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PERSONALEBLAD FOR PHILIPS-ASAS-POPE 



PHILIPS: 

1. jan. 1951 Thomas over ass., 
cand oecon, afd. statistik. 
1. febr. 1951 Hugo Pedersen, overassi 
stent afd. H.B. 
l. febr. 1951 Egon Hansen, civilingeniør 
afd. television. 
1. febr. 1951 Henning Drejer, civilinge 
niør afd. telecommunication. 

_:L eb e. 1951 Preben Hauerberg Søren 
~ assisteri -afa. .B. 
ASAS: 

1. jan. 1951 Hugo Bekkevold, ingeniør 
helysnings afd. 

POPE: 

15. decbr. 1950 frk. H. Vistrup. 
1. jan. 1951 vikar fru U. Clauson-Kaas 
fast ansat. 

Fratrædelser: PHILIPS: 

15. decbr. 1950 Kurt Thunbo, L.K. 
31. marts 1951 Gunnar Petersen, Jager. 

ASAS: 

31. marts 1951 ingeniør A. Bengtsen, tek 
nisk afd. 

POPE: 

31. decbr. 1950 H. Hannibald. 
31. jan. 1951 frk. H. Winther. 

Omflytning: 
3. jan. 1951 kontorlærling Henning Chri 
stensen fra PHILIPS lagerkontor til Aal 
borg lager. 

ASAS: Udnævnelse 

1. jan. 1951 Ove Alst rup , radioafd., fuld 
mægtig. 

PHILIPS: Rettelse: 

Ved en fejltagelse var afdelingschef, ci 
vilingeniør J. Bisgaard's titel i sidste num 
mer af PAP-æsken angivet som afdelings 
leder. 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 30. januar 1951 afholdes 
ordinær generalforsamling i PAP. 
Referat i næste nummer. 

FRU FORTUNAS VEJE 
er uransagelige 

Blandt 92 indkomne bes •. arelser hle •. 
udtrukket .••. indere (Nt san.n.e firma! ! 

Mandag den 8. januar blev vinderne i 
P AP's silhouetkonkurrence udtrukket. 
Frøken R. Fagerberg og fru T. \Vorm fra 

Repax foretog under redaktionens kontrol 
udtrækningen, der gav følgende resultat: 
1. præmien, kr. 50.-, fru Inger Jensen, 

Pope 
2. præmien, kr. 25.-, frøken Margot Pe 

tersen, Pope 
3. præmien, kr. 15.-, frøken Else Gunner 

sen, Pope 
og endelig trøstpræmien, kr. 10.-, fru 
Aa. Pih lkjær Christensen, Pope. 

Den rigtige løsning ser sådan ud: 
1. Kay Andersen. 
2. Lund Nielsen. 
3. H. Kristiansen. 
4. B. Matthissen. 
5. E. Bindner. 
6. Sv. Aa. Petersen. 
7. Børge Andersen. 
8. Anni Olsen. 
9. G. Kragfeldt. 

10. Sv. Aa. Damsbo. 
11. H. Rasmussen. 
12. Kamma Christensen 
13. W. Zachariassen. 

Præmierne udhetales 1. februar af P AP's 
kasserer. 

Motorisel"et personale 
En stor konfektionsfabrik i Arnliem. i Hol 

land har løst spørgsmålet om. fremskaffelse 
af arbejdskraft på en måde, der både vil 
knytte personalet fastere til virksomheden 
og få arbejderne til at møde rettidigt. Fa 
brileen. har besluttet at give arbejdere, der 
bor mere end 10 km. fra [obriken, en på 
hængsmotor til cyklen. Og derudover bort 
loddes hver måned et antal påhængsmotorer 
blandt folkene, som bor nærmere, og som 
får et lod i lotteriet for hvert års ansættelse 
i virksomheden. Personalet kan således 
ikke undgå at blive helt motoriseret, og en 
delig har fabrik en oprettet en servicestation 
og lagt sig i selen for at fremskaffe billig 
benzin og reservedele. 
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FABRIKENS 
indkøbsafdeling 

Indkøbsafdelingen er stedet, hvor tele 
fonerne uafbrudt kimer dagen lang, hvor 
de fleste forespørgsler rettes indefra og op 
lysninger indhentes udefra, hvor ordrerne 
bliver afgivet, og hvor utålmodige menne 
sker henvender sig for at få at vide, hvor 
for de varer, "der længe har været i ordre", 
dog ikke kommer, ja, en afdeling, som vel i 
store træk virker tilfredsstillende, men som 
vel egentlig mærker den "lille utilfredshed" 
mest. Alle mennesker er klar over, at der 
er krig i Korea, men det er vanskeligt at 
forklare de fleste, at de ting, de egentlig 
gerne ville have haft i går og beordrer i 
dag, først kommer måske i bedste fald om 
to eller tre måneder. 

