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PHILIPS: 

6. feb. 1952 frk. Rigmor 'Råskov. rekla 
me afd. 
15. feb. 1952 Valdemar Hinrichsen, Ex 
tern lampe. 
16. feb. 1952 Vagn Møller, Ålborg lager. 
18. feb. 1952 J. P. Samsing, Århus lager. 
18. feb. 1952 Mogens Philipson, Århus la 
ger. 
29. feb. 1952 Eugen Frøde, L.K. 
29. feb. 1952 frk. Grethe Malling, fak 
turaafd. 
29. feb. 1952 ingeniør Helge Kanst, Ex 
tern modt. 
29. feb. 1952 frk. Annelise Petersen, tele 
fonomst. 
l. marts 1952 Børge G. Petersen, Extern 
lampe. 
31. marts 1952 Erik Struckmann, lager 
kontoret. 
31. marts 1952 fru Edith Larsen, L.K. 
31. marts 1952 frk. Kirsten Stockholm 
Jensen, D.B. 
31. marts 1952 frk. Bodil Thomsen, Lam 
pe afd. 
31. marts 19,,2 frk. Birgit Hansen, Phi 
lora afd. 
30. april 1952 Helge Carstensen. 
30. april 1952 fru Tove Øst er , telf.-omst. 
30. april 1952 Sv. Schrader, D.B. 
15. maj 19S2 Leif Knndsen, Statistik. 

ASAS: 

l. feb. 1%2 lagerforvalter Sv. E. Peter 
sen, Ålborg. 
l. reb. 1952 ekspedient Karl Mathiesen, 
Ålborg. 
l. feb. 1952 assistent, frk. Aase Schmidt, 
Ålborg. 
l. feb. 1952 lærling, frk. Birthe Madsen, 
Odense. 
15. feb. 1952 chauffør Svend Lauth. 
16. feb. 1952 afdelingsleder J. A. J acob 
sen, Ålborg. 
16. feb. 1952 ingeniør P. Hauge, Haders 
lev. 
16. feb. 1952 repræsentant B, Høgberg, 
29. feb. 1952 lagerforvalter Chr. Olsen. 
29. feb. 1952 lagerforvalter P. Wismar, 
Odense. 
29. feb. 1952 ekspedient Hans Rasmussen, 
Haderslev. 

29. feb. 1952 lagermedhj. Willy Blanken 
berg, Haderslev. 
29. feb. 1952 læ rl ing Hans Nielsen, fakt. 
afd. 
15. marts 1952 assistent, fru Inger Strøh 
Christensen, D.B. 
31. mart~ 1952 assistent Willy Sabroe 
Nielsen, fakt. afd. 
31. marts 1952 assistent, fru Bodil Holm, 
belysning. 
31. marts 1952 ekspedient Herluf Nielseu, 
Århus. 
31. marts 1952 ekspedient Chr. Abraham 
sen, Århus. 
15. april 1952 fuldmægtig Jørgen Martin 
sen, D.B. 

POPE: 

l. marts 1952 A. Diechmann Hansen, re 
præsentant, Odense. 

Overgået fra Philips til Pope 

l. marts 1952 ingeniør Mat·tin Clausen. 
l. marts 1952 ingeniør Knud Norup. 

