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p o P E ~ OJrl.S~ OJi peMO~ 
(H ve r k vad rat = 500.000 k ron ers o msætn i ng t h ve r f ig u r = S pe rsone r) 

1940/41 [[J 1,2 

***** 26 

1941/42 I I I I I 2,1 

***** 26 

1942/43 ITIJ 1,4 

***** * 28 

1943/44 ITIJ 1,4 

***** * 28 

1944/45 IJJ 1,0 

***** * 28 

1945/46 ITIJ 1,4 

***** * 28 

1111110 3,2 
1946 
(8 mdr. ***** ** 35 omregnet til 
12 mdr.) 

II! 1111111110 5,3 
1947 

***** *** 40 
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J1~ PHILIGRAN 

Mimi M. Andersen 

PHILIPS: Ansættelser: 

l. august 1948 Mimi Margr. Andersen, 
assistent, LK. 

Genansættelse PHILIPS: 

24. juli 1948 Willy Svanevik, tekniker, 
serviceaf'd. (Fratrædelsen pr. 24. juli er 
annulleret) . 

PHILIPS: Fratrædelser: 

5. august 1948 Lizzi Nielsen, LK. 
31. august 1948 Sv. Aa. Almind, ForsLafd. 
31. august 1948 Oluf Hansen, Kontant 
salg. 
31. august 1948 Edle Olsen, administ r a 
ti ouen. 
31. august 1948 John Teuscher, serviceafd. 

ASAS: 

31. august 1948, Gerda Gelving, DB. 
31. august 1948 Grethe Bundgaard, pris 
afdelingen. 

Omflytninger: 
1. august 1948 Jørgen Kolstrup, lærling 
fra PHILIPS til ASAS. 
9. august 1948 Margot Sell \Valter, 
PHILIPS HB til ASAS prisafd. 
9. august 1948 Aase Sever in, ASAS til f a 
briken. 
1. september 1948 Kirstine Jacobsen, fra 
PHILIPS HB tillønningsbogholderiet. 

Det skete forleden ... 
Personalechefen: ... og begyndelses 

gagen er 450 Kr. og mere senere. 
Ansøgeren: Tak - så kommer jeg igen 

senere. 

Som det fremgår under "Personale 
Nyt" forlader vor afholdte sekretær i 
administrationen. Edle Olsen. firmaet d. 
31. august. Frk. Olsen har forinden. nem 
lig den 14. august indgået ægteskab 
med den nybagte havebrugscandidat. 
Hans Chr. Madsen. Gemalen har opnået 
stilling som konsulent i Danmarks Er 
hvervsfrugtavlerforening med bopæl i 
Ringsted. og dertil flylter frk. Olsen sine 
teltpæle den 1. september. PAP-Æsken 
bringer sine bedste ønsker for fremti 
den. 

1f 

Servicetekniker Fritz Jølver indgår den 
4. september ægteskab med Rita Jensen. 
Vi gratulerer. 

1f 

Den Liitzen er dog en strik. Her har 
han overfor os med tåreblændede øjne 
siddet og berettet om sit torestående 
ægteskab den 25. august med anmod 
ning om en passende pompøs opsats i 
"Philigran". Minsandten om fyren så 
ikke. den 25. juli med skadefryd i stem 
men indtelefonerer følgende: "Hal Hal 
Jeg blev gift i går." For at borttage selv 
den ringeste tvivl om denne spalte s på 
lidelighed hidsættes altså den rigtige(l) 
bryllupsdato: 24. juli. Vi er ikke bange 
for at gentage de gode ønsker for frem 
tiden. ganske særlig fordi vi så får lej 
lighed til for brudgommen at ønske en 
snarlig og god bedring med hovedet. 

