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Billedet,
som Ulrik
større
virksomheder

Duurloo
lod tage, og som viser, at Philips som
lod sine chauffører
gå ind for "Den
gyldne

aspiranter

en af de første
trafiknøgle".

tn

den gyldne laerdselsnøgle
(om tre år)
or. n og en tid siden indstiftede
Rådet
for større færdselssikkerhed,
FDM og
KDAK "Den gyldne færdselsnøgle".
Denne trafikkampagne
løber over tre år, og
i denne tid skal de, der har meldt sig
som aspiranter,
vise upåklagelig færdsel i
trafikken.
De, der kører med kampagnens mærkat på deres vogn, skulle gerne
når som helst kunne udpeges som fejlfri
trafikanter.
Om alt går vel, modtager
man efter tre års fejlfri kørsel "Den
gyldne Jærdselsuøgl e" .
Indtil nu har 3--4000 bilister meldt
sig til kampagnen - og blandt disse er
på lagerchef
Paul
Schrøders
initiativ
også 16 Philips-chauffører.
Philips last- og varevogne fik mærka-

F
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terne klistret på vognruderne
en morgen
tidlig i overværelse
af direktøren
for
Rådet For større færdselssikkerhed,
Ulrik Duurloo, som lod påklæbningen
fotografere for at udsende billedet til alle
landets aviser med en tekst om, a t Philips som en af de første store virksomheder
kollektivt
havde
tilmeldt
sine
chauffører
til i de første tre år at udvise fejlfri kørsel i trafikken.
Chaufførerne
var fra første færd med
på ideen. De fleste af dem har som
nævnt gået til færdselsundervisning
på
Philips arbejdstekniske
skole og har således de bedste forudsætninger
for med
Firmae ts vogne at være andre til eksempel på g od kørsel.

Nu oplever
de Belgien
på alle vi
andres vegne
Belgien-rejse-vinderne
i denne

uge opleve

fløj til Bruxelles
et stort

M

ed SAS'-maskinen,
der lettede
fra Kastrup lufthavn mandag
kJ. 10,50, tiltrådte de tre jubilæumsgave-vindere,
Vera Lorenzen, Arne
Kastrup og Svend Nielsen rejsen til
den belgiske
hovedstad,
verdensudstillingen
i Bruxelles
og Philips
hovedsæde i Eindhoven. Lørdag vender de tre repræsentanter
for alle
Philips-medarbejdere
i Danmark hjem
efter fem begivenhedsrige
dage.
Og her er så programmet
levelserne
i Bruxelles
(og
samt i Eindhoven:

mandag og skal

og afvekslende

program

at se, hvorledes
den kolossale udstilling tager sig ud ved nat.
Hele tirsdagen
tilbringer
frk. Lorenzen, Kastrup og Nielsen på udstil-

for opomegn)

Mandagen
er viet rejsen. Ved ankomsten til Melsbroek-Iufthavnen
ved
Bruxelles
k!. 14,00 modtages
vore
tre udsendinge
af en repræsentant
fra Philips
i Belgien
og ledsages
til deres hotel i by-kernen.
Efter en
middag
aflægges
det første
af en
række besøg på verdensudstillingen
uden for Bruxelles.
På denne besøgets første aften er der lejlighed til

Vera

Lorenzen.

lingsterrænet.
En nogenlunde
gennemgang - til fods - af alt det, der
er at se på, har en længde af 25 kilometer - så enhver vil kunne forstå,
at-man rigeligt kan få flere dage til
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Arne

Kastrup.

morgen køres vore tre gesandter på
en tur gennem Bruxelles, Der fortsættes ud i »det blå«, hvilket bL a.
indbefatter frokost på en idyllisk belgisk kro, og om eftermiddagen aflægges besøg på de historiske slagmarker ved Waterloo.
Torsdag aften-programmet er helliget middag i Bruxelles og besøg på
en belgisk variete.

at gå med at se på alle de forskellige
udstillinger, der er placeret langs de
25 kilometer. Tirsdagen byder iøvrigt også på et besøg på Philips pavillon på udstillingsterrænet. Om aftenen går turen til et af Bruxelles
teatre.

Onsdag formiddag er til fri disposition for de tre, Ved frokosttid modtages de af rejsens giver, direktør
Charlie Spaens i Philips hovedkontor i Bruxelles, Efter en frokost går
turen atter til verdensudstillingen til
et besøg i specielt de belgiske historiske afdelinger.
Derrned er det egentlige program
for besøg på Expo 58 slut. Torsdag
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Svend

Nielsen.

Fredag morgen tiltrædes rejsens
næste afsnit: besøget i Eindhoven.
Afrejsen finder. sted fra helikopterlufthavnen ved verdensudstillingen og i løbet af en halv time lander de
tre danskere i Eindhoven, hvor hele
dagen går med rundvisninger på de
store Philips-fabrikker.
Om aftenen tiltrædes tilbagerejsen
med sovevognstoget fra Holland, og
lørdag er de tre rejse-vindere tilbage
i København.
Tilbage er så blot for dem at opfylde rejsens sidste betingelse: i Philiskopet at delagtiggøre alle vi andre
i, hvad de oplevede.

Bestyrelsen for PHILIPS FOND af 1958 samlet til møde den 11. april, da fondsmidlerne uddeltes første gang.
Fra venstre rektor for Aarhus universitet, professor, dr. med. Willy Munck, rektor for Danmarks tekniske
Højskole, professor, dr. tech , Anker Engelund og rektor for Handelshøjskolen
i København, professor,
dr. polit. Poul Winding. For bordenden direktør N. B. Sommerfeldt, der er bestyrelsens formand, og dernæst direktørerne Max Poulsen, P. Selig og Sv. A. Chr. Pedersen. Yderst til højre ses direktionssekretær
Torben U. Smith , der er sekretær for bestyrelsen.

