . Ræddekam, . .Gulerødder .. =. 

Har De andre Ønsker, der egner sig for saadanne Aftener? . JO.jO. 
Navn : fedthas.. . Afdeling: . 
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Ib Romby 

Hans Gersdorff 

G. Ter-Borch 

Lya Bronåe 

Ansættelser: 

N. E. Schøler 

PHILIPS: 
o. J an. 1948 Ib Romby, Assistent, LK. 

. Jan. 1948 Jørn Fetterlein, Elev, LK. 
9 . Jan, 1948 Sv. Aage Almind, Tegner, 
Forstærkerafd. 
16. Febr. 1948 Hans Gersdorff, Assistent, 
Lampeafd. (tidl. Service). 
1. Marts 1948 Lya Br onee, Assistent, 
Personalekontoret. 
1. Marts 1948 Gunnar Ter-Borch, Assi 
stent, Maskinhogh. 

ASAS: 
24. Jan. 1948 Niels Erik Schøler, Lager 
medhjælper, Ekspeditionen. 
n. Febr. 1948 Poul B. Tyron, Pakker, 
Kigkurren. 

PHILIPS: Fratrædelser: 

31. Jan. 1948 Helmuth Dueh olm, Ordre 
kontoret. 
7. Februar 1948 Per Andersen-Høyer, 
Radio L 
16. Febr. 194-8 O. B. Larsen, Extern 
Lampe. 
29. Febr. 1948 Knud Grotum, Forstær 
kerafd. 
29. Febr. 1948 Henry Larsen, Kreditorer. 
29. Februar 1948 Birthe Nielsen, LK. 

ASAS: 
29. Febr. 1948 Leif Holm, Maskinhogh. 

Overflytninger: 
15. J an. 1948 Louis Ahnind fra PHILIPS 
til ASAS Postafdeling. 
15. J an. 1948 A. E. Langballe fra ASAS 
til PHILIPS Postafdeling. 
16. Febr. 1948 Bent Clemensen, PHILIPS 
Lampeafd. til ASAS Indkøb. 
ca. 1. Marts 1948 Erik Niels Jensen fra 
ASAS Hovedbogh. til ASAS Aalborg. 
1. Marts 1948 Erik Rehhoff fra PIIILIPS 
Reklame til ASAS Reklame. 

.................................................... · · · Serie! 
Har De Ferie til Gode, maa De nu se 
at faa den afviklet. Det er som bekendt 
ikke tilladt at overføre Restferiedage 
til den kommende Ferieperiode, og det 
er endvidere en Regel, at Restferier 

: skal være afviklet inden 1. April. 

................. " . 

HVID KNAP 
Der klages fremdeles over, at 

Betjeningen af vore interne Tele 
foner lader meget tilbage at øn 
ske. Betjeningen af de hvide Knap 
per er fuldt ud lige saa vigtig 
som Centralsamtalerne. Spørgs 
maalet Telefonbesked synes des 
værre ogsaa at blive negligeret. 
Faar De Anmodning om at li:alde 
et bestemt Nummer, er det en 
Dødssynd ikke at efterkomme en 
saadan Anmodning. 
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IIIIIIF 1111IIE , lililIr 1111IIE 'lill 

den 31. Januar var den første af sin 
Slags, men ihvertfald ikke den sid 
ste, var den almindelige Udtalelse 
om den Sammenkomst, PPF havde 
arrangeret for sine Medlemmer med 
nærmeste Familie. - 

Det kan jo ikke nægtes, at der 
havde været nogen Skepsis med Hen 
syn til denne Aften blandt Fabri 
kens Funktionærer; der er jo for en 
hel Del af os en vis Skræk for at 
sammenblande Arbejde og Privatliv, 
men Skeptikerne fik Uret, det blev 
en af de bedste Aftener, vi har haft 
sammen i PPF. 

Fint Arrangement - Fest og Fart 
- højt Humør - det er saadan vi 
skal have det. - Vor bedste Kom 
pliment til Bestyrelsen! 

Ved Kaffebordet talte Direktør 
Pedersen løst og fast om "Familien 
PHILIPS", om Tiden der er gaaet, og 
hvilke nye Fabrikationer vi kan for 
vente optaget her paa Fabriken. 

Derefter gik Dansen, afbrndt af 
Sacha Priese, der med sine barokke 
Paafund og til sidst med sit ejen 
dommelige Instrument fik en oplagt 
Succes. 

Ud paa Aftenen blev der serveret 
Smørrebrød (lidt for meget "Ros 

. kilde Landevej") med Tilbehør, og 

Vinderen af Phile t.taen 

saa dansede man videre til tHI 
de smaa Timer. 

Ingen ved, hvornaar de sidste gik. 
- Vægterbogens Blad er blankt! 
IfL Bestyrelsens Beslutning skal der 
kun afholdes een saadan Fest om 
Aaret, men hvordan er det nu, har 
vi ikke 15 Aars Jubilæum til Ef ter- 
aaret? -Li 

PERSONALr:rn t 
Tiltraadte: - y 

7. Jan. 19<1,8 Hr. Petrus Brandt, FA 2. 
16. J an. 1948 Frk. Birthe Kristensen, 
Bogholderiet. 
20. Jan,-1948 Frk. Birgit Nielsen; HOI\ 
holderiet (overf. fra Krystalgade) . 
27. Jan. 1948 Fru Alma Sørensen, Indkøb. 
2. Fehr. 1948 Hr. Verner Falck Nielsen. 
FA 2 (overf. fra Krystalgade) . 
2. Febr. 1948 Hr. Harry Schwen der, 
2. Febr. 1948 Hr. Ejner Ravn, FA 2. 
2. Febr. 1948 Hr. Kaj Strandherg, FA 2. 

De tre sidstnævnte hørte indtil 2. Fe 
hrua r til det timelønnede Personale, men 
er altsaa nu indtraadt som Funktionærer. 