~ 
Vi har i slutningen af juli måned hall 

besøg af et fodboldhold fra Eindhoven: 
Philips Sport Vereniging. Holdet. havde 
aftalt to kampe i Sverige. men var kom 
met i tanke om. at det måske kunne 
være hyggeligt med et par dages op 
hold i Danmark også. Da holdet ikke 
havde fået dansk valuta til dette op 
hold. blev der på opfordring i huj og 
hast arrangeret - en. match mod et højst 
kombineret dansk hold. Det danske hold 
bestod af 4 Dragørspillere. 3 fra H.I.K. 
og 2 fra Ø.B. plus de to her ferierende 
fremske professioneis: danskerne Kaj 
Hansen og Børge Mathiesen. Altså et på 
papiret ganske stærkt hold. Ikke desto 
mindre vandt hollænderne kampen - 
der fandt sted i Dragør - med 4-2. Et 
ovenud smukt resultat. når man yderli 
gere tager i betragtning. at hollænder- 
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ne på kampdagen havde rejst uafbrudt 
Ira om morgenen og uden anden hvile 
end middagspausen først nåede Irem til 
banen en halv time lør kampens be 
gyndelse. Hollænderne var stærke. men 
det lorbavser jo heller ikke. når man 
hører. at målmand. højre hall og ven 
stre wing har deltaget på Hollands B 
hold i landskampen mod Frankrig. _., 

Under det hollandske besøg opkaste 
de vi tanken om en Philips olympiade. 
der hver 4. år skulle afholdes i Eind 
hoven. Mr. A. Voorwinde. præsidenten 
lor Philips Sport Vereniging var begej 
stret lor ideen og ville gøre noget ved 
det. når han kom hjem. Så nu er det 
bare med at linde en sportsgren. der 
passer til ens temperament. Vi lænker 
selv på at kaste os over motions-bridge . 

• 
Da Emil i lormiddag besøgte den en.e 

al sine kunder. lykkedes det en. gam 
mel morlil' at kæmpe sig Irem gennem 
den kø. der stod og ventede på at lå 
lov til at ltøbe en Philetta. Hun ville så 
gruelig gerne købe en radio. men hen 
des stue var meget.· meget lille. lorkla 
rede hun. 
Emil greb lynhurtigt chancen: •• Så 

ska' De købe en Philelta." mumlede han 
på sin vante distingverede lacon. "den 
er mindre udvendig. end den tilsynela 
dende ser ud til at være indvendig. Og 
til Deres lille stue er den ideel. lordi 
netop denne model har sådan nogle 
udprægede korte bølger." 
Det var pudsigt lor Emil. at denne for 

retning gik i orden netop i dag. hvor 
han lejrer et al sine jævnligt tilbage 
vendende jubilæer. l dag er det nøjag 
tig 3 måneder siden. at han heller ikke 
besøgte sin anden kunde. - PAP 
Æsken gratulerer. 

Hvordan sikrer vi 
vore børn 

Så god og omfattende som vor 
pensionsordning nu er, vil der dog 
være nogle af os, der synes, at <len 
alligevel mangler noget for at være 
fuldkommen. En af de ting, der har 
været peget på i så henseende, er 

Dagens Flue 

_ Kære Ven, det gaar nok altsammen 
husk, vi er alle i hver sin Baad t 

* 
IlSerlmgshl Aftencvrs 

de forholdsvis små børnepensioner 
i tilfælde af faderens død og den to 
tale mangel på børnepension i til 
fælde af en forsikret, kvindelig for 
sørgers død. H vad sidstnævnte til 
fælde angår, er der ingen mulighed 
for at få tilknyttet kollektive børne 
renter til forsikringen, idet der ikke 
eksisterer eller for tiden lader sig 
gennemføre tariffer herfor. Hvad 
mandlige forsikrede angår, er for 
holdet noget anderledes, idet kollek 
tive børnerenter til I8-års alder fak 
tisk kan sættes til et hvilket som 
helst beløb; men en grænse giver sig 
alligevel af sig selv, derved at jo 
større børriepensionen bliver, des 
mindre bliver alderspensionen, og 
med den fastsatte præmieprocent er 
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der derfor uæppe nogen mulighed 
for at forøge sikringen af børnepen 
sien på kollektiv basis, 
Børnepension kan imidlertid også 

tegnes på individuel basis og både af 
mænd og kvinder, nemlig som den 
såkaldte arverente, der faktisk er 
som en arv, man efterlader sig over 
en vis nærmere fastsat årrække, som 
bI. a. ikke behøver at udløbe ved 
børnenes 18_ år. Som eksempel på 
en sådan arverenteforsikring medde 
ler Pensionsforsikringsanstalten føl 
gende oplysning: 