Fra venstre ses: indkøbschef Ejner E. Stjer-ne, 
Preben Paulsen, Sv. Aage Lauersen og fru Birthe Jenkins. 

Lederen af afdelingen indkøbschef Ejner 
E. Stjernø prøver med sine medhjælpere at 
opnå det bedste resultat, og få det hele til 
at gå så gnidningsløst som muligt, men van 
skelighederne er mange i dag, mange ken 
der sikkert problemerne: dynamoplader, 
blanke stanseplader, messing, kobber, lod 
detin, papir og bølgepap etc., alt skal skaf 
fes og bliver det også, blot måske ikke til 
den dag, det var ventet. Vi håber i afde 
lingen, at alle dog er overbevist om, at alt 
er forsøgt for at få den rigtige vare til den 
rigtige pris frem i rette tid. Som "højre 
hånd" og hjælper til indkøb af alle varer, 

Endnu et glimt fra indkøbsafdelingen 
med fru Birthe Pedersen længst til venstre. 

der ikke direkte indgår i de varer, der 
fremstilles i fabriken, har indkøbschefen 
herr Preben Paulsen. Det område, hen 
Paulsen skal spænde over, er meget omfa! 
tende, lige fra maskiner, værktøjer, kemika 
lier over in.ventar af enhver art til tænd 
stikker og piberensere, der dog også kan 
anvendes til andre formål end tænde shag 
piber og holde dem rene. 
I fru Lizzie Mathiesen har indkøbschefen 

en udmærket hjælp, der er orden og præci 
sion i hendes afdeling, der omfatter kontrol 
med "papirmøJlen": indgangssedler over 
vareindgange, fakturaer, speditionsnotaer, 
alt skal sorteres, kontrolleres, noteres i kar 
totek, mærkes med priser og så videre til 
p roduk tionsufd elinger ne for atter at samles 
i hendes hånd igen til sidste kontrol inden 
afleveringen til bogholderiet, men ... for 
styr ikke fru Mathiesen omkring den første 
i måneden, for da arbejdes der med sam 
menbidt energi, for at papirmøllen ikke 
skal hlive standset.. bogholderiet skal have 
sidste måneds fakturaer i anerkendt stand 
inden den niende. Til anerkendelse af kon 
cernfakturaer _ der ikke er de mindst van 
skelige _" har fru Mathiesen en glimrende 
hjælp i frn Birthe J enkins, der også tager 
sig af den udenlandske korrespondance, og 
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nål' det kniber, villigt giver et lille nap med 
ved den danske korrespondance og or dre 
udskrivningen, der ordnes af f ru Birthe 
Pedersen. Fru Pedersen tager sig også af 
kartoteker, arkiv e tc., og klarer alt med et 
smil og små kvikke replikker i herligt aa l 
horggensisk tungemål. 

Som ny i "indkøbsfamilien" e r kommet 
herr Svend Aage Lauersen, der har fået 
overdraget det ikke altid lette job, at få 
leverandørerne til at levere på den dato, 
som de små kort i hans kartotek siger. de 
skal. Lad os inderligt håbe, det vil lykkes 
for ham, sikken et I ettelsens suk, del' vil 
lyde fra samtlige afdelinger. EES 

lUe(l(lclelser fOra p. p. F 

PERSONALE CJ/lji 
Tiltrådte: 

1. decbr. 1950 Sv, Aa. Lauersen, indkøb. 

15. decebr. 1950 fru Annie Christensen, 
bogholderiet. 

15. decbr. 1950 Finn Hougaard Christen· 
sen, forkalkulationen. 

15. decbr. 1950 frk. Edith Thorn, tel e 
kommunikation. 

