
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




Ansættelser: PHILIPS: 

8. dec. 1953 Allan Madsen, spedition. 
15. dec. 1953 fru Else Perlt, hulkort afd. 
L jan. 1954 Arne Muneh Sørensen, re 
k lame afd. 
1. jan. 1954 Erik Krogh Andersen, rekla 
me afd. 
S. jan. 1954 frk. Aase HeJlegaard, mar 
kedsanalyse. 
5. jan. 1954 Mogens Hering-Jørgensen, 
L.K. 
18. jan. 1954 Jens Broeh Trampe, tele- 
cornm. 

ASAS: 

15. dec. 1953 frn Ruth Thingaa Rasmus 
sen, adm. 
12. jan. 19;:;4 frk. Inge-Lise F'riis, adm. 

FINAX: 

7. jan. 195'1 frk. Edith .Tansen. 

PHILIPS: Fratrædelser: 

26. nov. 1953 Rohert Dekker, comm. lag. 
12. jan. 1954 Edv. Møllergaard Nielsen, 
eomm. lager. 
12. jan. 1%4 Sv. Å. Appel, telecorn m. 

ASAS: 

31. dec. 19:')3 fru Inge Røssel, adm. 
FINAX: 

15. jan. 19;:;4 frk. Bente Larsen. 

25 års 
JUBILÆ,UM 

Rækken af 25-års juhi læer i koncernen 
fortsætter. Den 12. februar kan overassi 
stent C. J. J acohsen fejre sit. Få er vel i 
tvivl om, hvem hr. Jacobsen er, selvom han 
her benævnes så officielt. Hr. Jacobsen er 
sjælen i Centralordrekontoret, og vi er 
mange, der den dag vil strømme til hans 
kontor for at lykønske, hylde og takke ham. 
PAP-æsken er glad for som den første at 

bringe de hjerteligste lykønskninger med 
dagen og ønske alt godt for fremtiden. 

HUSK 
Hobby-udstillingen 

Mandag d. 1. og 
tirsdag d. 2. februar /951-. 

Kl. 19-22. 

MEDDELELSER FRA P.P.F. 

PERSONALE Nyt 
Fratrådte: 
31. dec. 1953 fru Kirsten Nielsen, P.L. 
31. dec. 1953 fru B. Nørgård Hansen, 
indkøh. 
31. dec. 1953 afdelingsleder O. Christof 
fersen, P.T. 
31. dec. 1953 afdelingsleder Svend Pers 
sen, T.T. 
31. dec. 1953 ingeniør M. Pleman, T.T. 
31. dec. 1%3 stnd. polyt. Johan Bardram. 
T.T. 
31. dec. 1953 stud. polyt. Henning Isaks 
son, Lab. 
31. dec. 1953 fru Gunhild Ahr ahamseu, 
T.T. (til Industrigården) . 
31. dec. 1953 civilingeniør Sv. E. Ander- 
sen, T.T. (til Industrigården). . 
31. dec. 1953 ingeniørass. Villy B. Chri 
stensen, T.T (til Iudustrigård en) 
31. dec. 1953 underm. Mogens Thorsen, 
F.T. (til Industrigården). 
31. dec. 1953 civilingeniør Max Hansen, 
P.T. (til Industrigården). 
31. dec. 1953 kor resp oud. frk. H. Mølgård 
Jensen, P.T. (til Industrigården). 
31. dec. 1953 ass. O. Skød, P.T. (til In du, 
strigårdeu) . 
31. dec. 1953 ass. Per Sch oueuborg, Lah. 
(til In dustrigårrlen) . 

Tiltrådte: 
1. jan. 1954 værkfører Svend .Tohansen, 
M. V. 
1. jan. 1954 underm. Poul Plamheck, 
M.V. 

FORSIDEN: 
Direktør P. Seligs jubilæum. 

