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FABRIKSDIREKTØR
25 ARS JUBILÆUM

NR.9

19. SEPTEMBER

Torsdag den 3. oktober fejrer fabriksdirektør
H. G. Busck, Nordisk
Glødelampe
Industri
A/S, sit 2.5
års jubilæum
indenfor glødelampeindustrien.
Der er i dagens anledning reception kl. 10-12 på fabriken, Hørkær 13-15 i Herlev.

B.ÅRGANG

1963

1. PRÆMIE Til HØJER ANDERSEN
I INTERNATIONAL
PHILIPS KONKURRENCE
Leiff Aagaard og Ulrich Toubøl fik diplomer i lys-konkurrencen
"Mit mest interessante projekt"

Sterilisation

af saltlage

Højer Andersens nye sterilisationsanlæg har vakt stor interesse herhjemme,
hvor det allerede
er i
brug på flere konservesfabriker.
- Hvordan fik De ideen til dette
anlæg, spørger vi Højer Andersen?
- Ideen var sådan set ikke min.
Den kom i forste omgang fra Slagteriernes
Forskningsinstitut
i Roskilde, hvor man igennem nogen tid
havde eksperimenteret
med TUV-

JUBILÆUM

I ARHUS

Røn!gen-ingeniør
M. H. Sørensen,
Dansk Røntgen-Teknik A/S, har den
24. september 25 års jubilæum. På
jubi læumsdagen
er der reception
kl. 1~12 i Møllegade 30, Arhus.

JUBILÆUM

I PHILIPS

RADIO

Værkfører Helmuth Jansen, Philips
Radio A/S, fejrer tirsdag den 22.
oktober
sit 25 års jubilæum.
På
jubilæumsdagen
er der reception
kl. 10-12 i- mødeloka[e
C, Jenagade 22.

Tre medarbejdere
i Philips Lampe
A/S har placeret sig meget slnukt
i Philips internationale
lys-konkurrence: "Mit mest interessante
projekt". Bedst placeret blev Sv. Aa.
Højer Andersen, som fik 1'. præmie.
Leiff Aagaard og Ulrich Toubøl fik
begge diplomer.
lait deltog 138 lys-specialister
fra
Phi lips-selskaber
i 25 lande i konkurrencen,
som omfallede
tre forskellige
grupper:
Indendørsog
udendors-belysningsanlæg
og en
gruppe for specielle
projekter.
Det
var i den
sidstnævnte
gruppe,
Hajer Andersen kom ind som nummer eet med sin konstruktion
af et
anlæg til uskadeliggørelse
af bakterier i saltlage.
I samme gruppe
fik Ulrich Toubøl diplom for en metode til standardisering
af neonskilte, mens Leif! Aagaard erhvervede sit diplom i gruppen for udendors-belysningsanlæg
- for belysningsarrangementet
på den ny rådhusplads i Slaqejse.

H. G. BUSCKS

PHILIPS

Hajer
smuk,

Andersens
førstepræmie
blå glaskrystal.

lamper til sterilisering
saltlage.

var

en

NR. 7

Ifølge den tyske avis "Frankfurter
Allgemeine"
er Philips det syvende
største selskab i verden, regnet after antallet
af ansalle.
Størst er
- efter de tal, bladet opgiver General Motors med 605.000, på
andenpladsen kommer det engelske
National Coal Board med 551.000,
så Ford med 303.000, Unilever med
293.000,
General
Electric
med
258.000, Siemens med 240.000 og
derefter Philips med 233.000.

af forurenet

Saltiage anvendes til konservering
af skinker indenfor konservesindustrien, og den kan normalt kun anvendes een gang, hvilket jo godt
kan blive lidt dyrt i længden. Derfor henvendte man sig til Philips
for at, høre, om vi kunne hjælpe
dem, og det er altså lykkedes med
det ny anlæg.
Saltlagen passerer henover et "vaskebræt" af rustfrit stål, mens den
bliver bestrålet
med TUV-Iamper,
som dræber 80-99 '/o af bakterierne. 'Lagen kan I1U anvendes mange
gange, Qg det medfører naturligvis
store besparelser.
(fortsættes side J)'

KLIP
SELV BØRNENE:
Nu kan alle
selv klippe deres børn med Philips
nye
kll p pe s æ t, som netop er kommet
på
markedet.
Men bemærk:
Klippesættet
kan kun monteres
på en Philishave,
der har fjedrende
skæresæt.