20. decbr. 1950 John W. Larsen, t e lek om 
munikation. 

21. decbr. 1950 fru Jytta Carnell, tele 
fonbordet. 

2. jan. 1951 fru Ingrid Larsen, te lek om 
munik a tion. 

15. jan. 1951 Knud Henry Johansen, t e 
lekomm unika tion. 

Alle københavnere 
har radioapparater 

Og 80-90 pct. elektriske strygejern 
Sjove tal i el-jubilæumsskrift 

I disse dage er det 50 å r siden, de købe n 
havnske el-værkers ingeniørkontor hlev -o p 
rettet. Belysningsvæsenet markerer det 
runde tal med et lille jubilæumsskrift, der 
indeholder forskellige forbløffende op lys 
ninger. 

Sagkundskaben fastslår f. eks., at der i 
dag findes radioapparater i praktisk taget 
alle københavnske hjem. Antallet er endda 
over 100 pct., fordi flere familier har mere 
end et apparat. 

80-90 pct. af forbrugerne har elektriske 
strygejern, og i vil la kvarterern e har 90 pct. 
støvsugere, mens tallet ligger på 45 p et i 
etageejendo~umene. 

Ved århundredskiftet havde kun 2697 
køhenhavnske familier elektricitet mod 
345.681 i dag, og det årlige forhrug androg 
for 50 år siden 2,4 mil!. kWh; efter den 
sidste opgørelse pr. 31. marts 1950 lå det 
på 333 mill. kWh. 

Finansielt betød starten af ing eniørk out o 
ret ikke alverden. Da største parten af per· 
sonalet blev overført fra værkerne, rep ræ 
senterede merudgiften til lønninger - 2000 
kr. Skatteyderne af i dag har grund til et 
vemodigt smil. 

Ingeniørkontoret har også gjort den e lek 
triske gadebelysnings felttog med. Fra 74 
lygter i 1901 er tallet nu steget til 14.000. 

En ny generation vil undre sig over, at 
Valby og Sundby ikke fik elektrisk lys før 
1907. Vanløse, Brønshøj, Husum, Utterslev 
og Emdrup kom endda først med i 1909. 

II 
\V IIII~I 1111lIr 1111IIE IllIlIR IIIIIIF lillIlE § 1111111 

'Den store å.rlige begivenhed - vinterfesten - afholdes 
fredag den 2. marts 1951 RL 17,30 i marketenderiet. 

'Detailleret program fremkommer 

II;======~ 
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HVAD DER SKETE I KONCERNEN 

1950 
L lighed med sidste år bringer v'i her en koncentreret 

oversigt over de vigtigste begivenIteder i 1950 

Januar: 
L Der foretages diverse udnævnelser, 
11. Kammerherre Johan Vest indvælges 

hestyrelsen for PHILIPS AIS. 
30, PAP afholder ordinær generalforsam 

ling, Bestyrelsen går, 

Februar: 
8, PAP meddeler, at det første bord til 

bordtennisaftenerne er anskaffet. 
15. PAP afholder ekstraordinær generalfor 

samling, der vælger ny bestyrelse med 
h err H. Kristiansen, Repax, som for 
mand. 

22. PAP meddeler, at det andet bord til 
bordtennisaftenerne er anskaffet. 

lUarts: 
2. Den nye Industrigaards vuggestue åb 

ner. 

April: 
L P AP's ferielotteri trækkes, 

30. Ingeniør J. Eeftinck forlader PHILIPS 
AiS for at overtage en ledende stilling 
indenfor PHILIPS i Finland. Herr Eef 
tincks opgaver overtages foreløbigt af 
her r R. Schaafsma. 

lUaj: 
L ASAS åbner en ny provinsafdeling i 

Aarhus. Serviceselskahet Repax AiS 
oprettes. 

13. Der arrangeres en trekan tsturnering i 
håndbold mellem PHILIPS, København, 
PHILIPS, Malmo, og ASAS. 

23. International Commission on Rules for 
the Approval of Electrical Equipment 
(CEE) besøger den nye Industrigaard. 

26. PHILIPS får ordre på leverance af tele 
fonmateriale til ca. 30 millioner kroner. 

.Juni: 
L Der indføres "sommertid". 
5. Fabrikens skovtnr. 

