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Gi' h enien

Bes~~ Jå fa~riken ~

STATUE
: Vi er rystede, dybt rystede. For
lidt siden ringede telefonen, det var
Stougaard.

Som ethvert smukt eventyr begynder, "så var der engang" tale om, vi
skulle have lov at bese vor fabrik
under.Iedelse
af hr. Jallov. De fleste
af os ~å vist med forventning hen til
dette, der imidjertid stadig ikke er
blevet tjl, noget.
I sidste nummer af herværende
blad, stiftede /vi lidt bekendtskab
med, hvad .der forefindes i de for,
skellige etager derude. Nu er imidlertid det indtryk, man forestiller
sig om en ting ved at læse om denne, som regel gerne helt anderledes
end de virkelige forhold.
MåSke er det en temmelig stor
foranstaltning at arrangere et sådant
besøg l;å fabriken, men kunde der så
ikke istedet blot arrangeres en aften, hvor der blev holdt et foredrag
herom, eventuelt i forbindelse med
lyd- og lysbilleder.
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Tale for opmærksomheden.
Æh, vi forstår ikke, der må være
tale om en misforståelse" øh.
Var det da ikke Dem, de";' sendte
mig de 3 notesbøger, som jeg spurgte
efter i går?
J o, men ringe og sige tak, det gør
man da virkelig ikke, det (her 'overmandes vi af bevægelse) ..
Jo, men det var det, jeg syntes, jeg
ville gøre Vi fik møjsommeligt lagt røret på.
Det lille ord "tak" eksisterer altså
stadigvæk andre steder end i forretningsbrevene og højtidelige taler.
\
Hvor er. det <beskæmmende for os
allesammen, at vi så sjældent bruger
det. Oprigtigt talt, skal vi ikke være
enige om at glemme surheden - vi
kan jo i begyndelsen nøjes med nogle
få øjeblikke ad gangen.
På forhånd tak. '
Tak for optagelsen.
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Techt

Jeg ved, jeg ikke er ene om dette
standpunkt, og sikkert de fleste af
os i koncernen ansatte, er interesseret i at høre om det daglige liv på en
sådan stor, moderne fabrik.
Mon ikke her var et emne at tage
op for den nye bestyrelse, der når
disse linier læses, allerede
skulle
være i fuld aktivitet.
Techt.
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Direktør

hed se det tidspunkt nærme sig, da
samtlige
firmaets
afdelinger
var
spredt over hele byen. Det er naturligvis i det lange løb en utålelig tilstand.
I de nye lokaliteter på Amager vil
det være muligt at give alle medarbejderne de bedst tænkelige arbejdsvilkår, som lyse luftige lokaler, og
som man siger det, gode udenomsbekvemmeligheder i form af moderne
kantine, tagterrasse mod syd og sidst
men ikke mindst vil det være muligt
at bringe samtlige koncernens afdelinger,
undtagen
fabriken,
under
samme tag. Til fabriken er der kun
300 m, hvilket jo også må siges at
være en uhyre fordel for det daglige
samarbejde.
Vi er klar over, at det for en række medarbejdere vil være mindre bekvemt at komme til den nye arbejdsplads, idet jo som alle ved, de offentlige kommunikationsmidler
på Amager er mangelfulde, men dels må
man man håbe på og kan med
rette forvente - at der i de nærmeste år vil ske en væsentlig forbedring
på dette punkt, dels frembyder en
virkelig rationel løsning af vort boligproblem så store fordele, at vi alle
med godt humør må forsøge at tage
de mindre ulemper, der følger med.
Med hensyn til tidspunktet for flytningen regnes der foreløbig med, at
A/S Axel Schou kan flytte ud engang til februar, medens POPE og
PHILIPS kan følge efter i juni 1949.
I en følgende artikel skal vi forsøge nærmere at antyde, hvorledes
man har tænkt sig at indrette de 3
selskaber i den nye bygning.

N. B. Sommerfeldt

Nu flytter

vi igen

Ja - vil de fleste vel sige ved en
sådan bemærkning - det er vi vant
til. Det har vi gjort i mange år, underforstået, rundt herinde i Krystalgade. Men denne gang er det virkelig
alvor.
Vi har besluttet os til at rykke
vore teltpæle op herinde i den gamle
bydel og flytte alle kontorerne
for
PHILIPS, inel. Serviceafdeling og Reklameafdeling, ud til den nye Industrigård på Amager. Da POPE A/S
også syntes så godt om denne ide, har
de besluttet sig til at følge trop, således at vi fra midten af næste år
allesammen vil være samlet påny ude
i Industrigården
på Strandlodsvej.
Den egentlige årsag til, at vi har taget dette skridt, er, at vi herinde i
Krystalgade resp. St. Karmikestræde
ikke kunne få den plads, der var
nødvendig for vort arbejde, og man
kunne derfor med usvigelig sikker3

Dora Lauritsen

leif W~um

PHILIPS:

Ansættelser:

l. okt. 1948 Fru Ruth Rønsch, L.K.,
assistent.
l. okt. 1948 Jørgen Hansen-Stavnsbjerg,
D.B., elev.
5. okt. 1948. Frk. Anna Larsen, L.K.,
assistent.
14. okt. 1948 Vagn Møller, ass., service
reservedele.
15. okt. 1948 Frk. Anny Torp, H.B. Hollerith, assistent.
15. okt. 1948 Erik Planck, cand. polit.,
H.A., adminstrationen, sekretær.
l. nov. 1948 Frk. Aase Lund, administrationen, korrespondent.
l. nov. 1948 Jørgen Kai Beedholm, L.K.,

Ruth Rønsch

assistent,
J. Stavnsbjerg

Anna Larsen

POPE:

l. nov. 1948 Leif Wium.
ASAS:

13. okt. 1948 Dora Lauritzen, D.B.
ASAS:

Genansættelse

:

15. okt. 1948 Gerda Gelving, radio afrl.
ASAS:

Vagn Møller

Omflytninger:

18. aug. Tove Petersen, PHILIPS D.B. til
ASAS D.B.
l. sept. 1948 Tommy Rasmussen, Kigkurren til L.K.
l. okt. 1948 Henning Thorbjørnsen, maskinbogholderiet til Kigkurren.
12. okt. 1948 Annie Hass Hansen, radio
afd. til Kigkurren.

E. Planck

PHILIPS:

Fratrædelser:

15. okt. 1948 Frk. Karen ~Iadsen, administrationen, korre pondent.
31. okt. 1948 Jen Herløv Gudberg, service, tekniker.
POPE:
Aase

Lund

Jørgen

30. nov. 1948 Mogens Osterhammel.

