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

Det blev sølvmedaille
Arne Høveltskov
Petersen.

Ole

Ekstrøm
Petersen.

PhiligralTl

nr.

100.000

en 28. november var en mærkedag
for Philigram-produktionen. Denne
dag leveredes
Danmarks pop ulæ.rest e
pladespiller nr. 100.000 fra fabrikken til
afdeling Musik.
Og dagen efter - den 29. - modtog
radiohandler
Freddy Hansen, Amager-

brogade 54, en sending Philigram, hvorimellem var nr. 100.000.
Men derved blev det ikke. Freddy
Hansen lod under seksdagesløbet i Forum spiller nr. 100.000 udsætte som
spurtpræmie
sammen med et antal
Philips grammofonplader.

Philigram
nr. 100.000 er liiiiiige
ved at være færdig.

- Her er den. Frøken Anni Vile. afdeling Musik,
modtager af E. Møller Hansen, S. A. Engvej, sukces
nr. 100,000.
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o af de nye værktøjsmager-svende,
Arne Høveltskov Petersen og Ole
Ekstrøm Petersen, der i juli måned bestod deres svendeprøve med karakteren
"Særdeles veludført", har nu fået yderligere bevis for, a t deres svendestykker
var særdeles veludførte.
Københavns smedelaugs bedømmelsesudvalg har tilkendt de to dygtige
svende sølvmedaille.
Men foreløbig må begge nøjes med
æren, idet sølvmedaillerne først uddeles
ved en højtidelighed
på Københavns
rådhus i maj måned 1958.

T

Direktør

Sommerfeldt

modtager

pokalen

af O. M. E. Loupart.

Da Danmark

fik

LOUPART-PRISEN

I

Philips
uddeltes
vember for
omtalt, gik

hovedsæde i Eindhoven
Loupart-prisen den 6. nosjette gang. Som tidligere
prisen i år til direktør
N. B. Sommerfeldt, der modtog æresbevisningen i overværelse af Philipsorganisationens
øverste
direktionsråd i spidsen for en repræsentativ
forsamling.
Højtideligheden
blev indledt af formanden for juryen, der havde foretaget
indstillingen om Loupart-prisen, G. Vente,
som derefter gav den officielle meddelelse om, at prisen var tildelt direktør

Sommerfeldt. Han nævnede samtidig det
meget store og grundige arbejde, juryen
havde haft med at gennemgå de kandidaturer, der forelå. Det blev ligeledes
omtalt, hvilke kriterier der lå ti! grund
for uddelingen - en række kvalifikationer, som direktør Sommerfeldt fuldt
ud havde opfyldt.
Hr. O.1\'[. E. Loup art, hvis navn prisen bærer, og til hvis ære den er indstiftet som et udtryk for den beundring,
hovedindustrigruppe-direktørerne
nærede for den betydningsfulde indsats, direktør Loupart har øvet for Philipsorganisationen, foretog derefter
overrækkelsen af Loupart-pokalen, som nu i
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Et billede taget under formanden for juryen, G. Ventes tale. Fra venstre tre medlemmer af
Philips øverste dl rektl onsr-åd , A. J. Guepin, Frits Philips og P. F. S. Ot ten, der er præsidiets formand.
Dernæst direktør Sommerfeldt
og yderst til højre O. M. E. Loupart.