•
PHILISKOPET

at få noget ud af sin ungdom - inden man fik mand' og børn!
{le kvinder på fyrre og derover, som
havde besvaret sporgsmål nr. 2, så
derimod helt anderledes
på sagen
end deres unge kolleger: De syntes,
at tidlige ægteskaber var så romantiske.

UDGIVET AF PHILIPS
AIS
Prags Boulevard
80, Kbhvn.
S.
Redigeret
af:
Nre !s Jorgensen
(ansvarh.)
og Olav Ulsaker
Lay-out:
Rud Jeppesen
Bladudvalg
:
O. Beyer, Erik Broe, W. Elkjær,

Gunnar

Frlso.

B. Henriksen,

Den danske

Bruno

Henriksen,
Jorgen Jensen,
Anne Margr.
Jeppesen,
Rud Jeppesen
og Sv. Loft.
Næste nummer
udkommer
den 24. oktober

Stof må være redaktionen
i hænde
senest
onsdag" den 9. oktober

TRÆFFER NI AF TI
DERES MAND PA
ARBEJDSPLADSEN?
o

Fransk
undersøgelse
blandt gifte
udearbejdende
kvinder giver overraskende resultat
Radioreporteren
Stephan Vogelius
vil gennemføre
tilsvarende
undersøgelse i Danmark og opfordrer de
kvindelige
Philips-medarbejdere
til
at deltage
I Frankrig træffer ni af ti udearbejdende kvinder deres tilkommende
ægtemand på arbejdspladsen!
Det
er en af de overraskende
oplysninger, som fremgår
af en nylig afsluttet undersogeise,
der for tiden
kommenteres
livligt i franske blade.
Undersøgelsen
foregik på den måde, at man stillede de gifte, kvindelige medarbejdere
på forskellige
store,
franske
virksomheder
to
spørgsmål:
1. Hvor traf De Deres mand?
2 .. Skal man gifte sig, før man er
21 år?
På det første spørgsmål havde man
ventet, at de flesie ville svare, de
havde truffet deres mand på sportspladsen, i hobbyklubben,
på restaurant eller andre steder, hvor fritiden tilbringes.
Men ni af ti svarede
altså, at de havde mødt deres mand
første gang på arbejdspladsen.
Også svaret på det andet spørgsmål
var for så vidt overraskende,
idet
flertallet
af de unge kvinder, som
blev spurgt, erklærede, at man ikke
skulle binde sig for tidligt, men se

undersøgelse

Men hvordan forholder
det sig nu
herhjemme? Træffer de fleste danske kvinder også deres mænd på
arbejdspladsen,
og deler de deres
franske medsostres
syn på tidlige
ægteskaber?
Det har radioreporteren
Stephan
Vogelius
fra Danmarks
Radio besluttet at finde "d af. Og han har
derfor henvendt sig til forskellige
store virksomheder
her i landet deriblandt
også Philips - med en
bon til de gifte, kvindelige
medarbejdere om at deltage i en tilsvare nde unders øgeIse.
Resultatet af undersøgelsen
vil han
redegøre for i en radioudsendelse,
hvori også nogle af dem, der har
besvaret spørgsmålene, vil blive interviewet - dog uden navns nævnelse.
Men hvordan kan man være med?
Her på Philips er det ordnet således: De gifte, kvindelige medarbejdere, som har lyst, skal blot udfylde vedlagte spørgeskema og derefter sende det til Stephan Voge-.
lius i den' frankerede
svarkuvert,
som er uddelt til samtlige
.Philiskopet"s
kvindelige
læsere.

Deltagerne er naturligvis sikret fuld
diskretion.
Svarene vil kun komme
Stephan Vogelius i hænde, og han
garanterer
for bevarelsen
af deltagernes anonymitet.