Beedholm
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ASAS:

31. sept. 1948 Peter Johansen, Silkeborg.
30. okt. 1948 Britta Bøller, kigkurren.
Militærtjeneste:

ASAS;

11. nov. 1948 Flemming Kristiansen, Belysningsafd.
11. nov. 1948 Sv. Madsen, Ordrekontoret.
11. nov. 1948 Johs. Timmermann, D.B.
Jubilæer:
1. nov. 1948 H. Chr. Aarup , 10 år.

Og har du penge Købe en lille villa, købe en lille bil, købe
et lille firma og derefter græde over skattevæsenet.
Ib Aaberg,
kreditor bog holde riet.

Ganske elementært Jeg ville blive meget overrasket, jeg spiller nemlig ikke.
Alvar Fischer,
rørafdcttngr-n.

Aldrig mere ryste for 1116 og 11/12.
Betale mine prioriteter og den gamle
gæld og så naturligvis sætte uogle af pengene hen til børnene. Næste punkt skulle
være en glad aften med gode venner. Dagen efter ville jeg ansøge om 1 måneds orlov at tage min kone med på en Middelhavstur, og res len af pengene kunne man
jo så trøste sig med i alderdommen.
Bendix Matthissen,
lampeafdelingen.

Tale er sølv Blive målløs.
Deres præmieobligation nu til december.

"Ekstrabladet" stillede for en tid
siden sine læsere et lignende spørgsmål, og Poul Henningsen. Bramsnæs
og Peter Freuchen m. f I. fortalte,
hvad de ville gøre med alle de rare
penge. Kan "Ekstrabladet" , kan vi
også, sagde vi til os selv og forelagde
spørgsmålet
for et repræsentativt
udvalg af PAP-Æskens læsere. Her
har De svarere:

Ud vil jegBryde alle broer, tage på en jo rdomsejling og blive derude et eller andet sted
det fjerne.
Inger Jensen,
Pope.

Erik Christoj jersen,
kommercielt Inge,'.

Rækker manJ eg vinder aldrig, men hvis - så vil jeg
i hvert fald ikke sælge obligationen. Et lille
forsvindingsnummer
hører også med, jeg
ville forlade denne verdensdel for en tid og
finde et sted, hvor der er varme, farver og
fuglesang, gerne østen. Men det allerbedste
var at vinde 20 gange i træk - altså 4 mil- .
lioner .- og så lægge op.
Agnete Ellchammer,
korrespondancen.

Gå tidligt i seng.
J a, det var, hvad jeg ville gøre, og næste
dag tror jeg, man lige som var blevet vant
til at ha' dem. Så ville jeg i ro og mag overveje sagen, komplettere lidt der hjemme og
stadigvæk overveje. Jeg har alt for lidt respekt for penge, til at jeg tror, at 200.000
kunne gøre mig til idiot.
Willy Poulsen,
vægter, fabriken.

Safety [irst;
Jeg ville sætte en del af pengene hen til
min datter og vedblive at passe mit arbejde. Resten af pengene skulle anbringes i
sikre papirer, der let kunne realiseres. J a,
og så ville jeg afvente begivenhedernes
gang og bedre tiders ankomst for eventuelt
at begynde for mig selv.
Arnold Visdal,
kørselsnfdelingen.

Betal din skat med glæde!
Hvis jeg spillede og vandt, ville jeg gå ud
og slå til Søren den første aften, og så ellers fortsætte med at arbejde for a t falde
til ro. Rose skulle ud af reklamen, og vi
skulle ha' et lille hus, men hvor ville jeg
ærgre mig over skatten.
Børge Ørum,
forstærkerafdelingen.

Lade dem rulle -

Romantiske

Jeg regner ikke penge for noget, men jeg
ville nok rejse en tur til Amerika, og når
jeg kom hjem, skulle de bruges, tænk så
meget godt, man kunne gøre.

Drømmen om de guldkantede papirer
og
det lille stråtækte
hus i Nordsjælland
skulle
først realiseres.
Og så måtte jeg jo også ha'
en lille vogn. Resten af pengene sætter jeg
hen til rejser. Først skal jeg til Sta terne, og
så vil jeg ned og se Durban og Kapstaden
jeg vil der skal være pragtfuldt
dernede, vidunderligt
klima og dejlige piger.
Det lyder supergodt
- ikke?

Jenny Johnsen,
k asse n ,

Kapitaliseret lærkesang.
Betale min gæld, forlade PHILIPS, købe
mig en gård og føre slægtens
traditioner
videre i frihed, sol og luft.

nætter under Sydkorset.

Kai Bøge,
ASAS.

Erioin. Nommesen,
hovedbogholderiet.

H vad er penge i vore dage -

Synonymernes konge siger -

Købe et hus og ud at rejse. I lige linie til
New York, nej forresten,
jeg tror ikke, at
jeg turde flyve, så hellere sejle'. Når jeg
vendte hjem, ville jeg købe en vogn, og så
var de penge såmænd nok brugt.

Jeg ville rejse ned til de lune egne, og
når jeg kom hjem begynde at læse til ingeniør. En lille æske (bil) skal jeg også ha'
og mange flere obligationer,
ikke fordi jeg
tror på at vinde igen, men man skylder sagen det.

Bodil Andersen,
telefonbordet,

Leif Elkjær,

Iam peafdeltngen.

Første, andet, tredie gear?

Det lille hus igen.

Fare over til Andersen
og Martini i Vesterport
og købe en bil. Engagere
en kørelære til at køre rundt med mig, til jeg selv
kunne. Derefter
køre ud og købe en villa
og ind til byen og hente møbler til den.

Absolut
ikke nogetsomhelst
vanvittigt.
Men købe mig et lille hus ude ved kysten
og fylde hullerne ud.

Børge Ot zen,
fabriken.

Store forventninger

Rud [ep pesen.
reklameafdelingen.

holde op hos PHILIPS
og åbne en radioforretning,
så ku' man i ro og mag fryde
sig over alt det smukke reklamemateriale,
som PHILIPS fremstiller.
Og så vil jeg
iøvrigt glæde mig over at have råd til at
ryge de cigarer, jeg gør.

Beskeden som altid.
Købe en fyldepen.
Skratter
den gamle?
Nej, men noget skulle man jo købe. I øvrigt ville jeg tage det med en knusende
ro.
Sig mig forresten,
hvad er præmien for det
mest idiotiske svar?
En præmieobligation
måske?
Nej, men ret til at køhe to.

Arne Behrcruit ;

reklarn pafdelingen.

Bevingede ord.
Det

er lige lovlig lidt. Men all right.
til en livrente og resten til køb af
et hus på landet, hvor jeg ville dyrke høns
og ænder. Det var noget helt andet end at
rende til grin herinde.

125.000

Kurt Nielsen,
Iorstærk erafde-ltngen.

Orden i tingene.