Se side 4. 
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Reorganisation 
af 

ASAS 
INTERVIEW MED OVERING. H. BANG 

Fra L januar er salget af artikler fra 
"P.LT." og "Allied Industries" overgået til 
ASAS, og pr. samme dato er civilingeniør 
H. Bang udnævnt til overingeniør i dette 
selskah. PAP·æsken henytter lejligheden til 
at opsøge den nye overingeniør for at høre 
lidt om haggrunden for denne reorg anisa 
tion. 
- Hr. overingeniør Bang, hvor har De 

tidligere været ansat? 
- Fra 1937 til 1943 var jeg på Carlsherg, 

hvor jeg beskæftigede mig med stærkstr øms 
installationer. Siden kom jeg til installa 
tionsfirmaet Bruun & Sørensen, Århus, hvor 
jeg var leder af den elektriske afdeling ind 
til udgangen af 1953. På Carlsberg var det 
således rent tekniske spørgsmål, jeg heskæf 
tigede mig med, hos B. & S. var mit arhejde 
af såvel teknisk som a f commerciel og orga 
nisatorisk art, medens det hos ASAS spe 
cielt hliver indenfor de to sidste felter, jeg 
skal virke. 
- Hvilke varer kommer ASAS herefter 

til at handle med? 
- Under "P.I.T."-gruppell hører indu 

strielt måleudstyr, svejseapparater, ensret 
tere samt videnskabeligt udstyr, medens 
tråd- og kahelprodukter, keramiske råfabri 
ka ta, plastic-pulver, isola tionsmaterialer, 
special-gasarter, bimetaller og råpap sorte 
rer under "AlIied Industries". Det drejer 
sig her om forskellige hjælpefabriker, der 
for at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse 
også søger at afsætte deres produkter til 
andre virksomheder end PHILIPS. I forvejen 
haneller Axel Schou med elmålere og -appa· 
rater, varme tekniske appara ter (termosta 
ter etc.), måleinstrumenter og tekniske kul 
(motor- og buekul m. v.). 
- Hvad er årsagen til, at man nu flytter 

salget af produkter fra "P.LT." og "Allied 
Industries" til ASAS? 

- Svaret kan formuleres i det ene ord: 
Rationalisering. Salget af varerne indenfor 
de to nævnte grupper finder sted til stats 
og kommunale institutioner, elværker og fa 
briker, og det må nødvendigvis ske efter 
andre retningslinier end dem, der el' gæl 
dende for PHILIPS' og Pope's almindelige 
konsumartikler. ASAS betjener i forvejen 
denne kundekreds - derfor flytter man de 
to grupper til dette firma. 
- Risikerer man ikke, at s a tn m e kunde 

bliver besøgt af alle ingeniørerne i ASAS? 
Selvom de arbejder med forskellige artik 
ler, har de jo altså nogenlunde samme kun 
der. 
- J o, "dobbeltbesøg" kan vanskeligt und 

gås, som forhol dene er i dag, og det kan 
irritere kunderne. Muligvis kunne proble 
met klares ved, at ingeniørernes arbejdsom 
råder i højere grad baseredes på en kurule 
gruppering, i stedet for den nuværende op 
deling efter varer. 
- Fremtidsønsker? 
- Jeg håber naturligvis, at mit arbejde 

vil lykkes, og at afdelingen vil hlomstre op. 
Fra min tid hos Carlsberg og Bruun & Sø 
rensen har jeg stiftet bekendtskab med den 
udmærkede ånd, der råder i koncernen. For 
håbentlig vil denne samarbejdsvilje fortsat 
trives i ASAS. Uden team-work nål' vi ikke 
et godt resultat. 
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Dir. P. Seligs 
o 

25 ARS JUBILÆUM - - 
Et par dage efter direktørens jubilæum 

var der en funktionær, der spurgte mig, 
hvordan direktør Selig var kommet igennem 
dagen. "J a," sagde jeg 'til ham efter at have 
tænkt mig lidt om, - "selvom direktørens 
navn endnu ikke har været at finde mellem 
seksdagesrytternes navne, så er det ikke på 
grund af manglende kondition." 
Jovist, - det er en stor dag - ligesom, 

når man skal i dampbad første gang, - 
man har åndenød, ind til man i løbet af et 
par minutter har vænnet sig til det - og 
så er det såmænd meget rart. 
Dagen startede tidligt. Allerede ved 7-ti 

den var en lille kreds af medarbejdere mødt 
op for at hylde jubilaren i det forfængelige 
håb, at der var morgenkaffe at redde, - og 
ganske rigtigt, kedlen fløjtede i samme se 
kund, der blev ringet på døren, og rund 
stykkerne rystede, så birkes raslede af - 
de var klar over, at appetitten var stor på 
denne tid af morgenen, og at deres sidste 
time var kommet. 
Tiden gik hurtigt, og allerede kl. 10 skulle 