PAP's skovtur. 
28. Der uddeles opmuntringspræmier til 3 

kontorlærlinge, Kaj Willy Hansen, Erik 
Frydendall og Svend John Rasmussen 
for de bedste besvarelser blandt ind 
komne besvarelser fra kontorlærlinge 
om deres afdelinger. 

Juli: 
SOMMERFEH.IE 

August: 
7.-10. Der afholcles salgs- og sælgerkon 

fe ren ce. 
11.-20. Stat&radiofoniens jubilæumsudstil 

ling i Forum. PHILIPS, Pope og ASAS 
udstiller hl. a. fjernsynsmodtagere. 

14. "Sommertiden" ophører. 
21. Ba dmintonsæsouen åbner med en handi 

captnrnering (skalpejagt), hvor dame 
rækken vindes af fru B. Jacobsen og 
herrerækken af ingeniør Voss. 

23. Chanffør R. Damkjær får overrakt Kon 
gelig Dansk Automobil Klubs ærestegn. 
Personsøgeranlægget tages i brug. 

28. PHILIPS AIS køber aktiekapitalen 
"Den nye Industrigaard 1946 Ais". 

31. For første gang i løbet af en måned 
fremstilles der på fabriken over l mil 
lion lamper. 

SeptelDber: 
L Herr M. Bjørn bliver direktør for Ke 

movit AIS. 
22. Ekstraordinær generalforsamling i "Den 

nye Industrigaard 1946 AIS", hvor ny 
bestyrelse vælges. 
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Oktober: 
5. Første instruktionsforedrag, der omf at 

ter glødelamper, afholdes. 

NoveJnber: 
2. Andet instruktionsforedrag omfattende 

Philora afholdes. 
15. PHILIPS afdeling "Allied Industries", 

der har været ledet af herr M. Bjørn, 
overgår til Pope, hvor ledelsen over ta 
ges af ingeniør E. Bloch. 

16. Kaffeprisen i marketenderiet stiger med 
l øre pr. kop. 

20. Der indføres omsætningsafgift på 17,65 
pct. på radio og armaturer. Der imøde 
ses en syndflod af interne cirkulærer. 

23. PAP afholder films aften med forevis 
ning af bI. a. Krystalgadefilmen, filmen 
om PHILIPS fabriker i Holland og 2 
skovtursfilm. 

24. Fabriken afholder andespil. 
30. Tredie instruktionsforedrag, der omfat 

ter' modtagere, afholdes. 

DeceJnber: 
16. PAP afholder five a side turnering 

Sundby Idrætspark. 
23. Samtlige funktionærer samles i marke 

tenderiet, hvor direktør N. B. Sommer 
feldt taler, og der serveres kaffe og 
julekage. ~r 

Har De holdt Deres 
NYTARS 

FORSÆTTER 
Hvis ikke, så kan følgende måske få Dem 

til at gøre endnu en kraftanstrengelse: 

Den dulmende tobak 
Hvis De ryger en snes cigaretter om da 

gen, bar De på et år røget 7.300 stk. Tænk 
Dem 7.300 stk. De kan selv regne ud, hvor 
langt de ville række, hvis de blev lagt i 
forlængelse af hinanden, men vi kan For 
tælle Dem, at et forbrug på 7.300 cigaretter 
på et år vil koste Dem ialt 1.095 kr. Og 
heraf er de 813 kr. skat. Skod så hellere 
den cigaret, De sidder med. 

De spirituøse glæder 
Her er det vanskeligere at generalisere, 

men regner man med et spiritusforbrug, 
der svarer til 3 pilsnere daglig, kommer De 
på et år af med ca. 700 kr. Og vi tør slet 
ikke sige, hvor stor en del af dette beløb, 
der går til skat. Derimod kan vi fortælle 
Dem, at hvis de har drukket f. eks. for 700 
kr. øl, har de fået 150.000 kalorier, som 
svarer til 15 kg's overvægt, hvilket igen sva 
rer til 375 timers hård morgengymnastik 
for en mand, der vejer omkring 80' kg. 

Selvfølgelig har De karakter 
Så tror De alligevel ikke, det bedste ville 

være at gøre et nyt forsøg? Det hele er jo 
dog - når alt kommer til alt - blot et 
spørgsmål om karakter! 