et år får en hædersplads
på direktør
Sommerfeldts kontor.
I en kort tale kom Loupart ind på det
federative fællesskab,
der er karakreristisk for Philips verden over, og han betegnede N. B. Sommerfeldt som en værdig
repræsentant for Philips i Danmark, der
nu - med rette - havde gjort sig fortjent til denne høje udmærkelse.
Hele højtideligheden
foregik på hollandsk, som også direktør Sommerfeldt
mestrer. I sin svartaie sagde direktøren
bI. a.:
- Det er i disse dage 331/2 år siden,
jeg som ung lærling blev antaget af hr.
Loup a rt, og dengang drømte jeg ikke
om, at jeg nogensinde skulle komme i
den lykkelige situation at skulle takke for
den højeste udmærkelse, der kan gives
inden for Philips. J eg er opfyldt af en
følelse, der kan karakteriseres
som en
blanding af taknemmelighed og stolthed.
Jeg ville ikke - uden at rødme dybt
- kunne have hørt hr. Louparts tale,
hvis jeg ikke vidste, at den indsats, der
ligger til grund for, at denne ære er
overgået Danmark, i høj grad skyldes
de fortrællelige medarbejdere, jeg har
hjemme.
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Videre i sin tale kom direktør Sommerfeldt ind på nogle af de årsager, der
lå til grund for Dansk Philips' sukces i
de sidste år:
- Allerede for 16 år siden begyndte
vi en bevidst indsats for at løse problemet med de store årgange. Som et led i
disse bestræbelser
har vi sendt unge
mennesker på ophold i England, Tyskland og de skandinaviske lande. Blot
håber jeg, at Eindhoven fremover i større udstrækning vil støtte disse vore bestræbelser.
Den bevidste personalepolitik,
vi har
ført, og gennem hvilken vi har tilskyndet vore medarbejdere til at søge videreuddannelse, har resulteret i, at vi i dag
kan disponere over et ikke ubetydeligt
antal dygtige mennesker i aldersgrupperne 20, 30 og 40 år.
Den re-organisation,
. der har fundet
sted på vor fabrik, har på Forbløffende
kort tid medført, at Philips fabrik af
arbejderne betragtes som en af de arbejdspladser i Danmark, der har det bedste ry på sig.
Efter en fyldig omtale af den a rbejdstekniske skoles vigtige indsats, gav direktøren en redegørelse
for den akti-

vitet,
der på det kommercielle
område
med held var udøvet
i de sidste
år og
sluttede sin tale med ønsket om, at kommende
generationer
måtte finde
den
samme
inspiration
til en indsats
for
Philips,
som den nuværende
havde fundet og stadig finder.
Formanden
fol' direktionsrådets
præsidium, ingeniør
P. F. S. Otten, talte til
slut og kom ind på en række principielle
betragtninger
over
samhørsforholdet
i

Under sit ophold i Eindhoven nedlagde direktør
Sommerfeldt en krans ved dr. Anton Philips-monumentet i Eindhoven. T.v.: G.F.Jorksveldog
G. Vente.

Philips og det hollandske moderselskabs
forhold til de enkelte lande. "Det har
glædet mig", sagde taleren til sidst, "at
Sommerjeld.t ikke betragter
Loupartprisen som sin egen, men som vundet
ved samarbejde mellem. alle hos Philips
i Danmark".
Højtideligheden efterfulgtes af en reception, ved hvilken direktør Sommerfeldt modtog endnu en lang række lykønskninger.

•
Frokosc-Iagerbygningen

bygningen

færdig

fotograferet

-

den 2.

men der forestår

december

e meget omfattende forberedelser
til Philips 25-års jubilæum den 2_
januar har forlængst forladt det skitsemæssige plan - i de afdelinger, hvori
man beskæftiger
sig med jubilæumsarrangementet,
arbejdes der nu i høj
grad med realiteter.
Hele den praktiske udformning af arrangementet er lagt i hænderne på ok 0nomikontorets folk. Det gælder således
den frokost, der skal holdes for omkring
1300 medarbejdere i den nye lagerbygning på fabrikkens grund. Og selvom
overraskelses-momentet
ikke skal mangle den 2. januar, kan der på nuværende
tidspunkt godt meddeles lidt mere om,
hvad der forestår.
For en uge siden udsendtes den første
meddelelse - invitationen
- til frokosten. Om en uges tid foreligger detaillerede oplysninger om bord.planer,
adgangs-, garderobe- og toiletforhold
m.m,
Disse detailler sendes - ganske som del.
var tilfældet med indbydelserne
- til
hver
enkelt
medarbejders
private
adresse.
Af hensyn til de mange deltagere i
frokosten bliver det nødvendigt, at indmarchen begynder i god lid, inden selve
[rokosten. tager sin begyndelse
præcis
kl. 12,45. l den ventetid, som nogle lt'Vægerligt u.L lå, musicerer Arne Lambertlis
orkester.

D
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-

omfattende

en

måned

før

udsmykninger,

jubilæumsfrokosten.

Stort

set er

før den kan tages i brug.

