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12. ÅRGANG

Fra de gode gamle dage:

PH 1LI PS-H U LKORT
ALLEREDE
11944
I serien om de gode gamle
dage møder læserne i årets
første
artikel
smed Henry
Jørgensen,
der i 26 år har
arbejdet
i afdeling
MV. I
Philips Radio A/S vil Jørgensen
være bedst
kendt
som nGammel·Jørgen".
Kun få ved, at Philips allerede
i
1944 fik sine første hulkort:
En af
de modstandsmænd,
der - i al diskretion - holdt skydeøvelser
med
pistol i et af lagrene i Jenagade,
sendte en nat ved en fejltagelse
et
par skud gennem en kartotekskasse !
Den, der fortæller
delte med et
smil,
er smed Henry Jørgensen,
der siden 1941 har haft sit virke
på afdeling
MV. Jørgensen
kom
første gang til Philips
i 1937 og
har siden 1941 været permanent
Phi lipsmedarbejder.
- I 1937 var virksomheden
kun en
samlefabrik.
Værkførerne
gik af og
til hen til vinduet, når de hørte en
flyver på vej til Kastrup, for det
(fortsættes

Henry
havde
ening

side

2)

Jørgensen
- der
1. december
været
medlem
af sin
fagfori 50 år - ved sin arbejdsplads

på Philips

Radio

AIS.

GODT NYTÅRI

Direktør

S. A. Windelin

Så står der 1967 på kalenderen, og 1966 er gået i papirmøllen.
Som traditionen
byder, standser vi op et øjeblik og ser os omkring: Hvor
langt nåede vi, og hvilke mål har vi i sigte?
Der blev arbejdet hårdt indenfor de danske Philips-selskaber
i året, som
gik. Og alligevel
svarede de forretningsmæssige
resultater
ikke på alle
områder til vore forventninger.
Ornsætmnqen har været dalende; og desuden blev fortjenesten
mindre, fordi priserne på en del af vore produkter
som følge af den hårde konkurrence
ikke kunne følge trop med de inflationsbestemte
omkostninger.
Mod denne udvikling
er der kun en ting at stille op: De omkostninger,
man selv er herre over, må bringes ned ved en simplificering
af organisationen og en rationalisering
af alle arbejdsprocesser
i organisationen.
Når vi trods alt kan se tilbage på .året 1966 med en vis tilfredshed,
er
det da, fordi vi allerede er godt i gang med en sådan nedskæring af omkostningerne.
Men vi, er naturligvis
ikke færdige med delte arbejde. Det
vil man i virkeligheden
aldrig være! På alle områder må' vi til stadighed
have i tankerne, om der er mulighed for rationalisering
og simplicering,
så et større og mere lønnende arbejdsresultat
kan præsteres af den samme medarbejderstab.
Og lad mig understrege
en vigtig ting i denne forbindelse:
Ingen Philipsmedarbejder
behøver at føle sig utryg på grund af denne indsats for at
øge effektiviteten.
Tværtimod
er den det bedst tænkelige fundament under den tryghed, enhver pligtopfyldende
medarbejder
kan påregne i videst
muligt omfang indenfor Philips-selskaberne.
Jubilæet
i Holland i fjor gav os anledning
til at kaste et blik tilbage
over Philips-koncernens
historie.
Også den beretter om enkelte tilbageslag som følge af krige og dårlige konjunkturer.
Og dog ser vi nu, da vi
er kommet lidt på afstand af disse aktuelle
begivenheder,
at netop de
blev udgangspunkter
for ny fremmarch.
Tredivernes
afspærringspolitik
var f. eks. den direkte årsag til, at Danmark blevet
produktionssted
for
Philips-koncernen.
På samme måde vil de vanskeligheder,
vi nu møder,
blot inspirere os til at yde en endnu bedre og mere opfindsom
indsats
end hidtil.
Vi står midt i en periode, som stiller særlige krav til os. Men når problemerne
er løst - og det bliver de også dennegang - så vil vi påny
erfare; at det netop er sådanne perioder, man ser tilbage på med særlig
glæde.
På direktionens
vegne siger jeg alle Philips-medarbejdere
her i landet tak
for samarbejdet
i 1966 og ønsker dem og deres familier
et godt nytår.