52.600 kr. uddelt
til syv videnskabelige
forskningsformål

P

HILIPS FOND AF 1958, der
blev stiftet i forbindelse med 25
års jubilæet i januar, foretog den 11.
april sin første uddeling af fondets
midler til støtte for den videnskabelige forskning, fortrinsvis inden for
det elektroniske og elektrotekniske
samt inden for det merkantile og
økonomiske område.
Fondet ydede denne første gang
støtte til fire formål inden for det
elektroniske og elektrotekniske område samt til tre formål af økonomisk
5

og merkantil art. Til de syv formål
ydedes ialt 52.600 kr., der fordeler
sig således:

Undersøgelserne
udføres
på Lydteknisk Laboratorium,
der ledes af professor, dr. techn. Fritz Ingerslev.

Det elektroniske og elektrotekniske
område:

Arhus Kommunehospitals
Røntgenog Lysklinik. {Udvikling af apparatur til måling af fordelingen af radioaktiviteten i det menneskelige legeme} . . . . . . . . . . . . ..
kr. 9.000

Københavns Kommunehospitals
anæsthesiologiske
afdeling. Videreudvikling af en elektronisk gasanalysator
_ kr. 11.100
En elektronisk
gasanalysator
anvendes
på sygehuse og kan bestemme r espir ationsluftens indhold af kvælstof, ilt, kuldioxyd, vanddamp m. m.
Udviklingsarbejdet
udføres af civilingeniør Th. Kyrre i samarbejde
med afdelingens cbef, overlæge, dr. med. Bjørn
Ibsen.

*

Bevillingen
er ydet til fortsat udvikling af eu såkaldt scannogram-maskine,
der måler indgivet radioaktivitets
Fo.rdeling i det menneskelige
legeme.
Udviklingsarbejdet
vil blive foretaget
af Århus Kommunehospitals
Røntgenog Lysklinik under ledelse af overlæge,
professor,
dr. med. Carl Krebs i samarbejde
med dr. ph i!. C. B. Madsen,
Radiumstationens
radiofysiske
laboratorium.

Københavns
Universitets fysisk-kemiske Institut. {Forskningsarbejder
vedr. forskydningspotentialer
i polyelektrolyter}
kr. 10.000
Bevillingen er ydet til videreførelse
af
påbegyndte
forskningsarbejder,
der tilstræber at opnå et apparatur,
hvormed
man kan omsætte mekaniske påvirkninger til elektriske spændinger. Forskningsarbejdet på dette felt vil bl. a. kunne få
betydning
for teleknmmun ik a tions-området.
Arbejdet
vil blive udført af dr. phil.
C. E. Jensen, mag. scient. Jørgen Koefoed og dr. med. Thure Vilstrup på Københavns Universitets
fysisk-kemiske
Institut, der ledes af professor,
dr. phil.
J. A. Christiansen.

*

Lydteknisk Laboratorium, Danmarks
tekniske Højskole, København. {Undersøgelser ved udformning
af et
kunstigt øre}
kr. 10.000
Et kunstigt øre finder anvendelse ved
målinger på høreapparater
med miniature-telefoner.
Den ydede bevilling skal
bruges til at undersøge muligheden
for
konstruktion
af et kunstigt øre, der kan
standardiseres
internationalt.
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Det merkantile og økonomiske
område:

Institut et for Salgsorganisation
og
Reklame, Handelshøjskolen i København. {Kortlægning af omlægning af
forbruget på det danske marked}
kr. 4.500
Arbejdet
vil blive ledet
ekon. dr. Arne Rasmussen.

Handelshøjskolen
{Strukturbeskrivelse
erhvervsliv}

*

Arbejdet
vil blive
Ejler Alkjaer.

af

docent,

København.
af det danske
kr. 4.000
ledet

af professor

*

Institutet for Organisation og Arbejdssociologi,
H andelshøjskolen
København. {Undersøgelse over komiteers og udvalgs effektivitet}
kr. 4.000
Undersøgelsen
vil blive
lektor Torben Agersnap.

forestået

af

rt al sted
En af 100-procents-eleverne,
Carl
diplom
og en flidspræmie
overrak
I baggrunden
direktør
P. Waid - ø
teknisk
skole.

Firmaet skænker tre af de flittigste
på Arbejdsteknisk
studie-

skole

og ferierejse

til

elever

en kombineret
Norge.

ed en festlighed på fabrikken
lørdag
den 29. marts sluttede den arbejdstekniske skole hos Philips vinterens
arbejde. Det var den første arbejdstekniske
skole på en privat virksomhed,
der havde elever, som havde gennemført
tre års
skolegang og det bevirkede
en mild
regn af flidspræmier
og diplomer til 18
flittige og udholdende
elever.