Fratraadte: 

31. Jan. 1948 Hr. Jørgen Sonnichsen, 
Indkøb (overf. fra Krystalgade) . 
31. J an. 1948 Frk. Inge Sandberg, Bog 
holderiet. 
31. Jan. 1948 Hr. Ernst Olesen, FA 2 . 
31. J an. 1948 Hr. Leo Larsen, FA 2. 
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Børnehave! 
Nu er der endelig kommet Sving 

i Ombygningen af Lokalerne til Bør 
nehaven, og man regner med at kun 
ne aabne i April Maaned_ Børneha 
ven er indrettet saaledes, at der vil 
kunde optages ca. 22 Børn mellem 
2-3 Aar og ca. 32 fra 4-6 Aar, og 
der betales et Normalkontingent poa 
6 Kr. ugentlig for de smaa og 4 Kr. 
for de store Børn. Prisforskellen lig 
ger deri, at de smaa Børn [ortulen 
TT -oregred og Mælk om Morgenen 

'r en varm Ret til Frokost, me 
dens de større Børn kun [aar Mor 
genmaden og selv skal medbringe 
Fro/rost. 
Foruden de sædvanlige Indretnin 

ger: Hvilesenge til Middagssøvn, 
Bad, Legetøj og Beskæftigelsesmate 
riale vil der yderligere blive indret 
tet et Lokale, hvor Børnene 2 Gange 
om U gen i Viruernuumederne vil 
[aa Højfjeldssol. Saa vidt vides er 
sidstnævnte Rafinement noget helt 
nyt for private Børnehavers Ved 
kommende, saa man kan jo kun med 
Tilfredshed notere, at vi ogsaa paa 
dette Omraade er F oregangsmærui. 

-Li 

MILLIONER 
• "er det efterhaanden op til saadan 
\. '\. ",lem Aar og Dag. og Lampefabrik- 1ien passerer nu 40 Millioner Glødelam 
per i Februar siden Starten for 14'12 Aar 
siden. 
Mon ikke de næste 40 kommer til at 

gaa lidt hurtigere? 

(FabrikelIs Sommerferie \ 
er i Aar fastlagt til: 

4. J U I i t i I 1 8. J U I i 
\___------_) 

"Profeten Mikkelsen" 

FABRIKS-REVUEN 

.. ved Baandet·· 
havde Premiere i Borgernes Hus 
den 25. Januar. - Det er nu anden 
Gang Fabrikens Sportsforening af 
holder Revu, og denne havde til Før 
steopførelsen samlet 550 "Pulikum 
mere". - Skal man sammenligne 
1948-Revuen med den forrige, fore 
kommer 1948-Revuen os at ligge 
langt over p aa mange Punkter. - 
Det er nu en Gang ikke vor Op 
gave at optræde som. Kritikere, men 
vi synes at baade Forfatteren, cand. 
phil. Fr. Ørtved, samt Komponisten, 
Organist H. Enig, havde stor Ære 
af deres Værk, og det skulde ikke 
forbavse os, om en enkelt af de nye 
Melodier gik hen og bleveen af 
Sommerens Landeplager. - For de 
7 Optrædende har det sikkert været 
en vanskelig Opgave, men de Ida 
rede den med Bravour! 



"Venter paa Mor" 

i Og h vem er de 7 saa? J a, det er 
syv herude paa Fabriken, som ikke 
har været bange for at bruge adskil 
lige Timer af Fritiden til at gaa ind 
for en Opgave, hvis Hovedformaal 
var at skaffe os andre et Par for 
nøjelige Timer, og at de har haft 
Ære af Arbejdet, turtle vel fremgaa 
af den Kendsgerning, at samtlige 
Optrædende skal med i den samme 
Revu, undergaaet visse Tilpasninger, 
for en af Forstædernes Sportsfore 
Ilinger. - Kan man komme meget 
længere SOUl Amatør? 

Og her el' Navnene paa de 7: 

Inger Høxbro F A2 
Karen Jørgensen FA2 
Yrsa Petersen FA2 
Becka Sluentz FA2 
Børge Jensen Lager St. 
Johannes Olsen Glp. 
Gunnar Sørensen ML2 

og VI skal ikke forsøge paa at frem 
hæve den ene for den anden, men 
alligevel - ham "Profeten Mikkel- 
sen" han var nu sjov. - -Li 

PH I LI CjRAN 
Ove Thomsen, Kemisk Afdeling, som 

ved Vinterfesten saa elegant klarede 
Spiritus- og andre Prøver, har forfulgt 
denne Succes ved den 14. Februar i 
Praksis at bestaa Ægteskabsprøven. Vi 
gratulerer. • 

Den 1. April har Ingeniør Kurt "Babs" 
Nielsen, Philips Forstærkerafdeling, væ 
ret ansat hos os i ID Aar. Man kan ikke 
paastaa, at han har været lydefri i de 
forløbne Aar, men det er jo det, han er 
her for, saa vi maa haabe, at han paa 
sin March mod det rigtige Jubilæl'''' 
forstærker det gode Indtryk, hans 
ge Venner har al ham. 

* 
Ogsaa vor Service-Inspektør, I. P. W. 

Olsen, runder den 1. April IO-Aars. Da 
gen for sin Ansættelse hos os. Han har 
maaske ikke smækket saa meget med 
Dørene som "Babs", men paa sit rolige 
og saglige Væsen har ogsaa han skabt 
sig en solid Vennekreds indenfor Kon 
cernen. 

Ved O. B.s Fratræden som Lampe-Re 
præsentant i København er hans Job 
overtaget af W. Hoverby, som altsaa 
ikke mere skal gøre Vejene i Jylland 
usikre. Venlige Tunger paastaar, at 
samtlige Sangforeninger i hans tidli 
gere Distrikt er i Gang med at nyind 
studere den kendte Salme: Fred hviler 
Hoverby og Land. 

Ole Lutzen. der overtager Willy Ho 
verbys Distrikt i Jylland, har paabe 
gyndt et Træningskursus paa BeJ· 
School. Han vil ikke sky noget Mid 
for at bringe sig i Kontakt med sine nye 
Kunder. Rygtet fortæller endda. at han 
har forladt "Hovedstadens Venstre" for 
at gaa ind i Moderpartiet. 

Vore Problemer løses ikke af dem 
der taler, men af dem der arbejder, 
- sagde Henry Ford. 

6 



VINTERFESTEN! 
Referat af Ofl Betragtnillgel' ouer PAP-Festen i Infleniorhuset, d, 6. FelJ1'. 

Vinderne i Aftenens Amatørkonkurrence. 

Man kan godt have Forstand paa 
Æg, uden at man nødvendigvis be 
høver at være Høne, og denne Sand 
hed gælder formodentlig ogsaa, naar 
man vil kritisere. 

