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PÅ PHILIPS

FABRIKERNE

I HOLLAND

under det officielle besøg i foråret
Ved det officielle besøg i Holland i
april i år aflagde H. M. Kong Frederik besøg på Philips fabrikerne i
Hilversum og Huizen.
Kong Frederik, der med sin stab
ledsagedes af Prins Bernhard, blev
modtaget af ing. P. F. S. Otten, der
er præsident for »Raad van Bestuur«,
og vicepræsidenten, ing. F. J. Philips,
en søn af Philips organisationens
stifter. Endvidere var direktør
N. B. Sommerfeldt tilstede under
besøget.
Der var arrangeret demonstrationer og udstillinger af de nyeste land-
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vindinger indenfor al telegrafi og
telefoni.
Ved besøget blev baggrunden for
den store ordre, Philips har fået
ved moderniseringen af det danske
telefonnet, omtalt, og majestæten hilste her blandt andre på civiling.
Svend Erik Andersen fra vor egen
Tele-afdeling.
Ved afslutningen af besøget fik
kongen overrakt tre store hollandske
speculaas-kager som gaver til prinsesserne og en førstekopi af tonefilmen »The Grey Wall«, der omhandler havneradar.

Håndværkere

i huset

Hvis en og anden en dag ved en fejltagelse skulle komme til at opholde
sig på hovedkontoret efter kL 16.30,
ville han snart blive klar over, at der
er noget usædvanligt på færde.
Nok har man vænnet sig til, at
håndværkerne er en dagligdags foreteelse i et hus, som vort, men det, der
foregår efter lukketid, er af en sådan
karakter, at det må være noget helt
for sig.
Det arbejde, der nu forestår, er et
led i en stor ombygningsplan for
stueetagen i nordfløjen udfor Prags
Boulevard.
Planen er i sin helhed så omfattende, at man ikke regner med at
kunne gennemføre den i år. Men så
meget kan allerede siges, at man vil
skabe en smuk tilkørsel til den nye
hovedindgang, tværs over den nuværende »grågrønne, grumsede Limpopoflod«.

Hertil kommer ombygningerne i
nordfløjen, der vil komme til at give
plads for en stor, smuk forhal med
reception, permanent udstillings- og
demonstrationslokale og kinosal med
ca. 150-200 pladser.
Desuden vil personaleafdelingen
få til huse i stueetagen, og man vil
stadig beholde nogen plads til lager.
Af særlig interesse for medarbejderne bliver den nye hurtigtgående
person-elevator, der er ved at blive
indrettet. Den vil kunne rumme 22
personer og vil blive betjent af en
fast fører.
Hele ombygningen er resultatet af
et længe næret ønske om at skabe en
'hovedindgang
under smukkere og
mere værdige former end hidtil.
Tidspunktet må siges at være inde
nu, da planerne om en overdækning
af den »grågrønne, grumsede« langs
Prags Boulevard ud for ejendommen
kan gennemføres.
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Afdøde

dr.

medstifter
af Phi lips-orqani satlonen, og den
i Philips A/S, ingeniørkaptajn N. B. Sommerfeldt.

A. F. Philips,

første adm. direktør

PHILIPS ORGANISATIONEN
UNDERGÅR EN STRUKTURÆNDRING
indgår

Aktieselskaberne
Finax, Repax og P. G. L
fremtidig som bifirmaer under hovedselskabet

Det officielle navn ændres
PHILIPS INDUSTRI

Ved selskabets årlige generalforsamling den 9. april i år vedtoges en
sammensmeltning af de tre datterselskaber Finax, Repax og P.G.1. med
moderselskabet.
For at forstå baggrunden for den udvikling, Philips
selskaberne har gennemgået, vil det
være nødvendigt at gå lidt tilbage i
tiden. Man regner den egentlige stiftelsesdag for det første selvstændige
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fra Philips Radio A/S til
OG HANDELS A/S