Om selve
bord-arrangementet
blot
dette: Enhver afdeling placeres så vidt
muligt ved et bord for sig - og ved det
bænkes såvel afdelingens chef som yngste medarbejder. Den eneste undtagelse
bliver et "jubilar-bord",
som Forbeho.ldes 25-års jubilarerne, hvoraf der er 22
- samt et bord, der forbeholdes bestyrelsen,
direktionen,
forenings formænd
og enkelte andre.
Under frokosten holdes tre taler, den
første af direktør N. B. Sommerfeldt,
den næste af fællestillidsmand Sv. Loft
og den sidste af P AP's formand, E. Halgel', der denne dag taler på samtlige
funktionærers vegne.
Ellers er man iøvrigt indstillet på at
lade' maden vederfares retfærdighed.
Og så? Det kan afsløres, a t der vil
blive budt på et underholdnings-arrangement, men hvori det består, er som
resten af detaillerne forbeholdt til "offentliggørelse"
den 2. januar.
Lagerbygningen, hvori landets største
frokost skal løbe af stabelen, er naturligvis ikke opført med andre formål end
de rent lagermæssige.
Det har voldt
vanskeligheder - men de er også klaret
at få den bedst tænkelige ramme
frem om festlighederne.
En af vanskelighederne bestod i at sørge for, at alle
kunne komme til at se og høre, hvad der
foregik. Og synsproblemerne
var de

værste.
Nogle
ville
uundgåeligt
blive
placeret
bag
lagerbygningens
piller,
hvorfra udsigten
i den retning, hvor den
burde være uhindret,
var minimal.
Problemet er løst. Der opsættes 16 fjernsynsapparater
på piller og vægge, placeres
i'jernsyns-kameraer
ved tribunen,
og de,
der således uden denne interne fjernsynsudsendelse vi'lle have haft dårligt udsyn,
kommer nu til at se fuldt så godt som
alle andre, som ingen piller spærrer udsynet for.
Frokostarrangementet
forventes
sluttet sidst på eftermiddagen.

*

På Industrigården
finder som nævnt
overrækkelsen af personalets
gave sted
tidligt på formiddagen. Gaven skal placeres i hall'en, og denne højtidelighed
finder sted med deltagelse af selskabets
bestyrelse,
direktionen og repræsentanter for medarbejder-organisationerne.

*

Om formiddagen finder den reception
sted, der er Forbehol dt gratulanter:
for-

retningsforbindelser,
organisationer
og
andre, der måtte indfinde sig. I receptionen, der afholdes i den nye foredragsog filmsal , deltager fra selskabet kun en
snæver kreds.

*

Såfremt nogle har lyst til at beskue
personalegaven nærmere og tage dagens
øvrige gaver i øjesyn, vil dette kunne
lade sig gøre den følgende dag - fredag
den 3. januar - indtil kl. 17,30.

*

Philiskopet - i otte-siders
magasinformat - udkommer - det har også
været nævnt - med en ekstraudgave,
der ornd el es på frokostholdene dagen
efter jubilæet.
I denne "jubilæumsavis" skildres - i
tekst og billeder overrækkelsen
af
personalegaven
og receptionen. De taler,
der holdes i løbet af dagen, refereres,
og fra frokos ten bringes en fyldig billedreportage. Af det øvrige stof kan
nævnes en artikel, der fortæller om jubilæums-gavens tilblivelse.

----------På denne sicuations-plan
er frokost- og lagerbygningen
markeret med farve. Den bringes for at
klarlægge adgangs-forholdene
for henholdvis
fabrikkens medarbejdere
og for de jubilæums-frokostgæster,
der kommer fra Industrigården og udeafdelingerne.
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100
års
jubilceurn
hos Philips

Her er 100-års-frokostholdet.

Fra venstre

C. J. Jacobsen,

disse jubilæums tider må det vække
opmærksomhed,
at allerede to-tre
måneder før selskabets
25-års jubilæum
kunne et 100-års jubilæum fejres hos
Philips.
Men begivenheden
forløb uhyre stilfærdigt.
Så stilfærdigt, at "jubilarerne" nøjedes med en stille skål - i kaffe.
Den nøjagtige dato for mærkedagen
kendes knapt - blot ved man, at de
100 år blev passeret i løbet af efteråret
1957.
Og hvad var det for et jubilæum?
D'herrer
Werner Olsen, Repax, H.
Hallev, belysning, A. Borch, administrationen, og C. J. Jacobsen, centralordrekontoret, har tilsammen i år været ansat
hos Philips i 100 år.