Kai Dituner,
bogholderiet,

Sprænge banken -

Kigkur-ren

Punkt 1. Betale min skat og søge at indhente det forsømte, der er løbet på i de år,
man har været gift.
Punkt 2. Søge orlov et halvt år og foretage en rejse til U.S.A. og diverse europæiske lande.
Punkt 3. Købe et sommersted,
ikke noget
palads, men en lille hyggelig hy,tte.
Punkt 4. Anskaffe en hil, som firmaet
skal betale benzin til.
Punkt 5. Sætte resten hen til vedligeholdelse af de større ting, man indlader sig på.
Punkt 6. Og såfremt jeg vinder, lover jeg
at gennemføre
programmet.

ASAS.

nej!

J eg betaler først min gæld, køber derefter et lille hus og en vogn og andre jordiske
goder. Så begynder
jeg at tænke, og vær
forvisset om, at der ikke bli'r tale om nogen tur til Monte Carlo her hos mig.

Bjarne Ulk,
fabriken.

Noli me tangere.
Gå ud i byen og købe vogn og villa. Uden
om villaen ville jeg anbringe et kæmpestort
plankeværk,
så jeg slap for at se andre
mennesker.
Va Id erna r B orella,
Pope.

Hans Christian Am'up,
ASAS, indkøb.
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Hl'. Aarup bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
(Hr. J allov blev valgt til dirigent.)
2. Formanden aflagde beretning.
(Gengives i uddrag i slutningen af
ref era tet.)
Hl'. Jallov kommenterede formandens beretning, men var af den formening, at formanden var lidt for
voldsom i sin kritik af PAP-Æsken,
idet formanden lagde ansvaret for
indholdet, navnlig de ledende artikler, over på redaktøren, hr. Behrendt, medens det i enhver anden
forening var formanden, der var den
ansvarshavende
redaktør. Med hensyn til spørgsmålet om interessekontoret, da ville dette blive løst uanset
resultatet af en afstemning, og ledelsen arbejdede med planer angående
dette spørgsmål.
Spørgsmålet om ledsager(ske)
til PAP's fester blev henvist til pkt. 8 "Eventuelt" på dagsordenen.
Hr. Aarup udtrykte sin skuffelse
over PAP-Æsken og mente, at man
ikke havde fået det ud af organet,
man skulle have, men måske det
skyldtes manglende tid og evner fra
bestyrelsens og formandens side. Angående interessekontoret
ville man
se at komme til klarhed over dette
punkt.
Hr. Bøg, Service, bad om ordet og
foreslog, at man skulle tage ledsager
med til festen og ønskede en afstemning. J allov mente, punktet skulle
henskydes til "Eventuelt".

Jallov takkede Aarup for det gode
samarbejde og de udmærkede resultater, Aarup havde nået.
Formandens beretning blev derefter
godkendt.
Man gik derpå over til pkt. 3 på
dagsordenen: C. C. Petersen aflagde
regnskabet, der var blevet betydeligt
udvidet i årets løb, og han havde
derfor måttet søge bistand hos flere
af medlemmerne.
C. C. redegjorde
for de i regnskabet anførte manglende bilag.
Regnskabet
blev derefter
godkendt i den form, det forelå.
Under dagsordenens pkt. 4 foretoges visse æridr-ing'er i personaleforeningens love:
§ 3, stk. 1. Ordet medarbejder ændres til
funktionær, og der tilføjes: samt alle lærlinge.
Forslaget blev vedtaget.
§ 3, stk. 2. Tilføjes: og kan ikke i ndvæ]ges i bes tyreIsen.
Forslaget blev vedtaget.
§ 4, stk. 1. Tilføjes: kontingenter opkræves af personalekontoret.
Forslaget blev vedtaget.
§ 4, stk. 2. Kr. 50,00 ændres til kro 200,00
og sidste line ændres til: af kassereren, for·
manden eller næstformanden, dog to i forening.
§ 4, stk. 3. Hele stykket udgår.
Forslaget blev vedtaget.
§ 4, stk. 4. Ændres til: 1/1-31/12.
Forslaget blev vedtaget.
§ 5, stk. 4. F'illgende udgår: og mindst
halvdelen af foreningens medlemmer. Endvidere udgår sidste sætning af dette stykke.
Forslaget blev vedtaget.
§ 5, stk. 5. Ændres til: januar, første
gang 1950.
Forslaget blev vedtaget.
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§ 6, stk. L Ændres til: foreuingeu ledes
af en bestyrelse bestående af l medlem for
hvert påbegyndt antal af 35 medlemmer
respektive PHILIPS, ASAS og POPE.
§ 6, stk. 4. Ordet "service" udgår.

efter foreslået, at forslaget skulle tages op til fornyet drøftelse. senere.
Forslaget blev derpå forkastet.
§ 6, stk. 6. Sætning 2 ændres til: Formand og bestyrelse vælges for 2 år, dog således at halvdelen afgår på lige årstal og
den anden halvdel på ulige å rsta!.

Hr. Bøg, Service,
protesterede
mod sidstnævnte
forslag, idet han
hævdede, at sålænge Service ikke var
flyttet sammen med PHILIPS, burde
de have en repræsentant
i bestyrelsen. De var i Service af den opfattelse, at denne afdeling blev holdt
uden for. Hr. Aarup afviste denne
påstand, idet bestyrelsen altid ville
tage hensyn til Serviceafdelingens
ønsker, men Service var ingen selvstændig forretning, den var en del af
koncernens afdelinger. Service havde ret til at stille en kandidat. Imidlertid var der en vis uligevægt i Serviceafdelingen, idet der var 12-13
teknikere og 20 almindelige kontorfunktionærer,
og det ville derfor
være rimeligt, om der det ene år sad
en tekniker og det andet år en almindelig kontorfunktionær i bestyrelsen.
Der er ingen, der siger, at
Service absolut skal have et medlem
i bestyrelsen. Hensigten er at vælge
et medlem for hvert påbegyndt antal
af 35 medlemmer indenfor henholdsvis PHILIPS, ASAS og POPE. Service
turde være forvisset om, at man altid ville være lydhør for deres ønsker. Hr. John Petersen fra Service
bad derfor om at få ordet. Hr. Petersen sagde, at det var med en vis
bitterhed, at de konstaterede i Serviceafdelingen, at man forsøgte på at
fratage dem deres repræsentant i bestyrelsen. Han opfattede personaleforeningen
som et kontakt-organ
imellem personalet og firmaet, og sådan en kontakt var kun mulig for
begge parter, når der fandtes en repræsentant i bestyrelsen fra Service,
sålænge denne afdeling ikke var under tag med PHILIPS. Det blev der-