V

Som en ekstra
flidspræmie
gav
direktør
N. B. Sommerjeldt;
der
overværede
af slutningshø jtideligheden, tilsagn om, at, firmaet
vil bekoste tre af de flittigste
elevers deltagelse i en kombineret
studieog
ferierejse
til Norge i august måned.
Ved
afslutningshøjtideligheden
bød
først fællestillidsmand
Svend Loft velkommen, hvorefter direktør P. Waidtløv
fra Arbejdsteknisk
sk o.le talte og uddelte
diplomer
og flidspræmier.
Føl-

gende otte elever fik såvel flidspræmier
som diplomer:
Helge
Larsen,
Jacob
Strandby,
der har fulgt undervisningen
med 100 procent gennem tre år, Henry
Jacobsen og Gunnar Julius Nielsen, der
også har deltaget 100 procent inclusive
overarbejde
gennem tre år, og desuden
Bent
Helge
Andersen,
John
Hansen,
Leif Madsen og Carl Nielsen
Og disse ti elever fik diplomer for tre
års gennemført
skolegang:
Helmuth
E.
Løfquist, Jørgen Mo-rtensen, Frands Pedersen, Erik Randa, Kaj Schmidt, Freddy Allermann, Verner Hansen, Elith Jensen, Svend Aage Larsen og Svend Erik
Sørensen.
Efter diplomoverrækkelsen
talte Viggo
Wivel som repræsentant
for Dansk Arbejdsmandsforbund,
hvorefter
direktør
Sommerfeldt
gratulerede
med de fine
resultater
og gav tilsagn om firmaets
ekstrapræmie:
de tre Norges-rejser.
En
af eleverne, John Hansen, takkede
for
de mange gode timer, man havde haft på
skolen og han takkede ligeledes fOT
ledelsens tilsagn om de tre rejser.
Efter en spisning var der underholdning, hvor eleverne
udfoldede
sig af
hjertens
lyst (navnlig
over lærerne).
Disse kvitterede
ved i bogstaveligste
forstand at give eleverne blomster - og så
gik dansen længe og lystigt.
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PHILIPS

BØRNEHA

VE

har 10 års fødselsdag
Det var den sjoveste indvielse, Philips nogensinde har holdt: Den hollandske gesandt Jonkheer van Lennep kørte i børnerutschebane, minister Fanny Jensen kørte med trillebør og legede i sandkasse med gesandten og dennes datter - og andre
gæster gik på stylter.
8

den 29. maj

Den 28. maj er det 10 år siden og den 29. maj fejrer Philips børnehave i Niirnberggade sin lO-års fødselsdag, for den dag kom de første
børn i pleje i børnehaven hos frk.
Margrethe Eriksen og hendes flinke
medarbejdere.

Så lange som giraffer
bliver Philips-børnene
ikke - men de skyder
godt i vejret. Det er
børnehavens leder, frk.
Margrethe Eriksen,der
her måleren al pigerne.

c·

På de 10 år har Philips børnehave
haft 346 børn at se til - og adskillige har været der lige fra deres 2.
og 3. år, til de skulle i skole. Og de
har haft det godt.
I sin indvielsestale for 10 år siden
sagde direktør Sv. A. Chr. Pedersen
bl. a., at en virksomhed ikke alene
Alle 54 børn skal
i en række skabe

skal drive handel og industri. Den
har også en kulturel og social forpligtelse, og den består hos Philips
bI. a. i, at man skal give de mødre,
der har arbejde hos os, og som har
børn, vished for, at deres børn er
anbragt under gode og trygge forhold, mens de selv er på arbejde.

have en middagslur
hvilket sker i de små praktiske
senge, som findes indbygget
langs
væggene.
Her er syv af de mindste
ved at få formaninger
om at gå til ro.

9

En af de bedste
frit idsbeskæfti gelser
for de større børn
er leg med puslespi I.

Men det er ikke udelukkende Philips-børn, man tager sig af i børnehaven. For tiden er 41 af de 54 småfolk børn af mødre, der arbejder hos
Philips. De 13, der så er tilbage,
kommer udefra. Børnehaven er normeret til 54 børn - og der har været
100 procents belægning gennem alle
10 år.

En dag i Philips børnehave begynder allerede kl. 6,30. Fra dette
tidspunkt er man rede til at tage sig
af de første børn - og man holder
åbent til kl. 17. Dagen starter iøvrigt
kl. 8 med morgenmad, og formiddagen tilbringes med at lege inden døre (hvis vejret er dårligt), leg på den
fortrinlige legeplads - eller ture til

De mindste - der ses her - kan være adskillige større børn til eksempel, når
de spiser. Bordskik er en af de mange gode ting, man indskærper børnene.

10

Andy Pandy er det foretrukne
fjernsynsprogram
før de højlydt
insisterer
på at få lov til at kigge

fods. Ved særlige anledninger tager
man i Zoologisk have, i Tivoli, på
heldags-skovtur, og man holder et
par meget vellykkede fester til jul og

fastelavn. Da prinsesse Margrethe
fornylig fyldte 18, var børnene fra
Philips børnehave blandt de, der
langs prinsessens rute var med til at
lykønske med tronfølgerværdigheden.

-

og børnene
behøver
kun
med. Frk. Eriksen forbereder

at være 3 år gamle,
en børneudsendelse.