S. A. Windelin
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PHILIPS HULKORT ..•
(fortsat fra side 1)

- Det var hyggeligere
i gamle
dage,
siger
Henry
Jørgensen,
der
står
lige
bag harmonikaspilleren,
som var med
på een af Philips-smedenes
skovture
sidst i 40'erne.

kunne være med matefialer
til os.
Krigens udbrud standsede efterhånden forbindelsen
til udlandet,
og
for at beholde så mange som muligt
beskæftigede,
optog
Philips
utraditionel
produktion af forskellig
art, f. eks. af hånd-dynamolygte r,
som borgerne kunne gå med på gaden efter mørkets frembrud. Radioapparater blev fremsti lIet i begrænset omfang, men uden radiorør altså til lageret, indtil krigen var
endt.
Det var i en bevæget tid, Henry
Jørgensen kom til Philips. Han var
blandt de medarbejdere,
der blev
tilknyttet
virksomhedens
brandkorps, hvis opgave det var at begrænse
eventuelle
krigsskader
mest muligt. Korpsets medlemmer
skulle på skift hver 3. uge sove
på virksomheden
for at være tilstede, hvis noget indtraf. - Det var
ikke altid rart for vore koner og
børn i de urolige
tider at være

ene, men det ser man først nu bagefter, siger "Gammel-Jørgen".
IOn bil i 1950 - masser i 1967
- Meget har ændret sig siden krigen. Bilismens
enorme
udvikling
har således
slået mig med forundring. I 1950 var der foran komplekset i Jenagade kun parkeret en
bi I, som direktøren
og indkøbschefen deltes om, men nu -? Det
er godt, jeg ikke har med parkering at gøre med de mængder af
bi ler, der er.
Atmosfæren
i gamle dage var mere hyggelig, end den er i dag. Jeg
erindrer med glæde de mange julefester,
hvori ALLE medarbejdere
deltog.
Her blev der holdt taler,
serveret kaffe, danset om juletræet
- og delt godter ud. Den særlige
stemning,
dengang vi ikke var så
mange, kommer nok aldrig tilbage.
Vi, der var med i gamle dage, tænker også med vemod på de mange nyttehaver,
der lå omkring fabrikskomplekset.
De var med til at
skabe en egen hjemlig atmosfære.
En del Philips-medarbejdere
havde
direkte
glæde af disse haver, vi
andre indirekte hver eneste dag!
Nedsat arbejdstid
en stor fordel
- Men man vil så sikkert spørge,
om der slet ikke er noget glædeligt i den udvikling,
som har fundet sted? Og naturligvis
er der
det! Jeg erindrer endnu den lørdag
formiddag
i 1938, da vor værktøjsmand bad mig aflevere værktøjet,
fordi jeg var blevet afskediget
på
grund af arbejdsmangel.
Værkføreren bekræftede,
at sådan lå sagen. Så man vi I forstå, det var en
bitter week-end, vi holdt derhjemme. Den situation
kender vor tids
unge ikke! En god ting er det også, at det er muligt for ældre Philips-arbejdere
at få nedsat arbejdstid, hvis direktionen
skønner,
at
det vil være rimeligt.
Og så kommer alt det her med folkepension,
ATP-ordning,
syge løn o.s.v. Naturligvis er ikke alt nyt gråt - der er
mest lyst.
JUBILÆUM
Lagerforvalter
Radio A/S,
nuar 25 års
13. januar
10.30-12
i
gade.

I PHILIPS RADIO
Kaj Jensen, Philips
har lørdag den 14. jajubilæum.
Fredag den
er der reception
kl.
mødelokale
C i Jena-

JUBILÆUMSHYLDEST
TIL
UNDERDIREKTØR
ECHART

Flemming
Kristiansen
talte smukt,
inden lygteuret
kom ud af kassen.
højre A. Echart og frue.
~

- Held og
formanden,

forTil

lykke fremover,
siger PAPB. Klemvig,
til jubilaren.

Kunstforeningens
næstformand,
Loft, ønsker A. Echart Iii lykke.

Sv.

- De er en afholdt og respekteret
person, såvel her som udenfor selskabet, sagde afdelingschef
Flemming Kristiansen
i sin tale for 25
års-jubilaren,
underdirektør
A.
Echart,
Philips
Industri
og Handels A/S, ved receptionen
på Industrigården
den 15. december.
Taleren
fremhævede
jubilarens
mange gode menneskelige
egenskaber og sagde, at det var utroligt, at Echart kunne overkomme

så meget, og dog bevare sit venlige væsen.
Som et synligt bevis på, hvor afholdt jubilaren
er, overrakte Flemming Kristiansen
personalets
gave,
et skotsk Iygteur
fra 1700-tallet.
Med i gratulanternes
rækker var
også formanden for PAP, B. Klemvig, der lykønskede
og overrakte
A. Echart en flaske whisky.
Fra
Kunstforeningen
sagde næstformanden, Sv. Loft, til lykke med en
lysestage
af smedejern
og glas.
Også fra mange andre sider - indenfor såvel som udenfor Philipsselskaberne - var den afholdte underdirektør
dagen
igennem
genstand for megen hyldest.