For hvis vi PAP'er skal ha' Glæde 
af vor Forening og dens Arbejde, og 
. ~t maa jo dog være Meningen, kan 
ritik kun gavne. Vi vil gerne i For 

bindelse med Referatet komme med 
en Smule positiv Kritik; skulde den 
paa sine Steder ha' et negativt Præg, 
er det fordi den er skrevet Dagen 
derpaa. 
Lokalerne var udmærket valgt, 

man fristes til at sige, at Rammen 
om Festen var magnifik. Og saa er 
vi fremme ved Festens Begyndelse. 
Efter en Cocktail (til alle) bød Aa- 

rup velkommen, og Aftenens Taler 
Herr S. Funch fra Service causerede 
over sit U.S.A. Trip. Funch har ud 
præget Sans for dette syndige Jorde 
livs smaa forsonende Momenter. F. 
Eks .. "Jeg gik ned i Baren, og et 
platinblondt Bombenedslag servere 
de en iskold Red Devil". Paa sin 
friske Maade fortalte Funch løst og 
fast, og man fik faktisk et godt Ind 
blik i det Land, Frihedsgudinden 
vender Ryggen til. Causøren var f.f., 
det samme kan desværre ikke siges 
om alle Tilhørerne; der var altfor 
meget Baggrundsstøj. Det skal ind 
rømmes, at Højttaleranlægget var 
daarligt. Men det havde nu været 
rart - og alle i Salen kunde ud 
mærket ha' hørt hele Foredraget - 
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saafremt nogle af PAP'erne havde 
sparet lidt paa deres Stemmes Vel 
lyd, saalænge Funch talte. 

Næste Punkt var Mathissen, der 
præsenterede sig som Aftenens Kon 
ferencier. 

Matthissen er sjov, han bliver fak 
tisk sjovere og sjovere for hver Dag, 
der gaar, og i Gaar Aftes var han 
saa sjov, at man skulde tro, det var 
i Overmorgen. 

Nu fulgte "Hvad PHILIPS formaar 
paa Reklamens Omraade". Først vi 
stes P. Allan Filmen fra Skovturen 
Sommeren 1947. Det var en Stum 
film, men ved Hjælp af et meget 
indviklet Apparat med to Grammo 
foner og diverse tekniske Anordnin 
ger lykkedes det M. Bjørn at syn 
kronisere Tale og Musik med Fil 
men. Det hele var saa blændende og 
fikst gjort, at alle troede, det var. en 
Tonefilm. Bjørns vittige, sarkastiske 
og elegante Kommentarer vakte vild 
Jubel. Det var kort sagt Aftenens 
Højdepunkt. Saa blev del' blændet 
op for de nye Reklamefilm: Radio 
filmen "De tre Musketerer" og Lam 
pefilmen "Aladdin og den vidunder 
lige Lampe". 

Herefter fulgte et Kvarters Pau 
se, hvor Tjenerne havde travlt 'med 
de kæmpemæssige Smørrebrødsfade; 
Maden var god og 011et var faktisk 
saa koldt, som 01 bør være. Snapsen 
var heller ikke ilde. Kaffen, Likø 
ren og Efterbestillingerne (for egen 
Regning) anbragte Prikken paa sin 
Plads. Medens vi puslede om vore 
Ganer, entrede Musiken Tribunen, 
og vi blev for første Gange præsen 
teret for PHILips-Marchen. 

Bagefter blev Komponisten .- Ar 
kitekt Mogens Rutzov - fremkaldt, 
og Bifaldet brusede ham i Møde i 
Marchtakt. Derefter skred Frøken 
Johnsen og Frøken Sell frem til Sce 
nen og trak, assisteret af Roos og 

Dyhdahl, Gevinsterne i Ferielotteri 
et. Gevinsterne blev fordelt saale 
des: 

Hr. Funch 400 Kr. 
Frk. Bonde , 400 " 
Hr. C. C. Petersen "., 400 " 
Hr. H. Hallev ,. 300 " 
Frk. Johnsen 300 " 
(trukket ar hende se lv) 

Hr. Andreas Kristiansen .. 200 " 
Hr. Gerlev Nielsen........ 200 " 

Nu betraadte Konferencieen Kate 
deret og tilkendegav, at Amatørafte 
nen kunde begynde. Numrene fulgte 
Slag i Slag, og ind imellem blev der 
danset til Tonerne fra det noget ol d 
fashioned Orkester. Vi gengiver . 
Stemmeseddel med samtlige optr 
den des Navne og opridser løst, hvad 
hvem lavede. 

Afdeling 

mener al a. Pi·u~ •• lien hØJ' mf.Ide: 

- I J' Mllf'gOl ~ "::Jltll('~, ~n~ - ~- - 
2 rrlt 41'S Cernettussen. PhfJiV!> 
_,. -- - --~ ~_, w« _ 

:; lir John Petersen, Phihps Service 

__ i _ Frkn P~'ltISf': ,\: ~rr~(.?~,:::_~~ __ 

b Hr. E. J\nc}rC'wo, Pone. Ajlborg 

Frk. G. hId Philips 

Hr. Ove Thormje~PJ1~Jl:> ~ ~-l=' -- 
PI'k, Inga J(1r~(':Jscn. As:ts 

Hr. E. Hchhoff, Pbfltps nekl::une 

Frk. G. P('lck. Pbilips 

Hl". B(H"gC' I'rlt-I":)"II :; Hr. \'aIJeru-:;;;: 
tuurlcbsen, PinUp:. 

1 _o. Walther salig en in tern Vise, akkom 
pagneret af Margot, der legede med Flyg 
lets Tangenter og med megen Virtuositet 
fremhragte sære Lyde. Stort Bifald. 
2 - sang to Skønsange: "Song of Songs" 
og "l'1I close my eyes". Ikke et øje val' 
tørt i hele Salen. 
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"Gi' ham en Statue." 

3 - maatte melde Afbud p au Gruud af 
Sygdom. 
cl - saug, iført Frelseruuiformer, "Til 
Brødres Hjælp" med Tekst af Osterham 
mel. Midt i Sangen kom Damerne rundt i 
Salen med Raslebøsser - .010 Resultatet Kr. 
129,99 gik helt og uheskaaret til Red Bar· 
net. 
5 - tryllede, saa Haarene rejs le sig paa 
Mørchs Hoved. Der gik GisJl genuem Salen, 
ja selv Samtalen (bag i Salen) Fo rstum 
mede. 
6 - et virkelig l yndigt Nummer, Nr. 6, 
sang paa sin "lidt blyge Maade "Den gamle 
Paviljaan g". 
7 - læste vist 1I0k noget morsomt, det \ v: der i hvert Fald sagt hagefter. Men 
~dlevelsen var der, ja faktisk var det et 

knagende godt Nummer. 
8 - udgik paa Grund af uforudsete i n d 
'mfne Omstændigheder. 
9 - var Reklameafdelingeus Repræsen 
lant; da vi selv opholder os i denne Afde 
ling, er vor Dom maaske sympatiformet - 
men det var nu et Nummer i den helt store 
Show-Stil, ikke saudt? 
Saa fulgte et Nr. uden for Nr., idet Direk 
tør Sommerfeldt, iklædt Carlsberguniform, 
dirigerede Aftenens sidste kollektive Øl 
vise. 

