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PHILISKOPET
NR.8 26. SEPTEMBER 1966 11. ÅRGANG

STORINDUSTRIENS FILOSOFI
MELLEM TO ØSTERS-SKALLER
Philips-koncernen fejrede i lørdags
sit hollandske moderselskabs 75
års jubilæum med indvielse i Eind-
hoven af en permanent industri-
udstiiling - .Evoluon" - som ver-
den aldrig har set magen til.
Udstillingens navn leder tanken
hen på udvikling (evolution), og
naturligvis er det også en udvik-
ling, .Evoluon" skal skildre. Men
den beskæftiger sig ikke alene -
ikke en gang først og fremmest -
med fortiden. Dens skabere har sat
sig det ærgerrige mål at anskue-
liggøre filosofien bag den stor-
industrielle epoke, som vi først nu
for alvor er på vej mod. De har

gjort det med en fantasi, der. sik-
kert vi I få mange science-fictions-
forfattere til at blegne af misundel-
se. Hele udstillingen, der strækker
sig over flere etager, er indrettet
imellem to "østers-skaller" af kærn.
peformat, højt løftede over jorden
af slanke betonpiller. Og endda er
det ikke den arkitektoniske udform-
ning, der først og fremmest gør
.Evo luon" til noget enestående.
Den perle, som de besøgende ger-
ne skulle finde i den 15.000 tons
tunge østers, er simpelthen forkla-
ringen ·på deres vilkår i· det mo-
derne industrisamfund, hvori te k-

(fortsættes side 2)

NY EUROPÆISK SEVÆRDIGHED: "Evoluon"-udstillingen, der endnu ikke er åben
for publikum, skal anskueliggøre det moderne industri-samfund og dets filosofi.
De to "østers-skaller", som rummer udstillingslokalerne, er 77 m i diameter og
løftes 30 m over jorden af 12 V-formede betonplIler. Tårnet til højre er udstyret
med al slags teknisk udstyr, såsom TV-kameraer og radar.

Ir. F. J. Philips

EN HILSEN FRA
PRÆSIDENTEN -
Philips ekoncernen har igennem åre-
ne været aktiv på mange områder.
Men hidtil har den aldrig medvir-
ket direkte i international post/lyv-
ning. Det gør den imidlertid i disse
dage - om end det kun er en een-
gangsforeteelse! Som led i det
hollandske moderselskabs fejring
af sit 75 års jubilæum startede
Philips-flyet Fokker Friendship PH-
LlP i lørdags kl. 12 fra Schipol luft-
havn ved Amsterdam med post ti I
16 lande i Europa; og på torsdag
vil det have gennemfløjet sin
13.613 km lange rute: Amsterdam
- Bruzelles - Oslo - Helsingfors
- Stockholm - København - Ham-
burg - Wien - Zilrich - Milano -
Rom - Athen - Barcelona - Madrid
- Lisabon - Paris - Dublin - Lon-
don.
Sent i går eftermiddags landede
det usædvanlige post/ly i Kastrup,
hvor det blev modtaget af bI. a.

(fortsat side 4)
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nologien spiller en så domineren-
de rolle.
Permanent udstilling
Det er heldigvis ikke alene jubilæ-
umsgæsterne, der får lejlighed til
at besøge .Evolucn". Den skal væ-

re en permanent udstilling, hvis
indhold stadig omskabes i takt
med samfundets og teknikens ud-
vikling. Også på den måde vil den
kaste sit søgelys ind i fremtiden,
samtidig med at den står som et
monument midt i Europa over nu-
tidens tekniske tænkning og indu-
strielle formåen.
En af de førende videnskabsmænd
i Philips' forskningscenter i nærhe-
den af Eindhoven, lederen af Insti-
tutet for perceptions-forskning, pro-
fessor J. F. Schouten, har ud-
formet de tanker, hvorefter udstil-
lingen er bygget op. Dens fem ho-
vedtemaer er: Samfundet - Tekno-
logien - Philips - Fysiske viden-
skaber - Biologiske videnskaber.
Over disse temaer har "Evoluon"s
arkitekt, L. C. Kalif, og den tekni-
ske rådgiver, E. J. Broekers, med
assistance af formgiveren, James
Gardner, komponeret en tanke-
vækkende udstilling. Den er rejst
til ære for Philipskoncernens hol-
landske moderselskab, der skabte
grundlaget for en industriel eks-
pansion af usædvanligt format. Men
i sit anlæg og i sin udformning
er "Evoluon" lige så universal
som selve den internationale kon-
cern, der i dag udgør en verdens-
omspændende federation af natio-
nale selskaber.