Det bugnende
gavebord
var et festligt
vidnesbyrd
om jubilarens
popularitet.

EDB GIVER MULIGHEDER
SOM FÅ HAR DRØMT OM ...

Arets nyudlærte
kontorlærlinge
sammen med direktør
S. A. Windelin.
Fra venstre Hans Jørgen
Johansen,
Jørgen Verner
A. -iersen (præmie
for særlig fint
resultat
på Købmandsskolen),
Niels Henrik Nielsen,
Bo Stig Andersen,
Anders
Egholm,
Lene Foldmand
(i baggrunden),
Rita Sørensen,
Svala Heraids,
lise
Knudsen, Else Marie Kruse og Inge-lise
Cortsen.

- Elektronisk
databehandling
giver
muligheder,
som kun få har drømt
om, sagde direktør S. A. Windelin
bI. a. i sin tale ved en sammenkomst for årets nyudlærte
kontorlærlinge onsdag den 21. december
på Industri gården.
Direktør
Windelin
understregede
i
den forbindelse
betydningen
af, at
man ikke overlader
denne revolu-

chokolade, vandtes af: Fru E. Haase, John Petersen, fru L. Steensgaard,
frk. - Henny
Hansen,
B.
Matthissen,
K. W. Nielsen, fru Else
Skov, fru Monna Rasmussen,
fru
E. Stenhøj Jensen, fru Jette Olsen, H. Christiansen
og Leif Nørager Petersen.

TRE PÅ PENSION
Ved årsskiftet er tre veltjente medarbejdere i Philips Radio AIS, kontrolmester
A. Burmann, repræsentant Erik Forsberg og indkøbschef
E. E. Stjernø overgået til pensionisternes rækker.
Kontrolmester
A. Burmann,
der
blev an rat i selskabet i 1934, har
i alle årene været beskæftiget
som
leder
af Varekontrolafdelingen
i
Philips Radio AIS.
Repræsentant
Erik Forsberg,
der
begyndte
sit 37-årige
virke
som
Philips-mand
i Axel Schou, har siden 1949 været salgsrepræsentant
for Philips Radio AIS i det storkøbenhavnske område.
Også indkøbschef E. E. Stjernø begyndte i AIS Axel Schou for 37 år
siden. 1~1935 blev han udnævnt til
indkøbschef
i Philips
Radio AIS;
og i de sidste tre år har han helliget sig opbygningen
af indkøbsog
planlægningsfunktionen
for
P.I.T.
Vi ønsker dem alle tre et langt og
lykkeligt otium.

tionære opfindelse
til en håndfuld
eksperter, men at alle lærer at forstå dens betydning
og de muligheder, den indebærer.
Direktør S.
A. Windelin
sluttede sin tale med
at gøre opmærksom på vigtigheden
af også at skaffe sig interesser
i den stigende fritid, som de moderne opfindelser
har medvirket til
at skaffe alle.

Underdirektør
A. Echart og frue lægger et øjeblik
jubilæumsdagens
travlhed væk, mens de udtrækker vinderne.

JULEKONKURRENCEN
1966
Torsdag
den 15. december
blev
vinderne
af Philiskopets
julekonkurrence
1966 udtrukket
af den
jubilerende
underdirektør,
A.
Echart, og frue. 1. præmien på 100
kr. vandtes af Bent Barholdy, men.
2. præmien på 50 kr. gik til fru
B. Winstrup, og den sidste kontante præmie på 25 kr. vandtes af J.
B. Gredahl.
De udsatte trøstpræmier, hver bestående af en æske

FARVEL OG PA GENSYN:
Sidst
i november er to lærlinge
i Repax, Jørgen
011gård
(tv) og Steen Bolbroe
blevet
udlært
som radiomekanikere.
- Ved
en lille sammenkomst
onsdag den 30.
november fik de af overingeniør
V. H.
Mørch
overrakt
deres.
svendebreve.
V. H. Mørch ønskede dem held og lykke med den nye forretning,
de starter
i Gentofte,
og glædede
sig ti I et gensyn med dem i deres egenskab
af Repax-kunder.