I
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A. Bore h, H. Hallev

og Werner

Olsen.

Og hvorfor netop disse fire?
J o, de har placeret sig ved og spist
ved samme frokostbord
i Industrigårdens kantine gennem flere år.
Werner Olsen har 19 års anciennitet,
Hallev 32 års, Borch har virket hos Philips i 20112 år, og endelig tegner J acobsen sig for 281/2 år - og det giver tilsammen 100 år.
Hos Philips findes ved udgangen af
1957 seksogtyve medarbejdere,
som har
mere end 25 års anciennitet - eller en
trediedel
af de 72 medarbejdere,
der
startede sammen med det nu jubilerende Philips A/S for snart 25 år siden.
Måske har nogle af disse jubilarer
eller "snart-jubilarer"
fundet sammen
ved eet frokostbord og kan overgå ,,100års bordet"?

os Philips køber og bruger man
hvert år omkring 200.000 clips
et tal, der skulle antyde, at et
kolossalt antal stykker papir hæftes
sammen ....
hvis da clipsene brugtes til deres oprindelige formål.
Skal man tro en amerikansk undersøgelse af, hvad 100.000 clips
anvendes til, får man et noget overraskende indtryk af, hvortil de små
metaltrådstingester
anvendes. Overfører man den amerikanske undersøgelse af 100.000 clips anvendt til
Philips forbrug, får man følgencle:~--"_'_"I
besynderlige resultat:

H

kun 56."~"""""'_"1
rindelige
5.600 bruges
10.616 rens
10.868 find
an
tand- eller ørerensere,
38.826 bruges til klunsning og
lignende,
28.326 bukkes til fabeldyr, mens
man hører på ligegyldig snak i
telefonen,
14.400 kommer til at gøre nytte
i diverse kvindelige beklædningsgenstande,
3.412 smides i hovedet på folk,
og de resterende 31.952 påstås
brugt som hårspænder, tabes, eller sluges af mindreårige m. m. m.

P. S.: Tre clips koster 1 øre.
9

i lærlinge rådet o.s.v., men omsider gik
sagen i or den, og ikke længe efter mit
lO-års jubilænm forlod jeg mit job som
reserve og begyndte på at lære radiomekaniker-faget fra grunden_

"Gammel

Lærling":
"

starter
på en Irisk
eorg Andersen
velkendt
fra
Idrætsforeningens
Lestyreise - er
startet på en frisk.
At forstå på den måde, at han, der er
30 år, .er gået i lære som radiomekaniker-lærling.
Gennem 'de sidste af de ti år, Andersen var arbejdsmand på fabrikken, modnedes langsomt tanken om en videreuddannelse, der dels knnne medføre
løn-forbedringer,
dels føre til, at han
knnne følge med i den meget betydelige ndvikling, der i de sidste år har
været og fremover vil blive i den elektrotekniske branche.
- Det tog tid at overbevise ledelsen
på fabrikken om, at det virkeligt var
min agt at blive lærling, siger Georg
Andersen. Der skulle også klares forskellige principielle spørgsmål, spørges

- Og det er gået fint?
- Det synes jeg. Selvom der er en
aldersforskel på 10 år på mig og mine
lærlinge-kolleger på fabrikken og på
teknisk skole, mærker man intet til den.
Det kniber lidt med at finde tilstrækkeligt interessant og grnndigt lære-materiale, men om alt går vel, håber jeg at
blive svend efter 21/2 års læretid. Og
selvom jeg har "sat" lidt til i læretiden
- man får løn på samme niveau, som
man havde som arbejdsmand - så vil
jeg som radiomekaniker hnrtigt tjene
"tabet" ind.- Har nogen af Deres tidligere kolleger fået blod på tanden?
- Der er flere, der har spurgt, hvordan man bærer sig ad, og hvordan det
"føles". Og for de interesserede gælder
velsagtens, at det både er den økonomiske gevinst og ønsket om at følge med
i den kommende udvikling, der er baggrund for interessen.