Formiddagen og dens adspredelser
resulterer i en glubende appetit. De
mindste børn får den stillet med varm
mad, mens de større har madpakken
med hjemmefra.
Og så går alle til ro i halvanden
time - alle 54 tager sig en velfortjent
lur (også velfortjent for personalet) ,
og når så de 54 små væsner vågner
til live igen, begynder de at glæde
sig til at komme hjem.
Naturligvis skal de la år markeres
i børnehaven. Frk. Eriksen og hendes medarbejdere er i gang med at
lægge et spændende program for børnene - hvori det kommer til at bestå,
bliver en overraskelse, men som enhver anden fødselsdag, så skal også
denne fejres - med chokolade.
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I

Når
konlor-, kanline-t
bliver\
Iii

Nybygningen
er lige så lang og bred som
dobbeltdækker færgen
Halsskov
og

til sit formål
lige så praktisk

Foroven

har

vi placeret

sejlende

med

Philips

Og til højre
stueetage
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færgen

Halsskov

nybygning.

ses grundplaner
og 1. sal.

af henholdsvis

rbejdet på den nye koutor-, kantineog laboratoriebygning
på fabrikkens
grund skrider godt frem. Håndværkerne
er forlængst begyndt på bygningens indre, og i oktober
måned regner man
med at kunne tage det meste af bygningen i brug. Det betyder helt moderne
forhold
for de medarbejdere,
der skal

A

den nye

g laboratoriebygning
faerdig
efteråret

have deres daglige arbejde i bygningen,
og det betyder
også fortrinlige
marketenderi-forhold
med meget mere, At
der samtidig frigøres areal til rent produktive formål det er en anden historie.
På disse sider fortæller maskinmester
Hans Rasmussen, der har det daglige til-

LAGER

@
SKORSTCN

KANTINE
408

FOR ARBEJOERE

lAGER,

PLADSER
LAGER
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syn med byggeriet,
lidt om bygningen,
dens omgivelser
og sidst, men ikke'
mindst - om bygningens indre.
Det vil måske være praktisk
at
starte
med indkørslen,
på hjørnet
af
Strandlodsvej
og Jenagade.
Folk,
der
skal ind på fabrikken
- hvadenten
det
er meda rbejdere
eller besøgende - kører eller går langs med den 106 meter
lange facade ud mod Strandl odsvej til

Her er en model
Parkeringspladser

af nybygningen,
og haveanlæg

set
foran

bygningens
sydlige ende, hvor der indrettes vægterloge.
Ud mod Strandlodsvej
bliver der parkeringsplads
for biler og
motorcykler
med sidevogn. Om aftenen
oplyses facaden af ca. 40 spotlights,
og
et særligt spotlight
belyser et gyldent
Philips-bomærke
på
hovedindgangen.
Forøvrigt
er hele pladsen oplyst af Philips parldygter.
I den udstrækning,
det
er muligt, pyntes arealet med buske og
blomster.
Om aftenen
kan porten
ud
mod Jenagade
åbnes
fra vægterlogen
blot ved et tryk på en knap, og
for vægterne indføres den lille praktiske
foranstaltning,
at et signal, der er an-
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bragt ved porten
ud mod J enagadeStrandlodsvej,
vil kunne
høres
over
hele fabrikken.
På den anden vestlige - side af bygningen skabes et lille
haveareal,
hvortil der er direkte adgang
fra kantinerne.
Om bygningens
indre k au der- på nuværende
tidspunkt
fOI:tælles følgende:
I kælderetagen
indrettes
kedel rum og

fra Strandlodsvej-Jenagade-krydset.
facaden
er ikke med på modellen.

hesk ytrelsesrum,
der til daglig skal virke
som magasin rum. Oliefyringsanlægget
vil
blive reguleret
af to termostater,
der er
anbragt
udvendig
på hver sin side af
bygningen.
Derved opnås altid ensartet
temperatur
inden døre.
Stueetagen
forbeholdes
kantiner
og
køkkener. Der indrettes
to kantiner; den
ene har plads til 408 personer
den
anden til 96. Frokosten
skal fremtidig
indtages
ved moderne
firemandsborde.
Der bliver
m a n g e ekspeditionsluger
for alt det, køkkenet
kan servere,
tobaks- og chokoladekiosk
og en række
telefonbokse.

NYRNBERGGADE
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STRANDLODS

VEJ

Her er en grundplan af hele fabriksarealet,
tage
sig ud, når det
nuværende
byggeri

I stueetagens
nordlige
ende indrettes
foreløhig
lagerlokaler,
og i den sydlige
ende får personalekontoret
til buse. Der
vil blive direkte adgang fra det fri til
personalekontoret,
som bI. a. af hensyn
til arbejdssøgende
udstyres med et par
samtalerum.
Også kantinens
køkkenpersonale
kan
glæde sig til de nye forhold: fliser, glas
og rustfrit
stål og det gælder naturligvis både det kolde og det varme køkken. En lang række moderne hjælpemidler vil lette arbejdet
yderligere.
Og arbejdsdagene
vil fol' køkkenets
vedkommende kunne sluttes med et fodriskende
brusebad,
del' indrettes
i tilknytning
til
omklædningsrummene.
Førstesalen
reserveres
kontor-funktionærerne plus det elektriske laho r a torium.

som det vil
er afsluttet.

I den sydlige ende indrettes
lokaliteter for direktion,
sekretariat
og driftsledelse
samt
flere
mødelokaler.
Ned
langs bygningens
vestlige side (ind mod
fabriksarealet)
bliver der kontorer
og
mødelokaler,
og langs den østlige side
indrettes
eet stort kontor, opdelt af en
række
fuldmægtig-kontorer.
I bygningens nordlige
ende placeres
elektrisk
laboratorium og tegnestue.
løvrigt
vil et blik på de tegninger,
der illustrerer
denne artikel,
give indtryk af lokalernes indbyrdes placering.
Det første skridt mod de forbedrede
forhold tages umiddelbart
efter sommerferien, når indgangen i Lemberggade lukkes, og den nye hovedindgang
fra Jenagade-Strandlodsvej
tages i brug .