Philips selskab i Danmark til den 1.
januar 1933, og dets administrerende direktør var nu afdøde ingeniørkaptajn N. B. Sommerfeldt.
Men allerede inden denne dato
havde Philips produkterne holdt deres indtog på det danske marked.
Grosserer Axel Schou begyndte i
årene efter århundredskiftet forhandlingen af Philips' produkter, og det

var dengang glødelamper, det drejede sig om.
l 1919 trak grosserer Axel Schou
sig tilbage og afhændede firmaet,
som derefter førtes videre under navnet A/S Axel Schou, der fortsat havde agenturet for Philips produkterne.
Under dette selskab oprettedes i
1925 et selskab med navnet Philips
Lampe A/S, og i 1927 fulgte man
yderligere denne linie op med dannelsen af Philips Radio A/S.
Det skelsættende
år for Philips'
virksomhed i Danmark og det år,
hvortil man henregner selskabets stiftelse, blev 1933. Den L januar 1933
samledes alt salg af Philips produkter hos det hidtil bestående Philips
Radio
A/S med hifirmabetegnelserne Philips Lampe A/S og Philips
A/S. Sidstnævnte blev navnet, hvorunder den mere og mere vidtspændende virksomhed her i landet siden
har været drevet.
Omtrent samtidig hermed erhvervede man fabriken, Strandlodsvej 34,
og under meget beskedne former
startede man en hjemlig produktion.
Udviklingen var igennem 30'erne
jævn. I begyndelsen af 40'erne oprettedes af praktiske grunde, som nu
ikke længere er gældende, financieringsselskabet for købekontrakter,
Finax A/S, og i 1950 udskilte man
serviceafdelingen,
ligeledes i et selvstændigt firma, Repax A/S.
Endelig stiftedes i 1952 Philips
Grammofon Industri A/S for fabrikation og salg af grammofonplader.
Efterhånden som udviklingen er
skredet frem, har det af flere grunde
vist sig formålstjenligt
at lade fir-

maerne Finax A/S, Repax A/S og
Philips Grammofon Industri A/S ophøre som selvstændige aktieselskaber,
men således at de indgår i moderselskabet som bifirmaer. Dette vil intet
ændre i den daglige virksomhed på
de pågældende arbejdsområder, idet
denne uændret fortsætter under navnene Finax A/S, Repax A/S og
Philips Grammofon Industri A/S.
Det var endvidere i stadigt stigende grad blevet ledelsen klart, at moderselskabets officielle navn, Philips
Radio A/S, ikke længere svarede til
karakteren af den aktivitet, firmaet
udøver, og man vedtog at ændre det
officielle navn til Philips Industri og
RandelsA/S. Som bifirmaer har man
foruden de ovenfor nævnte nyoprettede tre bevaret Philips Lampe A/S,
Philips Radio A/S og først og fremmest Philips A/S, under hvilket sidste navn hovedselskabet uændret driver den daglige virksomhed. Fabriken, Strandlodsvej
34, har altid været en afdeling indenfor hovedselskabet og fortsætter som sådan, idet også her den daglige virksomhed uforandret
drives under betegnelsen
Philips A/S, Fabriken.
Ledelsen af Philips Industri og
Handels A/S med bifirmaer består af
bestyrelsen og direktionen. I bestyrelsen sidder som formand direktør
N. B. Sommerfeldt samt civilingeniør
Erling F oss, ingeniør K. Lorentzen
og kammerherre J . Vest.
Direktionen består som hidtil af
direktør N. B. Sommerfeldt som administrerende
direktør samt direktørerne, civilingeniør Svend A. Chr.
Pedersen, Max Poulsen og P. Selig.
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RADIOSÆSON

I

SUPER M'ETS TEGN

nye modtagere er ført up-to-date med
anvendelsen af denne teknik.
Inden man sendte den nye serie
radiomodtagere
på markedet, præsenterede man dem fol' landets radiohandlere.
Det skete med en række forhandlerrnøder, der blev afholdt i København, Odense, Aarhus, Aalborg og
Aabenraa i tidsrummet fra den 4. til
den 14. august.
I tilslutning til møderne blev der
afholdt udstillinger og demonstrationer af de nye modtagere.

J eg er utilfreds
med mig selv!
Årets store begivenhed inden for radiobranchen bliver den serie Super
M radiomodtagere, som Philips bringer på markedet.
Men hvad menes der egentlig med
begrebet »Super M«?
Svaret er, at »Super M« er forkortelsen for Super Magnetisk Teknik.
Det symboliserer anvendelsen af
de nye magnetiske materialer, Ferroxcube og Ticonal.
Ferroxcube anvendes i den drejelige retningsantenne,
der overflødiggør udvendige antenner. Det anvendes i modtagerens spoler, der skaber
følsomhed og adskiller stationerne.
Ticonal magneten er kernen i de
højeffektive
dobbeltmembran-højttalere.
Kort sagt: »Super M« tegnet er en
garanti for, at konstruktionerne i de
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Jeg står ude på toilettet og bliver rigtig godt utilfreds med mig selv. Mit
spejlbillede viser et blegt, nærmest
gustent ansigt. Hvorfor er jeg sådan
et skvat, når alle kollegerne ser dejligt sommerfriske ud, skønt kun de
færreste har haft glæde af den sparsomme sol? Er jeg syg? Jeg føler
mig i grunden lidt skidt, måske er
der en feber i anmarch. Jeg tror, det
er bedst, at jeg går hjem og på hoLæs videre nederst side 13.