En 30-årig, forsikret (mand eller 
kvinde) kan mod en månedlig præ· 
mie på 10 kr. sikre en arverente på 
1200 kr. årlig i 20 år og vel at mær 
ke, præmien skal højst betales i 10 
år = halvdelen af forsikringstiden. 
I 25-års alderen koster samme for 
sikring kr. 8,80 pr. måned og i 35- 
års alderen kr. 12,04 pr. måned. I 
sidstnævnte alder er børnene muligt 
så gamle, at det vil være unø dven 
digt at sikre udbetalingen så længe 
som 20 år Frem i tiden, og i så fald 
bliver forsikringen altså billigere. 
Forsikringen virker således, at der, 
hvis forsikrede dør f. eks. 2 år efter 
tegningen, udbetales de efterlevende 
(hustru, børn eller arvinger) 1200 
kr. aarlig i 18 år = resten af forsik 
ringstiden. Såfremt forsikrede lever 
tiden ud, er han blevet fri for præ· 
miebetaling i sidste halvdel af for 
sikringstiden; men der finder ingen 
udbetaling sted udover den bonus, 
der falder på forsikringen, og som 
ved denne form udbetales kontant. 

Der forefindes en lille vejledende 
tryksag om arverenteforsikringen, 
hvilken tryksag vi er sat i stand til 
at udlevere til dem blandt vort per 
sonale, som måtte have interesse af 
at få nøjere oplysninger om denne 
forsikring. Henvendelse sker til for 
manden. 

Facts om 
BØRNEHAVEN 

~,PHILIPS he rn eh a ve" el' o p re t te t 80111 eu 
selvejeude i nst itu t ion. Driftsudgifterne af 
holdes delvis ved forældrenes indbetalinger, 
der svarer til iudbet.aliug e rue i enhver of 
fentlig hørnehave, mens resten forventes 
dækket ved tilskud fra staten, Københavns 
kommuue og PHILIPS A/S. 

Børnehaveu kali optage 2Z bø ru i alderen 
2-3 år og 32 høru i al de reu 3-6 ar. Nor 
m a lk ou ti ng cu te t er for tiden 6 kr. Ilgentlig 
for de sruå og -1 kr. for de større børn. 
Prisf or sk.el leu ligger deri, at de sru å høru 
foruden havregrød ug m æl k UllJ morgenen 
far en varm ret til frokost, melis de større 
børn selv skal medlu-iuge frokust. Naturlig 
vis er høruehaveu i første Række beregnet 
for hørn af arbejdere og funktionærer hos 
PHILIPS, men den vil også - i så vid ud 
strækuiu g det overhovedet er n"digt - op 
tage børn fra kvarteret oruk r iu g fahriken, 
hvor der er stærkt behov for en I1Y hø r ue 
have. Der kali da ogsii allerede fra starten 
meldes "fuldt optaget". 

Interiør fra spise- og opholdsstuen 

Børnehaven er beliggende i øverste etage 
af fabrikens nye bygning ud mod Nyrnberg 
gade. Her disp oue rer den over fire store, 
sollyse opholdsrum i smukke og festlige 
farver, og den er helt igennem tip-top mo 
derne indrettet. 

Under aflukkerne, hvor børuene hænger 
deres tøj, går der særlige varmerør, så det 
våde tøj 0111 vinteren tørres, inden børnene 
skal have det på til hjemturen. Straks ved 
ankomsten til børnehaven får hvert barn 

Fortsælles sidste side 
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Personalia * Lokalia 
Hansen, Sv., f. 6. 8. 1914. lugeniør, ASAS. 
Blev færdig med Polyteknisk Læreanstalt i 
januar 1940, netop på det tidspunkt, hvor 
interessen fol' arbejdskraft var minimal. 