...•.•. , .•.•• ,.,"""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""""''''''''''
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Sludder
og vrøvl
- sagde kaplajn
Sornrner'eldl

Produktions/eder
E. Presskorn,
Politiken, om sin tid som
Philips-mand i 1929 og 1930

«Kunne det interessere Dem e, skrev Politikens
produktionsleder,
E. Presskorn i en lykønskning, han sendte Philips til 25 års-jubilæet,
:.3t hore lidt 0111, hvordan
vi lavede reklame
hos Philips Ior næsten 25 år eiden t e
Selvfølgelig kunne det - og her er en artikel,
Presskorn har sendt os om for-historiske
Philips-minder,
illustreret med negle herlige
eksempler på datidens reklame-udfoldelser:

efteråret
1929 lod chefen for Axel
Schou, kaptajn
N. B. Sommerfeldt
indlægge billet mrk. som svar på en annonce fra en ung mand, som var ubeskeden nok til at avertere, at "han kender
reklamen som sin egen bukselomme".

I

Det

var en fin lampe,

men ...

Jeg blev modtaget af kaptajn Sommerfeldt i hans lidt dystre, men enkle og
værdige kontor i Studies træde 24. Kaptajn Sommerfeldt
var særlig interesseret
i at få at vide om jeg kunne skrive reklametekster.
-Hvad
vil De f. eks. skrive om denne? spurgte
han og pegede
på lampen på sit skrivebord.
Inden
jeg ville skrive svarede
jeg ville jeg undersøge
en hel del,
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men måtte jo nok bl. a. hefte mig ved
lampens
overordentlig
smukke
udseende
og det særligt
behagelige
lys, som det
fikse skærm-arrangement
giver.
Sludder
og vrøvl afbrød
kaptajnen det er vores konkurr ents
lampe
(den dengang
helt nye phlampe).
Tiltrods for dette intermezzo blev jeg
ansat som assistent
for reklamechefen,
civilingeniør
K. J. Møller (nu direktør
for en kemisk fabrik i Hamborg)
og vi
to dannede
"reklameafdelingen"
med
opgaven at gøre reklame
for firmaets
forskellige
produkter:
almindelige
elektriske artikler (som ikke lagde synderlig
beslag på os), L. M. Ericssons telefoner,
TMC højttaler-telefoner
til skibe (annoncer i søfartsblade)
og så Philips
- lamper, neon, radio - det centrale.
Ud og sjakre

om annoncepriser

Vi averterede
for ikke helt ringe beløb, og et af mine første og ikke kedelige joh var at rejse til provinsens
dagblade og tinge om annoncepriserne
- en

tur, del' betalte sig selvet utal af gange,
fol' dengang kunne der virkelig sjakres,
så det battede noget.
En anden tidlig opgave var at lave
annoncer
for Philips nye Miniwatt-vidun d e rr ø r. Jeg havde det held, at mine
egne tegn ing er (jeg er kun fusker) blev
aue de fortldt,lkhar
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"M,";'Wott'· gør en gOd
Modtaget'" bedre, og en

Annonce
fra 1929
batteri-modtagere

bedr. tvldendtl

.HILI ••
En af de mange
rørene

med

annoncer

Presskorns

blev anvendt

i

egen

serien
tegning.

for MiniwattDenne

serie

af Philips over hele verden.

anset for storartede
og blev anvendt. Og
bedre endnu: Da Eindhoven så dem. bad
man om at måtte bruge dem andre steder også, og jeg havde den glæde at se
mine små Miniwatt-mænd
i alverdens
blade.
Radio - ikke
amatører

alene

for

fingernemme

1929-30
var skelsættende
år. Batte rimodtagerne
havde erstattet
krystalapparaterne, og nu kom anodeapparaterne
og
overflødiggjorde
ba tterierne.
Som det fremgår af- annoncen "Tæl på
fingrene"
var anodeapparatet
et stort
fremskridt
i forhold til de tnnge batterier. Og læg mærke
til, at den sære
firkantede
kasse blev karakteriseret
med
følgende:
" ... og tænk så på, hvor nydeligt et sådant apparat tager sig ud".

fra overgangen
til lysnet-modtagere.

fra

Udviklingen gik frem med stormskridt.
Få måneder efter var vi inde i lysnetmodtager-perioden.
annoncer og salgsbreve hed det:
"Nu er det jo almindelig
anerkendt, at lysnet-modtagere
er dem,
der bedst opfylder kravene om ideel
radiomodtagning"
.
Philips lancerede
to berømte
modtagere til vekselstrøm
,,2514" og til
jævnstrøm ,,2524" - selv i dag smukke,
enkle,
skindbetrnkne
apparater,
som
solgtes for kr. 325-350.
I marts 1930 knnne vi ndsende
sin tid virkelig flot katalog over

et for

"de forbedringer,
der er sket, siden
krystalmodtageren
kom frem. Fremkomsten
af Philips
lysnetmodtager
hal' bevist, at radio er mere end et
område, hvor fingernemme
amatører
kan boltre sig".
Og hvad havde Philips så at byde på
foruden de to nævnte? Luksusmodtageren ,,2511" til kr. 530, den billige "Casaphone",
som jeg vender tilbage til, en
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,,2502" for egne, hvor der ikke var elektricitet.
Alle disse modtagere kunne suppleres
med en højttaler af Philips berømte serie "Den levende stemme" fra den pompøse "Mestersangeren"
til 265 kr. og til
,,2016", der kun kostede 48 kr.
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Annonce-teknikken
sig en smule,
Men dengang

må nok siges at have ændret
siden Presskorn
var hos Philips.
- da var de skam højmoderne.

kortbølgemodtager,
som dog var batteridrevet,
og endelig
batterimodtageren

Dog

I 1929 havde m ievrigt
i september
den store elektriske
udstilling
i Tivoli,
hvor Philips foruden
at udstille
i Postkort-pavillonen
demonstrerede
.Phileas
dog" den talende hund et dejligt
monstrum
af et væsen, hvori for første
gang fotocellen
blev lanceret i Danmark.
Når man lyste
på hunden
med en
lommelampe,
virkede
fotocellerne
i hundens øjne på relæer, der satte motorer
i
-gang, så den begyndte
at løbe henimod
lyset, stærlet bjæffende.
Det var en stor
succes, og der var til stadighed en mur af
mennesker
om den ring, hvori jeg vekselvis med reklamechefen
som domptører
optrådte
med dyret og forklarede
dets
finesser.