Hr. Jallov foreslog, at formanden
skulle sidde i 2 år, og bestyrelsen ellers afgøre, hvem der skulle sidde i l
og hvem i 2 år.
Forslaget blev vedtaget.
Man gik derefter over til pkt. 5 på
dagsordenen: Valg af formand.
Den afgående formand, hr. Aarup,
udtalte: Det er sikkert dem allesammen bekendt, at jeg ikke længere ønsker at fortsætte som formand for
PAP. J eg har taget min tørn i 2 år,
og det må derfor være på tide, at der
kommer en ny mand til. Det har været overordentlig vanskeligt at finde
frem til en mand, som ville påtage
sig dette hverv. Størsteparten
af de
henvendelser,
vi har foretaget, har
været resultatløse. I 11. time kom
der et lyspunkt, idet en mand, som
vi tidligere havde tænkt på, nemlig
hr. Paul Schrøder fra commercielt
lager, ville stille sig til rådighed. Første gang vi tænkte på hr. Schrøder,
var vi klar over, at han ville være en
god mand. Han er dog ung i gårde,
men da vi skulle have en formand,
måtte vi sætte os ud over denne spekulation. Måske kun få kender Poul
Schrøder, men de personer, som kender ham, ved sikkert, at han er manden, som vil kunne gå i spidsen for
foreningen. Jeg vil derfor henstille
til Dem, at De, når De tager i betragtning, hvor vanskeligt
det har
været at finde frem til en mand, enstemmigt vælger hr. Schrøder og således give udtryk for Deres taknemmelighed over, at netop han vil gå i
spidsen for PAP. J eg vil benytte lejligheden til at sige Dem tak, fordi
8

De i 2 år har haft tillid til mig som
formand i foreningen. Jeg takker også direktionen for det samarbejde, vi
har haft i de forløbne år. Jeg håber
ikke, at vi har skuffet direktionen
eller medlemmerne
alt for meget.
Jeg henstiller endnu engang til Dem
at tage godt imod hr. Schrøder som
formand.
Denne tale efterfulgtes af stærkt
bifald, hvorefter
hr. Jallov forespurgte, om der var andre forslag til
formandsposten. Da dette ikke syntes at være tilfældet, blev hr. Paul
Schrøder budt velkommen som formand.
Hr. Schrøder takkede for valget
og udtalte, at det jo var et lidt hårdt
job at gå til, da man havde set hvilket arbejde, formand Aarup havde
udrettet i de forløbne 2 år. Der var
da også opnået gode resultater både
rent personalemæssigt,
sportsligt og
selskabeligt set. Hr. Schrøder håbede, at den tillid medlemmerne havde
vist den afgående bestyrelse,
ville
blive overført på den nye, og at han
ville bestræbe sig på at skabe et godt
samarbejde mellem personalet og direktionen til gavn for firmaet og
funktionærerne.

36, Lund 36, Iversen 24 og B. Matthissen 20.
Ing. Iversen og B. Matthissen blev
derefter 1. og 2. suppl. henholdsvis.
For ASAS blev C. C. Petersen, Sv.
Aa. Damsbo og Erik Bindrier valgt
uden afstemning.
Frk. Christensen hos POPE fik 10
stemmer, Nicolaisen 5 og Knudsen 5,
der blev derefter foretaget lodtrækning mellem Nicolaisen og Knudsen,
som blev valgt.
Der blev således ialt valgt 10 bestyrelsesmedlemmer
l formand.
Pkt. 7 på dagsordene var valg af
revisorer. De afgående var O. Ross
og E. Dyhdahl, som begge modtog
genvalg.
Under pkt. 8 "Eventuelt" på dagsordenen blev der foretaget afstemning om medlemmerne skulle medtage en ledsager til vinterfesten den
26. november. Dette forslag blev
stemt ned.
Mødet hævet!
H. c. J.

+

Straks efter generalforsamlingen
konstituerede
bestyrelsen
sig som
følger:
Næstformand: Emil Nielsen.
Kasserer: E. Bindner.
Leder af festudvalg: John Petersen.
Redaktør:
Paul Schrøder.
Samrådsudvalg :

Frk. Christensen, K. Bøge og A.
Fischer blev udtaget til stemme udvalg. Derefter fulgte dagsordenens
pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
De afgående var: B. Matthissen, W.
Hoverby, H. Bøg, C. C. Petersen, Frk.
Ellehammer, B. Ørum og V. Borella.

P. Schrøder, Emil Nielsen, B. ørum.

Uddrag af formandens beretning
Formanden fastslog straks, at resultaterne af foreningens arbejde i
dens første to år havde vist, at foreningens beståen er af allerstørste
betydning for såvel funktionær som
firma. Formanden fortsatte:
Vi er nu ude over den tid, hvor afgørelsen af personalets
forhold blev
ensidigt behandlet. Selvfølgelig kan
resultaterne af alle forhandlingerne

Hr. B. Matthissen. Ørum og C. C.
Petersen var villige til at modtage
genvalg. Følgende blev derefter opstillet for PHILIPS: B. Matthissen, B.
Ørum, Frk. Kornbeck, Ing. Iversen,
Emil Nielsen og N. Lund. (John Petersen fra Service var valgt). Stemmerne fordelte sig som følger: Frk.
Kornbeck 49, Emil Nielsen 43, ørum
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ikke være lige indbringende for
funktionærerne,
men i det store hele
synes jeg, at de sager, vi har drøftet,
er blevet løst på tilfredsstillende
måde.
I november sidste år blev dyrtirlsspørgsmålet indgående drøftet. Fra
foreningens side havde vi grundigt
gennemarbejdet dette problem, men
det skal med det samme siges, at intet er vanskeligere at drøfte end netop lønspørgsmål. Vi var forberedt
herpå, og resultatet blev da heller
ikke en forhøjelse af dyrtidstillæget.
Derimod lovede ledelsen ved den forestående gageregulering at gennemgå de enkelte gager med betydelig
større alvor end tidligere, idet man
erkendte, at der godt kunne være
visse skævheder. Vi ved, at den grundige gennemgang har givet gode resultater for en stor dels vedkommende. I virkeligheden
kan man ikke
sammenligne gageniveauerne i forskellige
firmaer,
idet de enkelte
funktionærers funktioner er vidt forskellige. Ligeledes kan man heller
ikke sammenligne
dyrtidssatserne,
idet nogle firmaer har reguleret dyrtidstillægene, og andre har reguleret
grundlønningerne. Fælles for alle er
så det - er de enkelte tilfredse med
den totalløn, de arbejder for, eller
mener de, at de er mere værd? Det
er et individuelt spørgsmål, som vor
forening ikke kan blande sig i. Her
må det overlades til de enkelte at få
det mest mulige ud af det, og det
kan kun ske ved personlig indsats i
det daglige arbejde. Alt for mange

heder for at tilfredsstille [unktionæterne. Måske vil de mange, der beskæftiges ved administrationen, sige,
at de ikke kan gøre noget, for at omsætningen skal stige det passer
dog ikke, for jo hurtigere administrationen arbejder, jo mere lettes
arbejdet for de kommercielle afdelinger. Derfor vil jeg henstille til
hver enkelt om at tage fat på arbejdet med interesse - således, at firmaet kan se, at der er stor forståelse
fra funktionærerries side. F Ol" at
komme tilbage til dyrtidsspørgsmålet kan jeg sige, at ingen beklager
kapløbet mellem priser og lønninger
så meget som Iunktionærerne, men
på den anden side må disse i lighed
med andre lønmodtagere også have
mulighed for at søge kompensation
for prisstigninger, for ikke at blive