Overgået fra Asas til Philips 

1. marts 1952 reklamechef Kai Bøge, re 
klame afd. 
l. marts 1952 sekretær, frk. Camma Mor 
tensen. 
l. marts 1952 ingeniør J. Grunnet. 
1. marts 1952 Jørgen Skelbæk til reklame 
afd. 
l. marts 1952 H. HaHev til ordrekou to r 
lampe. 
1. marts 1952 Carl B. Nielsen til Philora 
afd. 
l. marts 1952 Per Bjørnholt til Philora 
afd. 
l. marts 1952 Flemming Kristiansen til 
Philora afd. 
l. marts 1952 Werner Andersen til hclys 
ningsproduktionen. 
l. marts 1952 Poul Pedersen til belys 
ningsproduktionen. 
l. marts 1952 ing. Sv. Højer Andersen til 
helysningsproduktionen. 
l. marts 1952 ing. Werner E. Pedersen til 
belysningsproduktionen. 
l. marts 1952 ing. Egon Jensen til hel ys 
ningsproduktionen. 
l. marts 1952 ing. Kurt Nielsen. 
l. marts 1952 J. P. Aulum. 
1. marts 1952 Helge Fergo til reklame 
afd. 
l. marts 1952 fru Ethel Nielsen til D.B. 
l. marts 1952 Sv. V. Nielsen til D.B. 
l. marts 1952 Børge Andersen til Holle 
rith. 
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L marts 1952 fru Inge Røssel til L. K. 
L marts 1952 kontorlærl. Erik Nielsen til 
L. K. 
L marts 1952 kontorlærl. Ole Weisskopf 
til L.K. 
L marts 1952 assistent Preben Hansen til 
L.K. 
L marts 1952 lagerforv. O. G. Christian 
sen til Århus. 
L marts 1952 expedient Sv. Christiansen 
til Århus. 
L marts 1952 fru Lise Ubbe til Odense. 
l. marts 1952 afdelingsleder H. C. Aarup 
til Odense. 
L marts 1952 lagerforv. Edv. Petersen til 
Odense. 
l. marts 1952 ing. Rasmus Boye, afde 
lingsleder i Århus. 
l. marts 1952 ing. Per Pacobsen til Ex 
tern lampe. 
l. marts 1952 ing. Leiff Aagaard til Ex 
tern lampe. 
l. marts 1952 fru Margot Walther til afd. 
L.K. 
l. marts 1952 fru Eva Skjærlund til afd. 
L.K. 
l. marts 1952 fru Edel Kran tz til afd. L.K. 
l. marts 1952 fru Grethe Bøttger til afd. 
L.K. 

Omflytninger: 

l. marts 1952 Bent Clåmensen fra afd. 
Philora til reklame afd. 
l. marts 1952 elev Karsten Nilsson fra 
fahriken til Repax AIS. 

Overgået fra Asas til Philips Fabrik 
l. marts 1952 overass. Børge Klemvig. 

Bryllupper: 

9. marts 1952 har V. Zachariassen, Repax 
Als, indgået ægteskab med frk. Ellen Fri 
gård. 
l. maj 1952 indgår Jess Laursen , Repax 
Als, ægteskah 'med frk. Alic.e Hansen. 

FERIELOTTERIET 
Hvis De er deltager i ferielotteriet, så 
se efter om Deres navn findes på listen, 
der slås op i frokoststuen (resp. i pro 
vinsafdelingerne) -, ellers kommer De 
nemlig ikke med i trækningen. 
Evt. indsigelse rettes til revisorerne 

Ole Roos og Edv. Dybdal. 

EN HÆDER§MAND I 
af den gamle skole 

I §[GER IFARVIEL 

Den 7. marts forlod vor gamle lagerfor 
valter i ASAS, Chr. Olsen, vort firma efter 
44 års tro tjeneste. Chr. Olsen vil alle dage 
i firmaets historie stå som et lysende eksem 
pel på en pligtopfyldende, tro og samvittig 
hedsfuld medarbejder, og alle, som har væ 
ret i kontakt med ham indenfor ramme rne 
i de mange år, har lært at sætte pris på ham 
for hans gode humør og beredvillighed til 
altid at give oplysninger af enhver art in 
denfor sit felt. I kraft af hans dygtighed 
indenfor Elmateriel-gruppen og hans store 
ordenssans har han vundet sig respekt i le 
verandørkredse og ikke mindst i forholdet 
overfor vore kunder, som han har gjort sit 
yderste for a t betjene hurtigt og sagligt 
igennem årene, hvilket mange kunder har 
givet udtryk for. 

Det er med vemod, vi siger farvel til en 
gammel medarbejder, som Chr. Olsen, og 
idet vi takker ham for hans loyalitet igen 
nem årene, ønsker vi ham et fortsat godt 
helhred og et langt o t i urn. P. Mikkelsen 

Her ses Chr-. Olsen blandt alle de gaver og sympati 
tilkendegivelser, han modtog på sin sidste arbejdsdag. 

Hjertelig tak for al venlighed og 
opmærksomhed på min afskedsdag. 