JAPANSKE
LÆGER BESØGER
SUNDHEDSCENTRET:
En gruppe
japanske
læger har vær-et på rundrejse
til forskellige
europæiske
lande - hl . a. Danmark - for at studere
arbejdsmedicin.
Under opholdet
i Kobenhavn
blev der
også lejlighed
Iii at studere
problemerne i praksis
hos Philips
på Prags
Boulevard,
hvor
man
besegte
sundhedscentret.
Her er de japanske
læger

Iotcqre tere t på Industrigården
sammen
med deres danske værter - fra hejre:
Arbejdstilsynets
overlæge,
dr.
med.
Aage Grut, overlæge
ved Arbejdsmedicinsk
Klinik,
dr. med. Jørgen
Frost.
bedriftslæge
has Philips,
C. O. Fischer,
forstander
ved Statens
Institut
for Arbejdshygiejne,
cand. mag. Borge
Fallentin og ingeniør
Helqe Krebs, Phili p s
Radio.

Lotte
Sanne
lægger
el brev
i Xerox
914. Få sekunder
senere er det affotograferet,
og kopierne
kommer ud af Abningen til hojre i maskinen.

4000 kopier på 3 uger
Den ny, fuldautomatiske
kopieringsmaskine, en såkaldt Xerox 914, der
blev opsiillet
i trykkeriet
på Industrigården i begyndelsen af august,
har ikke fe et lov til at stå ubenyttet
hen: I de tre første uger den var i
brug, frems,tillede
den over 4000
kopier! Xerox 914, der automatisk
kan fremstille
op til 1S kopier, kan
kopiere fra boge r og tidsskrifter
og endda fra farver.

t PRÆMIE TIL",
(fortsat fra side 1)

- Har De været
opgaven?

alene

om at løse

- Løsningen af en opgave af den
art er altid resultatet af teamwork.
Ikke mindst medarbejderne
på tegnestuen har deres store del af
æren for, at resultatet blev så godt.
Standardisering
Ulrich Toubol
i internationale

Ulrich
diplom,
tode til

af neonskilte
har tidligere
vundet
konkurrencer.
Sidst

essante projekt"
ialt fire gange og
vundet diplomer de sidste tre. Første gang for belysningsanlæg
på
forskellige
skoler, derefter for belysning san lægget i Roskilde Svømmehal og nu, tredie gang, for belysningsarrangementet
i Slagelse.

B. O. Møller en førstepris
hjem til
Danmark for konstruktion
af et armatur til gadebelysning.
Og i 1961
modtog P. Friding diplom for sin
udformning af "Nye Danske"s neonskilt på Rådhuspladsen
.,j København.

- Da Slagelse fik sit ny torv, ville
man naturligvis
gerne have det ordentlig oplyst, forklarer
Leiff Aagaard. - Men lyskilderne
skulle reduceres til et minimum for ikke at
stjæle billedet
fra selve pladsen.
Derfor kunne vi ikke anvende lysstofrør,
som ellers er meget benyttede netop til den slags opgaver, men måtte i stedet konstruere
nogle meget hoje lysmaster for at
kunne sprede lyset tilstrækkeligt.
Også selve lyskilderne
måtte konstrueres
specielt
til formålet.
De
skulle jo både være meget kraftige
og give et varmt lys. Det opnåede
vi ved at kombinere
en natriumlampe med tre kviksølvlamper
som
så blev anbragt i nogle armaturer.

r cubo!

med det .nyerhvervede
som han modtog for sin mestandardisering
af neonskilte.

1. præmien
sammen med Emmy
Petersen i konkurrencen
om neonudsmykningen
af "Dagens
Nyheter"s bladhus i Stockholm. Alligevel
kom det som en glædelig overraskelse, at han havde vundet diplom
i den fine internationale
konkurrence. Han fortæller:
- For omkring et år siden spurgte
et stort københavnsk arkitektfirma
os, om vi ikke kunne komme med et
forslag til en neonskiltning
på det
nye butikstorv
i Ordrup, hvor man
gerne ville have, at de mange forretningers skilte skulle have et vist
ensartet præg, så de fojede sig ind
i den arkitektoniske
helhed. Jeg
spekulerede
lidt over tingene og
fandt ud af, at man kunne bruge
en akrylplade,
som bagfra
blev
belyst med io rækker lysstofrør. På
akrylpladen
kunne man så klæbe
udskårne _ plasticbogstaver
og på
den måde opnå det ensartede præg.
Ideen er nu anvendt flere steder i
landet.
Rådhuspladsen