Frk. Inger Kristensen

Kjeld Markmann

Andersen

»Papæsken« præsenterer her et nyt
hold lærlinge, der har bestået handelsmedhjælper-eksamen
på Købmandsskolen. De er alle udlært i år,
og det er en glæde at konstatere, at
de alle har bestået prøven med glans.
Af de unge damer har frk. Inger
Kristensen, Asas, bestået med ug+,
hvilket vil sige med udmærkelse. De
øvrige er:
frk. Annie Brandt Larsen, Finax,

Arne Jans

frk. Inge-Lise

Christensen,
hovedbogholderiet,
og
frk. Elise Kanstrup, Neon-afdelingen.
De tre herrer er:
Kurt Krog Andersen,
hovedbogholderiet,
Kjeld Markmann Andersen, Finax,
og Arne J ans, priskontrol-afdelingen.
»Papæsken« ønsker til lykke med
de gode resultater og byder de unge
velkommen i de »voksnes rækker«.
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100 KRONER
til det morsomste billede,

100 KRONER
I næste måned starter en landsomfattende fotokonkurrence
om det
morsomste eller mest dramatiske billede, taget med Photoflux. Da det er
Philips, der udskriver konkurrencen,
kan personalet af let forståelig årsag
ikke deltage.
For at vore utvivlsomt mange,
dygtige foto-amatører
alligevel kan
få chance for at konkurrere med deres bedste billeder, udskriver »Papæsken« i samarbejde med fotoklubben en intern konkurrence, som vi
hermed har fornøjelsen
at invitere
Dem til at deltage i.
Hver medarbejder kan deltage
med indtil 5 billeder i størrelse
12 X 16, 13 X 18 eller 13 X 13, og
vi venter at modtage mange gode
feriebilleder til konkurrencen om:
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til det fotografisk bedste billede
samt

5 OPMUNTRINGSPHÆMIEH
it 2 billetter til en af premierehiograferne.

Send billederne mærket med navn
og afdeling til ing. Dekker, lampefabriken, senest d. 15. september.
Retten til at udstille de indsendte
billeder i frokoststuerne forbeholdes.
Billederne
tilbageleveres
indsenderne.
Bedømmelsen
foretages af fotoklubbens formand, ing. Dekker, af
Bent Clemensen
fra »Pepæsken«s
redaktion og af fotograf Claus Hermansen, Foto & Tekst AIS.
Eventuelle
forespørgsler
vedrørende konkurrencen rettes til lokal
331.

Nyt telefonanlæg
pi hovedkontoret og fabriken
Man vil nu direkte kunne kalde
enhver afdeling og ethvert firma
indenfor organisationen.

På skrivebordene rundt om i virksomheden er de nye telefonapparater
allerede begyndt at dukke op.
Imidlertid er det jo ikke et spørgsmål om nye telefonapparater alene.
Det, der forestår, er en fuldstændig
udskiftning af det bestående telefonanlæg på hovedkontoret og fabriken.
Arbejdet med opførelsen, der forestås af civilingeniør Max Hansen,
tog sin begyndelse omkring 1. april,
og hvis ikke særlig ekstraordinære
forhold kommer til at spille ind, regner man med at kunne gå over til det
nye system omkring 1. oktober.
Fordelene ved den nye automat er
mange, bI. a. bliver det herefter mu-

ligt for enhver medarbejder at kalde
enhver afdeling eller ethvert firma
direkte, uden at være henvist til at
ringe op over centralen.
I det næste nummer af »Papæsken«
vil vi bringe en udførlig omtale af
det nye telefonanlæg.