CHR. OLSEN 
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Lidt om 

r\J I E () r\J 
AF INGENiØR KNUD RICHTER 

Netop i disse dage er det 20 år siden, 
PHILIPS påbegyndte fremstillingen af neon 
rør her i Danmark. I nogle år forinden 
havde PHILIPS solgt adskillige reklamean 
læg her i landet, hvortil rørene importere 
des fra Eindhoven. Det var imidlertid en 
noget besværlig og kostbar historie, ikke så 
meget a f hensyn til emballering og trans 
port, men risikoen for brud ved montage og 
opsætning var så stor, at der til hvert anlæg 
måtte leveres, et næsten komplet sæt res er 
ve rør. De heraf følgende konsekvenser er 
let forståelige, navnlig da der på det hjem 
lige marked efterhånden opstod en pågåen 
de konkurrence. Valutavanskeligheder og 
importregulering, der satte ind omkring 
1929--30 førte derfor til beslutningen om 
at starte en produktion her i landet. 
Det var under meget beskedne former, 

den første "fabrik" indrettedes i en kælder 
i Krystalgade. De første rør så dagens lys 
i begyndelsen af marts 1932, og adskillige 
af dem "lever" endnu og sender deres for 
tryllende lys ud i den mørke nat. Det blev 
en omtumlet tilværelse, fabriken førte i de 
følgende år. I 1933, da PHILIPS indrettede 
radio- og glødelampefabrik på Strandlods 
vej, blev neonfabriken installeret omtrent 
midt i glødelampefabriken. Denne herlighed 
varede kun kort, idet lampefabriken vokse 
de med rivende hast og krævede "mere plads. 
I 1934 var den første etage af den nye byg 
ning (kontorer og lampelager) færdig, hvor 
efter neonfabriken flyttedes ud i den vestre 
fløj, hvor nu håndpakkeriet er indrettet. 
Efter ca. et års forløb måtte vi atter søge 
nye lokaler og foretog i december 35 det 
store spring til Brønshøj, hvor vi på Frede- 

r ikssundsvej 274 fandt egnede lokaler til en 
beskeden udvidelse af fabriken. Produktio 
nen var i de forløbne år op til krigens be 
gyndelse steget jævnt fra ca. 2400 m til ca. 
6000 m om året. I perioder, hvor det hjem 
lige marked viste nogen tilbageholdenbed, 
suppleredes produktionen ved eksport til 
Sverige, der på det tidspunkt også havde 
Norge, Finland og Randstaterne som kun 
der. Ved krigens begyndelse så det sort ud 
for neonfabriken, dog var det muligt at hol 
de en begrænset eksport i gang til Sverige. 
I december 43 til februar 44 flyttedes fabri 
ken til de nuværende lokaler i Kigkurren 8. 

Det var og er stadig af stor betydning at 
holde fabriken jævnt beskæftiget. Dette er 
ikke noget særegent forhold ved neonfabri 
kationen, men det må i denne forbindelse 
påpeges, at medens glødelampe- og radio 
fabrikationen "ligesom andre masseproduk 
tioner til visse tider kan oparbejde en vis 
lagerbeholdning og derigennem regulere 
produktionens størrelse i forhold til salget, 
er dette umuligt i neonproduktionen, idet 
alle ordrer udføres efter de i hvert enkelt 
tilfælde udarbejdede tegninger. Tegningerne 
udføres som forslag efter samråd med kun 
den, dennes arkitekt eller installatør, og 
efter det godkendte forslag udarbejdes ar 
bejdstegningen i fuld størrelse til brug for 
rørf abrika tionen. 
Råmaterialerne består af rørglas i læng 

der på ca. 2 m, elektroder til indsmeltning 
i de færdigbøjede rørsystemer, neon- og ar 
gongas samt pulver (lysstof) til indvendig 
belægning i rørene. Disse ma terialer leveres 
fra Eindhoven, medens de til anlægenes 
drift nødvendige transformere fremstilles 
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efter egne specifikationer på en herværende 
specialfabrik. Som tidligere nævnt fremstil 
les rørtegninger i fuld størrelse, og efter 
spejlvendt lyskopi formes de enkelte rørsy 
stemer, hvis længde som regel ikke oversti 
ger ca. 2m, ved opvarmning over en gas 
brænder med tilsat trykluft. Dette arbejde 
udføres af neonglasrørblæsere, der, efter en 
5-årig læretid har aflagt svendeprøve i fa 
get. De færdigbøjede rørsystemer gennem 
går derefter en renselsesproces og tørres 
med forvarmet luft. Af de ca. 25 forskellige 
rørtyper (lysfarver) , kræver størstedelen ca. 
75 % indvendig pulverbelægning. Når denne 
er foretaget, forsynes rørene med elektroder 
og pumpestengel. I store træk foregår 