-
DA SMEDENE FYLDTE 25 AR
Fredag den 19. august kunne tyve
glade medlemmer af Smedeklubben
i Philips Radio fejre, at "Klub 57"
indenfor Smedeforbundet havde be-
stået i 25 år. Blandt de første
gratulanter,. som klubbens formand,
John Jensen, modtog, noterede
man formanden for Fællesklubben,
Sv. Loft, der mødte op med en
smuk blomsterdekoration ledsaget
af en check på 300 kr. - Jeg er jo
også formand for Hjælpekassen,
sagde Loft med et smil. Dernæst
sås PPR's konstituerede formand,
Erik Hornsleth, og formanden for
Værkstedsfunktionærforeningen, V.
Fa Ick, der begge kom med gaver
af mere flydende substans.
Om aftenen fejredes jubilæet ved
en hyggelig middag i mødelokale
C, hvori også deltog direktør S. A.
Windelin, underdirektør C. Her-
mann, formanden for Smedefor-
bundets afdeling 13, Erik Jensen,
fællestillidsmand Sv. Loft, tillids-
kvinde Vanda Jensen og værksteds-
funktionærernes formand, V. Falck.
John Jensen takkede for de pæne
ord og for de mange smukke hil-
sener og gaver, den jubilerende
klub havde modtaget i dagens an-
ledning. - Vi har opnået mange
sociale goder og lønningsmæssige
forbedringer i løbet af de 25 år,
sagde han, og han fortsatte: - Et
godt samarbejde skal skabes ved
gensidig forståelse og tillid. Der
har været problemer i vort samar-
bejde i forbindelse med den struk-
turændring, virksomheden nu gen-
nemgår. Men vi i smedeklubben
håber og tror på, at den fælles
vi Ije til samarbejde vil bære fr.ugt
i årene, der kommer.
Direktør Windelin mindedes sit
mangeårige personlige samarbejde
med smede klubben, et samarbejde
gennem hvilket begge parter havde
lært meget om samarbejdets tek-
ni k og dets betydning. På intet tids-
punkt ville naturligvis alting være
helt, som det skulle. Men når blot
man sammen stræbte henimod en
løsning af problemerne i fælles-
skab, var man i hvert fald inde på
den rette vej. Om smedenes betyd-
ning i dag og i fremtiden sagde
direktør Windelin, at ganske vist
var der nu færre smede på virk-

."
somheden, end der havde været
tidligere. Men deres betydning var
ikke mindre, tværtimod. Den struk-
tur, man var i færd med at bygge
op, sigtede jo mod at skabe en pro-
duktion af høj kvalitet og med høje
tekniske specifikationer, og i en
sådan produktion var det uden vi-
dere klart, at de faglærtes indsats
altid ville være af central betyd-
ning. Formentlig og forhåbentlig
ville dansk industri som helhed da
også forstå, at det var denne vej,
som førte fremad. Det var man i
hvert fald ikke i tvivl om indenfor
Philips' ledelse, og direktør Win-
delin sluttede derfor med at udtale
både håbei om og troen på, at det
samarbejde, som var blevet grund-
muret igennem årene, ville være
bæredygtigt også i fremtiden.