Lillebror blev begejstret for bilen,
jeg havde med til hans fødselsdag.
- Der er altid jubel, når »vognparken« udvides, og denne gang var det
oven i købet et rigtigt »Philips-rug-

brød«.
»Philips, det er jo der, min storesøster arbejder«, - det ved han alt
om.
Man glædes altid ved at se lillebrors øjne stråle - og så var det en
billig fornøjelse tilmed! Formedelst
kun kr. 2,50 kan man i enhver velassorteret legetøjsbutik købe de små
Tekno-biler med Philips-mærket,
og
som gave til familiens børn er dette
stykke legetøj fortræffeligt.
Det viser sig da også, at der er
solgt ca. 15.000 biler, siden de kom
i handelen engang i foråret - der
er altså også andre end Philips-folkene, der har fået øje på det lille
køretøj.
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TRE MÅNEDER
Når »Papæsken« åbner sine spalter
for et referat af en tre måneder gammel sommerfest, skyldes det udelukkende, at festen var af en sådan kvalitet, at det ville være en skam ikke
at give arrangørerne en buket velfortjente roser ad denne vej,
Mange, store busser med mange
festglade og forventningsfulde PAPhoveder sneg sig gennem byens steghede gader ud til det sommerfriske
»Kystens Perle«. Tilsyneladende var
selskabet ventet, for alle i fri luft
stående borde var velspækkede med
fyldte, duggede aperitifglas, som ved
fælles hjælp hurtigt blev bragt til også at dugge indvendig. De kildrende
sultfornemmelser steg til smerte, da
gæsterne blev præsenteret for Jeppesens kunstværk ... en sand kulinarisk stormflod, der snart fik de fleste
til at ønske sig forsynet med en anselig kovom, hvilket ønske dog følelsesmæssigt hurtigt blev opfyldt.
Hvor var det forresten en fiks ide
at servere levningerne kl. 12.
Bordets glæder fik stemningen til
at fylde de lavloftede lokaler, men
det var dog intet at regne mod den
ustyrlige spænding, der bredte sig
under den sindsoprivende
lodtrækning om en halv snes moderne nøgleringe . . . der var åbenbart nogle
stykker, der havde fået gadedørsnøglen med den aften. Så kom »den
gyldenblonde«, og han var sandelig
ikke så rødhåret endda. Men når alt
dette »stof«, han havde skaffet sig,
sådan rodløst kan blafre rundt i byen
og dens nærmeste omegn, må det
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DERPÅ

være på tide, at bedriftsværnet opretter en contra-spionageafdeling.
der
i fremtiden forhindrer, at ledelsen
får kaffen i den gale hals, og så
ovenikøbet får serveret fersk torsk til.
Efter at godt og vel halvdelen af
selskabet havde været lige ved at falde i vandet fra badebroen under den
obligatoriske
benstrækning, kunne
kraften, rytmen og ømheden få frit
løb i omgangene i ringen til Helge
J acobsens lille orkester. Og de, der
ikke kunne være på dansegulvet, kørte i stedet nogle omgange ind i de
hyggelige bar'er. Det var en dejlig
fest, helt igennem vellykket, og hjemturen var som altid en passende blanding af åbne munde og lukkede øjne.
Mindet om turen vil stå længe, og
Stranges' glimrende billedreportage
vil bidrage dertil ...
han præsterede
faktisk en hel række perler.
Stort bravo til ham, til vejrguderne og til det debuterende festudvalg.

Aftenstemning foran "Perlen".

I~

'.

startede kl. 12 pr. bus i strålende
sommersol og stegende hede mod
ukendt mål.
Frokosten blev indtaget i National
Scala, hvor vi som ulve kastede os
over det store kolde bord.
Efter frokosten gik turen videre
gennem Nordsjællands skønneste egne. En let døsighed havde ovenpå
frokosten bredt sig over selskabet,
men vi vågnede hurtigt op, da det
festlige skovtursblad
»PHILuren«
blev uddelt. Redaktørerne og tegneren høstede megen ros og anerkendelse for den morsomme ide, og alle
var enige med direktør Pedersen, da
han ved middagen udtalte håbet om,
at dette første skovtursblad måtte
danne tradition for de efterfølgende
skovture.
Kaffe og likør ( -er) drak vi på
Gylfe, hvor et større udvalg af forlystelser i form af minigolf, keglebaner, skydetelt, billard og bar delvis stod til vor rådighed. At bartenderen var gået hjem, skydeteltet lukket samt minigolf- og keglebaner
endnu ikke lukket op, gjorde kun
ringe skår i vor glæde. Vi kastede