PHILEAS DOG
i "manegen"
på
Philips
stand
i Tivoli
under elektricitets-

udstillingen

i 1930.

Reklamechefen

K. J. Møller til højre
og Presskorn
baggrunden.
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Til Krystalgade
Opgavernes
mængde steg i løbet af
1930, og reklameafdelingen
måtte udvides hver måned med Frk. Christian-·
sen, fru Lyager og frk J uana Larsen, der
også kom til at figurere som fotomodel,
og på eftersommeren
rykkede vi over i
Krystalgade
jeg som den allerførste,
der i en hel uge sad muttersalene,
men
bestemt ikke kedede mig, fordi jeg i mellemtiden var hlevet "udnævnt"
til redaktør
af PHILIPS
RADIO PRESSETJENESTE,
som hver uge sendte
en
masse radiostof ud til alle danske dagblade, og som i det år leverede bladene
størstedelen
af deres radiostof.
En udjævning af salgssæsonen for radio blev skabt ved den stort anlagte
sommerkampagne
for "Casaphone".
Salgsapparatet
virkede i snævert samarbejde
med landets
radioforhandlere,
som vi fik til at lave kartoteker
for
samtlige deres kundeemner.
Philips påtog sig a t skrive adresser på forhandlernes kuverter og leverede salgshreve med
forhandlernes
brevhoved. Yderligere hlev
dette
propoganda-arhejde
understøttet
af en mængde reklame fra ndstillings-

vinduer til sammensætning
og opstilling,
plakater, skilte, strimler, klicheer til 10kal-averter ing m. m.
Her var altså tale om en virkelig sales
promotion indsats - vistnok den første
i Danmark.
Fremsyn

og dristighed

Natnrligvis
var vor reklame og salgsindsats dengang for intet at regne sammenlignet
med det instrument,
Philips
råder over i dag.
Men jeg føler trang til at hævde, at
det fremsyn og den dristighed,
som ledelsen allerede dengang lagde for dagen
ved for fuld musik at gå ind for salgsog reklamearhejdet,
har været grundlaget for den enorme udvikling,
Philips
har fået. Jeg var kun Philips-mand
i
halvandet
år, da jeg måtte modtage et
smigrende tilhud andetsteds fra - men
ih, hvor der skete meget i den korte periode. Jeg er hlevet philips-mærket
for
livet og har med idel glæde fulgt Philips
siden.
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tak fra

Det kan nævnes, at denne gang afleverede ialt 444 medarbejdere
hver en halv
liter blod. Tilslutningen
var størst
på
fabrikken,
hvorfra
der ydedes 320 portioner blod, mens medarbejderne
på Industrigården
lam afgav 124 portioner.
ra overlæge P. H. Anrlresen, Blodbanken
på Bispebjerg
hospital,
er
kommet en hjertelig tak til de, der stillede sig til rådighed ved den fremskyndede blod-afgivning
på grnnd af Blodbankens
daværende
aknte
mangel
på
blod.

F

Det kan i denne forbindelse - som et
kuri osum nævnes, at rekorden
for
blodafgivning
bos Pbilips indehaves
af
en medarbejder
på fabrikken,
der dog
ønsker at forblive anonym. Den pågældende, der ganske vist er bloddonor, har
afleveret
ialt 45 portioner
blod og
befinder sig fortsat strålende.

Skån Deres ryg

B

landt de formål, hvort il den nye foredragssal
på Industrigården
har
været benyttet, har været et møde, som
Dansk Industrimedicinsk
selskab holdt i
marts måned. Mødets emne var "Fysioterapi på arbejdspladsen".
Der blev talt
af specialist i fysiurgi, dr. H. Schledermann, fysioterapeut
Margrethe
Jernved
og læge Nørskov Andersen,
der forklarede om det arbejde,
der udføres hos
Philips.
I forbindelse
med mødet præsenteredes en lille brochure "Skån Deres ryg",
der er udarbejdet
af dr. Schledermann
i
samarbejde
med A/S Kevi.
Brochuren,
der giver mange gode råd
om, hvordan man løfter, sidder og står
rigtigt, er indlagt i dette Philiskop.
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gode ideer
Ira een mand
Endnu seks belønninger uddelt
af fabrikkens
oruden
rekord-belønningen
på 2420
F kr., som specialarbejder
Niels Grundahl for nogen tid siden modtog fra fabrikkens idekasse (og som siden har været nævnt'i adskillige aviser landet over)
foreligger nu meddelelse om endnu seks
udbetalinger
- alle på 45 kr. - fra fabrikkens idekasse.
Den ene af de belønnede
er Viggo
Mittet, GA, som har fået præmieret
tre
forslag li 45 kr. Det ene vedrørte
en
pumpe til destilleret
vand, det næste

idekasse

angik en vinkelspids
til påfyldning
af
højtstående
beholdere, og det sidste gik
ud på at indføre en mere effektiv tømning af beholdere.
De tre andre, der har fået belønninger, er Kai Kruse, SA, Engvej, for et
forslag om staniolmærkater
på AG 1014,
P. Brandt, PA, for et forslag om oversigt over kodenumre og deres opbygning,
og den sidste, der fik en påskønnelse,
var K. Larsen, Lager, der foreslog en
forbedring til sortering af møtrikker.