i. Slagelse

Leiff Aagaard har deltaget
kurrencen
om "Mit
mest

i koninter-

Her er en af de 1000 hårtørrehjælme,
som "EVA" bortlodder
i oktober.
Hårtorreren
leveres
nu også med gulvsta-

tiv til at indstille i højd en. På billedet
viser Jytte Petersen hvordan.

EVA"
" PHILIPS
VALGTE

Lysmasten,
som Leiff Aagaard
holder
i hånden, er 11 meter lang - i virkeligheden
altså.
Tvivlere
kan måle
efter
på det ny torv i Slagelse,
hvor den
findes i ni e ks ernpl arer.

med en diameter på hele to meter.
Med disse specielle armaturer, har
vi kunnet reducere Iyspunkterne til
ni ialt.

Danske
Philips-medarbejdere
har
tidligere opnået srriukke placeringer
i "Mit mest interessante
projekt":
I 1959 hentede Egon Jensen og

Valget faldt på Philips, da månedsbladet "EVA" skulle bortlodde 1000
hårtørrehjælme
til bladets læsere.
Hver måned fra oktober til februar
trækkes
der lod om 1000 Hotte
præmier blandt bladets læsere. Og
i første omgang er det altså de
1000 Philips-hårtørrehjælme,
det
gælder,

DØDSFALD
Montrice Kirsten
Efter længere
montrice Kirsten
den 18. august,
Kirsten Nielsen
hos Philips i to

Nielsen
tids sygdom afgik
Nielsen ved døden
kun 34 år gammel.
havde været ansat
år.

•

SPORTEN
Håndbold:
PHILIPS

UVENTET

ALUMINIA
Nederlaget

SLAET AF

I FREDERICIA
til

sagen for Philips

Alurninia

afgjorde

i DFU's landsdels-

I herrernes turnering vandt Mog~ns
Sillasen
og Gunnar Frisø begge
deres singler, mens Ole Santon tabte sin. Han tog dog senere revanche Ved sammen med Sillasen at
slå BBF'erne
i herrernes
første
double.
Den anden tabte Gunnar
Frisø og Børge Larsen, og samme
skæbne brev Jytte Kenfner og Børge
Larsen til del i mixed-doublen.

onsmesterskab
på 200 m. Det blev
vundet af Svend Dige fra Gentofte
Rådhus med 321 points af 350 mulige. Jørgen Steen Jensen måtte
nøjes med at blive bedste Philipsskytte med 294 points, men man
kan jo heller ikke ramme plet hver
gang!

BØJ-STRÆK,

.stævne i Fredericia
TURNERINGSPROGRAMMET
Philips håndbold-piger
skuffede lidt
i Dansk Firma Unions landsdelsstævne i Fredericia,
hvor de i tredie kamp uventet blev slået af Aluminia med 5-4. Hermed var Philips
rolle udspillet
i turneringen.
Finalen mellem FOB (Kolding)
og SAS
blev overlegent vundet af de stærke
SAS-piger.
Philips-pigerne
er udprægede
indendørsspillere
og havde derfor
meget vanskeligt
ved at finde sig
ti I rette på de regntunge
baner.
Det var også derfor,
de i første
kamp måtte nøjes med uafgjort 1-1
mod Haustrups
Fabriker i Odense.
Mod FOB (Kolding)
havde de dog
fundet
lidt af deres gamle form
igen, og resultatet
blev 7-2 til
Philips. I tredie kamp kom så det
sensationelle
nederlag til Aluminia.
Philips får lejlighed til at tage revanche mod Aluminia,
når de to
klubber mødes igen den 22. september i KFBU's turnering i Valbyhallen
kl. 20 06.

Philips deltager med eet damehold
og to herrehold
i både FKBU's og
KFIU's håndboldturneringer.
Turrieringsprogrammet
for den kommende
tid ser således ud:
Damer

J. Andersen,

Dato

KI.