10 - 0lhundcn glalllllle,le. Se iøv rig t u u 
der 6. 
11 - var lo Gaardsaugerc, der sang en 
ondskabsfuld, vemodig Vise - med 16 
Vers - om alt, hvad Gaardsangere i Kry 
stalpaladscls Gaard Faa r lndhlik i. Alle 
klappede som rasende. 

"Song of Song'." 

Saa var der Afstemning. - l. 
Præmien en Pliiletta gik til Margot 
og Walther. 2. Præmien en Phili 
shave til Frøkn. Petersen og Chri 
sten, og 3. Præmien en Philidyne 
fik Mignon Petersen og H inrichsen, 
Resten af de Optrædende fik hver 
20 engelske Trøstecigaretter. Samt 
lige Numre var som Helhed bett-ag 
tet - saa gode og alle de optræ 
dende saa jævnbyrdige, at de, hvad 
Stemmer angik sikkert stod lige. 
Men det med de tre Stemmesedler 
var nu lidt akavet, det vilde ha' væ 
ret mere logisk med een Stemme 
seddel - saaledes at den, der fik 
flest Stemmer fik Førstepræmien, og 
den, der fik næstflest Andenpræ 
rru en o. s. v. 

Nu viste Matthissen sig for sidste 
Gang og gjorde en smuk Sortie ved 



E. Andresen. Pope, Aalborg, udfører et af 
sine telepatiske Trick. 

at erklære at Resten af Aftenen var 
helliget Dansen og de mere private 
Interesser. 

Da vi langsomt vandrede hjem ad 
regnvaade, stille Gader i en sovende 
By, arbejdede vore Hjerner med 
mange Tanker, De ved paa denne 
behagelige ligesom lidt fjerne Maa 
de, der gør, at man kan overblikke 
alt og dømme (især sig selv) mildt. 
Det val' en god Aften, men det kan 
gøres endnu bedre. Men godt er det, 
at man ikke er Høne. B. Jønsson 

VELORDNET ØKONOMI 
Efter mange og 

lange Overtalelser 
lykkedes det en 
delig den nygifte 
Børge Ørum at faa 
sin unge Hustru 
(ogsaa kendt som 
Frk. Rose), til at 
anskaffe sig en 
Husholdningsbog, i 
hvilken hun skul 

de indføre Indtægter og Udgifter, og 
han forklarede hende indgaaende, hvor 
ledes Bogen skulde føres, Indtægter paa 
venstre Side, Udgifter paa højre. 
Da han efter den første Uges Forløb 

kiggede i Bogen. læste han paa venstre 
Side: Faaet 75 Kr. af Børge. Paa højre 
Side stod: Har brugt dem alles ammen. 

PERSONALIA 

LOK:~ 

Behreudt, A., f. 7. 11. 1912, Heklamechef. 
Fødtes under Juleforberedelserne og har 
haft travlt lige si 
den. Først var del' 
en Mængde Post, der 
skulde sorteres i 
United States Rub 
ber Co., senere Fulg 
te lidt af hvert. A. 
B. passede et Om 
stillingsbord - an 
sattes i en offentlig 
Institution og slog i 
1934 definitivt ind 
p aa Reklamens tornefulde ·Vej. Val' Rekla 
mekonsulent fol' "Politiken" i 6 Aar, over 
tog et Job som Bladredaktør og fungerede, 
lige inden han den L Marts 1946 ansattes 
som Reklamechef hos PHILIPS, som Turist 
og Erhvervschef i Nyborg. Blev i 1943 HDer 
med Salgsorganisation og Reklame som Ho 
vedfag. Driver - Guderne maa vide hvor 
n a a r - Sport en masse, f. Eks. Tennis, Bad 
minton, Gymnastik, Keglespil og saa "staar" 
han paa Ski. Sætter stor Pris paa smukke 
Tryksager, gode Cigarer og muntre Replik 
ker. Han træffes saa godt som aldrig paa 
sine 3 Telefoner By 5858-5857 og Lok. 370. 

Bekkeoold, H., f. 24. 9. 1919, Ingeniør, For 
stærkerufdelingen. Vaskeægte Molbo. Præ 
liminarist. Udlært Elektriker. Dimittered/c 
fra Københavns Elektrotclmikum 1942. O 

holdt sig derefter 
Aar i Apparatafde 
lingen hos A/S Ti 
tan og gjorde sin 
Entre hos PHILIPS i 
Juni 1945 og ans a t 
tes som Ingeniør i 
Forstærkerafdelin 
gen. Har i Tidens 
Løb deltaget i tal 
rige Kursus, bI. a. 
H a rionaliser ingsku l' 

sus og forskellige Radiokursus paa Tekno 
logisk Institut. Er en Hund efter alt, der 
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har det mindste med Forstærkere at gøre. 
Derhjemme sysler han med Grammofon 
plade-Indspilning - under Krigen indspil 
lede han saaledes ca. 300 Plader med ak 
tuelt og fortrinsvis illegalt Nyt - - og 
hele Processen foregaar paa hjemmelavede 
Apparater. Desuden har hall Edison- Ten 
denser og eksperimenterer kraft ig t med 
Baandoptagning o. lign. Det gamle Ord 
sprog med ikke at ride samme Dag, som 
der sadles, passer afgjort ikke paa H. B. - 
han rider faktisk inden Buggjorden er 
spændt fast. Spørg iøvrigt ham selv paa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Lokal 322. 

Bille, Poul, f. 28. 9. 1900. Radiorepræsen 
tant PHILIPS. Bille har den ægte Nomades 
lidt fjerne Blik, der 
. ·standseligt afsøger 
orisonten. Men 

man lod ham blive 
til i et Land, hvis 
Geografi forhindrer 
Nomadeliv, og hvor 
det der med Penge 
i Banken, pænt 
hlaukpudset Navne 
skilt, Medlemsskab 
af det konservative 
Folkeparti og Pensionskasse er ved at være 
Idealet. Men Bille vilde have Luft under 
Vingerne og mente, at begge Dele kunde 
forenes. Efter udstaaet Læretid i et Irn- og 
Exportfirma blev han Repræsentant for 
Continental Cautchouc Co. og berejste samt 
I ige danske øer. I Jannar 19.16 kom han til 
PHILIPS og besøger nu Kunder i Syd- og 
Vestjylland. Ifølge egen Opgivelse fortrins 
vis paa Løbehjul. Hobby: Passe Løbehjulet. 
Vil han slappe af, gaar han i Biografen. 
Træffe, undertiden i Folkestuen. Lokal. 369. 