jubilaren og hans frue være på 507, hvor 
receptionen begyndte, og sådan en dag må 
man jo opsende en sagte tak, at naturen har 
ordnet det så viseligt, at bånden kan klare 

så mange "God-da'er", som tilfældet er, 
uden at få men. 
Fra fjern og fra nær mødte gratnlanterne 

op for at lykønske, og midt imellem alle ga 
verne, hvor personalets lyste og glimtede i 
første række, var der mulighed for at 
"fluxe" jubilaren og afsløre et ansigtsud 
tryk, der trods alt bar præg af taknemlig 
hed over og glæde ved al denne virak. 

Et lykkeligt træf var det, a t den "store 
dag" var en lørdag - så var der mulighed 
for en lille pause om eftermiddagen. Om 
aftenen blev direktøren hyldet i en kreds 
af kolleger og medarbejdere på "Sølyst". 
J ubilæumssangen, der var skrevet på me 

lodien "Hej Selig - Hej-Lo", blev introdu 
ceret af Lillian Fugmann, akkompagneret af 
Bruno Henriksen, og senere på aftenen op 
trådte Peter Kitter i en fjernsyns-sketch, 
som ganske tog pusten fra alle gæsterne, og 
efter at jubilaren, gu'ved hvor mange gan 
ge, måtte høre på ordene: "Endnn engang 
til lykke", sluttede festen henad de små ti 
mer, - men da direktøren med frue og tre 
sønner kørte hjem i Taxa'en, lænede han sig 
tilbage på sædet med den uundgåelige cigar 
i munden, pustede langsomt røgen ud og 
sagde sådan hen for sig selv: "Det er nu 
godt, at det ikke skal vare ved i seks dage". 

IC B. 

Alle de mange medarbejdere, der på min jubilæumsdag 
glædede mig ved personlig gratulation, deltagelse i den pragt 
fulde gave henholdsvis på anden måde, beder jeg modtage 
min bedste tak. 

Mindet om dagens overvældende forløb og den megen sym 
pati, der blev vist mig, vil i kommende år stå som et højde- 
punk, i min koncerruiloærelse. (: ~~ 
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Personalets jubilæumsgave overrækkes dir. P. Selig. 

"Tak for den pragtfulde kikkert" siger jubilaren til 
fabrikant Søren Madsen og frue. 

Man morede sig åbenbart over aftenens .. skæc-av isv. 

Dir. M. Bjørn, A/S KEMOVIT, medbringer "original 
aftapning" til jubilaren. 

En intern skål mødelokalets hjørne. 

I den specielle "fjernsynsudsendelse" tog Peter Kitter 
kegler, - det er klart. 
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Hjælp til selvhjælp 
Statens Husholdningsråd har for den ude 

arbejdende husmoder udgivet en lille pjece 
med titlen "Hjælp til selvhjælp". Vi har 
mange sådanne husmødre her og vil derfor 
gerne bringe et lille uddrag af pjecen, som 
iøvrigt er ligeså egnet for manden og bør 
nene, sorn for husmoderen, idet det forud 
sættes - og iøvrigt altid må forudsættes - 
a t hun ikke alene skal klare arbejdsbyrden 
i hjemmet, når hun også har påtaget sig en 
stor byrde udenfor hjemmet. 

Meget vigtigt er det, at husmoderen giver 
sig tid til at tilrettelægge arbejdet. Det er 
nødvendigt, hvis hun ikke skal drukne i det, 
og hun må især have øjnene åbne for for 
enkling af arbejdet. Den tid, der anvendes 
til at gennemtænke og tilrettelægge arbej 
det for samtlige familiemedlemmer, kommer 
ikke alene hende, men hele familien til 
gode. 
Pjecen foretager en uddeling, så det nøje 