Forfordelt.
På et samrådsmøde blev det vedtaget, at eventuelle jubilæumsgaver
ved 10 års jubilæum anbringes på
kapitalforsikringen, og ved 25 og 40
år efter jubilarens ønske på samme
måde eller på alderspensionen
eller
i obliga tioner eller sparekassebog,
som man så får rådighed over ved
fratrædelse.
Interessekontoret
har flere gange
været på tale. Da personalet i sin tid
skulle tage stilling til spørgsmålet,
om man ønskede et sådant kontor,
blev der sagt nej. Imidlertid arbejder firmaet faktisk med et interessekontor, som dog fortrinsvis formidler lån, hvis funktionærer af en eller
anden grund har behov herfor det kan være p. gr. af sygdom, dødsfald
eller
andre vanskeligheder.
Hvorvidt man skal udbygge et in teressekontor
omhandlende pengeforvaltning, opsparing, lån, ved jeg
ikke, men jeg vil anmode dirigenten
om, under eventuelt, at foretage en
afstemning.

funktionærer viser intet personligt
initiativ, de arbejder blot som maskiner, som ikke interesserer sig en
døjt for firmaets problemer. Hvis
hver især arbejder med det forbillede at øge firmaets omsætning, vil
resultaterne ikke udeblive, for herved gives der firmaet større mulig10

•

mente vi ikke endnu at kunne stille
forslag. Iøvrigt kan det oplyses, at
denne organisation har udrettet et
betydeligt arbejde for funktionærstanden i det sidste år, således har
den fået gennemført forskellige forbedringer
i funktionærloven.
Den
arbejder for tiden på at få en lønningsoversigt for kategorierne:
assistenter, overassistenter og Iuldmægtige, og når dette arbejde er tilendebragt, vil de tilsluttende foreninger
kunne føre en vis kontrol med firmaernes lønningspolitik.
Jeg føler
mig derfor overbevist om, at vor forening absolut står sig ved fortsat at
være tilsluttet C.D.F.
Vi har i juni igen drøftet lønsituationen, og det tør nok antydes, at aldrig har en forhandling med ledelsen været så trist. Man kunne ligefrem mærke på deltagerne, at dette
var en alvorssag, som ikke ligefrem
satte humøret op. Sagen behøver sikkert ikke belyses yderligere, da kommentarer fremgår af PAP-Æskens to
sidste numre.
Udover de omtalte sager har jeg
deltaget i et stort antal møder med
personalechefen
ang.lønforhold
og
andre spørgsmål, og jeg må sige, at
vi som regel altid er kommet til enighed. Flere og flere medarbejdere lader da også foreningen
tale deres
sag, og jeg må tilstå, at ingen er blevet snydt med resultatet.
Da dette er min sidste beretning
som formand for foreningen, vil jeg
gerne her takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde.
Det er ikke altid, vi har haft samme
tanker om en sag, men alt er dog
ført frem uden uvenskab. Ligeledes
vil jeg takke medarbejderne i reklameafdelingen
for deres medvirken
ved fester og ved bladet. Og til slut
en tak til hr. Jallov for det gode samarbejde, vi har haft.

For at orientere nyansatte om PAP
og dens formål, udpegede bestyrelsen et af sine medlemmer til at konsultere enhver nyansat. Om det har
virket tilfredsstillende,
ved jeg ikke,
men jeg håber, de nyansatte vil føle
sig hjemme hos os.
Igen i år har vi startet et ferielotteri, dog med noget ændrede regler.
Desværre er tilslutningen
ikke så
stor i år, som sidste år. Grunden hertil kender jeg ikke, men mon ikke
det skyldes glemsomhed ? Det kan
nås endnu, så mas bare på kassereren.
Vi har i bestyrelsen drøftet et forslag om ændring af arbejdstiden til
9-16,30, men da det ikke tiltalte
bestyrelsesmedlemmerne,
blev det
. droppet.
Gennem den hollandske forening
købte vi et antal billetter til en filmsforestilling i Grand teatret. Dette arrangement
blev en fiasko dog
mest p. gr. af, at sommeren så pludselig satte ind. Derimod blev billetterne til fiffer-revuen revet bort, og
et arrangement som dette kan roligt
gennemføres hvert år.
Som De sikkert kan huske, fik vi
ved forhandling med direktionen ret
til at henvise ældre medarbejdere til
nærmere drøftelse med ledelsen om
deres pensionsforhold. En del af disse medarbejdere nærmer sig nu pensionsalderen,
og det kunne derfor
være rart for dem at vide, hvor meget firmaet ville give i tilskud til deres pension. Dette har været prøvet
i praksis og givet medarbejderen
fuld tilfredshed.
Centralforeningen for danske funktionærorganisationer
afholdt i maj
en kongres. Vor forening var blevet
opfordret til at stille et emne til hovedbestyrelsen. Da vi imidlertid endnu et stykke tid ønskede: at se, hvorledes denne organisation
arbejder,
11
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Høgberg [oluuisen, Børge, repr æseutaut
i
ASAS, f. 23. S. 1907 i København. Realeksamen fra Fr. Barfoeds skole. Efter l års
elevtid hos Marius
Mulvad blev ban d.
1. maj 1925 ansat
som kontorelev hos
ASAS. Efter elev tiden assistent i Silkeborg afd., og derfra til Aalborgafcl.,
hvor han blev lagerforvalter og så småt
begyndte at arhejde
som
repræsentant.
Flyttede i sommeren 1940 til Haderslevafd.,
hvor han siden har arbejdet som repræsentant med sydjylland som distrikt. Høgberg
er gammel spejder - deltog bl. a. i jamboreen i England - og føler De Dem fristet
til at få opfrisket et rigtigt tjikker-Iikker,
kan det ske på telf.
Haderslev 3270.