os med iver over billardet, hvis kugler viste sig at have en umådelig
evne til at hoppe ud over bordet og
over i de nys fyldte glas. Desuden
havde bestyrelsen sørget for alle tiders overraskelse i form af den første regnbyge i 6 uger (at det har
regnet siden, må udenfor al tvivl tilskrives dette bestyrelsens indfald).
Men - som Falck sagde - stedet
var jo ikke, hvad det havde været
før!
Vi kom atter om bord i busserne
og kørte langs den i alle turistbrochurer nævnte »danske riviera« til
Skovriderkroen,
hvor vi indtog en
superb middag med diverse vine.
Mellem retterne blevet par muntre
digterværker, forfattet til lejligheden, afsunget. Ved kaffen holdt
Falck sit traditionelle »godskabsfulde« causeri, og efter middagen afholdtes diverse konkurrencer, bl. a.
i den ædle klunsekunst
(Thomas
Hansen, OB, blev klunsekonge, stærkt
trængt af kontorchef Windelin) samt
en dansekonkurrence, der blev vundet af kalkulator Nielsen og frk. Kirsten fra Børnehaven.
Aftenen sluttede med dans og små
afstikkere til bakken, (enkelte forsvandt ganske) indtil busserne ved
midnatstid bragte de spredte rester
af selskabet tilbage til København.
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Indtil maj. måned i år eksisterede
der inden for Philips-koncernen
2
sportslige
afdelinger. På fabriken
havde man en idrætsforening,
som
har haft 10"års jubilæum, og her har
man igennem årene forsøgt sig med
forskellige sportsgrene, dog lå hoved vægten på fodbold, håndbold og
bordtennis, i hvilke grene man har
opnået gode resultater. - I fodbold
har man f. eks. spillet sig op i A·rækken med deltagelse af 2 hold. Inden
for håndbold er man nået endnu vi"
dere, idet man deltager med et da"
mehold og et herrehold i Mester"
rækken.
På Industrigården havde man en
sportsafdeling
under personaleforeningen PAP, og på programmet
havde man her håndbold, skydning,
tennis, badminton, bordtennis
og
skak, og også her kunne man frem"
vise gode resultater.
I de sidste år har der været ført
forhandlinger mellem PAP og Philips
Idrætsforening om en sammenslutning, men forhandlingerne strandede
på et par punkter. I år lykkedes det
imidlertid, og vi ser med glæde på
det fremtidige samarbejde og håber,
at det vil blive til gavn for alle parter.
Med den udvidelse af »Papæsken«,
der nu finder sted, får vi mulighed
for at komme i bedre kontakt med
medlemmerne, ligesom det gennem
bladet vil blive lettere at agitere
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blandt ikke-medlemmer. Dette er vig"
tigt, idet vort medlemstal i øjeblikket
er alt for lille i forhold til det antal
mennesker, der er beskæftiget i koncernen.
Det er bestyrelsens agt at udvide
foreningens virke til også at omfatte
atletik og gymnastik, idet vi håber
at kunne få alle interesserede samlet
i sportsligt og kameratligt samvær
efter arbejdstid.
Herurover deltager vi i de ordinære turneringsture til Sveriges og
N orges Philips-organisationer.
Kontingentet er kr. 2,00 om måne"
den, og for hver afdeling har vi en in"
kassator, som tager imod kontingent
og tilmelding af nye medlemmer og vi vil gerne se mange nye med"
lemmer i vore rækker.
Inkassatorerne er for fabrikens ved"
kommende: I lampefabriken Svend
Loft, på 2. sal Tolver Nielsen og på
3. sal Conny Tøttrup. På Industri"
gården sørger Børge Andersen, Hul"
kortafdelingen, for, at pengene kom"
mel' ind.
Bestyrelsen ser således ud:
Formand: Alfred Sieben, fabriken.
Næstformand: Børge S. Rasmussen, Iahr.
Kasserer: Børge Andersen, Industrigården.
Sekretær: Conny Tøttrup, fabriken.
Bestyrelsesmedlem: Tolver Nielsen.
2 Suppleanter: S. Schou, Industrigården.
V. Simonsen, Jndustrig.

Afdelingsledere :
Håndbold:
Fodbold:
Bordtennis:
Badminton:
Skydning:
Skak:

Alfred Sieben.
Børge S. Rasmussen.
Georg Andersen.
Børge Larsen.
S. Schou.
J. P. Aulum.

Boble-boble

Svar til

...

lille henrivende

To skotter væddede 1 shilling om, hvem
af dem del' kunne holde hovedet længst
under vand ... de druknede begge to.
-

og en overskrift i en
skotsk avis:
,,2 lille biler stødt sammen. ...
43 IJassagerer kvæstet".