fremgår, hvad der skal ske om morgenen, 
om eftermiddagen og om aftenen. Hvordan 
man kan udnytte vejen til og fra arbejde 
eller skole, alt eft~r på hvilke tidspunkter 
de forskellige familiemedlemmer skal møde. 
Man må have øjnene åbne for hvilke tids 
og arbejdsbesparende redskaber, der findes, 
og såvidt det økonomisk er muligt, må man 
anskaffe dem, selvfølgelig også under hen 
syntagen til, om man virkeligt kan udnytte 
dem, der er selvsagt ingen mening i at an 
skaffe en bonemaskine, hvis man kun har 
et enkelt lille gulv, der skal hones. Sørg 
også for at alting, især i køkkenet, anhr in 
ges, hvor der er brug for det, og tænk på 
kun til madlavning at anvende de redska 
ber, der er nødvendige, og skyl dem så af, 
når de er brugt. Et piskeris f. eks. er en 
kedelig ting at have med at gøre, hvis det 
har ligget et par timer. 
En forenkling af middagsmaden kan og 

så udmærket gennemføres, uden at det be 
høver at gå nd over næringsvær dien. Gør 
visse dage til "madlavningsdage" og de an 
dre så lette som muligt. 
Indret om muligt en spiseplads i køkke 

net. Brug voksdug, plastic- eller nylondug. 
De aner ikke, hvor meget arbejde De kan 
spare. 

Indkøbene er også en vigtig ting, aJle 
kender sikkert det, a t nu mangler man salt, 
så afsted efter det, så mangler man sukker, 
hent mig lige det O.S.v. Der går bunker af 
tid tabt. Køb ind for en måned af gangen 
af alt det, som kan holde sig. Har man uge 
løn må man enten nøjes med at købe ind 
til en uge af gangen eller prøve, om m au 
ikke kan få så meget system, også i penge 
sagerne, a t månedlige indkøb kan fore 
tages. 
Et bud, som går igen flere gange i pje- 

cen er 
"Alle rydder op efter sig", 

og hvor er det rigtigt, at man prøver at slå 
dette fast. Ikke alene er det tidsbespa 
rende - og dette er i første række for 
målet - men det har også en stor psykolo 
gisk virkning. De har sikkert alle prøvet at 
komme hjem til et hus, hvor tøj, gamle avi 
ser, snavset porcelæn og meget andet flyder 
fra de hyggelige timer, man havde aftenen 
i forvejen, eller fra travlheden om morge 
nen, det er ikke noget opløftende syn. 

Glem aldrig, at der, hvor travlt De end 
har, hvor mange byrder og pligter der end 
hviler på Deres måske spinkle skuldre, at 
der så trods alt også skal være tid til, at 
man kan få snakket sammen, det kan glim 
rende gøres, medens man spiser, eller når 
der skal repareres tøj. Disse tidspunkter 
kan også anvendes til at høre radio, der er 
sikkert ting, som hele familien kan samles 
om, og De kan tro, at sådanne stunder kan 
være hyggelige, lad ikke børnene blive præ 
get af, s t hjemmet er fortravlet, men prøv 
at drage dem med ind i arbejdet i hjemmet, 
gøres det på den rigtige måde, kan det 
blive en hel sport for dem at hjælpe til. 

Og lad os så slutte denne lille omtale af 
en nyttig pjece om et vigtigt og betydnings 
fuldt spørgsmål med at citere det sidste af 
snit fra pjecen: 

Intet eller ingen kan dog hjælpe hus 
moderen eller hjemmet, hvis arbejdet ikke 
bliver et familieanliggende, som tilrette 
lægges systematisk og rationelt, og hvor 
hvert medlem af familien føler både sit 
ansvar og sin glæde ved samarhejdet. 
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I anledning a:f - 
årskiftet kan det være rimeligt at gøre en 
lille PAP-status. 

Det, der klarest stål' i vor erindring, el' 
sikkert revyen. Det val' den første, vi har 
haft, og den val' strålende. Det el' morsomt 
at høre, hvorledes den stadig citeres. Også 
det skandinaviske Philips-sportsstævne var 
godt, selvom vi så, at vi ikke var så dyg 
tige, som vi godt kunne være. Her er det 
umuligt at lade være med at komme med et 
spørgsmål. Hvorfor er del' så få, der slutter 
sig til sportsforeningen? Med de midler, der 
stilles til rådighed, og med det behov, vi 
alle har for motion, og ikke mindst med de 
muligheder for at dyrke godt kammera tsk ah, 
del' hel' bydes på, kan det ikke andet end 
undre, at man næsten skal tigge sig til med 
lemmer. 
I det hele taget kan det siges, at størst 

fornøjelse hal' man af at arrangere fester. 
De mere lødige aftener har ikke overvæl 
dende deltagelse. Nævnes kan hl. a. den af 
ten med færdselsforedrag, der hlev afholdt 
i efteråret. Det var et prohlem, der vedrø 
rer os alle, men alt for få kom. 