LOKALIA

delampefabrik i England, vistnok i \Villesden. En hollænder ved navn Goosens, som
arbejdede sammen med Pope, formåede
denne til i 1889 at starte en glødelampefabrik i byen Venlo i den sydøstlige del af
Holland.
Selskabet,
som oprindelig hed
Pope & Goosens, fik ret hurtigt navneforandring til N. V. Pope's Metaldraadlampenfabriek. I begyndelsen af 1900 trak englænderen sig ud af foretagendet og selskabet
overgik helt på hollandske hænder. Hele
g lødelampeus udvikling fra kultrådslamper
indtil den lampe, vi kender i dag, gjorde
selskabet med, og nogle år før krigen optoges desuden produktion af trådprodukter i
mange forskellige former, som det i dag
forsyner PHILIPS og alle dets dattervirksomheder over hele verden med. I 1921 ansatte
firmaet en håbefuld ung mand ved navn
Weste'fhuis. Samme år kom Pope lamperne
til Danmark og blev solgt gennem 3 forskellige generalrepræsentanter, hvoraf den
ene var Ludv. Phillipsen (POPEs fhv. direktør - nu bestyrelsesmedlem). I begyndelsen af 1926 blev Westerhuis til sin store
skuffelse sendt til POPEs svenske filial i
Gøteborg, og det til trods for, at han havde
gået og regnet med at komme til et eller
andet fjernt og eksotisk land. Den 1. maj
1927 betrådte han for første gang dansk
jord for at begive sig til krystalpaladset,
hvor POPE Lampen A/S (senere POPE A/S)
med L. P. i spidsen havde resideret siden
1/7 1926. Ved ankomsten fik B. W. tildelt
titlen prokurist, i praksis var han altmuligmand. Han beholdt imidlertid titlen til
31/12 1947, da direktør L. P. fratrådte og
overlod Westerhuis sin stol. I dag handler
POPE med lamper, radio, tråd, lysstofrør
og armaturer, og omsætningen, der det første år var på små 300.000, er steget til godt
5 millioner ....
Manden i direktørstolen,
som nærer en levende interesse for opadstigende grafiske kurver, fortæller løst og fast
om årene, der er gået, og belyser i små,
korte glimt den udvikling, der har fundet
sted. Efterhånden glider samtalen over på
andre emner, og tilsidst læner han sig helt
tilbage og fortæller med velbehag i stemmen om det lille sommerhus på landet, hvor
en god cigar smager allerbedst. Lokal. 401.

We'terhuis, B., f. 12. 9. 1905, Direktør,
Pope. PHILIPS og ASAS udvikling kender
vi alles ammen nogenlunde, men hvad ved
De om POPE? Nej, der kan De selv se. Det
var også det synspunkt, vi anlagde, da vi
fandt ud af, a t der denne gang skulle præsenteres en hel række POPE medarbejdere, og vi begav os
derfor til åstedet for
at opsøge direktøren
himself. Vi blev vist
ind i et stort lyst
kontor med et dejligt tæppe - Smyrna skulle vi tro på gulvet, et kæmpeskrivebord og lyse
muntre gardiner. Vi sank ned i en blød stol
og bad B. W. fortælle lidt om POPE og sig
selv. Westerhuis, del' er hollænder af fødsel og ser amerikansk ud, fikserede os gennem de skarpslebne brilleglas, strøg sig eftertænksomt om hagen og begyndte at berette.
POPE har sit navn efter en englænder
Pope, som i slutningen af 1800 dreven glø12

.

Andersen, N. M., f. 6. 2. 1885, repræsentant POPE, bosat i Aarhus. Udlært som mekaniker ved telefonfabriken i Horsens. Arhejdede
derefter
i
en årrække som elektriker og mekaniker
hos DSB i Aarhus.
L 6. 1926 fik Ludv.
Phillipsen fingre i
Andersen og snart
berejste denne i en
SOS (Stå op og styre = Ford 1923)
hele hovedlandet og
solgte POPE produkter. Den allerførste dag solgte han fol'
kr. 10 og knækkede SOS'ens forfjeder. Men
den jydske stædighed fornægter sig aldrig,
og i dag er POPE-Andersen en institution
og ven med hele kundekredsen. Besættelsen
kostede ham 15 kilo, men genoplivede den
gamle kærlighed til cyklen. Hobbies gennem årene (kronologisk)
gymnastik, skydning, fodbold, fri idræt, kone, hjem, børn,
sviger- og endelig børnebørn. Aarhus 2685.
Jensen, Ephraim; f. 28. 10. 1893, afdelingshestyrer for POPE A/S, Vestergade 68,
Odense. Præliminæreksamen fra universitetet i 1912. Lærte 1912-1915 ved kontor og
lager i Hyslinge. Handelsskoleeksamen
1915. Militær tjeneste på regimen ts- og
intendantskontor fra
1916-17. Bogholder
hos ingeniør Axel C.
B. Linde, Odense,
fra 1918-25. Den L
juli 1926 begyndte
han som repræsentant hos POPE, og
siden 1927 hal' ban på sin faderlige måde
forvaltet det POPske pund på Fyn. Studerede under krigen jura i sin fritid og hestod
i 1943 mæglereksamen.
Særlige interesser:
Litteratur, sjældent porcelæn og kunst. Har
en meget fin næse, når det gælder om at
opsnuse rariteter til sin omfattende samling; det er ikke få vaser fra mingdynastiet
og tallerkener fra Ludvig den XIV's tid,

Manuskripter

NB

til

PAP-æsken

må være redaktionen
senest

i hænde

den 5. i hver måned

han har fundet på de mærkeligste steder og
dermed reddet fra en forsmædelig skæbne.
Endvidere el' han er stor finsmager, når det
gælder kaffe. Han fremstiller selv den ædle
drik på ægte arabisk maner og med et håndelag og en. følelse, del' ville få enhver Mnsrapha til at blegne af misundelse. Man hal'
ikke været i Odense, hvis man ikke hal' set
H. C. A.s hus og smagt E. J.s kaffe
.
Odense 6053.
Jørgensen, Axel, f. 25. 9. 1883, rep ræsentant, POPE. Nedenstående lille opbyggelige
beretning kan med rette kaldes "Den, der
ler sidst o.S.V... ". Det begyndte med, at vi
fik at vide, at Jørgensen skulle ud at rejse.
Fol' at få pumpet ham inden, ringede vi til
hans pr iva tur og fik
af fru Jørgensen at
vide, at han kunne
træffes den følgende morgen mellem
8,30 og 9,30. Vi ringede præcis
8,30,
men advarslen havde virket, og J ørgensen var væk. Det
var i det øjeblik mens vi sad lige
midt i hrudstykkerne af vore hristede illusioner - at vi fik det geniale indfald at
in tecviewe fruen, og vi spurgte: Hvordan el'
han hjemme?
Jordens hedste - ja, faktisk den ideale
ægtemand.
Kan De få ham op om morgenen?
Ork jo, han er altid frisk.
Fortæl os lidt om ham.
Han er uddannet maskiningeniør fra Mittweida i Sachsen, har været 2 ål' på en maskinfabrik i Esbjerg og 14 år hos F. L.
Smidth. Den 1. 7. 1926 kom han til POPE,
og han herejser Sjæll and og Lolland-Fulstel'.
Har han laster?
Nej, d.v.s. han ryger ikke, men spiller
kegler, og jeg hal' et farligt mas med at
pudse alle pokalerne. Endelig spiller han
violin og maler - han er rigtig ferm med
pensel og palet.
Og så lige til sidst: Hvad synes De om
det forhold, at ægtefæller ikke kommer med
til personalefesterne?
J a, det kunne godt ændres, men det synes
mændene som regel aldrig, så den tror jeg
ikke meget på.
Tak skal De ha'. Selv tak. Farvel.
Hr. Jørgensen
Fru Jørgensen ...•.........