G
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Gunnar Frederiksen, lokal 626

Efter at efterårs-turneringen er slut, er der holdt
spillermøde,
hvorpå der
valgtes ny afdelingsformand og sp illeudvalg. Den
nye formand blev Gunnar Frederiksen,
og spilleudvalget blev som følger: Sv.
Krag, Georg Andersen og Jørgen J ensen; suppleant blev Bent Hoing. Der
blev også valgt et stævneudvalg, der
kom til at bestå af formanden samt
Arne Jørgensen og Edv. Glisbo.
Jule five-a-side turneringen blev afholdt lørdag den 30. november og blev

_....

som altid en sukces. Tilslutningen
var
ikke så stor som tidligere år, men der
deltog
dog 55 spillere
fordelt
på 11
hold.
Husk kammeratskabs-aftenen
den første' tirsdag i hver måned.
Gunnar Frederiksen, lokal 626

I holdturneringen
spillede D-'række holdet d. 19.
oktober
mod et af rækkens stærkeste
hold
ALI. Denne klub stillede
op uden damer, så Philips havde på forhånd vundet tre af kampene. Vi kunne
dog ikke klare de stærke herrer,
og det
val' med nød og næppe, vi fik uafgjort
"ved at vinde 3. herresingle
i en 3-sæts
kamp, hvorved slutresultatet
blev 4--4.
Vort bedste hold spillede
den 29. oktober mod D.D.R.F.B.
og vandt
5-3.
Denne match var præget
af mange afbud, og del' blev kun spillet fire kampe,
som Philips alle vandt.
Slutresultatet
fremkom ved afbud fra begge sider.
De forventninger,
man havde
stillet
til vort hegynderhold, blev ikke skuffet.
Holdet
spillede
den 21. oktober
mod
Hafnia og vandt en sikker sejr på 4-0.
Kampene
blev dog præget
af en del
nervøsitet,
måske fordi det var første
gang, del' blev spillet.
I C-rækken viste vort hold endnu engang sin styrke, ved at vinde 8-0 over
CO.1. Holdet er nu klart nr. l i rækken, og der skulle være store chancer
for at hjemføre
et mesterskab.
Vi havde anmeldt
2 damer
og 4
herrer
i unionens
single-turnering
- for
C- og D-række spillere,
og efter de indledende kampe er der to tilhage, hvoraf
Åse Bisholt
er i finalen
i C-rækken.
Poul Henriksen, lokal 413
Conny Tørt ru p, AS 3896

Den forløbne tid har ikke
budt på den store aktivitet. Damerne har spillet 2
kampe; en mod MLU med
og en mod HIF, som blev

resultat
6-6
besejret
10-6.
Herre 2 har spillet mod TI, som tabte
5-8, og mod PB, d'er til gengæld vandt

6-5.
I den sidste kamp mod PB var den
eneste optimistiske
skytte tilsyneladende
Mølgaard,
idet de målgivende
bolde alle
udgik fra hans hånd.

De nye dragter
N

u er alle medlemmer
af Idrætsforeningen blevet udstyret
med nye,
klædelige
dragter.
For endnu uindviede
kan det nævnes, at dragterne
fremtræder med blå benklæder
og hvide trøjer,
hvorpå Philips-skjoldet
er syet.
For trøjernes
vedkommende
er der
tale om forskellige
variationer.

*

På forsiden
ses tre "modeller"
i det
nye dress og af billedet fremgår tydeligt
den glæde,
der er over de nye
dragter
og de forhåbentligt
mange sejre,
Philips-idrætsfolkene
skal vinde i dem.
De tre glade idrætsfolk
er (fra venstre)
Gurli
Nielsen
fra
indkøbsafdelingen
(badminton),
Per Mittet, lageret,
der er
a tletik-udøver,
og Birthe Jensen,
metalvareafdelingen,
som el' med til at hale
håndbold-afdelingens
mange sejre i land.
På billedet
herover demo nstr er er fodboldspilleren
Jørgen
Nielsen,
FA, sin
styrke for Birthe
Jensen.
Forhåbentlig
er benkræfterne,
som en fodboldspiller
har nok så meget brug fol', lige så svulmende som armkræfterne.
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S. Schou,

lokal 366

Afdelingen er nu i gang
med 15 meter skydningen,
som foregår hver onsdag
hos Toms fabrikker. Vi er
i færd med at afvikle en
konkurrence med det formål at finde
den bedste 15 meter-skytte,
og det er
tanken, at skydningen skal slutte i marts
måned med præmie-overrækkelse til de
4 bedste.
Onsdag den 4. december skal afdelingen konkurrere med skytterne hos Tom
om en pokal, udsat af Philips.