Sig Di-or , du ved ...
Kort og flad, var Frede OrdAoms kommentar til det nye modelune:
"Mon så ikke gassen vil gå af ballonen"?

g~
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- Vi er desværre ikke på nuværende
tidspunkt i stand til at fortælle Dem, om
bygningerne i forbindelse med A. P. Moller's raffinaderi bliver særlig raffinerede.

Ser De 6 eller 7 terninger?

Chefen til medarbejderen,
der havde
II=jort et første mislykket forsøg på at
blive barberet med Philishave:
- Kunne De ikke prøve at stå lidt nærmere ved barbermaskinen, næste gang De
ba rberer Dem?

Med mindre der foreli[!ger et bedrag,
vil alle indsendte sval' deltage i lodtrækningen om 3 pund kongelundskartofler i
pose . .. så er der ikke noget at rafle
om.

-- Jo, du, så snart der viser sig en
chance, flyver jeg til Mars!
- Jamen, det bliver sikkert mcget dyrt!
- Ork, man kan vel altid klare sig derop som tallerkenvasker !

Optisk afsløring

Fortsat fra side 6.

vedet i seng .. det er bedst at gribe
det an i tide. J eg får tilladelse til at
gå hjem. Inden jeg ifører mig den
stribede og tante Olgas hjemmestrikkede julegave (det er et halstørklæde, der helst kun skal bæres indendørs) , kaster jeg et blik i mit badeværelsespejl,
mens jeg gurgler. Nu

er jeg fuldstændig ligeså frisk at se
til som kollegerne, og der er ingen
feber. Det var dog besynderligt ....
Men »Papæsken«s
redaktion har
fundet bacillen. Den sidder simpelthen i toiletspejlenes
farve, der har
en sådan karakter, at næsten ingen
røde farver tilbagekastes.
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NY FORSIDE + NYT IJOSTYR+NYE lÆSERE
Når læserne denne gang modtager
»Papæsken«,
har bladet undergået
visse forandringer.
Bladet har ikke blot fået nyt udseende og ny forside, hvad der straks
springer i øjnene - det har også på
anden måde ændret karakter.
»Papæsken« var før et foreningsblad for personaleforeningen PAP -og overgår med dette nummer til at
være husorgan for alle ansatte hos
Philips A/S, både på fabriken og Industrigården, samt hos Pope A/S og
A/S Axel Schou.
Det er formålet, at bladet fremtidig skal holde sine ca. 1200 læsere
underrettet om alle nyheder af interesse for de ansatte, og at det derigennem skal medvirke til fremme af samarbejdet og samhørigheden indenfor
virksomheden.
Dette er resultatet af en beslutning, der blev truffet på samrådsmødet i marts måned i år, og som
føres ud i livet nu.
Den nye »Papæsken« udgives af
Philips A/S under redaktion af firmaets reklamechef, K. Bøge.
Til støtte ved udarbejdelsen af de
enkelte numre vedtog man endvidere
at nedsætte et redaktionsudvalg.
Dette er sammensat af repræsentanter
for Fællesklubben, Idrætsforeningen
samt de to personaleforeninger.
Fællesklubbens
repræsentanter
i
udvalget er foruden fællestillidsmanden Sv. Loft, fru Anne Margrethe
Jeppesen og Børge Ulstrup. Idrætsforeningen repræsenteres af Alfr.
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Sieben,
og hvad personaleforeningerne angår, repræsenterer ingeniør
H. Krebs PPF, medens Bent Clemensen og Rud Jeppesen repræsenterer
PAP.
Som redaktionssekretær
er udpeget Jørgen H. Rasmussen, der i forvejen arbejder med udgivelsen af
Philips Nyt'erne.
Der er en stor gruppe af medarbejdere, som nu indgår i læserkredsen - og det er arbejderne. »Papæsken« byder arbejderne velkommen
i læsernes kreds og har bedt fællestillidsmanden Sv. Loft om at fremsætte en udtalelse.
Sv. Loft siger: »Papæskens
»illegale periode« på fabriken er til
ende. Det er nu meningen, at den
skal gå ud til alle, som er ansat hos
PhilipsA/S, altså også til arbejderne!
Dette initiativ kan jeg, som repræsentant for arbejderne, kun hilse velkommen med glæde.
Det er vort håb, at bladet må blive
til gavn og glæde for alle parter, og
at læserne må vise det så stor interesse, at redaktionen ikke skal være
henvist til at skrive hele bladet selv,
nummer for nummer.«
I tilslutning hertil vil vi ønske for
»Papæsken«, at den må tjene sit formål så godt, at læserne vil betragte
bladet som deres eget og give deres
tilfredshed og kritik til kende.
Alle henvendelser om bladet kan
ske enten til redaktionsudvalgets
medlemmer eller til redaktionssekretæren på lokal 331.