Og så vil vi forøvrigt overlade Dem til 
Deres egne triste tanker. og tænde en ny 
cigaret, medens vi sidder og nyder det kæl 
derkolde ravgnle øl i glasset foran os. 

bj 

~~ 

Fundne sager 
En "PHILIPS"-lighter er indbragt til 
personalekontoret. hvor den kan af 
hentes' af ejeren. 

Et hvid- og gråternet halstørklæde. 
formentlig glemt af deltager i møde 
i PHILIPS mødelokale. ligger til af 
hentning i PHILIPS personalekontor. 
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Vi bringer SPORTEN 
Fodbold 

Five a side. 
Lørdag den 16. december afholdt PAP 

sin årlige five a side turnering i Sund 
by Idrætspark; der blev spillet om 1em 
gæs til det vindende hold. Tilslutnin 
gen var i år kun det halve af hvad den 
har været de foregående år, alligevel 
kunne vi stille otte hold plus to old 
boys hold, der spillede om fem ænder. 
Det indkomne beløb, kr. 102.- blev ind 
betalt til Aftenbladets indsamling af 
blanke 2S-ører. Finalen blev sikkert og 
helt retfærdigt vundet af et hold bestå 
ende af P. Bjørnholt, W. Simonsen, B. 
Larsen, A. Walther og S. Førsterling 
over Børge Andersen, Poul Hansen, K. 
Norup, E. Leth Olsen og Orla Bahr. Sidst 
nævnte hold startede ellers med at lave 
dagens flotteste mål, hvorefter Bjørnholt 
& co., scorede fire. Sejren var som 
nævnt helt i orden, holdet havde gan 
ske vist også den fordel, at deres mod 
standere skulle løbe mindst dobbelt så 
langt, når de skulle uden om en mand, 
og det er noget der kan mærkes i det 
lange løb. Norup tabte i hvert fald pu 
sten, efter at have rundet Walther og 
derefter Børge Larsen. 
Old boys kampen, der som sædvanlig 

var meget fornøjelig, blev vundet af 

Paul Petersen, E. Sørensen, Elholm, P. 
Schrøder og Roland med 3-0, - det 
må her tilføjes at taberne spillede med 
kun fire mand. 

I 

Håndbold 
Da flere klubber har trukket deres 

hold i turneringen, kunne Handelsban 
kens Idrætsforening iår genoptage sin 
juleturnering, til fordel for Aftenbladets 
indsamling af blanke 2S-ører. Turnerin 
gen blev spillet den 17. december og vi 
havde anmeldt begge vore hold, vort 
hold II tabte sin første kamp til Hafnia 
med 2-1, i en kamp, som vi faktisk 
burde have vundet, men der blev skudt 
ualmindeligt dårligt, særlig Erik Jensen 
og Willy Sabroe var slemme til at skyde 
fra midten af banen. 

Førsteholdet spillede sig helt til fina 
len, ved i sin første kamp at vinde S-l 
over Handelsbankens hold II, i denne 
kamp spillede vi meget stærkt og med 
en opdækning uden huller. I anden om 
gang mødte vi Shell, her vandt vi med 
4-2, også i denne kamp spillede vi fint, 
vi var herefter i semifinalen, hvor vi 
skulle møde Bang & Pinge!. Det blev en 
mægtig kamp, Bang & Pingel vandt 
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første halvleg med 3-1 og kom straks i 
anden halvleg op på 4-1, men så kom 
PAP - vi nåede at udligne til 4-4, og 
få minutter før lid lykkedes det os at 
score sejrsmålet. Denne kamp er uden 
tvivl den bedste PAP nogensinde har 
spillet, alle spillere på holdet var på 
toppen af deres ydeevne, og at holdet 
kan tåle at komme bagud med 3-0, og 
4-1 og alligevel vende kampen til vor 
fordel, viser, at holdet har den rette mo 
ral; selv da vi i starten af første halvleg 
ikke kunne komme i gang, var der in 
gen der gav op, man bed tænderne 
sammen og spillede videre, for vi havde 
jo lovet hinanden, at den kamp skulle 
vindes. 
Vi var nu nået' til finalen, der skulle 