Bille Brolie, J., f. 17. 11. 1918. Afdelin~s· 
leder PHILIPS Fabrik. Formand for P.P.F. 
Blev Student i 1938. Gæstespillede derefter 

i Forsikr iug sbrun 
ehen og Artilleriet. 
Ansattes hos AAC og 
senere hos Køben 
havn Uadio A/S, 
var her Bestyrer for 
forskellige Af de liu 
ger, hvorfor F'irma 
et efterhaanden gik 
lieden om og hjem. 
Fik forinden et ti 
tulært Joh Som In 

geniør i en Spolefabrik. Julen 1945 fone 
rede en Tante ham Hakon Mielche's "Ovre 
i Staterne", og i Januar 1946 landsteg han 

i gods own country, købte Køjesæk og Bil 
(gammel, indeed) , slog op i Hakon Mielche 
og paabegyndte et veritabelt Krydstogt. Be 
søgte alle mulige Radio- og Television Fa 
briker og Firmaer i 26 Stater. Gjorde en 
Afstikker til Hollywood, sagde Nej, blev 
hard-boiled, men vendte alligevel hjem med 
.T uleskihet 1946. Blev 20. Januar velvilligt 
optaget af Fubr ikeu og fungerer som Leder 
af Maaleinstrumentafdelingen. Elsker s virn 
len de Fart og skønne Kvinder. Blivende 
Forfatter Lokal 9-16. 

Biudncr, Erik, f. 17. 4. 1922. ASAS Salgs 
afdeling. Startede i Tilværelsen som Cigar 
handler, men kunde 
ikke taale Røgen 
(det var endda i 
1939). Begyndte saa 
som Bankelev. Det 
varede i 3 Åa r. Sall 
fulgte en Periode, 
hvor han solgte 
elektriske Kogekar, 
Mejeriartikler og an 
dre spændende Ting. 
Kom til PHILIPS den 
2. Marts 1946 og hlevanbragt i Maskinbog 
holderiet og senere hos Kreditorerne. Over 
flyttedes 12. 10. 1947 til ASAS Radio- og 
Salgsafdeling. E.B. er en Søger, han vil a l 
tid se, hvad der er inden i, dette gælder 
dog særligt alt mekanisk. Er meget in t er 
esseret i Sprog og læser gerne tekniske 
Tidsskrifter og Haandhøger. En Tid gik han 
under Navnet "Postmesteren", det var vist 
noget med et Hav af Stempler. Nu er hall 
bedst kendt som "Manden med den sorte 
Kasse", men den Historie maa De heller faa 
af ham selv, det er Lokal 383. 

Bjørn, MagelIs, f. 8. 6. 1910. Afdelingsleder. 
Kemisk Afdeling. M.B. rejste direkte fra 
tiet grønne Bord til Newcastie og blevan· 
sat i et Knlfirllla. Tog senere til Paris, ar 

hejdede her i Agen 
tur og Rederibran 
chen. Men en Dag 
var Seinen mere 
mudret eu d ellers, 
Hu rmou iku tonerne i 
Bal Musette fade, ja 
selv Aperitifens 
gyldne Time havde 
miate t noget af sin 
Glans, og sa a var: 
M.B. b ouu d for Co 

penbagen. Daarlige Tider, Depression og 
andre fornøjelige Tilstande fik ham dog 
snart til at tage over there. M.B. købte en 
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gammel Vogn. genllemkrydsede Staterne og 
alt imens solgte han Bøger. Da han kom 
tilbage, tog han et Job som Reklamekon 
suleut, var derefter Sekretær i Dansk Ar 
hejdsgiverforening og begyndte hos PHILIPS 
som Personalechef 22. Okt. 19~0. I :Maj 
1946 overtog han Ledelsen af Kemisk Af 
deling. M.B. har altid været interesseret i 
Sport, spillede før i Tiden Fodbold og I1U 
Tennis, Golf og st a a r paa Ski. Desnden har 
han i mange Aar været lidenskabelig Mu 
sikelsker. Har fungeret som Saxofonist og 
drurnmer og spillet i flere herømte Band. 
Nu dyrker han mere den klassiske Genre. 
M.B. kender et Utal af Fremmedord, sa a 
er .tle r noget, De er i Tvivl om, skal De 
bare spørge pa" Lokal 306. 

Bloch, E., f. 20. 8. 1915. lugeuiør Forslær 
afdelingen. Udlært Elektrotekniker fra Tho 
ru as B. Thrige i Orlense. Beg yn dre i 1937 

paa Københavns 
Elek trot eknikum og 
fik umiddel ha rt ef 
ter Afgang her f ru 

. Ansættelse i Teglle 
stuen paa PHILIPS 
Fabrik. Det var L 
April 1941, saa m a n 
ge troede, at det var 
en Aprilsspøg fra Fa 
brikens Side. Hvor 
vidt dette er sandt 

eller ej, skal være usagt, men et Faktum er, 
at E.B. forblev i Tegnestuen i ca. 3 Aar. l 
.T an ua r 194'1 indlededes ell n v Æra i For 
stærkerafdelingens Historie, i'det E.B. hlev 
forlagt her. Her beskæftiger hall sig bI. a. 
med indviklede Beregninger, lægger Bud 
getter og fører al Kocrespoudanceu af saa 
vel teknisk som kommerciel Art rue d haade 
Ud- og Indland. Hans umaadel ig e fine 
Sprogbehandling i Tilhud og lign. er almin 
delig beundret. E.B.'s Fritidsinteresser er 
først og fremmest Læsning, dernæst Fod 
bold og Tennis - de to sidstnævnte hob 
Iiies dyrker hau udelukkende "paa den all 
den Side" (eller fra Tilskuerlogen). Han 
kan lide al. sludre - det er .... Lokal 323. 