ALE
Ansættelser
PHILIPS
20. april
1. maj
1. maj
15. maj
25. maj
1. juni
1. juni
1. juni
1. juli
1. juli
7. juli
19. juli
26. juli
26. juli
1. aug.
1. aug.
1. aug.
1. aug.

A/S

fakt.afd.
1954 fru Gurli Wissing-Nielsen,
1954 Henning Borg Rasmussen, sped.
1954 Preben Palmberg, sped.
1954 Peter Paaske-Jensen,
tele. 2. sal.
1954 fru Kirsten Jacobsen, lønningsbogh.
1954 Knud E. Larsen, rele., adm. 2. sal.
1954 Ole Steenber-q, Philishave.
1954 Kim Danckert, reklame afd.
1954 Jacob Brock, mont. beJ.
1954 fru Mimi Larvig, spec. I.
1954 Ejner Juhl, L.K.
1954 Arne Geel Andersen, H.B.
frk. Gerda Stehr, rotaprint.
1954
fakt.afd.
1954 fru Edel Axbøll,
1954 Karl Skaarup, adm.
1954 Dirch Svenstrup, lampe afd.
1954 Ove Olsen, tele. 2. sal.
1954 frk. Ulla Bryde, markedsanalyse.
1. aug. 1954 Alf Henningsen, modtager afd.
1. sept. 1954 Nils Rohof, adm.
1. sept. 1954 Preben Bille Pont , modtager afd.
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A/S AXEL SCHOU
1. maj
12. maj

1954
1954

17. maj
29. juni
1. aug.

1954
1954
1954

1. sept.

1954

Jørgen Schrnidr , adm.
frk. Gerda Lomholt Sørensen,
kabel afd.
fru Ruth Blom Hansen,
kabel
Børge Have Clausen, el.værks.
frk. Lisbeth Schouboe-Madsen,
telefonbord.
Per Toft, adm.

30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
31.
7.
31.
31.
31.
31.

april
maj
maj
maj
juni
juni
juni
juli
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.

FINAX AIS
30. april 1954
31. juli 1954

maj

1954

Kurt

Hviid Mikkelsen,

salgs

8. maj

1954

Hjemvendt
27. april 1954

FINAX A/S
1. juni 1954
1. juli
1954

fru Anita Klarskov Larsen,
frk. Maja Nielsen, R.K.K.

16. aug.

1954

Fratrædelser
PHILIPS A/S
30. april 1954
30. april 1954

Erik Steen Poulsen,
frk. Else Andersen,

tele. 2. sal.
spec. 1.

afd.

fra militærtjeneste

til militærtjeneste

Ole Weiskopf

Udlærte

Hansen,

salgsafd.

lærlinge

frk. Inge-Lise Christensen,
Kurt Krog Andersen,
H.B.

H.B.

A/S AXEL SCHOU
1. aug ..

1954

frk. Inger

Kristensen,

Kjeld Markmann

elværks afd.

Andersen.

Ægteskaber

afd.

D.B

kabel

Henning Christensen, adm.

Indkaldt

FINAX A/S
15. aug. 1954

Keld Olsen.
Knud E. Engelbrecht.
Svend Høj Rasmussen.
Arne Bolander.
Anders Laursen.

Larsen,

P.G.I. A/S

A/S
1954
1954
1954
1954
1954

fru Ane-Mari

PHILIPS A/S
1. aug. 1954
1. aug. 1954
afd.
afd.

D.B.

P.G.I, A/S

3. april 1954
REPAX
12. april
26. april
20. maj
20. maj
1. aug.

fru Aase Andersen,
D.B.
frk. Annelise
Brandt Hansen,

A/S AXEL SCHOU

P.G.I, A/S
1.