Mens John Jensen pakker en netop
ankommen blomstergave ud, beundres
det smukke gavebord af (fra venstre):
Direktør S. A. Windelin, underdirektør
C. Hermann og en af den jubilerende
klubs medlemmer, Erik Broe, samt af
fællestillidsmand Sv. Loft ..

40 ARS JUBILÆUM I ARHUS

Repræsentant Niels Dalsgaard,
Dansk Røntgen-Teknik A/S i Arhus,
fejrer onsdag den 5. oktober 40 års
jubilæum. På jubilæumsdagen er
der reception kl. 10-12 i Møllega-
de 30 i Arhus.

25 ARS JUBILÆUM HOS KEMOVIT

Kontorchef Freddy Hansen, Kerne.
vit A/S, har 25 års jubilæum søn-
dag den 9. oktober. Mandag den
10. oktober er der reception for
jubilaren kl. 11-12 hos Kemovit,
Rygårdsalle 131 i Hellerup.
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DET SKETE IL8BET AF 75 AR
N. V. Philips' Gloeilampen-
fabrieken, der er den interna-
tionale Philips-koncerns hol-
landske moderselskab, fejrede
i dagene fra den 22. til den
24. september sit 75 års ju-
bilæum. Her er nogle enkelte
af de begivenheder, som ud-
gjorde milepæle undervejs fra
den beskedne start til koncer-
nens nuværende position:

1891
Godt en halv snes år efter, at Tho-
mas Alva Edison har opfundet glø-
delampen, grundlægger ingeniør
Gerard Phi lips, finansieret af sin
fader, en virksomhed til fremstilling
af glødelamper i den lille holland-
ske landsby Eindhoven. Virksom-
heden beskæftiger ti arbejdere.
1894
Salget går dårligt, og Gerard Phi-
lips og hans fader overvejer at af-
hænde fabriken. Men 2.000 kr.
skiller køber og sælger, og man
beslutter at fortsætte.
1895
Gerards yngre broder, Anton Phi-
lips, træder ind i firmaet for at
organisere salget af glødelamper.
Firmaet producerer i dette år
109.000 lamper, og for fø rste gang
er salget stort nok til, at der bli-
ver et beskedent overskud (ca.
3.000 kr.).

1918
Produktionen af de første radiorør
kommer igang.

1919-27
Salgsselskaber oprettes i en lang
række europæiske lande, heri-
blandt Danmark, hvor Philips Lam-
pe AIS etableres i 1925 og Philips
Radio AlS to år senere.

1927
Philips sender den første færdig-
fabrikerede radiomodtager på mar-
kedet. Samme år er antallet af an-
satte over hele verden 18.000.

1933
Som følge af den økonomiske krise
i USA indfører en lang række lan-
de valutarestriktioner. Derfor be-
slutter Philips at oprette selvstæn-
dige produktionsvirksomheder i

disse lande. I 1933 etableres Phi-
lips Industri og Handels AIS, der
samme år starter en produktion af
glødelamper og montering af radio-
modtagere.

1940
Holland besættes af tyskerne, og
en række ledende administratorer
og forskere hos Philips flygter til
England og senere til USA, hvor
der oprettes et kontor i New York.
Anton Philips søn, F. J. Philips,
overtager som eneste tilbageværen-
de direktør ansvaret for Philips-
virksomhederne i Holland.

1942-44
Både i 1942 og 1943 bombes fa-
briksanlæggene i Eindhoven af de
allierede styrker. F. J. Philips må
vandre i fængsel som fø 1ge af en
strejke mod den tyske besættelses-
magt. l 1944 bombes Philips-fabri-
ker af tyskerne under deres til-
bagetog.

1950
Omsætningen er ca. 1 milliard kr.
årlig, og selskabet beskæftiger ca.
90,000 mennesker verden over.

1963
l Waa lre nær Eindhoven indvies et
forskningscenter af imponerende
dimensioner. Her og på forsknings-
og udviklings laboratorier i Tysk-
land, Frankrig og England virker
10.000 teknikere og forskere. Ca.
l '/, af den årlige omsætning an-
vendes til forskning og udviklings-
arbejde.