Bonde, eu;«. f. 20. 10. ASAS Kor resp ou 
dance. Begyndte med Realeksamen. Op 
holdt sig derefter et 
Aars Tid paa Køh 
mandsskolen og fik 
herfra Ansættelse i 
Kreditreformfore 
ningen. Tog 11/2 Aa r 
senere p a a Hushold 
ningsskole og for se- 
nere til Eug lan d 
SOIl) Kokke-Stue- 
Enepige. Gjorde EIl 
tre i Korresp ondan 
re n hos ASAS 10. Marts 1939. Hun er my 
reflittig, og hoher der sig alt for meget op. 
faar hun ganske enkelt en Prop-Voila. Frk. 
Bondes Nahoer fortæller, at hun har Forkær 
lighed for høje C'er, desuden spiller hu' 
Klaver og Bridge. De kan faa alt at vid 
om Culherts on Metodeu paa .. Lokal 397. 

es..«, Al/red, f. 29. 6. 1908. Bogholder 
PHILIPS Service. Tog Realeksamen i Aal 
ho rg , rejste derefter til Køhenhavn og fik 

Ansættelse p aa Ex 
port He def abriken 
Danmark. En Dag 
kaldte Fædrelandet. 
og Borch blev Mari 
nesoldat. Begyndte 
som Skriver p a a In 
tendanturen - det 
var her, han lærte 
at lægge Benene ol' 
paa Skrivehordel. 
uden at snavse Sko 

elle til. Ruede paa Frivagteu rundt i Flaa 
dens Leje og blev da ogsaa ved Hjemsen 
delsen erklæret for fuldbefaren. KOIl1 til 
ASAS som Bogholder 2. Februar 1937. Ar 
bejdede senere i DB og sk red i April 194:' 
over til Service. Hans realistiske Indstilling 
gør, at han aldrig siger samme Ting to 
Gange. løvrigt selskabelig anlagt og i Be-. 
siddeise af et uforligneligt tørt LUlle. A 
lægger af og til Besøg i Korrespondance) 
og snakker Engelsk. Øvrige Oplysninger 
ved Henvendelse til Palæ 9301. 

K ender De Manden. .. der betragter enhver Opringning paa 
hvid Knap som en personlig Fornærmelse. naar han selv 
taler paa rød Knap? - Hvorfor saa hidsig og uvenlig. 
min Herre! Blodtrykket stiger og Agtelsen falder. 
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Borella, Valdemar, f. 22. 8. 1916. Ingeniør. 
Afdelingsleder etc. POPE. Praktisk Uddan 
nelse hos "Onkel Borella" i Vordingborg. 
Ingeniør i Elektroteknik April 1941. An 
sættelse hos PHILIPS 
i Philora- og Sp eci 
a!la mpea fdelingen. 
Varetog ind imel 
lem de uundgaaelige 
Samtaler med Kun 
derue det vanskeli 
ge Hverv al være 
Næstformand i LIen 
noget højrøstede 
Diskussionsklub, som 
holdt til i det mun 
tre Hjørnekontor. Her er forresten e n lille 
:VB-story. Det var det kritiske Tidspunkt 

{_O • aa Aaret, da Lønnen for det kommende 
~a r skulde fastsættes. Telefonen rang, og 

en kendt Stemme had VB om at komme 
øjeblikkelig. Glad og fornøjet vandrede han 
ind, hlevanmodet om at tænde den røde 
Lampe og tænkte - nu falder der Appel 
siner i min Turban - hvorp aa KL trak en 
Skrivebordsskuffe ud. tog en Skruetrækker 
frem og sagde: "Hør, Borella. kan De ikke 
tage og skrue Beslaget p aa min Støvle fast". 
Fra 1. 1. 1946 overtog VB den daglige Le 
rlelse af Philora- og Speciallampeafdelingen 
hos POPE. Er her kendt som en bedre Le 
geonkel, der har sine mere eller mindre 
passende Erfaringer. Interesserer sig for 
Antomohiler, har Hastighedsrekord Køhen 
huvu=-Vo rdingborg, og farer ellers rurul t 
til Teater og andet Gøgl. Har samme Motto. 
som Elith Pio i "Ismanden": Hvad rager 
det mig, gaa ad H til. Saa træffer 
De ham ikke p aa Lokal //.06, 
kan De jo forsøge p a a Tnferno 22!l16. 

Burnian, A., f. 18. 9. 1902, Kontrolmester. 
Fabriken. Udlæn i e n ;\lekanisk Virksom 

h erl og Maskinfa 
hrik. Startede der 
efter eget Firma 
med Forhandling af 
Biler og Autorepa 
rationer. Stablede 
nogle Aar senere en 
Maskin l'ahrik p a a 
Benene og fik i 
1934 Ansættelse pa" 
PHILIPS Fabrik. Var 
i nogle Aar paa 

Tegnestuen og har den mekaniske Kontrol - 
med Baandet i Montageafdelingen. A.B. er 
i Besiddelse af en kras Realisme, men er 
forøvrigt positivt indstillet. Han har Lune 

og er en Ven af Friluftsliv. Stor Fudsp o cts 
mand. Synes om Operetter. De faar ham 
ved først at hanke linder Bordet 7 .. 9-.13. 

Busck, Harald G., f. 12. 11. 1907. Iugeuiø r 
PHILIPS Fahrik. Dim itt erede fra Aarhus 
Elektroteknikurn i 
1931. Fik Ansættel 
se hos Laur. Knud 
sen og var der i 6 
Aar. Tog derefter 
til England og var 
] 'h Aar ansat h03 
et Firma i Newcast 
Ie. Hans com e back 
fandt Sted i 1938. 
og i November sam 
me Aa r blev hall 
ansat i PHILIPS Lampefabrik. Karakteristik: 
Vennesæl. Altid i godt Humør. Extilhæn 
ger af Kaptajn Jespersen _. -- "og saa del' 
kolde Afvaskning!!". Nyslaae t Ski-Entusiast 
(Nyslaaet = øm Bagdel). Interesseret i Hus 
og Have. Ved intet he dre end at lave Glø 
delamper og har lavet adskillige Millio- 
Iler Lokal 9-07. 

Bøge, Kai, f. 23. 1. 191<1. Reklamechef 
ASAS. Realeksamen + 2-aarig Dagkursus 
paa Handelshøjskolen. Kneb sig med Nød 
og Næppe gennem den afsluttende Eksa 

men og begynd te 
med det samme i Re 
klamebrauchen hos 
Bergenholz. KOlli 
rl er fra til C.V. Du 
van riers Reklame 
hurea u som Pro duk 
tionsmand. Blev i 
] 936 kaldt til Go- 
thersgade for 
sammen med \Veil 
sko w - at starte et 

Heklamebnreau. Her hlev K.B. saagar Kon 
torchef, men det var ikke en Titel, der 
huede ham synderligt. I 1940 kom Krigen 
og Bureauet solgtes. Under Krigen var K.B. 
ansat hos D.S.B .. Han foretog Indkøh af 
Tørv og al Slags Brændsel og havde Titlen: 
Indkøbschef. Men snart følte han sig lidt 
ensom paa sin Tinde og begyndte som free 
lance Reklamemand. Startede hos ASAS 1. 
Maj 1946 som Reklamechef. Hobbies: Lit 
teratur, Malerier og Sport. Har været fin 
Fodbold-Tennis og Rugbyspiller. Nu er han 
alle Badmin tonspilleres store Forbillede. 
Personligt Yndlingsslogan: Vær saa god at 
skylle! Har lige faaet Søn Nr. 2, hvis mange 
Fortrin De kan høre om p a a .. Lokal 384. 