Glasrørblæsning kræver omhu og erfaring. 

puinpningen på lignende måde som ved glø 
delamper. Rørene forbindes til pumpesyste 
met ved hjælp af pumpestenglen og evakue 
res. Med en blandet neongas- og luftfyld 
ning opvarmes røret ved strømgennemgang 
(3-400 m A) til ca. 4000 C. Efter atter at 
have pumpet røret tomt foretages slntfyld 
ningen og afsmeltning. Når rørene har gen 
nemgået en prøvebrænding og kontrol for 
lysfarve m. m., forsynes de med klemskruer 
og gennemgår en slutkontrol efter original 
tegningen. 
Forsendelsen foregår i store trækasser, 

hvori er fastgjort et par trærammer forsynet 
med udspændte lærredsgjorder. Rørene fast 
holdes med gummibånd, der let kan anbrin 
ges og giver en passende elasticitet under 
transporten. 

Interiør fra neonfabrikens glasblæseri. 

Når rør ene er afleveret fra Fab riken, ar 
kiveres originaltegningerne, således at de 
er let tilgængelige. Til hvert anlæg leveres 
et strømskema, der viser rørenes indbyrdes 
placering og forbindelse over transformere 
til den elektriske installation. Hvert rør er 
påskrevet nr. efter strømskemaet, ordre nr., 
fabrikationsdag og pulverbetegnelse. Instal 
latøren er således i stand til at rekvirere et 
hvilketsomhelst nyt rør i anlægget og hur 
tigt udskifte defekte og udbrændte rør. 

Efter krigens afslutning og restriktioner 
nes ophør var fabriken overbelastet. Selvom 
fabriken i de nuværende lokaler var udbyg- 

De færdige rør skal pakkes meget forsigtigt. 
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Nye rør prøves i prøve-»buret«. 

get til en betydelig større kapacitet end før 
krigen, havde vi dog store leveringsvanske 
ligheder at slås med i de første efterkrigsår. 
Med det nuværende personale produceres 
ca. 1000 m rør pr. måned. Der beskæftiges 
3 glasrørblæsere, l elektrodepåsætter, 4 lær 
!inge, l pumper, l specialarbejder (pulver 
mand) og 2 kvindelige medhjælpere. 

De 20 års udvikling karakteriseres ikke 
alene ved stigningen i produktionen. En 
sammenligning af antal rørtyper giver et 
god t billede i så henseende. Ved starten i 
1932 fremstilledes kun 3 forskellige lysfar 
ver, nemlig rødt, blåt og grønt. I dag er an 
tallet 25. 

B_VORFOR~ 
Hvorfor er man, mens dette blad udkom 

mer, ved at spliue en stor del af det indre 
i Industrigårdens nordfløj ad? Vi har dog 
kun lige nået at tapetsere færdig efter hu 
sets opbygning. Ja, men nu er der igen sket 
noget. Og de velbekendte organisatoriske 
ændringer hos ASAS, udvidelsen hos PHILIPS, 
starten af PHILIPS Grammofon Industri A/S 
111. m. har nødvendiggjort en omplacering - 
og altså desværre også lidt ombygning hist 
og her. 
Når håndværkerne om kort tid igen for 

lader huset, vil der være sket følgende. 
ASAS har som hidtil lager og ekspedition i 
u o rrlf løjens stueetage, men kontorerne hos 
ASAS incl. Le Carbone-Lorraine er begræn 
set til østligste halvdel af 1. sal (stadigvæk 
med opgang 2 A som hovedopgang) . Den 
vestlige halvdel af 1. salen bliver beboet af 
PHILIps-afdelinger, nemlig: Telekommunika 
tion, industriafdelingen, special I (J. Bis 
gaard) og speditionen. Adgangen til disse 
PHILIps-afdelinger bliver naturligvis ad op 
gang 2 C, hvorfor elevatorerne i denne op 
gang for fremtiden kommer til at standse 
på 1. sal. 
På 2. sal i opgang 2 A kommer såvel 

