


PAPÆSKEN 
giR ind .. 

Som det fremgår af forsiden af dette 
blad, er PAPæskens nye navn - 
Philiskopet - nu taget i brug. 

Den konkurrence, der blev udskre 
vet, resulterede i den mest levende 
deltagelse, man kan tænke sig. Op 
imod halvdelen af vore medarbej 
dere har deltaget, og vi modtog over 
1000 forslag! 

Det var overraskende og interes 
sant at se den opfindsomhed og fan 
tasi, der var lagt for dagen. 

Kun få af forslagene dækkede hin 
anden, og det præmierede forslag, 
Philiskopet, viste sig efter en meget 
omhyggelig kontrol kun at have een 
forslagsstiller. 

Således undgik man lodtrækning, 
og A. Walther, Kalkulationsafdelin 
gen, kunne uden videre modtage sin 
velfortjente præmie på kr. 500.-. 

Dommerkomiteen, der bestod af 
direktør N. B. Sommerfeldt, rekla 
mechef K. Bøge og fuldmægtig Rud 

2 A. Walther med udkastet 
til den nye forside. 

Jeppesen, har haft et stort arbejde 
med gennemgangen af forslagene. 

Konkurrencen blev hård, idet 
mange af de indsendte forslag var 
udmærket egnede, men tilsidst faldt 
valget med 100 % enighed hos dom 
nierne, på Walthers forslag. 

Philiskopet ønsker Walther tillyk 
ke med resultatet og takker herigen 
nem alle de mange indsendere for 
deres interesse. 



KUSTODEN 
SIDDER m 

PANElET.~ 

E.n ældgammel, fornem likør - 
og en moderne museums-opfindelse 

Den moderne elektrdindustri bliver stil 
let overfor mange mærkelige og inter 
essante opgaver. En af de mere usæd 
vanlige blev for nogen tid siden stillet 
de hollandske Philips-fabrikers Parisaf 
deling i samarbejde med De.laune selska 
bet i Fecamp. 
For den, der kender lidt til likører, 

vil navnet Fecamp allerede have givet 
en første antydning om, hvad det drejer 
sig om - og ganske rigtigt: det har no 
get med den verdensberømte Benedicti 
nerlikør at gøre. Men lad os tage histo 
rien fra begyndelsen. 
I 988 grundlagde Hertug Richard den 

Første af Normaridiet et kloster for Bene 
diktinermunke i Fecamp, Godt 600 år se 
nere, nærmere bestemt i 1510, lykkedes 
det en af disse munke, broder Bernardo, 
efter langvarige studier og "alkymisti 
ske" eksperimenter at fremstille en likør 
med de mest vidunderlige egenskaber - 
dens duft var vidunderlig, dens smag 
pragtfuld, og den besad forunderlige 
styrkende og lægende egenskaber. 

Interiør fra museet i Pecarnp. 

Benediktinermunkene satte produktio 
nen af Bernardos "eleksir" i system, 
men de bevarede samtidig hans opskrift 
på den vidunderlige drik som en koste 
lig hemmelighed. 

Så kom i 1789 den franske revolution. 
Munkene ble fordrevet fra klosteret i 
Fecarnp, og klostret selv nedbrændte. 
Men inden munkene flygtede, overlod 
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de deres arkiver og hertTr'lder også den 
dyrebare opskrift på .hened iotiuer-Iikø 
ren i gode venners varetægt, Hvad der 
derefter skete med opskriften er ikke 
ganske k'lar t. Man ved imidlertid, at en 
ung mand, Alexandre le Grand, fra en 
af sine-slægtninge på egnen ved Fecarnp 
arvede en del af de gamle munkeskrif 
ter, og da han gav sig til at kigge nær 
mere på dem, fandt han broder Bernar 
dos opskrift! 

M.le Grand var ikke længe om at ind 
se, hvad denne recept var værd, og snart 
fik han organiseret en "genfremstilling" 
af den gamle likør. Hans virksomhed 
voksede, og den drives i dag af hans 
sønnesøn under det verdensberømte 
navn "Soc;ete Benedictine". 