Vil De
på .dansk-udenlandsk

sommerslaevne?
·Fra

det danske selskab, der har til formål at sprede oplysning om Danmark
og skabe kulturelt
samvirke med andre
nationer, har vi modtaget en opfordring
til at gøre opmærksom
på den lange
række sommerstævner,
det danske selskab arrangerer.
Der er tale om ophold
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sammen med udlændinge på danske bøjskoler samt om et enkelt arrangement
i
udlandet. I alle tilfælde kan man i givet
fald få nærmere oplysninger om sommerstævnerne gennem de brochurer,
der er
fremlagt i kantinerne,
eller gennem personalekontorerne.

PER~

ALE
•

•

INDUSTRIGARDEN
Ansættelser
10.
15.
1.
1.
1.

marts
mar-ts
april
april
april

1. april
1. april
1. april
10. april
15. april
1. maj
1. maj
1. maj
1. maj

1. maj

piccoline,
frk. Kate Olesen,
post afd.
ekspedient
Viggo Petersen,
speditionen.
ekspedient
Georg
Hansen, speditionen.
ass. Niels Jørgen
Nielsen,
Finax, statistik.
ass. frk. Grethe
Fredskov
Andersen,
økonomikontoret
ass. Søren Glud, hovedbogh.
ass. Jørgen
Grøngård,
Finax statistik.
ass. Niels jørgen
Steen, afd. musik. salgsafd.
volontør
J. L. Marringa. rør- og komponentgruppen.
ass. fru Lis [uhl, afd. musik.
bogholderiet.
ass. Ole Hjulmand,
markedsanalyse.
ingeniør
Jørn BI itze, industriafdelingen.
personalesekretær
J. von Binzer, personalekontoret.
ass. Henning
Jørgensen,
el-apparatafd.
ass. Jørgen
Tranegaard,
reklameafd.

6. fe br.
7. febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
14. febr.
14. febr.
17. febr.
17. febr.
19. febr.
20. febr.
20. febr.
22. febr.
22. febr.
24. febr.
24. febr.
24. febr.

specialarb.
specialarb.
montrice
montrice
montrice
montrice
montrice
radiomek.
montrice
montrice
montrice
montrice
montrice
montrice
montrice
montrice
specialarb.
montrice
montrice
montrice
montrice
25 Iebr-. speeialarb.
28. Ieb r-. montrice

7.
10.
12.
12.
14.
14.
14.

Kaj Sirach
Skiffard,
mont.afd.
Gert E. Jensen.
montageafd.
Lillian
T. Nielsen.
underdelsafd.
Elly
Jørgensen,
moncageafd.
Nanna
A. Petersen,
montageafd
Lilly M. Christensen,
småap.afd.
Åluva Poulsen,
montageafd.
Jens E.Jacobsen,
montageafd.
Vivi B. Jensen,
montageafd.
Doris Christensen,
montageafd.
Lis Rosenberg.
montageafd.
Inge Kvist, montageafd.
Tove Petersen,
montageafd.
Ellen M. Jensen,
montageafd.
Lis Nielsen,
montaqeafd
.
Kirsten
Pedersen,
montageafd.
Jørgen
Larsen,
underdelsafd.
Inga Hørdum,
montageafd.
Anni Strand,
montageafd.
Ruth Dreyer,
montageafd.
Maria Nielsen,
montageafd.
Hans Nielsen,
radiorørafd.
Birthe Jensen,
montageafd.

ø.

Fratrædelser
22. febr.
specialarb.
H. Kristiansen,
25. febr.
værktøjsmager
A. Petersen,
28. febr.

montrice

Johanne

Nielsen,

.

metalvareafd.
metalvareafd.
underdelsard.

Fratrædelser
31. marts
9. april
30. april
30. april
30. april

ekspedient
L. Petersen
Bach, speditionen.
ekspedient
Sv. Aa. Andersen.
comm.
lager.
ass. fru Anna Hindborg,
Finax.
R. R. R.
kontorlærling
Hans Hansen,
Repax
ass. frk. Kate Hansen,
afd. musik.
bogh.

,..

ASAS

Gunnar

Fratrædelser
30. april
ass. fru Ingelise
Knudsen,
bogh.
30. april
ass. fru Inger Bjarnø
Jensen,
elværksafd.
Omflytninger
1. apr-il

ass. fru Jytte Bahr .• fra økonomikt.
ASAS bogholderiet.

1. april

assistent
kort afd.

Poul Getrup
Sørensen
fra
til afd. musik bogholderiet.

til
hul-

FABRIKKEN
Ansættelser
1. april
1. april
16. april

fru T. Rix Møller,
receptionen.
ing. Kaj Bindesbøl
Mortensen,
apparat
ing. Frits Rubner-Perersen
, apparatlab.

lab.

Fratrædelse
31. marts

fru Gerda

Dyrbye,

receptionen.

Udnævnelse
1. marts

Poul

Erik

Jensen;

udn.

til maskinm.ass.

Ansættelser
1. febr.
3. febr.
4. febr.