FINAX som vort nyeste barn, PHILIPS Gram 
mofon Industri A/S (P.G.I.) til at bo. Neon 
afdelingen under ASAS, der hidtil har be 
nyttet en del af lokalerne på 2. sal, er flyt 
tet til Kigkurren 8 sammen med neon-fa 
briken. Den tidligere belysningsmontage, la 
ger m. v. på 2. sal fortsætter uændret. 
Til FINAX' og speditionens hidtidige lo 

kaler på 3. sal flytter reklamelageret, der 

hidtil har boet på 1. sal i sydfløjen. Der 
udover sker der på 3. sal kun nogle småæn 
dringer' i administrationens lokaler, væsen 
ligst med henblik på Hollerith-organisatio 
nen, der gennemføres sidst på sommeren. 

Endelig er der 4. salen. Her vil lampeaf 
delingen, electronica, modtagerafdelingen, 
small-apparatus, TC m. v. fortsat have til 
huse. Der sker en del cmflytninger på eta 
gen, men bygningsmæssigt ændres der ikke 
stort. 

De kan få ti kroner mere om måneden, Jen 
sen - men lad nu være med at se så glad ud. 
når De kommer ud til de andre. 

(The Saturday Eve ni ng Post). 
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Vi bringer 

SPOR.TEN 
Badminton 

I HKBU's åbne internationale mesterskab 
den 8. og 9. februar deltog Jørgen Andrea 
sen (fabriken) i herresingle. Han blev slået 
i 3. sæt i den indledende kamp, men han 
må dog også siges at have haft den værste 
modstander, idet denne vandt mesterskabet. 
J ørgen Andreasen deltog også i double 

sammen med Flemming Christiansen, GMC. 
Denne kamp tuhtes i 2. sæt. 
I holdturneringen indenfor HKBU har 

vi opstillet l hold i A-rækken og 2 hold 
i D-rækken. Alt for mange af de af vore 
medlemmer, der har meldt sig til kampene i 
holdtnrneringen svigter os, således at hol- 

- - - - 
dene ikke stiller fuldtallige, og vi må op 
give uden kamp. Det er et meget heklage 
ligt forhold, og vi henstiller derfor så kraf 
tigt og så indtrængende som det er os mu 
ligt til dem, om at møde til disse kamp.e. 
løvrigt kan vi meddele, at mange af de 

haner, vi har lejet for sæsonen står tomme. 

SAMRADSMØDET 
den 11. marts 1952 

Budgettet for tiden 1h - 31h2 1952 blev 
forelagt af formanden, hr. Allan Fre 
deriksen og blev uden videre diskus 
sion vedtaget. 

Der er plads til adskillige, De kan trygt 
sætte Dem i forbindelse med Børge Larsen, 
han skal nok finde både en god bane og et 
godt tidspunkt til Dem, hvis De er in teres 
seret i at komme til at spille. 

Fodbold 
Vi er nu begyndt på træningen, og enhver 

nærmere oplysning herom kan fås hos "Han 
nibal" Olsen. 
I den forløbne måned har vi kun set vore 

spillere på arenaen en enkelt gang. Det 
skete ved HKBU's indendørs turnering i 
Idrætshuset fredag den 28. februar. Det var 
en umådelig interessant aften, idet inden 
dørs fodbold jo er en sjælden foreteelse med 
mange særlige regler. Nogle gange ·var der 
kun 2 spillere på banen fra hvert hold, an 
dre gange 4. Fuldstændig forvirrende for 
ikke kyndige på dette område. Desværre 
tabte vi vor kamp med 3-6. Vi spillede 
mod NESA. 

Håndbold 
Søndag den 27. januar spillede PAP's l. 

hold mod MÆRSK, hvor vi vandt efter en 
spændende kamp med 5 mål mod 4 efter at 
have været bagud 1-4 i halvlegen. 