Det var almindelig 
skik blandt dimit 
tenderne a t slide 
trapper, man be 
gyndte kl. 9 om mor 
gellen og fortsatte 
dag efter dag til et 
eller andet firma bed 
på krogen. Da S. H. 
havde været i gang 
nogle måneder, nåe 
de han til Studie 

stræde og aflagde forgæves visit hos L. M. 
Ericsson. På vejen ned standsede han tilfæl 
digt foran en dør med påskriften "ASAS - 
Elektriske artikler." Uden at betænke sig 
trådte S. H. ind, og blev alt imens han 
fremførte sit ærinde forevist for direktør 
P. M., der med en let forbavset mine og 
løftede øjenbryn spurgte: "Har De læst Ber 
lingeren til morgen?" "Nej." "Har De hørt 
noget?" "Nej." "Har De slet ikke fået op 
lysninger af nogen art?" "Nej", svarede S. 
H. f 01- tredie gang og vidste hverken ud el 
ler ind. P. M. åbnede en avis og pegede på 
en annonce, hvori ASAS, under billet mrk., 
søgte en mand med S. H.s kvalifikationer. I 
sit stille sind sagde S. H. farvel til de man 
ge trapper, men stod lidt senere fortumlet 
nede på gaden med P. M.s afskedsord rin 
gende for ørene. "De skal høre fra os". 3- 
4 uger efter - S. H. arbejdede da for en 
radiofabrik - kom der alligevel brev fra 
ASAS, og den 19. juni 1940 begyndte den 
forhenværende trappeartist i teknisk afde 
ling. Her arbejder han specielt med elmå 
lere og instrumenter til elværker samt ANT 
enner. Lyder navnene Dr. ant, og Svende 
mand. Medbringer på skovture og til fester 
altid teknisk litteratur en masse. Fotografe- 
rer gerne og meget. Lokal 381 
eller HElrup 5787. 

S.H. hader som så mange andre en 
hver form for publicity og ville under 
ingen omstændigheder foreviges en 
face. Men han er nu også meget flat 
terende fra denne vinkel synes vi. 

Hoverby, Willy, f. 27. 4. 1907. Lamperepræ 
sentant. Fik efter studentereksamen i 1926 
ansættelse hos firmaet ARMOUR 'og op 
holdt sig her i nogle år. I 1929 flyttede han 
til DUNLOP, hvor 
han først var 4 år 
på kun toret og der 
efter 9 år SOlll re 
præsentant i provin 
sen. Efter 1940 lop 
pede det sig imid 
lertid ikke særligt 
godt, og 12. august 
1942 begyndte W.H. 
SOItl PhiliShavere 
præsentant for ve r 
densfirmaet PHILIPS. l 1942-'13 sprang hall 
over i lamper, havde i begyndelsen hele 
provinsen, men måtte efter 1 års tid (fabri 
ken kunne ikke følge med) nøjes med Jyl 
land. Fra og med marts 1948 bevæger hall 
sig rent tjenstligt ikke mere end højst 15 
km fra Raadhuspladsen. Han er et udpræ 
get friluftsmenneske, der går lange ensom 
me ture og dyrker atletik med ildhu, hvis 
han da ikke arbejder i haven eller læser 
politiske eller historiske bøger. Er endvi 
dere aktivt medlem af det eksklusive high 
life rundbordsråd: the upper four. Og selv 
følgelig har han oplevet mange historier. 
Således kom han engang til Esbjerg efter at 
have været borte fra sit distrikt et stykke 
tid. Han ringede n li til et stort autofirma 
og bad om at tale med Sv. O. Sørensen 
(S.O.S. var lagerforvalter og som smør i 
W.H.s hænder, når denne ville have en god 
ordre). S.O.S. kom til telefonen og sagde: 
"Hallo". "Må jeg byde Dem på frokost'?" 
sagde W.H. flot. S.O.S. accepterede, og det 
var først, da man var næsten færdig med 
den - selv efter Esbjergforhold - over 
dådige frokost, at W.H. fik at vide, at 
S.O.S. ikke længer var ansat i au tofi rmaet, 
men ernærede sig som repræsentant, og rent 
tilfældigt havde været inde hos sit gamle 
firma for a t få sin vogn vasket, da W.H. 
ringede. Hvorvidt stemningen efter denne 
oplysning stadig var animeret, ved vi ikke. 
Men spørg Hoverby Lokal 368. 