1965
Den årlige omsætning er nået op
på 15 milliarder kr., og ialt er der
beskæftiget 250.000 mennesker i
Philips-selskaber verden over -
85.000 i Holland og 165.000 i na-
tionale selskaber i 59 lande uden-
for Holland. Philips-selskaber i 40
lande, deriblandt Danmark, har eg-
ne 'fab riksantæq.

TAK
En hjertelig tak til alle de mange,
der med hilsener og gaver var med
til at gøre min jubilæumsdag så
festlig for mig,

Arne R. Mikkelsen

SMÅ NOTER OM
DEN STORE JUBILAR
INTERESSEN FOR MEOARBEJDERNES
VE OG VEL har altid været karakte-
ristisk for Philips-koncernens ledelse.
Men at Karl Marx var en - ganske
vist fjern - slægtning af koncernens
grundlægger, har dog sikkert kun me-
get få vidst. For en større kreds af-
slørede koncernens nuværende præsi-
dent, ingeniør F. J. Philips, dette
slægtsskab i sin tale ved generalfor-
samlingen den 28. april i år, hvor han
fortalte, at den første af alle mat-x-
ister fra tid til anden var gæst j hans
bedstefaders hjem.

DEN FØRSTE SALGSSUCCES, Philips
kunne notere, indtraf i 1898, da Anton
Philips kom hjem fra en rejse til Rus-
land med en ordre på 50.000 gløde-
lamper til Czarens vinterpalads j Sankt
Petersborg (Leningrad).

AF DE IALT 40.000 ANSATTE i PHI-
LIPS-koncernen i 1929 var de 67 %

beskæftigede i Holland og de reste-
rende 33 % i andre lande. I 1966 er
procentfordelingen nøjagtig den om-
vendte.

SIDEN 1950, da Philips startede pro-
duktionen af TV-modtagere, har ialt
12 mill. TV-apparater forladt samle-
båndene på Philips-fabriker verden
over.

DEN TEKNISKE UDVIKLING, som Phi-
lips deltager i og bidrager til, går så
hurtig, at man regner med, at .Evo-
luon"-udstillingen, der skal illust.rere
denne udvikling, må udskiftes totalt i
lo be t af fem år.

t 1968 VENTER MAN, at Philips-kon-
cernens årlige omsætning vil passere
de 10 milliarder gylden eller ca. det
dobbelte i danske kroner, meddelte
vicepræsident W. A. de Jonge ved et
pressemøde i Eindhoven i anledning
af 75 års jubilæet. I 1965 var koncer-
nens årlige omsætning ca. 15 milliar-
der danske kroner.

JUBILÆUM I REPAX
Værkfører Henry Bøg, Repax, fejrer
torsdag den 13. oktober sit 25 års
jubilæum. På jubilæumsdagen er
der reception kl. 10.30-12 på over-
ingeniør Verner H. Mørchs kontor.

ANDESPIL I PPR
Fredag den 4. november holder
PPR andespil i kantinen i Jena-
gade. Invitation udsendes senere.



DER ER INGEN
ALDERSGRÆNSE
Mandag den 3. oktober starter lod-
boldafdelingen sin herre-gymnastik-
undervisning, og formanden, Pre-
ben Laudrup, gør opmærksom på,
at der ingen aldersgrænse er for
deltagelse - hverken opad eller
nedad. Mens den gruppe gymna-
ster, der deltog i fjor, var i alders-
gruppen 25-40 år, så håber man
i år, at der også melder sig del-
lagere fra såvel den yngre som
den ældre aldersgruppe. Der dyr-
kes smidighedsøvelse r, som ikke
er vanskeligere at udføre, end at
alle kan være med.
Undervisningen foregår hver tors-
dag vinteren igennem på Skolen
ved Sundet, og Preben Laudrup
modtager tilmeldinger på lokal 355.