•

PHILIPS A/s
Ansættelser
1. nov. ass. Ingelise Møller, afd. Musik
15. nov. ingeniør Kai H. Schrøder, forstærkerafd.
15. nov. volontør Sven Selig, adm. cent. ordrekontor
Fratrædelser
31. okt. kontorist Lone Louw, hulkortafd.
30. nov. ass. Fr. Terkelsen, concernbogh.
30. nov. ekspeditrice
B. Gøtze, afd. Musik
Indkaldt til militærtjeneste
1. nov. ass. Villy Jensen, adm. pr-iskonrr-olafd.
Hjemvendt fra ophold i Norsk Philips,
Oslo
16. aug. ass. K. Krog Andersen, adm. pr-iskortt rolafdeling

*
FABRIKKEN
Skyt teaf dell nqens ubetinget
dygtigste
skytte er
salgschef A. Fiseher. der også i år og dermed for
tredie gang har placeret sig øverst på ranglisten
ved at vinde
200 meter skydningerne.
Her får
Fiseher den udsatte pokal overrakt af skytreaf delingens
formand, S. Schou.

J.

P. Aulum; lokal 387

KFIU's enkeltmandsmesterskaber er der o'pnået følgende placeringer:
Mesterrækken: R. Dahlin
5/6 plads, A-rækken: J. P.
Aulum 6/9 plads, B-rækken: Helge Hansen 9/10 plads, A. Walther 15/16 plads
og B. Wissing 11 plads.

Omflytninger
1. nov. ass. Ove Steinmets fra forberedelsesafd.
til OCOS-kontrol
1. nov. ass. Poul Sørensen fra underdelsafd. til
forberedelsesafd. (elektrisk
gruppe)

*
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Als og A/s Axel

Schou

Redaktion:

K. Bøge lcnsvorsh.l og Hans-Georg

.
PH 2674

Andersen

Blodudvalg :
E. Holger,

L-

Anne

Marg. Jeppesen,

Ansættelser
21. okt. assistent Børge Petersen, prod. kt. f. app.
1. nov. Bo H. Hansen cire. udd.
1. nov. arb. studietekn., B. G. Johansen, arb. st. afd.
1. nov. civ. ing. Henn. Nyblad, appai-at lab,
9. okt. montrice Rita Pedersen, underdelsafd.
9. okt. montrice Jonna J. Nielsen, underdelsafd.
10. okt. montr. Lilli Duelund Groth, underdelsafd.
14. okt. montrice Leila Rasmussen, montageafd.
16. okt. montr. Ella Kathr. Andersson, montageafd.
16. okt. montrice Jane E. Olsen, montageafd.
17. okt. montrice Gerda J. Nielsen, underdelsafd.
18. okt. montrice Karin Andersen, underdelsafd.
24. okt. spec. arb. O. B. Goodm. Nielsen, lampeafd.
25. okt. montr. Tove E. Mikkelsen,
montageafd.
28. okt. montr. Liva A. M. Kristensen, underdelsafd.

Rud Jeocesen.

B. Henrlksen, Svend loft og V. Simonsen

Erik Broe,

~

Fratrædelser
31. okt. ing. J. Meyer Christiansen,
ar bejd sst udieafdelingen
5. okt. værktøjsm.
H: K. C. Bremer. metal vareafdelingen
5. okt. værktøjsm.
Jarne Lundberg,
metalvareafd.
12. okt. montrice Nenitta Petersen, lampeafd.
17. okt. spec.arb, H. E. Poulsen, lampeafd.
26. okt. sp ec.a r-b, P. E. Stavnstrup,
småapp. afd.
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