En glædelig ting i det forløhne år er det 
fortsatte samarbejde med vore kolleger på 
fahriken. Og det er vort håh, at dette sam 
arhejde yderligere må hlive udhygget i 1954. 

Vort hlad hliver tit kritiseret. Det bliver 
også - men sjældnere - rost. Desværre er 
kritikeu som regel - og det gælder iøvrigt 
næsten al kritik - negativ. Hvorfor hører 
redaktionen så sjældent fra læserne? Det el' 
et problem, som alle personaleblade kæm 
per med, så man må vel finde sig i, at det 
er således. Men derfor kan man alligevel 
ikke lade være med at undre sig over det. 
I det store og hele vil linien fra de fore 

gående år hlive fortsat i 1954. Naturligvis 
er der spørgsmål, der skal tages op, og i 
første række vil der som nævnt hlive arbej 
det på at styrke samarbejdet med fabriken. 

Vor generalforsamling i marts håber vi 
på vil få god tilslutning. Efter lovændrin 
gen, der hlev vedtaget i december, har vi 
fået mulighed for at kombinere den med 
ferielotteriets trækning, og det dermed al 
mindel igvis forbundne kammeratlige sam 
vær. Tænk over, hvem De ønsker, der til 
den tid skal sidde i bestyrelsen. Valgene hal' 
hidtil været for stærkt præget af tilfældig 
heder. Og det er nu ikke helt ligegyldigt, 
hvem der varetager vore interesser, hvad 
enten de er af selskabelig eller af faglig art. 

Med disse strøtanker ønsker PAP og 
PAP-æsken medlemmer og læsere et godt 
nytår! 

SPORTEN 
Det synes, som om badmintonholdet er in 

de i en periode med mange uheld. I vor 
første kamp kom Stranges ud for et grimt 
uheld, som han endnu ikke har overvundet. 
Sidste gang var det Annie Olsen, det gik ud 
over, i damedoublen var hun så uheldig at 
forvride foden, så hun må tte opgive at fort 
sætte. Dette var den eneste kamp, vi tahte, 
og slutresultatet hlev altså en sejr på 7-1, 
modstanderne val' C.& G. Fra selve kampen 
el' der ikke meget at herette, kun hlev det 
vel endelig slået fast, at Larsen og Ander 
sen ikke kan spille douhle sammen, selvom 
de går og tror, de er verdensmestre i double. 
Badmintonafdelingen hal' en intern turne 
ring igang. Spillerne er opdelte i to puljer 
og spiller alle mod alle indenfor puljen'. På 
denne måde håber man at blive klar over 
det indbyrdes styrkeforhold. 

Bordtennisholdet går støt frem. Efter at 
have tabt den første kamp med 0-9, den 
næste igen med 1-8, har det nu bedret sig 
så meget, at den sidste kamp kun blev tabt 

-- 

med 4-5, og det kun fordi Simonsen er 
den fødte gentleman, han ville ikke være be 
kendt at vinde over en dame. S.L må have 
kigget i vor holdopstilling, inden de lod 
deres dame spille anden single. Hngo Peder 
sen vandt sin single meget sikkert, men 
tabte sammen med Roland Hansen doublen, 
væsentligst fordi de ikke havde spillet sam 
men før. Holdet ligger nu som nummer næst 
sidst, men skulle have en chance for a t 
avancere, da de mangler de to 'formodede 
svageste hold. Når dette nummer af PAP 
æsken kommer, er afdelingen i færd med at 
afvikle sin interne turnering, som iår bliver 
spillet på en helt ny måde. 

For håndbold gælder det samme som for 
bordtennis, holdet er langsomt ved at finde 
sig selv. I den sidste kamp mod Rådhuset, 
som er et af de stærkeste hold, spillede 
PAP helt godt og opnåede 4-1. 