FJERNSYNSFABRIKEN
IGANG I HVIDOVRE
PHILIPS RADIO A/S -e, FJERNSYNS-
FABRIKEN er nu navnet på fabriks-
komplekset på Landlystvej 42 i
Hvidovre, der tidligere rummede
A. P. Hansens Maskinsnedkeri AIS.
Her vil fremtidig en del af kabinet-
produktionen samt færdiggørelse af
TV-modtagere finde sted. Mandag
den 22. august var flytningen af
TV-mon.tageafdelingen i Jenagade
tilendebragt, og medarbejderne i
den nyoprettede virksomhed sam-
ledes om kaffebordene i kantinen,
hvor underdirektør C. Hermann og
afdelingschef O. Steinmetz bød vel-
kommen til såvel de tidligere A. P.
Hansen-medarbejdere som tilflyt-
terne fra Jenagade. Tillidsmand
Carl Claosen takkede derefter for
den nydelige velkomst og udtrykte
håbet om, at de nyankomne vil føle
sig godt tilrette på Landlystvej.

Underdirektør C. Hermann ei baggrun-
den til højre) byder medarbejderne
velkommen til Philips Radio AIS -
Fj ernsyn af a bri ke n.

DET VAKTE MEGEN MORSKAB, da en
af herrerne vandt en ladyshave og en
af damerne en Ph!l ishave i en af kon-
kurrencerne ved Repax' sensommer-
udflugt lørdag den 10. september til
Asminderød Kro. - En anden konkur-
rence, der bestod af skrælning, deling
samt hurtigste spisning af et æble,
vakte ikke mindst jubel, da det var
Birger May Hansen (tv), V. Mørkøv (i
midten) samt R. Ry Jensen, der med-
virkede. - Det var iøvrigt første gang
i Repax' historie, at et så bredt udsnit
af firmaets medarbejdere var på ud-
flugt sammen - over 50 % var med
på den vellykkede tur.

AT GIVE BLOD ER
EN SAMFUNDSPLIGT
- mener Christian Lystrup, Philips
Radio, der snart har afgivet blod et
halvthundrede gange
- Efter min mening er det en sam-
fundspligt at afgive blod til patien-
ter, der har brug for det, siger
Christian Lystrup, fra lageret i Phi-
lips Radio. Han har selv afgivet
blod op mod de 50 gange, og bag-
grunden for hans udtalelse er, at
antallet af donorer hos Philips er
stærkt dalende.
Som regel aflægger blodbanken be-
søg hos Philips en gang om året,
og hver donor afgiver ca. 1/z liter
blod. I 1961 blev der således af-
givet 244 liter blod, året efter 216
liter blod, og i 1963 kun 201 liter.
Der er en lille stigning i 1964 til
209 liter blod, men så tager kur-
ven igen et dyk nedad. I 1965 ved
blodbankens sidste besøg blev der
således kun af tappet ialt 177 liter
blod.
- Jeg står fuldstændig uforstående
over for denne udvikling, siger
Christian Lystrup, der selv har
været donor fra sit 25. år. Siden
da er han blevet tappet 3-4 gange
årligt. Det lille stik, man får i ar-
men, når man skal afgive blod, kan
da ikke afskrække nogen. Men jeg
gør det måske alligevel? Når jeg
har spurgt unge medarbejdere,

hvorfor de ikke melder sig som
donorer, får jeg ofte det svar, at
det kan de ikke tåle. Men jeg har
da konstateret, at mange af dem
godt kan tåle at være med i en
anstrengende fodboldkamp. Så re-
ne svæklinge kan de ikke være.
Selv er jeg udrykningsdonor, for-
tæller Lystrup, og jeg bliver ofte
med få minutters varsel hentet i
ambulance for at afgive blod på
forskellige hospitaler.
Mange, der ikke selv har prøvet at
afgive blod, spørger mig, hvordan
jeg befinder mig bagefter. Og jeg
kan kun svare: Ganske udmærket.
Jeg har det faktisk bedre. Så fra
min side er der altså ikke tale om
nogen form for heltegerning, slut-
ter Christian Lystrup.