vi spille mod Toldvæsenet, der i hold 
turneringen ligger som nr. l - eet point 
foran PAP, det var således en general 
prøve på kampen i turneringen, .der an 
tagelig kommer til at gælde første plad 
sen. Vi tabte kampen med 6-7 efter at 
have været bagefter med 3-7. 
Vi fik således en anden præmie, og 

det var faktisk mere end vi havde ven 
tet, selvom vi havde gået og fortalt hin 
'anden, at den turnering var vor. Dagen 
i forvejen havde vi spillet five a side, 
og tre af os havde der nået finalen, så 
vi havde tre fodboldkampe siddende i 
benene; når dertil kommer, at der var 
cirka halvanden lime mellem vore kam 
pe, hvor man sad og blev stiv i krop 
pen, kan vi vist godt være tilfredse med 
vor indsats. Nu er der jo også lagt op 
til den helt store kamp den 25. februar, 
når vi skal møde Tolderne i turnerin- 
gen, den kamp skal vi vinde. BA 

Badminton 
Refereret ved B. Larsen. 

D-rækken, pulje I. 
Vort hold i denne række var i ild.en 

den 25/11, og modstanderne var denne 
gang DGC (Danish Gulf), der vandt med 
7-l. 

l.-HS. mellem J. Thomassen, DGC, 
og B. Larsen blev vundet af førstnævnte 
med 15-2, 15-3, og som det kan ses af 
resultatet uden større besvær. 

2.-HS. mellem P. Saxe, DGC og E. 
Dybderi blev en hård 3-sæts kamp, 
som vor mand tabte 8-15, 17-14 og 

14-15, efter at spillerne omtrent havde 
slidt hinanden op, men havde vi set 
Dybdal noget tiere til træning, havde 
han bestemt vundet kampen. 

I 3.-HS. stod kampen mellem H. Han 
sen, DGC, og S. Sch ou, der vandt. med 
15-12, 15-7 og altså hjemførte da 
gens eneste sejr, hvilket faktisk var 
nødvendigt for ham, idet han jo ikke 
gerne møder op, hvis det drejer sig om 
l. eller 2.-HS., hvor der givetvis er 
større chance for at komme ud i et 
"uvejr". 
Kampen i DS. med frk. A. Bay, DGC 

og frk. S. Gilling, der endte 11-8, 9-11 
og· 11-9, blev trods nederlaget dagens 
sensation, idet frk. Gilling på mystisk 
vis spillede uden "nerver" og gik til 
sagen med en energi som aldrig før og 
med lidt held godt kunne have vundet 
kampen. 
Kampen i l.-HD. burde egentlig ikke 

omtales her, idet den, som den blev 
spillet, ikke hører hjemme i en holdtur 
nering i HKBU, men snarere som børne 
forestilling i et cirkus og til halv pris. 
Spillerne var J. Thomassen og E. Fejer 
skov, DGC, og på den anden side af 
nettet optrådte "klovnen" Børge Ander 
sen, der lige forinden havde været til 
frokost med tilhørende "dobbeltøl" i fa 
brikens sportsforening, til stor jubel for 
alle, der overværede "kampen" og B. 
Larsen, der medvirkede på samme side 
nettet. og fik nederlaget begrænset til 
1-15, 2-15, hvilket efter omstændighe 
derne var tilfredsstillende. 

2.-HD. blev ligeledes et nederlag, 
idet P. Saxe og H. Hansen, DGC, vandt 
over S. Schou og E. Dybdal med 15-9, 
15-8. 
DD vandt frøknerne L. Hansen og A. 

Bay, DGC, 15-0, IS-lover frøknerne 
Inger Jensen og S. Gilling, der endnu 

-ikke rigtigt kan finde hinanden i double. 
Programmets sidste kamp var i MD., 

som DGC's frk. L. Hansen og E. Fejer 
skov vandt over frk. Inger Jensen og 
Børge Andersen med 15-3, 15-4. Den 
ne kamp blev iøvrigt spillet før kam 
pen i l.-HD. og vi vidste på delte tids 
punkt ikke, hvor "indisponeret" Børge 
Andersen var, ellers havde der været 
den udvej at scratche l.-HD., delte 
ville ingen indflydelse have haft på det 
endelige resultat, men dog medvirket til 
et bedre indtryk hos vore modstandere. 

J 
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