Lokal 414.
Sundby 2910.

daw Søeborg". Unddrager sig al jordisk retfærdighed ved ikke at kunne' træffes på nogen telefon.

Ravnkilde, H., f. 14. 10. 1897, POPEs lampelager. Kom efter endt skolegang hjemme
i Aalborg i lære i en af hyens manufakturforretninger,
hvor
han blev i 10 år. En
skønne dag begyndte han imirllertirl at
føle sig utilfreds med
forholdene, tog en
rask beslutning og
rejste på lykke og
fromme til København. Her finder vi
ham den 25. august
1922 i færd med at
overhevise Ludv. Phillipsen om, at han Ravnkilde altså - i firmaets egen interesse
burde ha' et job. Det lykkedes, og i årene,
der er gået, har Ravnkilde udført et stort
arbejde i oplysningens tjeneste .. Hans humør er uopslideligt,
og han er ekspert i
sjove påhit. Har hus i Gentofte, som sluger
det meste af fritiden, men får dog som oftest tid til at læse lidt sprog og danse en
smule. .
Lokal 411.
Harald Jørgensen,
nr. 6 juni 1948.

ASAS,

Kuntz, Nis S., f. 17. 4. 1902, overassistent,
lampeafdelingen. Realeksamen i Åbenrå.
Shipping lære i København. Soldat i Odense og derefter l års ansættelse i et rederi i
Hamburg. Efter tilbagekomsten til København arbejdede Kuntz i 4 år hos NOMA, og
d. 16. febr. 1928 begyndte han som korrespondent i ASAS'
lampeafdeling. Overflyttedes
ved omvæltningerne i 1940
til PHILIPS, hvor han
bed sig fast og har
været siden. Men til
trods herfor har han
bevaret sin sans for
humor og fortæller
gerne om hændelser, hvor han mere eller
mindre ufrivilligt har haft hovedrollen. Således købte han engang på en rejse i Tyskland et par hyperelegante benklæder i en
meget eksklusiv forretning. Der skulle imidlertid foretages en lille ændring, og forretningen lovede at sende benklæderne hen på
Kuntz hotel. Pakken kom få minutter før
toget skulle gå, og blev stoppet ned i kufferten. Da toget nærmede sig grænsen, entrede Kuntz toilettet i den agt at udskifte
de gamle noget miserable ,permissioner med
de nye og på den måde slippe for at betale
told. Han kastede de gamle ud af vinduet,
åbnede pakken og fandt .... en jakke.
Skæbnen har faktisk altid haft et godt
øje til Kuntz, i sin tid, da han spillede
håndbold, fik han et åbent kraniebrud, og
forleden - under et forsøg på at besejre
cindersbanen - var resultatet en brækket
arm + talrige hudafskrabninger. Derfor går
Kuntz heller aldrig i Tivoli uden for alle
eventualiteters skyld at bevæbne sig med
paraply. Så nu forstår De formodentlig, at
Kuntz ikke vil opponere, hvis De ringer
ham op. Han vil blot tænke - skæbnen
ville det.
Lokal 343.

se PAP-Æsken

Søeborg, Aksel, f. 26. 3. 1910, repræsentant,
ASAS. Hvis Søehorgs vogn gik i stykker
klokken 3 om natten på ligegyldigt hvilken
landevej i Jylland, og en mand kom forbi,
ville
denne
sige:
"Godaw
Søeborg".
Men vejen til herømmelse er lang.
Søeborg begyndte 1.
8. 1927 hos Axel
Schou som kontorassistent, men blev
hurtigt
overflyttet
til serviceafdelingen.
Udkommanderedes i
1930 til Silkeborg,
hvor han på en gang var serviceassistent,
lagerforvalter og oplandsrepræsentant! Fra
1939 har han udelukkende helliget sig opgaven som radiosælger i midt- og nordjylland. Kan med god samvittighed se tilhage
på en glorværdig sportsmandskarriere med
hånd- og fodholdkampe i ind- og ndland ja, han har sågar spillet fodbold i Island
med KFUM's landshold - idrætsmærker i
ædle metaller etc. Er stadig 100 % sportsmand i det omfang, 'der bliver tid til, d.v.s.
1%.
Søeborg elsker familielivet og de landlige glæder og ser med forventning hen til
den dag, da han kan købe et lille hus langt
borte fra alfarvej og folk, der siger: "Go-

Petersen,
Edvin A.,
lagerforvalter, f. 4.
5. 1904 i København.
Realeksamen fra Haderslev katedralskole. Efter en læretid
i A/S Elektromateriels Haderslevafd.,
kom han til sagfører P. A. Madvig i
Toftlund, Sønderjyl14

rius Mulvad og andre, 2 år i Elektromekano
A/S, kom han den 1. aug. 1929 til PHILIPS
A/S som ingeniør og salgschef for tonefilmog forstærkerafd. overtog d. 20. nov. 1933
jobbet som afdelingsbestyrer
i haderslev,
hvor han siden har gjort tjeneste. Hauge er
en af de stille i samfundet og så vidt vides,
kan kun økonomiske diskussioner hringe
ham i affekt. Han tilslutter sig den lille
skare som hyldet' p rincipp et: "når der først
er slået hul på en 25·øre, er der ikke meget
igen af den
Haderslev 3270.

land, hvor han heusled
2'/2 år med fogedforretuinger
som speciale,
blev han d. 1.
maj 1928 ansat som assistent
hos AS AS i
København,
men allerede
d. 15. nov. 1928
forflyttedes
han til Haderslev
afd., og blev
samtidig
forfremmet
til Iagerforvalter'
i afdelingen. Denne stilling hestrider
han fremdeles med stor dygtighed
og til glæde for
kunderne
i det store oplaud. Edvin Peter-

sen er en lun og hyggelig fyr, hvem denne
verdens træskhed går fuldstændig over hovedet. På en tur til Malmø i sommer stod
hall helt rådvild, fordi en bror i Sverrig
havde forstrakt ham med et beløb i svenske
kroner, der helt oversteg hans forven tninger. Han anede ikke; hvad han skulle med
alle de penge. Vi val' højsindede nok til a t
hjælpe ham ud af klemmen. Forespørgsler
om evt. yderligere overflod af det svenske
mammon kan rettes til ....
Haderslev 3270.
Fru E. Hansen,
juni 1948.