Sportsafdelingens Økonomi 
Om dette Spørgsmaal blev der den 

13. Januar d. A. afholdt Møde i Mødelo 
kalet. Til Stede var følgende: 

Børge Ørum (Formand for Sportsudval 
get og Sportens Repræsentant i Per 
sonaleforeningens Bestyrelse), 

H. C. Aarup (Personaleforeningens For 
mand, der havde bedt om at over 
være Mødet), 

A. Helstrand (Formand for Haandbold 
afdelingen), 

Børge Andersen (Formand for Fodbold 
afdelingen og Kasserer for alle 
Sportsafdelingerne ), 

Bøgh (fra Service Afdelingen), 
Borella og Clemmensen (Ledere af Gym 

nastik, Idræt og Atletik) samt 
E. D. Voss, H. Gyldahl, Schou og Liitzen 

(Badmintonspilleudvalg) . 

De eneste der manglede var Poul Pe 
tersen (Fodbold), Christensen, Service 
(Haandbold) og Aage Jensen (Badmin 
ton). 

Ørum indledede Mødet med at give 
Meddelelse om, at Direktionen nu hav 
de bevilliget et større Beløb i Tilskud 
til Personaleforeningens forskellige Ar 
rangementer og Sammenkomster. Ørum 
meddelte videre, at af dette Beløb var 
Personaleforeningens Bestyrelse enedes 
om at yde et Tilskud paa Kr. 5000.- til 
Sportens Fremme i Firmaet. Han anmo 
dede derefter Repræsentanterne for de 
forskellige Sportsgrene om at give nær 
mere Oplysninger om, hvormeget man 
ventede at faa Brug for indenfor de 
forskellige Sportsgrene. 
Efter nogen Diskussion blev man eni 

ge om at man i Realiteten disponerede 
over Kr. 6000.-, idet man allerede hav 
de faaet bevilliget Kr. 1000.- af Per 
sonaleforeningens Midler. D.v.s. at PAP 
Sportens 1. Kalenderaar bliver paa 16 
Maaneder (en Periode fra 1-9-47 til 31. 
12.1948). Det var lang Tid, men man 
haabede, at Pengene slog til. 

Efter mange og lange Diskussioner 
"enedes" man om følgende Budget: 

Badminton . 
Haandbold . 
Idrætsmærke, Gymnastik 
og Atletik . 
Henlagt til Fodbold, Præ 
mier, Turneringer, diver 
se Omkostninger o. l. .. 

Kr. 3700,00 
850,00 

450,00 

H 1000,00 
Kr. 6000,00 

Efter at Budgettet var fastlagt rejste 
Ørum Spørgsmaalet om det maanedlige 
Kontingent. Her fulgte en meget livlig 
Diskussion hvor bI. a. Helstrand holdt 
paa 1 Krone i Grundkontingent + 2 
Kroner i Merkontingent for Badminton, 
Ørum paa 1,50 i Grundkontingent og til 
sidst maatte man gaa til Afstemning, 
som gav til Resultat, at der i Kontingent 
skulde betales 

Kr. 2,00 pr. Maaned 
+ Kr. 1,00 i Merkontingent i Badminton. 

Med Hensyn til Indkassering af Kon 
tingent, blev dette overdraget de re 
spektive Spilleudvalg, som saa skal af- 
regne med Børge Andersen. . . /00 

* 
I Tilslutning til Referatet af Mødet vil 

vi gerne bringe nogle Detaljer, som vi 
mener vil være af Interesse: 

Christensen fra Service, der har væ 
ret Medlem af Haandboldudvalget 
efter eget Ønske fratraadt dette Udval 
under Henvisning til manglende Tid og 
manglende Kontakt med Haandboldspil 
lerne. Vi takker Christensen for Indsat 
sen i den forløbne Tid. Haandboldud 
valget vil herefter have følgende Ud 
seende: 

Helstrand, O. Andersen og 
E. Brems. 

Det vil sikkert forbavse en Del at se, 
at det ikke blev endelig vedtaget at 
begynde med Fodbolden til Foraaret. 
Grunden hertil er, at man ikke er sikker 
paa at Tilslutningen til denne Gren vil 
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være stor nok, idet man kun vil starte, 
saafremt der er Spillere nok til 2 Hold 
eller tilnærmelsesvis, idet man af Erfa 
ring ved, at de forskellige Spillere hm 
Masser af Undskyldninger naar der skal 
spilles Kamp, saa skal den ene til Fest, 
den anden er sløj o.s.v. saa mindre end 
ca. 20 Mand kan der ikke være for at 
anmelde os i H.K.B.U.s Turnering. Der 
for kan man selvfølgelig godt spille 
Fodbold. Men vi faar se - vi venter 
imidlertid at Børge Andersen og Poul 
Petersen vil lave en Rundspørge under 
en eller anden Form for at grade Inter 
essen for Sagen. 
Nu er der maaske nogle der vil sige: 

"Hvad saa med det Beløb der er hen 
lagt til denne Sportsgren"? Hertil kan 
ges, at der er mange Muligheder for 
benytte dette Beløb. Enten til Atletik 

til Sommer eller til Gymnastik for baade 
Mænd og Kvinder til Vinter - til Bord 
tennis, hvis dette kommer i Gang en 
ten nu eller i Løbet af Efteraaret. Og 
saa dette Spørgsmaal tager Børge 
Andersen sig af. Endvidere indehol 
der disse 1000 Kroner ogsaa Beløb saa 
som Turneringsarrangementer af for 
skellige Arter indenfor de forskellige 
Sportsgrene, Præmier, Rekvisitter o.s.v. 
saa man vil forstaa, at de Beløb, der er 
opført i Budgettet er meget snævert reg 
nede, og at de ikke indeholder Reser 
ver af nogen Art. Allerede er der man 
ge, der har ytret deres Forbavselse over 
at Tilskuddet til Sporten ikke er større 
end det er, især naar man tager Spor 
tens samlende Karakter og Evne til at 
fremme Samarbejdet og Sammenholdet 
i Betragtning. Hertil kan vi kun sige, at 
vi maa være glade for det vi har op 
naaet og Kontingentet er da ogsaa ned 
sat med et større Beløb for alle Sports 
grene. Saafremt vi faar endnu større Til- 

_ '\utning til Sporten, og det skulde slet 
i jke være umuligt, naar vi i Aar faar 
"-bedre Træningsmuligheder og frem for 

alt bedre Tidspunkter for Afholdelse af 
Træning. Vi regner da bestemt med, at 
Personaleforeningens Bestyrelse og Kas 
seudvalg ikke er længere borte, end 
de vil kunne raabes op af de aktive 
Sportsfolk. 
Vi benytter her Lejligheden til at bede 

alle PAP-Sportens Medlemmer, under 
Hensyntagen til det forholdsvis ringe 
Beløb vi fra 1. Januar 1948 at regne 
skal betale i Kontingent, at betale saa 
omgaaende som muligt til vore flittige 
Inkassatorer. 