Højborg, L., Frk., f. 15. 12. Ro tapr iutaf de 
lingen. Trådte sine merkantile børnesko i 
Køhmandsstandens oplysningsbureau, som 
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hun dog efter nogle 
år forlod til fordel 
for den Suhrske hus 
holdningsskole. Her 
blev hun snart en 
myte, og der går 
ikke en dag, uden 
at der på den Suhr 
ske tales om de små 
hårdtstegte bøffer i 
den højborgske ud- 
førelse. Og det er 

endda bare een af frk. H.s mange speciali 
teter. 1. 12. 1936 hegyndte frk. Højhorg hos 
PHILIPS i reklameafdelingen, flyttede senere 
over tiloplysningsafdelingen, de-rfra til bog 
holderiet og er nu indehaver af rotaprintaf 
delingen. Er altid i godt humør og umulig 
at hringe ud af ligevægt. Interesserer sig 
for bøger og rejser og dyrker med stor iver 
bogbinderi og gastronomi ..... Lokal 417. 

Iversen, Hakon, f. 11. 11. 11, kl. 11. Ser 
viceafdelingen. Efter normal skolegang kom 
H. L i lære i Randers belysningslager (isen 
kram - elektriske 
artikler - radio) og 
var her i 4 år. Kom 
derfra til A/S Kø 
benhavns lampe- og 
Iysekronefabr., Hor 
sens afdeling, og 
handlede her med 
alt indenfor hran 
chen, optrådte sene 
re for samme firma 
i prøveudstillingen 
her i byen i et par år og gjorde stor lykke. 
Mente derefter, det ville være rart at se no 
get nyt og søgte i 1934 til ASAS. Ansattes 
først i Haderslevafdelingen som ekspedient 
og fra 1936 i PHILIPS serviceafdeling som 
"slutkontrol" ved afprøvning af reparerede 
modtagere. Blev 1944 lagerforvalter på re 
servedelslageret. H.I. er en ivrig forkæmper 
for det sejge jyske, som han hævder er na 
t ion ens rygrad. Hobbies: Piberygning, an 
tikke ting: hornholmere, merskumspiber, 
kohherting fra Brede værk (år 1760--1800). 
Har en vis svaghed for radiomodtagere med 
fin gengivelse af slagbas. Er også lidt kunst 
maler i sin fritid, hvis han ikke benytter 
denne til besøg på frilandsmuseet med sine 
,2 sønner. Ved alt om Randers bys topo 
grafi. Kan kontaktes på PA 9301 lokal 10. 

Iversen, H. C., f. 6. 3. 1912. Leder af indu 
stri- og måleinstrumentafdelingen. Opvok 
set i nærheden af "Landsoldaten", d.v.s, -in- 

den for voldene. Har 
studentereksamen og 
hlev i 1937 elektro 
ingeniør fra Dan 
marks Tekniske Høj 
skole. Fik umiddel 
hart efter et job hos 
Siemens, hvor han 
blev i 8'/2 år. Ansat 
tes i marts 1946 hos 
PHILIPS som leder af 
måleinstrumentafde 

lingen og overtog snart efter samtidig le 
delsen af industriafdelingen. Sælger svejse 
artikler , ensrettere, industrirør , magnetfil 
tre, måleinstrumenter og mange andre ting. 
Han er udpræget venlig, men altid travl. 
Disponerer over et kontor, der ikke er et 
kontor, men en sal. Skulle De forvilde Dem 
derind, finder De ham sikkert ovre i hjør 
net, hvis De ser godt efter, OBS: keep clean 
of propellers. Business hobby: Svejseelek 
troder. Home hobby: MusiJe Spiller selv 
klaver og spænder over et stort klassisk 
repetoire. Yndlingskomponister: Beethoven, 
Ilach, Mozart, Chopin og Debussy. . ..... 
.................... , . . . . . .. Lokal 320. 

Jacobsen, Carl Johan, f. 22. 3. 1908. Udlært 
hos manufakturisterne M. E, Grøn & søn. 
Kom derefter til skrædermester Ibsen i Pa 
lægade, hor han passede kontoret. Blev ked 
af det og mønstrede 
ud som messeopvar 
ter og tog et par tu 
re til London. Fik 
senere hyre på en 
Amerikabåd og be 
søgte nS.A. nogle 
gange. Det er ikke 
helt klarlagt, hvad 
han egentlig var for 
hyret som, men med 
lidt god vilje kan 
man vist godt sige "reservelæge". I hvert 
fald assisterede han skihslægen ved blind 
tarmsoperationer, fødsler og lign. Det var 
egentlig hans mening at blive i Amerika, 
men det lille våde land, hvor alt er besvær 
ligt, sejrede. I februar 1929 begyndte exre 
servelægen på ASAS installationslager, flyt 
tede i 1933 over til PHILIPS, hvor han først 
var i butikken og senere på ordrekontoret, 
der dengang beskæftigede 2 personer. Da 
bomberne begyndte at falde over Eindbo 
ven, overtog han prisafdelingen og blev, da 
denne pr. 1. januar 1948 opdeltes i 3 afde 
linger, leder af centralordrekontoret. Hoh 
bies: Psykologi (er dog uenig med Freud 
på flere væsent.lige punkter), skulp tnr, ko- 
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lonihaveliv, musik, rejse- og familieheskri 
velser. Har et stort kendskab til den ver 
,len, der -el' uden for Verona og især den 
ovre på den anden side Dammen. Kan være 
meget voltaire'sk i sine udtalelser . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l,o/wl 351. 