Endelig kan vi fortælle, at PAP deltog i 
K.F.LD.s turnering i indendørsfodbold. Vi 
mødte Superfos i vor første og eneste kamp 
og tabte med 3-5. Vi spillede meget ringe, 
forsøgte overhovedet ikke et eneste lang 
sknd på mål. 
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[ PAP=MIX J 
Den årlige lodtrækning 

om grønne planter til kontorerne fandt sted 
under behørig kontrol den 15. december 
1953 på Echarts kontor, hvorpå et beske 
dent antal kønne planter efter en kortvarig 
højtidelighed overraktes de heldige på 4. 
sal. PAP-æskens udsendte korrespondent 
overværede bevæget begivenheden. Da de 
sidste toner fra blomstervalsen var døet 
hen, meddelte beplantningschefen, at fru 
Nørgård i fremtiden med glæde modtog, 
hvad forskellige afdelinger måtte have stå 
ende af tomme urtepotter, og at man der 
efter i løbet af 1954 kunne påregne at få 
disse erstattet med et funklende nyt eksem 
plar af Suigermors tunge el. lign. holdbart. 

A. Fiseher giver sig 
som bekendt ikke i lag med noget, før han 
nøjagtig ved, hvad det drejer sig om. Hans 
reaktion var derfor naturlig, da han forle 
den blev vækket i marketenderiet af kon 
torchef Roos, som med sin rungende røst 
meddelte ham, at der var telefon fra Lon 
don. "Er det rød eller hvid knap", spurgte 
Fiseher. 

PAP's skakhold 
blev nr. 3 i den nylig afsluttede turnering 
firmaerne imellem, og det må siges at være 
et pænt resultat. Deltagerne 'var J. P. Au 
lum, R. Dahlin, J. Skelbæk, A. Walther, 
Meier fra neonafdelingen samt Thomas Han 
sen og List fra fabriken. I øjeblikket er en 
enkeltmands-tnrnering i fuld sving, og det 
hliver spændende at se, hvordan vore spil 
lere klarer sig her. 

Andespillet den 18. december 
afholdtes under livlig deltagelse, og a f over 
skuddet blev der i lighed med sidste år 
sendt kr. 500.- til Aftenbladets juleindsum 
ling. 

Rabatten er blød. 
Trods N.B.s manende juletale har alle 

rede tre af vore kolleger fået bøde for dri 
stig cyklekørsel. De to af dem, fordi de 
kørte ud ad porten og den tredie, fordi han 
ville påbegynde en afmagringskur. Gennem 
gode forhindeiser havde han købt en per 
sonvægt og opnået en rabat på kr. 15.-. 
Da han skulle køre hjem med den, havde 
han den under armen og kunne som følge 
heraf ikke vise af, når han drejede. Og så 
fik han altså en bøde på kr. IS.-. 

t1~ ~~ de /.aJ~.Hdf''1.le'" 
9',«"", M""" ~ ~".u,~ 

- å-ud mutdt .' 

Ved De, 
hvad 

en udgifts-ka 
lender er? Det 
er en kalen 
der, der giver 
Dem et over 
hlik over de 
faste udgifter, 
De har i løbet 
af året, og 
som dermed 
hjælper Dem 
til at have or 
den i økono 
mien. Spare-' 
kassen forKjø 
henhavn og 
Omegn har ud 

givet en sådan kalender, og den kan gratis 
fås ved henvendelse. 
Kalenderens . princip er egentlig det sam 

me, som er os bekendt fra Interessekonto 
ret, idet man opstiller alle sine faste udgif 
ter, dividerer med 12 og på den måde fin 
der, hvad der skal bruges hver måned. Er 
gennemsnitsbeløbet større end den faktiske 
udgift i den pågældende måned, sættes det 
overskydende beløb ind på en særlig bog; er 
den faktiske udgift større, må der hæves. 
Kalenderen er glimrende stillet op med 

let overskuelige skemaer. Den behøver ikke 
absolut at tages i brug i januar, idet den 
gælder for en 12 måneders periode. De kan 
altså ligeså godt begynde L februar, hvis 
De er interesseret. Kalenderen kan varmt 
anbefales. Den er overkommelig at udfylde 
og giver den oversigt, der er nødvendig. 
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