For at undgaa eventuelle Misforstaa 
eIser vil vi til Slut fastslaa, at et Grund 
kontingent paa KL 2,00 betyder 

At alle (minus Lærlinge) betaler 
Kr. 2,00 i Kontingent om Maaneden 
for Deltagelse i Sporten, med Und 
tagelse af Badmintonspillere, der 
for dette Spil skal betale en Mer 
pris paa Kr. 1,00 pr. Maaned. 

Med Hensyn til ovennævnte sidste 
Paragraf skal det indskydes, at mange 
mener Badmintonspillerne slipper for 
billigt med KL 3,00 om Maaneden. Her 
til skal kun siges, at man maa huske 
paa, at der er store Udgifter til Ketcher, 
Tøj og Bolde. Boldene koster i Dag 2 
Kroner pr. Stk. og Kvaliteten er saa 
daarlig, at man ofte maa bruge 2 Bolde 
pr. Træningstime. Saa kan enhver jo 
selv regne efter. 

I det første Afsnit af Stykket om 
Sportsafdelingens Økonomi, har vi om 
hyggeligt nævnt alle Sportudvalgsmed 
lemmerne, saaledes at man nu er klar 
over hvor man skal henvende sig, hvis 
man har noget at klage over eller spør 
ge om. Kom frit frem med det - alle 
Henvendelser er velkomne. . _/00 

* 
Fodboldturneringen: 

Norge-Sverige-Danmark 
Vi har fra vore Kolleger i Norge og 

Sverige faaet Meddelelse om, at de har 
modtaget vor Indbydelse til Turnerin 
gen den 29. og 30. Maj med stor Inter 
esse, og at de glæder sig til at komme 
herned. Vi regner med, at der fra hvert 
Land kommer 14-15 Mand, som skal 
indkvarteres privat, og vi haaber, at 
der maa blive Rift om vore nordiske 
Kolleger. De Medlemmer, der har Lyst 
og Plads til en Nordmand eller Sven 
sker, kan allerede nu henvende sig 
skriftlig til Formanden. 

* 
PAPs første Turneringsvinder 
Som ventet meldte en Del af vore 

Spillere sig til den Turnering H.K.B.U_ 
havde udskrevet for Begyndere inden 
for Badminton. 
Resultatet var særdeles godt for PAPs 

Vedkommende, idet de anmeldte Spil 
lere klarede sig ganske pænt. Blandt 
andet naaede Jørgen Christensen (D.B.) 

15 



og Frk. Birthe Nielsen (ASAS) i Mixed 
Doublen helt til Finalen, hvor de imid 
lertid tabte, men saa knebent, at de li 
gesaa godt kunde have vundet denne 
Række. 
Men Frk. Nielsen vilde aabenbart ha 

ve noget Sølvtøj med sig hjem til Told 
bodgade. Hun serverede nemlig den 
helt store Overraskelse ved at gaa hen 
og vinde Damesinglen. Det siges end 
da, at hun ikke levnede sine Modstan 
dere nævneværdig Chance for Kamp og 
at det derfor var fuldt fortjent, at det 
blev hende der løb med den udsatte 
Sølvplatte. 

Sportsudvalget ønsker paa alle Sports 
medlemmernes Vegne Frk. Birthe Niel 
sen hjertelig til Lykke med Sejren. 

Udvalget 

Haandboldholdet blev 
Række- Vinder 

Søndag den 1. Februar 1948 sluttede 
vort Haandboldhold deres Turnerings 
kampe med endnu 2 Sejre. Først vandt 
det over B. 34 (Vare direktoratet) med 
13 Maal mod l i en ret daarlig spillet, 
Kamp, hvo n Holdet totalt manglede 
Modstand og derfor henfaldt til Sløseri. 
Maalscorere var Jørgen Johansen 10 og 
Brems 3 Maal. 

I den anden Kamp spilledes mod ØBK 
og denne blev vundet med 14 Maal mod 
6. I denne Kamp faldt Holdet hurtigt ind 
i den sædvanlige Spillefacon med godt 
Sammenspil og hurtige Opløb og kom 
hurtigt ret langt foran, men i sidste Del 
af Kampen svigtede Opdækningen og 
som Følge heraf fik ØBK'erne Lov til at 
gaa igennem og score 5 Gange. 
Hermed har vort Haandboldhold vuu 

det deres Række og vi ønsker alle Spil 
lerne og Ledelsen til Lykke med Resul- 
tatet. .. /00 

Badminton. 
PAP contra F.B.I. 
Torsdag den 5. Februar spillede vort 

1. Hold mod "De forenede Bryggerier" i 
Hallen ved Pilerrllåen, 

Vore Spillere havde forinden Kampe 
forhørt sig om Modstanderne havde ta 
get Øl med, og da de ikke havde gjort 
dette, hævnede vore Spillere sig paa 
dem ved at vinde alle otte Kampe. Det 
gaar fint for Holdet nu og navnlig glæ 
der man sig over den store Fremgang 
der er at spore i Damernes Spil. 
Saafremt Holdet vinder sin næste 

Kamp der spilles Torsdag den 19.2.48 
mod T.I.F. skal det spille den afgørende 
Kamp i Puljen mod Landmandsbanken 
den 15. Marts Kl. .20 i Hermeshallen. 
Vinderen af denne Kamp skal saa spille 
Oprykningskampen mod L.B.K. 
Da det betyder en hel Del for PAP at 

vinde denne Kamp beder man alle "In 
teresserede Papper" om at give Møde 
denne Aften og heppe vore Spillere op. 

"AP's 2. Hold contra S.S.1. 
Lørdag den 31. Januar 1948 spillede 

vort 2. Hold i Ryparken mod et Hold fra 
S.S.I. og tabte 0-8. Resultatet lyder o' 
skrækkende, men S.S.I. vandt nok a~ 
Kampene, men ikke uden 2. Holde\s 
sædvanlige Fight. .. 100 

* * * Fra paalldellg Kilde erfarer 
vi. at Børge Larsen har 
slaaet Anni Olsen I Finalen. 

Ansvarshavende Redaktør: A. Behrendt. 
Sportsmedarbejder: B. Ørum, 
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