Frederiksen,

lokal
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Fodboldafdelingen
holdt
møde den 26. marts. til
~
_
. d røf tclse af den kommende sæson. Efter
forman~
dens
beretning
vedtog
man et forslag om at vælge en rekvisitforvalter, og til denne post valgtes Svend
Krag. Man enedes yderligere
om at ansøge om to nye bo./de til kamp brug samt
om at få de ældre rekvisitter
efterset og
repareret.

radiomek.
Flemming
E. Wohnsen,
montageafd.
montrice
Xenia
Kragh,
underdelafd.
montrice
lillian
Bjørklund
Lehn,
underdeisaId.

For at imødekomme et ønske om kontrol med de nye trøjer blev det pålagt
spilleudvalget
at sørge for, at hver spiller ved modtagelsen
af tøj afgiver en
kvittering og d'erefter sørger for at aflevere det lånte renvasket
senest
tre dage efter en kamp. I modsat fald
betales en bøde på 25 Øre for hver dag,
tøjet er forsinket.
Man enedes ligeledes om at fortsætte
med scoringskassen
for 1. og 2. hold. I
modsætning
til tidligere år vil man nu
opkræve et depositnm, hvorfra scoring spengene
bliver
trukket
til afregning
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1-

ved sæsonens slutning. Afgiften for hvert
mål er fortsat 25 øre pr. spiller.
Træneren,
Tolver Nielsen, har for at
stimulere in teressen for go.de resultater
udsat en "fiduspokal",
der uddeles hvert
halvår til den mest energiske
spiller,
valgt af spille udvalget. Desuden' uddeles
en "vandre-bamse"
til den bedste spiller
i hver kamp.
For at øge interessen
for afdelingens
virksomhed
hlev det hesluttet
at lade
o.psæ t te en tavle med angivelse af kamptider og resultater.
I sæsonens løh vil man foruden turen
til "Thule" og Allerød forsøge at gentage sidste års sukces med kampen på
Ærø den sidste dag i fahrikkens
sommerferie. Endvidere arhejdes med en invitation til Herning, hvortil man eventuelt rejser, hvis kampen mod Allerød
skulle glippe. Man har også en tur til
udlandet i 1959 i tankerne.
Træningsdagene
er nu ændret
til
mandag og fredag med afgang fra Industrigården
kl. 17.
G.F.
S. Schou,

lokal 366

Ved unionsmes terskaberne
på 15 meter den 2. marts
deltog to hold, et i A-rækken og et i C-rækken.
Mens A-holdet
kun opnåede en fjerdeplads,
gik
det godt for C-holdet, som hlev nr. l
med 657 points for de fem mand: J.
LanghoH
130 p oints,
J. Weher
129
p oints, K. Hagemann
133 p oin ts, T.
Svare 132 p oin ts og K. Ingildsen
133
points. Individuelt
opnåede vi en fjerdeplads i A-rækken ved Erling Petersen,
der fik 141 p oints. I 5-skudsserierne
hlev Møller Jacobsen
nr. l med 49
p oiu ts, og han opnåede også placering
i 3-skudsserierne
med 29 p oin ts,

•

Klubmesterskaherne
afholdtes den 28.
marts. Der deltog 11 mand med hver
45 skud. Resultaterne
hlev: Erling
Petersen
417 points,
Møller J acohsen
410 p oints, K. Hågensen 403 p oints, S.
Schou 402 p oints, T. Svare 402 points
og IC Ingildsen 401 points.
Samme dag hlev præmierne
for vinterens handicapskydninger
uddelt. Pudsigt nok blev nr. l, 2 og 3 de samme,
som placerede sig på de tre hedste pladser ved klubmesterskabet.

PH 2779

Endelig
er resultatet
af vinterens
mærkeskydninger
opgjort
med ialt 10
skyttemærker,
2 guld, 3 sølv og 5
hronze.
I øjehlikket
er skytterne
i fuld gang
med 200 meter-skydningerne.
S. S.

Gunnar

Frederiksen,

lokal
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Siden sidste Philiskop udkom, er der kun spillet to
kampe. I den ene fortsatte vort suveræne C-række-hold sin sejrsgang mod
mester'skahet
ved helt at nedspille SAS
med 8-0. Kun i mixed double gik kampen over tre sæt, mens alle de øvrige
kampe hlev vundet
klart. Således fik
modstanderne
hele fire "æg".
Endvidere
har der været spillet i Frækken mod denne series tophold, G.R.,
der som ventet vandt, endda med 7-1.
Det store nederlag må dog i nogen grad
tilskrives et reservespækket
Philips-hold.
Skønt der deltog 15 Philips-spillere
ved unionsmesterskaherne,
vankede der
ingen præmier denne gang. Til gengæld
kan vi trøste os med den store deltagelse, der viser kluhhens brede standard.
G.F.
H. A. Lueher.

lokal 376

Turneringen
er nu afsluttet,
og Philips-spillerne
placerede sig som nr. seks
i C-rækken.
Der hlev i
vinterens
løb spillet otte
kampe.' Af disse vandt Philips-spillerne
tre og tabte fem. Sejrene var: PhilipsMærsk 7-2, Philips-MLU
5-4 og Philips-ISA
5-4.
Nederlagene
hl ev til
DDSF 0-9,
TI 4-5,
0KB 3-6,C
& G
1-8 og Magneto 2-7.
Spilleudvalget
takker spillerne for den
interesse, de har vist, og håber, at mange
møder op til næste turnering
med godt
gå-på-mod. Forøvrigt fortsætter turneringen et kort stykke tid endnu.
H.L.

PH I LlSKOPET
Husorgan

for

Philips

A/s og

A/s Axel
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