Facts om BØRNEHAVEN (fortsat) 

anvist et bestemt mærke, som går igen pil 
alle dets ting. Ja, om det så el' metaltråds 
stativet, del' el' heregnet til ophevaring af 
hørnenes madpakker, så bærer også det pil 
de enkelte rum harnets bomærke. 

Når middagshvilens time er inde, slås 
små, [i ue stålsenge i to etager "d fru skabe 
langs væggene, og hørnene bliver lagt hen 
i grønne lærreds-soveposer, mens det sam 
tidig er så snedigt indrettet, at skabsdørene 
adskiller sengene, så de små ikke kan blive 
distraheret ved at knnne se hinanden. 

Endvidere har hørn eh a ve n et mønster 
køkken, lægeværelse, sygeværelse, persona 
Ievæ re lse og det lækreste vaskerum, man 
kan tænke sig. At arkitekter på helysnin 
gem område hal' draget fordel af vore in- 

- fra soveværelset 

geniørers store erfaring el' ganske naturligt. 
Overal t i hørnehaven er ophængt lysstofrør 
i de såkaldte "Lonvre-armaturer", der el' 
så nye i konstruktionen, at det er første 
p;ang .. de anvendes j Danmark. 

Børnehaven hal' sin egen store legeplads, 
et dejligt "grønt område" med alle mulige 
legeredskaher og med en særlig overdækket 
afdeling, således at hørnene kan lege i det 
fri, selvom det regner. I tilknytning til le 
gepladsen er del' anlagt en række småha 
ve r, som hørnene selv kan dyrke. 

Til at lede det daglige arbejde har hør 
nehavens hestyrelse ansat frk. Margrethe 
Er iksen , du til sin hjælp hal' 3 uddannede 
hørnehavelærerinder og l harnepl ejersk e. 
Hertil kommer 4 assistenter. Børnenes sund 
hedsmæssige velfærd el' også lagt i de bed 
ste hænder, idet hørne·havens ledelse har 
knyttet dr. Gunnar Nielsen til sig som til 
synsførende læge. Under hans tilsyn vil 
børnene i vintermånederne få højfjeldssol 2 
gange om ugen. 

- Hvem del' var barn igen! 

li! opbevaring af een årgang 
af PAP-æsken kan nu leveres 
fra reklamealdelingen, til en 
pris all kr. pr. stk. Bestillinger 
bedes venligst indgivet inden 
d. 15. september til Frk. J. Hår 
løv - lokal 372. 

Ansvarhavende redaktør: A. Behrendt 
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BADMINTON· 

a)adminton- sæsonen er nu begyndt, og alle de 

"gamle" entusiaster har taget fat med fuld energi på 

træningen. 

Vi har imidlertid på fornemmelsen, at der er en del 

damer og herrer, der endnu ikke er klar over hvilken 

udmærket Badminton-afdeling, der findes i firmaet. 

Af hensyn til de hold, vi skal stille i den kommende 

turnering, beder vi alle, der kunne tænke sig at slå til 

en fjerbold, snarest sætte sig i forbindelse med frøken 

Jensen i lampe-afdelingen, således at vi nærmere kan 

tilrettelægge på hvilke tider, det vil være muligt at 

spille. Der rådes kun over et begrænset antal baner, 

således at vi må sige stop for tilmeldelser, når et vist 

antal spillere har meldt sig. 

J. D. aVfST" KOMP. 
80GTR. KØBENHAVN 