POPE, se PAP-Æsken

Selig, P., f. 26. 8. 1906, direktør, ASAS. Tilbragte en stor del af sin barndom på Ærø
i sin onkels præstegård og lærte allerede
tidligt at sætte pris på den livs rytme, som
kun kendes af folk, der er fortrolige med
tilværelsen på en
stor gård. Nå, barnet hlev yngling og
kom i lære hos firma Waagepetersenjern, stål, værktøjog her udvikledes
ynglingen til mand.
Forlod efter nogle år
som korrespondent
dette firma til fordel for Axel Schou,
hvor han 10. L 1929 begyndte som korrespondent og assisten for P. M. Blev i 1931
udnævnt til salgschef og nu fulgte nogle
travle år, uden at han dog glemte barndommens røvertogter "hjemme" på gården.
Og i 1939 købte han selv en ver-itabel- bondegård med køer, grise, heste, udendørs
pumpe og vejrhane. I 1940 fik Selig titlen
pr ok ur ist og fra 1943 til 1945 opholdt han
sig nødtvungent i Sverige. Da ASAS administrative udskillelse fra PHILIPS fandt sted,
blev der hos ASAS oprettet en ny stilling
som direktør, og dette job tiltrådte Selig
L L 1948. Gården er der ikke tid til mere,
den er da også solgt igen, men dermed være
ikke sagt, at Selig definitivt har opgivet at
blive godsbesidder
Lokal 375.
Er meget vanskeligt at træffe, idet han
næsten altid er til møde og fortrinsvis
hos
PHILIPS!
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Nørlev Nielsen, Karen Margrethe, frk., f.
medio juli, hovedkasserer,
ASAS. (Henstiller, at man ikke benytter titlen. kassererske, hvilket hermed
kundgøres til offentlig efterretning). Begyndte i et sko tøjsforetagende, men ku'
ikke li' læderduften
og tog derfor mod
et tilbud om ansættelse i ASAS p risafdeling. Her startede
hun 1. nov. 1928 og
har siden med små
mellemrum byttet sin ASAS-kontrakt ud
med en PHILIPS og omvendt. Som det fremgår af overskriften, er residensen for øjeblikket forlagt til ASAS. Karen Margrethe
er ivrig svømmerske - undskyld svømmer,
og koncernens store håb ved den. næste
Olympiade. Hun har en udpræget smag for
hjemmeliv, kan lide at stoppe strømper,
spille bridge og læse.
Lokal 389.
Hauge, Jens Peter,
ingeniør, repræsentant hos ASAS, f. 30.
9. 1893 i Skærbæk i
Sønderjylland. Realeksamen fra Ribe
katedralskole,
og
elektroingeniør
fra
Mittweida. Efter 4
år i A/S Elektromateriel, 2 år hos Ma-

C. J. Jacobsen,
8 angust 1948.
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MEDDELELSE FRA P.P. F.
Fratrådt:
30. okt. 1948 Frk. Annelise Nielsen,
ling, indkøb.
l;'

lær-

doubleparret
E. Larsen - S. Schou at
klare grejerne. De øvrige sejrherrer var
Thorsing og Eggert Andersen i single
og double samt B. Larsen i single.
Desværre forløb matchen ikke uden
uheld, idet frk. Petersen, ASAS var så
uheldig at forstuve den ene fod. Vi håber dog ikke, det er så slemt, og at vi
snart igen ser frk. Petersen på banen.

PHILIGRAN
Bent Clemmensen, ASAS,der for tiden
aftjener sin værnepligt som marinesoldat, rejste den 16. okt. til Grønland,
hvor han skal gøre tjeneste som skrIver på marinestationen. Han bliver på
Grønland til marts 1949, men vi håber,
han husker sproget, når ban vender
tilbage. Sikke foredrag vi så kan få
med: Hej klikkllih - bommelom - igvitut, lille bjørn være død, være skudt,

SIDSTE NYT

•

Den 1. november har PAP's formand
H. Chr. Aarup været ansat hos ASAS
i 10 år. Han har i den forløbne tid været med til lidt af hvert. Via kørselsafdelingen blev han direktør MIkkelsens
assistent og senere leder og lejlighedsvis repræsentant i normallampeafdelingen for til sldst at havne som chef
for ASAS indkøbsafdeling. Bedst kendt
af de fleste medarbejdere er han måske som personaleforeningens formand.
Her har han gjort en betydelig indsats
for samtlige medarbejdere. Hans fornemste indsats er utvivlsomt hans stadige arbejde for gennemførelsen af den
pensionsordning, vi nu har, og som bortset fra stats- og kommunale pensionsordninger rangerer blandt de
bedste i landet. Når Aarup nu samtidig
med sin 10 års dag har ønsket at træde tilbage fra formandsposten i PAP,
skal der i vor lykønskning og gode ønsker for fremtiden indfleltes en tak for
den måde, han har ledet foreningen på
dens første famlende vandring i livet.

Sporten
Endelig
Mon ikke datoen 7. 10. 48. vil blive
husket længe af spillerne på vort 2. hold
i C-rækken, idet de denne dag vandt
deres første sejr.
Dette skete i matchen mod Rederiet
Lauritzen, som vi slog med 5-3 i en
god og meget spændende
kamp. Der
var stor spænding
om udfaldet lige til
den sidste. kamp, da denne var afgørende for om resultatet skulle være uafgjort; eller om vi. kunne gaa hjem med
en sejr. Det lykkedes
imidlertid
for

Hvis De ser godt efter i den lille ramme
nederst på denne side, vil De se, at der er
dukket et helt nyt navn op. Og var De t i]stede ved generalforsamlingen ved De, at
dette pseudonym dækkel' over PAP's nye
formand. Han vil med
nogle velvalgte ord
præsentere sig selv i
næste
nummer
af
PAP-æsken.
Men vi
går ud fra, at vore læsere ikke er mindre
nysgerrige i det foreliggende tilfælde end sædvanlig og har derfor fundet det rigtigst at hringe følgende
afsløringer.
Navn: Paul V. Schrøder.
Art: Tilhører naturens muntre sønner.
Karakter: Formand, redaktør og forhenværende hokser (så vi siger ikke noget).
Udseende: Bredskuldret
og højde a la
de Gaulle.
Generalier:
Opvokset på 0sterbro. Realeksamen 1925. Udlært i kaffe en gros. Soldat ved flyverkorpset 28-29. Ansættelse
hos Siemens 1929. Lagerforvalter samme
sted fra 1938-46.
Begyndte hos PHILIPS
(kommercielt lager) 1. september 1947.
Nuværende
beskæftigelse:
Forbindelsesled mellem de kommercielle lagre og do.
afdelinger.
Laster: Proportionale med vægten.
H obbies: Datid: roning, hoksning, fodhold, badminton og atletik. Nutid: svømning, solhade, gymnastik.
Adskiller sig fra mængden ved: at være
viking. Går i vandet hver morgen 6,45 hele
året rundt. Optræder offentligt een gang
om året, nytårsmorgen i Hellerup havn.
Lokal: 9-33.
Ansvarhavende
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redaktør:

P. V. Schrøder
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