Søndag den 24. fehruar spillede vi mod 
forsikringsselskabet Co dan. Det var med 
hange anelser, vi stillede op til denne kampo' 
da Codan har et meget stærkt hold og la 
som nr. 3 i turneringen. Det hleven meget 
jævnbyrdig kamp, og der blev kæmpet hårdt 
fra hegge sider, men i de sidste minutter 
kom vi foran 9-3, og det hlev det endelige 
resulta t. Stillingen er herefter i HKBU's 
A-række: 

HPI 12 p o in t s 
DDSF II 10 
PAP 8" 

Efter en række nederlag i begyndelsen af 
turneringen har PAP's 2. hold vundet 2 
kampe ret overlegent 8-2 over T.I. og 6-3 
over ALI, så vi håber, holdet bliver hæn 
gende i B-rækken. 
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Bordtennis 
I den sidste tid har vi afviklet 2 turne 

ringer i bordtennis, en alle mod alle og en 
cup. Det har været nogle fornøjelige og 
morsomme aftener for alle, der har delta 
get, og især den sidste aften, mandag den 3. 
marts, var særlig morsom. Her afvikledes 
cup-turneringen og præmierne blev uddelt. 
Vinderne i cup-turneringen blev: 

B. Rasmussen . 
Roland . 

L præmie 
2. 
3. 
4. 

Simonsen 
Walther 

Endvidere uddeltes der en trøstpræmie 
til Brandt. 
l alle-mod-alle-turneringen blev præmie- 

ringen således: 

Jørgen Johansen 1. præmie 
A. Echardt 2. 
Roland 3. 
Rasmussen 4. 
Brandt 5. 

På grund af den store interesse har man 
påtænkt at afholde endnu en turnering l ar. 
Det bliver en handicap-turnering, og der 
spilles i 2 rækker, en for begyndere og en 
for mere trænede. Alle interesserede kan 
melde sig, de kan være sikre på en morsom 
aften. Turneringen afholdes mandag den 7. 
april kl. 17 og spilles færdig samme aften. 
Anmeldelse må ske snarest og senest fredag 
den 4. april til Frederiksen, lokal 333. Ind 
skndet er som sædvanligt kr. 2,-, og der 
vil blive udsat 3 smukke præmier i hver 
række. 

Tennis 
Da vi er meget interesseret i at få klaret 

op, hvor mange tennis-interesserede, der 
måtte være, beder vi Dem venligst ringe til 
Frederiksen, lokal 333, såfremt De kunne 
tænke Dem at spille i sommer. 

HUSK 
Kammeratskabsaftenen 

fredag den 4_ april 1952 

Skydning 
Onsdag den 16. april kl. 16,30 påbegynder 

vi lang distance-skydningen på skydebanen 
på Artillerivej. Alle interesserede kan hen 
vende sig til Schou, lokal 355. Der stilles ge 
vær til disposition på skydebanen. Kontin 
gentet er kr. 2,- pr. måned og herudover 
må De regne med en udgift til ammunition. 
Skydningen vil fortsætte indtil begyndelsen 
af september. 
Der skydes om en vandrepokal, der er ud 

sat af PAP til den skytte, der opnår det 
bedste sammenlagte resultat indenfor de for 
skellige skydninger. Hr. Fiseher har vundet 
pokalen de 2 sidste år, og der er altså 
chance for, at den i år bliver ejendom. Det 
skulle dog nødigt ske uden kamp. PAP har 
også dårligt råd til at udsætte en ny vandre 
pokal. 
Ligesom i sidste sæson bliver der også i 

denne lejlighed til at deltage i HKBU's 
stævner, og endelig er der jo vor konkur 
rence med korps Ågesen om en af PAP ud 
sat vandrepokal. 

J 

l 
Har De lagt mærke til 

at mange af concernens indbyggere 
. altid maler fanden på væggen - det 
er noget griseri, 

at vi går mod lysere tider det 
står der i kalenderen, 

at hurtigbussen 16,34 ikke er da 
gens sidste, 

at mentalhygiejne er noget, der 
tales meget om, 

at når et håndklæde glemmes på 
W. c., så forsvinder det - det er 
godt gjort. 

Ved De? 
at man godt kan være medlem af en 
arbejdsløshedskasse uden at være 
tilknyttet en fagforening. 
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