Den lille plaquette, Christian Lystrup
holder i hånden, fik han efter at have
givet blod 10 gange. J reversen har
han sølvnålen, som donorer får, når
de har givet blod 25 gange.

SPECIALIST-ANERKENDELSE
Bedriftslæge C. O. Fischer har af
Sundhedsstyrelsen fået anerken-
delse som specialist i fysiurgi.

(fortsat fra side 1
EN HILSEN FRA
PRÆSIDENTEN -
direktør P. Selig som repræsen-
tant for Philips' direktion og post-
mester U. H.' Jørgensen fra luft-
havnens postkontor. Philips-med-
arbejdere fra Eindhoven udlodsede
dels almindelig luftpost, dels spe-
ciel Philips-post til Danmark: Ju-
bilæums-postkort til Philips-kun-
der og -forbindelser her, tulipan-
løg til Tivoli - og en hilsen fra
præsidenten for N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken, Ir. F. J.
Philips til alle Philips-medarbej-
dere i de lande, hvortil PH-LI P
bringer sin ekstrapost.
En dansk oversættelse af præsi-
dentens hilsen findes som- indlæg
i dette nr. af Philiskopet.

PHILIPS TRYK
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HILSEN TIL ALLE PHILIPS-MEDARBEJDERE

Fra Ir. F. J. PHILIPS
Præsident for N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Vort hollandske moderselskabs 75 års jubilæum er den glædelige anledning, som jeg gerne
vil benytte til at sende en hilsen og tak - også fra mine kolleger i Philips-koncernens øver-
ste ledelse - til alle medarbejdere, i fabriker og laboratorier, i administrationskontorer og
salgsafdelinger, ja, til enhver, der har bidraget til vor virksomheds vækst og udvikling.

Vore tanker går også til de pionerer, der ikke længere er aktive iblandt os, men som satte
det hele i gang.

Med taknemmelighed, respekt og stolthed mindes vi dem, der lagde grunden til vor ver-
densomspændende virksomhed: Stifterne, de første videnskabelige medarbejdere, sælgere,
arbejdere og ingeniører, de folk, der blev sendt ud for at skabe nye markeder, pionererne
i de nationale organisationer og dem, der skabte fabriker i så mange lande.

Men den taknemmellqhed, hvormed vi mindes hele denne indsats, som allerede er gjort,
ville kun være lidet værd, hvis ikke den var forbundet med en ansvarsfølelse, der peger
fremad. For endnu er der meget, som venter på at blive udført af et dynamisk foretagende
som vort, der er virksomt på så mange samfundsvigtige områder.

Hvor De end har Deres plads indenfor den store Philips-organisation, er der overladt Dem
et personligt ansvar for den fremtidige udvikling; og betydningen heraf træder klart frem
på baggrund af det, der er formålet med vor virksomhed. Først og fremmest må vi være
med til at skabe økonomisk og social fremgang for det land, hvori vi har vort virke. Vi må
give et godt eksempel, hvad angår samarbejde indadtil og udadtil. Vore virksomheder må
være gode arbejdspladser, hvor den enkeltes personlighed udvikles, og selve arbejdet får
mening og indhold. Og alt dette i en verden, hvor konkurrencen er hård, samtidig med at de
økonomiske og politiske forhold i mange lande er ustabile.

Philips skal være en stabil faktor i denne urolige verden. Men samtidig må vi være effek-
tive, dynamiske og ekspanderende.

De ser, hvilken vældig opgave vi har fået overdraget; og at kunne løse den i fællesskab vil
på en gang føles som en begunstigelse og en tilfredsstillelse.

I Holland fejrer vi glade og taknemmelige vort 75 års jubilæum. Men vore tanker går også
til alle indenfor det internationale Philips-samfund.

Sammen vil vi skabe en fremtidens Philips-organisation, som vore efterkommere kan være
stolte af, og vore lande vil værdsætte.