Arne Petersen, L.K.
fru Tove Nielsen. fakt. afd.
recept. 4. sal.
fru Lilli Holleufer,
Gunnar Ter-Bore h, L.K.
ing. Aksel Benzin, mont. bel.
Vagn Frederi ksen, lampe afd.
Tonny S. B3th, sped.
Erik Abildtrup,
fakt. afd.
E. Bastholm Jørgensen, H B.
frk. Aase Hellegaard, markedsanal.
radio l.
frk. Berrit Jacobsen,
neon afd.
frk. Elise Kanstrup,
frk. Kirsten Wæver, neon afd.

1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954

16. april

1954

4. juni

1954

5. juni

1954

11. juni

1954

19. juni

1954

19. juni

1954

4. juli

1954

frk. Annie Andersen,
Finax, med
kommis Børge Jensen.
Henry Bertelsen.
hulkort,
med frk.
Else Kristensen.
frk. Tonni Rasmussen,
Finax, med
ass. Bent Jørgensen.
frk. Annie Olsen med ass. John
Hartvig.
Preben Roland Hansen, lampe afd.,
med frk. Bodil Kjøller.
Per Schouenborg,
forstærker afd.,
med frk. Lis Larsen.
Alf Zissack,
hulkort,
med Rigmor
Jeppesen.
frk. Aase Lund med prokurist
V.
Kræmmer-Sørensen.
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Als, Fabriken

Philips

Udnævnelser
15. april

1954

29. april 1954
16. maj

1954

1. juni
1. aug.

1954
1954

maj

1954

1. maj
1. maj
14. juni

1954
1954
1954

12. juli

1954

formand Egon Nielsen. grammofonplade afd.
formand Gunner Søndervang, metalvare afd.
underm. Asger Wlirtz Nielsen,
metalvare afd.
ass. Børge Jensen, planning
app.
ass. Stanley Jensen,
gr. kval.kontr.

Tiltrædelser
1.

1. aug.
1. aug.
1. aug.

1954
1954
1954

koncorlærling Ole Maindal, fabriksbogholderi.
ass. Per Vedel-Rieper.
indkøb
fru Maud Nielsen, planning
app.
fru Birthe Søderhamn, planning
app.
ass. Jørgen Gunnar Frederiksen,
planning app.
fru E. Kaas-Nielsen,
metalvare afd.
frk. Aase Bisholt, indkøb
ing. Ole Bech Sørensen,
r ation al iseringsafd.

Fratrædelser
25. april 1954
30. april 1954
30. april 1954
30. april 1954
30. april 1954
15.
31.
30.
31.

maj
maj
juni
juli

1954
1954
1954
1954

ass. R. E. Slag, planning lampe.
ass. Erik Bauch, indkøb
kontorlærl.
Jon Nancke (til Industrigården)
radiotekn. Heinrich Matzen. KK.
frk. Anne-Marie Jensen, planning
app.
ass. John Petersen (tillndustrig.)
ass. Erling Jensen, planning app.
fru Ella Skov, metalvare afd.
fru K. M. Guldberg,
indkøb

Alle, som glædede mig på min lO-års fødselsdag, bedes modtage min hjerteligste tak.
.
C. A. K. Nielsen,
fhv. pak mester.
Tak for al venlig opmærksomhed
jubilæum.

Husorgan for Philips Afs,
Axel Schou og Pope A/S

A/S

Redaktion:

ansvarsh.

redaktør

Jørgen H. Rasmussen, redaktionssekretær
Blodudvalg :
Bent Cterriensen, Anne Morgr. Jepcesen, Rud Jeppesen,
H. Krebs, Svend loft, Alfred Sieben, B. Ulstrup

RAR 1922

Sjælden begivenhed
hos smedene
Det er ikke hver dag, smedene på
Philips fabrik udlærer en svend.
Det var derfor lidt af en begivenhed, da man den 31. juli på den årlige skovtur også kunne fejre svendeprøve for Tommy Svarre.
Den udlærte svend blev fejret med
mange gaver og blomsterhilsener ved '
en frokost for klubben, og dagen
sluttede på Jægerkroen i Greve.
Også »Papæsken«
slutter sig til
hyldesten og ønsker Tommy Svarre
til lykke.

ved mit 2S-års
A. Visdahl.

PAPæsken

K. Bøge,

Tommy Svarre.

I fuldmånens skær ...
Den 28. august afholder Fællesklubben sin årlige skovtur på det dejlige
hotel Søfryd, Jyllinge.·
Vi håber, at alle medlemmerne vil
slutte op om dette arrangement, der
er lagt netop ved fuldmåne. Se nærmere på opslagene i afdelingerne.
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