Socie te Benedietine er en stor og 
yderst moderne likørfabrik, bygget på 
det sted, hvor i sin tid klostret stod. 
Men det er mere end likørfabrik. Fami 
lien le Grand har i flere generationer 
været store kunstsamlere, og i den store 
likørfabrik, del' er bygget i gammel 
fransk kloster- og slotssril, hal' man ind- 

rettet et museum, der er berømt langt 
ud over Frankrigs grænser. Det samme 
er som bekendt likøren, og af begge 
grunde bliver likørfabrikerne i Fecamp 
hvert år besøgt af ca. 85.000 turister 
fra hele verden. Og hermed kommer vi 
til den opgave, der blev stillet Philips 
fabrikerne og Del aune selskabet. 
Fab riksledelsen havde længe haft bry 

derier med at skaffe sprogkyndige ku 
steder til at vise museets og "destille 
riets" gæster rundt, men så kom man til 
at tænke på, at man jo brugte dikter 
maskiner på kontorerne. Skulle det ikke 
være muligt at lade et anlæg af båndop 
tagere overtage rollerne som sprogkyn 
dige forevisere? 
Det viste sig, at det var muligt! I dag 

er der i hvert eneste lokale i museet og 
destilleriet anbragt en eller flere højt 
talere samt et system af knapper. Vil 
man vide, hvad det er, man ser i det lo 
kale, man passerer, trykker man sim 
pelthen på en knap - man vælger den 
knap, del' angiver det sprog, man ønsker 

Blad venligst om, til side 7. 

Så henrivende kan et lille renaissance-relief tage sig lud moderne projektørbelysning. 
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Neonafdelingen er en stat i staten 
med sin egen salgsafdeling og SlU 
egen produktion. 

Denne særlige forretning kræver 
det sådan, og det er sikkert dette, 
der giver afdelingen SlU særlige 
charme. Sådan føles det i hvert 
fald, når man træder indenfor i 
Kigkurren, hvor Neonafdelingen 
har til huse. Philiskopet bringer 
her en række billeder fra Neon 
afdelingens arbejde. 

Sælgeren i arbejde. Herer repræsentant 
Toubøl ved at foreslå kunden netop 
det anlæg, han har brug for. 

Ingeniør Helstrand med demonstra .. 
tionstavlen. 

Neonafdelingen råder over en stab af 
dygtige, specialuddannede tegnere, som 
giver udkast til de mange strålende 
neonreklamer, der smykker gaderne 
om aftenen. Fra venstre: Lederen af 
tegnestuen, arkitekt Aage Kjærulff, 
Tove Sand Holm, Emmy Petersen, 
fru Asta Nielsen, Hans Christensen og 
Kurt Aaby Pedersen. 
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Ingeniør K. Richter og glasrørsblæser 
Helmer Jensen diskuterer et produk 
tionsproblem. 
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Iversen med sin sødeste stemme • 

. 
Produktionen starter med 
rørbøjningen. Helmer Jensen er 
i sit element. 

Robert Hansen ved rørpumpningen med 
de forskellige gasarter, bl. a. neon og 

Elektrode-påsætningen foretages af 
Vagn Johansen. 



Fru Ræbild maler neonr-ørene inden 
monteringen. 

Prøverummet, hvor rørene tilbr.ændes 
og lysfarven kontrolleres. Til venstre 
fru Elly Petersen. 

Nedpakning-til forsendelse. Fra venstre 
Roald Larsen og Leif Jensen. 

Portsat fra side 4. 

forklaringen givet på - og næste nu 
lyder fra højttaleren en forklaring, som 
er indtalt på en båndoptager, der beo 
finder sig et andet sted i bygningen. 

Men ikke nok med det. Forklaringen 
eller højttaleranlægget er synkroniseret 
med et projektøranlæg, således at en 
projektør, der er anbragt i det rum, man 
befinder sig i, konstant følger højttale 
rens forklaring og l'etter en lyskegle 
mod det maleri, den skulptur eller an 
den genstand, højttaleren fortæller om. 

Anlægget er udført i samarbejde med 
meget dygtige, kunstkyndige arkitekter, 
således at højttalerne og projektørerne 
er anbragt enten helt skjult eller på en 
sådan måde, at de falder nøje sammen 
med de fornemme, ærværdige orng ivel 
ser. 

Arrangementet har været en sådan 
succes og vakt så stor opsigt, at man nu 
også er begyndt at indføre systemet i 
andre store franske museer, blandt an 
det i det berømte kunstmuseum Chateau 
Langeais ved Loire. 