TO JULEBESØG:
"Hipsi-Hapsi"
var titlen på den komedie,
som Det lille
Teater
i Lavendelstræde
mandag
den
5. december
havde
indbudt
Phili p s
Børnehave
til forpremiere
på ..
Julemandens
visit
i
børnehaven
fredag den 16. december
var også meget vellykket,
ikke mindst
da julemanden (i Erik Hornsleths
skikkelse)
fortalte
moderne
juleeventyr
(herunder).

PAP UDFORDRING
EFTER ANDESPIL. ..
- Det kunne være, man i 1967
skulle udfordre
de andre Philipsselskabers medarbejdere
til en dyst
om hvem, der skaffer flest penge
til Børnenes
Kontor
eller
andet
velgørende
formål,
sagde
PAPformanden
B. Klemvig efter andespillet
i Industrigårdens
kantine
fredag den 9. december.
Omkring
100 medlemmer
deltog i det vellykkede
arrangement,
hvor
et
ekstra-spil
til fordel for den gode
sag indbragte
450 kr. Til dansen
forlystede
Niels
Borges
orkester
deltagerne
med sine musikalske
specialiteter,
hvoraf ikke mindst en
"appe Is in-me Ile m-pa nde rne" -da ns
gjorde stor lykke.

En af julegaverne
er hjemme,
syntes
Industrigårdens
tidligere
økonoma,
frk. H. Dam, at tænke,
da T. Møller
(tv)
og B.
Klemvig
overrækker
et

shaver-sæt.

JULEMAND
pA AUTOCYKEL:
PPR-formanden
Erik
Hornsleth
ankom
som
julemand
på autocykel
til foreningens
juletræ
lørdag
den
10. december
i
Jenagade-kantinen.
Efter
en rundtur
omkring
det festligt
pyntede
juletræ
på autocyklen
(der var udlånt af "Verdensmesteren
på Nørrevnld ") forlystede julemanden,
bravt assisteret
af de
165 børn, de voksne med
julens
sange. Der blev også tid til nogle julelege,
inden julemanden
cyklede
videre.
Festlighederne
sluttede
med
et
vellykket
børnetalentshow
og
q aveuddeling.

LAD
OS LEGE,
s'iqer
farbror
Sven
(som julemand)
til børnene,
der deltager i PAP's og PPL's juletræ
i Industrigårdens
marketenderi
lørdag
den'
17. december.
I baggrunden
PPl-formand,
B. Matthissen
(th),
og PAP's
formand,
B. Klemvig,
i samtale
med
kapelmester
Stahl,
der forestod
den
musikalske
del af arrangementet,
hvori
250 deltog,
heraf halvdelen
børn.

TIL LYKKE siger Mogens
Carls en (tv)
til Bent Bartholdy,.
der ved Miniwattmedarbejdernes
andespil
fredag
den
16. december
på Emdrupvej
får
1.
præmien
i Philiskopets
julekonkurrence overrakt.
De 50 deltagere
(70 pct.
af alle)
spillede
så flittigt,
at der
kunne tilgå velgørende
formål
523 kr.
bagefter.

Skydning:
NYT PHILIPS-TALENT
VAKTE SENSATION
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Sådan
bedømte
BT vore
håndbold pigers indsats
ved Handelsbankens
julehåndboldstævne
søndag
den 18. december
i Otto Mønsted-Hallen.

SIKKE
EN NISSEFAR,
siger
børnene
til hinanden
ved Kvindernes
Klub's
juletræ
søndag
den 11. december
hos
Philips
Radio A/S i Jenagade.
- Julemandens
succes hos de godt 200 børn
var stor - indtil
han indbød til en rejse ti I ••kysse land" . Så blev far og mor
de foretrukne.

Et nyt Philips-talent,
Carl V. Elmsted, vakte ved KFIU's
efterårsskydning på Stadions skydebane en
del sensation
ved at sikre sig 5.
pladsen i 5 skuds-seriekonkurrencen.
Philips-j.veteranen",
Anders
Egholm, blev her nr. 4.
I holdkonkurrencen,
hvori deltog 12
hold, blev Philips nr. 4. I et par
andre konkurrencer
tog Egholm sin
part af præmierne,
nemlig ved at
vinde
3 skuds-seriekonkurrencen
og blive nr. 3 i den individuelle
konkurrence.

PHILIPS

TRYK