Bane'

Mod

22.9.
22.9.
6.10.

14.20
20.06
20.04

OMH
VH
IH

RIF
Aluminia
MLU

19.00
20.28
21.18
19.06
21.28
21.18

VH
OMH
BH
VH
VH
IH

Simo
Mærsk'
OKB
Beauvais
OKB
TIF

Damernes
hvor Philips

SLOG BBF

dag i Knuthenborghallen,
vandt over BBF

med 5-3
Philips
badmintonspillere
startege
meget stærkt i KFIU's turnering
i
Knuthenborghallen
mellem A-rækkens spillere,
hvor de i første omgang slog "arvefjenden"
BBF med
5-3, samme cifre som sidste år
mod BBF - blot i omvendt rækkefølge.
Det 'var især damerne, der brillerede, og først og fremmest
Esther
Thøisen. Hun startede flot med at
vinde damernes single og fortsatte
successen i dame-doublen
sammen
med Jytte Kenfner, som også havde
en meget fin debut i' A-rækken.

lokal

820.

Herrer
22.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.

BH = Bellahøjhallen
IH = Idrætshallen
OMH = Otto Mønsted
VH.=
Valbyhallen

Hallen
NV FORMAND
I

Fodbold:
HELDET SVIGTEDE

BADMINTONSPILLERNE

••

Var det ikke en ide at starte en
gymnastik-afdeling
indenfor Idrætsforeningen? Jeg tror, der er mange,
der ligesom jeg trænger til at få'
stivheden
ud af kroppen og gjort
den mere bøjelig. Hvis De er een
af dem, så ring til undertegnede.

I EFTERARS-

TURNERINGEN
Det held, der fulgte vore fodboldspi liere i foråret,
svigtede
helt i
KFIU's efterår-stumennq:
1. holdet,
der er med i A-rækken, vandt i første omgang over Nordisk, men spillede derefter uafgjort med TIK og
tabte til Baltica, Mærsk, NESA og
OKB. Meget bedre gik det ikke 2.
holdet,
som i C-rækken
startede
pænt med at vinde over AUB, men
bagefter måtte bide i græsset overfor Gentofte Rådhus og ISA.
MAN KAN IKKE RAMME PLET

I

HVER GANG!
Jørgen Steen Jensen, som blev den
store sensation
i KFIU's sommerpræmieskydning,
havde ikke heldet
med sig i kampen om KFIU's uni-

FOR

BRIDGEKLUBBEN

:

Vagn Nyberg
(tv)
har overtaget
formandsposten
i' bridge klubben
efter
Ernst
Pe der s en, som
her onsker
sin
efterfolger
ti I lykke med hvervet.
Ernst
Pedersen
havde i kke tid længere
ti I at
rogte formandshvervet,
men fortsætter
som' medlem
af bestyrelsen
sammen
med Vagn Nyberg og O. Gulev, der er
klubbens
nye kasserer.

BILLIGERE

AUTOFORSIKRING

Fra Tage Jørgensen,
vi modtaget:

Krimsvej,

har

Lad os selv forsikre
vore privatbiler. Gennem Assurance Instituttet
af 1963 kan vi danne vort eget forsikringsselskab
for bilende Philipsmedarbejdere.
Ved
indmeldelsen
tegner man en aktie på 100 kroner
i Assurance Instituttet,
og hver forsikringstager
kører med en selvrisiko på 200 kroner. Hvis De synes om
ideen, så ring på lokal 472.
Tage Jørgensen.

SPØRGESKEMA TIL "PHILlSKOPET"

NR.9

(Besvares kun af gifte, kvindelige medarbejdere)

1)

HVOR TRAF DE DERES MAND?

2)

SKAL MAN GIFTE SIG, FØR MAN ER 21 AR?

3)

ER DE EVT. VILLIG TIL (ANONYMT) AT DELTAGE I RADIOUDSENDELSE OM OVENSTAENDE SPØRGSMAL ?
ja/nej

(Sendes i vedlagte frankerede

kuvert til redaktør Stephan Vogelius, Hede-

husene)

Udfyldt af:

(navn)

(afdeling)

(fødselsår)

