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NR.4 13. APRIL 1967 12. ÅRGANG

Fra de gode gamle dage:

MINE VINDUER VAR
I HØJESTE KURS

I serien om de gode gamle
dage har vi denne gang givet
ordet til overingeniør Verner
H. Morch. Med udgangen af
denne måned forlader Repax'
chef gennem det sidste tiår
koncernen for at gå på pen-
sion.

- Da livgarden første gang efter
besætteisens ophør i 1945 trak op
i Københavns gader, var vinduerne
i mit daværende kontor på hjørnet
af Købmagergade og Kultorvet i
højeste kurs hos såvel familie som
venner og bekendte. Jeg kan hu-
ske, det regnede, og folk stod tæt
på gaden og på bunkers på Kultor-
vet med opslåede paraplyer. Fra
mit vindue så vi garden komme
rundt om hjørnet fra Nørrevold - i
samme øjeblik holdt det op med
at regne, og solen brød igennem.

Der var en stemning, som de unge,
der siden er vokset op, næppe kan
forstå, siger overing. Mørch.
Mørch er københavner med K, men
har dog i lange perioder også op-
holdt sig uden for hovedstadens
grænser. Efter at sparekommissio-
nen i 1921 havde sat en stopper
for hans planer om eksamen fra
det daværende Kadet- og Ingeniør-
akademi på Holmen, rejste Mørch
til Tyskland, hvor han i 1925 be-
stod eksamen som stærkstrøms-
ingeniør. Efter hjemkomsten måtte
han - som mange andre unge inge-
niører på den tid - erkende, at
ledigheden var betydelig, og at mu-
lighederne lå i det fremmede. Rej-
sens mål blev for Mørchs vedkom-
mende U.S.A.
- Mine medbragte 25 dollars fik

EFTER REDAKTIONENS SLUTNING markerede Philips Idrætsforening fredag den
31. marts sit 25 års jubilæum ved en reception på Industri gården samt en auen-
fest på Orchide Terrasse i Rødovr.ecentret. Ved receptionen lykønskede repræ-
sentanter for selskabets ledelse, for personaleorganisationerne samt for andre
firmaklubber og KFIU den jubilerende forening. På billedet ses (fra venstre)
direktør Max Poulsen, formanden, V. K. Nyberg, direktør S. A. Windelin, sekre-
tæren, fru A. Haxholm samt to gæster fra B&W, frk. Karin Jørgensen og frk.
Anette Bjørn. I næste nummer bringer vi en reportage fra aftenfesten.

PHILIPS I ÅRET 1966
I dette nummer af .Phlllsko-
pet" er indlagt regnskab med
kommentarer for PHILIPS
INDUSTRI OG HANDELS AIS.

Turen til U.S.A. var udviklende, siger
overingeniør Verner H. Mørch. Bi lle .
de tpå væggen er en personlig hilsen
til Mørch fra den verdensberømte o p-
finder, Thomas A. Edison .

hurtigt en ende, fortæller overinge-
niøren, så jeg måtte tage job som
arbejdsmand på et frølager, indtil
jeg fik ansættelse på laboratoriet
hos den verdensberømte opfinder
Thomas A. Edison. Jeg havde nog-
le interessante og lærerige år her,
men syntes dog, jeg ville se noget
andet og arbejdede så i laborato-
riet hos Tung-Sol Lamp Works lnc.,
der netop var begyndt at fremsti Ile
radiorør. Jeg havde egentlig tænkt
mig at blive derovre, men fik lej-
lighed til at komme hjem på ferie i
1934 - og jeg sagde dengang til en
ven, nærmest i spøg: "Nu tager jeg
hjem og arbejder for Philips."

Var på vej ud ad døren
- Jeg kom hjem midt på somme-
ren, solen skinnede, da "Frederik
d. VIII" rundede Kronborg. Jeg fik
lyst til at blive og henvendte mig
til Philips, hvor jeg havde en sam-
tale med den daværende direktør,
nu forlængst afdøde ingeniørkap-
tajn N. B. Sommerfeldt. Vi kunne
ikke rigtig blive enige om lønnen
og besluttede os til ikke at spilde
hinandens tid. Jeg spadserede ud
ad døren, men blev omgående kaldt
tilbage, og så gik forhandlingerne
bedre. To uger senere sad jeg i et
lille kontor lige over for Synago-

(fortsættes side 2)
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gen i Krystalgade. Jeg begyndte i
den daværende kino; og industri-
afdeling, men det blev ikke nogen
succes. Den eneste forretning, jeg
i det år fik gjort, bestod i at sæl-
ge afdelingens lagerbeholdning til
hovedsædet i Eindhoven. I 1935
blev jeg overflyttet til Philips' ser-
viceafdeling, hvor jeg faldt så godt
til, at mit virke i hovedparten af
de næste 30 år kom til foregå her.

Nye tider - nye metoder
Det var ingeniør Mørch, der ledede
de Philips-service-kongresser, som
de ældre i radiobranchen endnu
erindrer. Dengang var der ingen
egentlig faguddannelse, ligesom
interessen for at yde publikum ser-
vice var beskeden.
- I al hemmelighed havde jeg ud-
arbejdet en service-håndbog, der
en tidlig morgenstund blev lagt på
direktør Sommerfeldts skrivebord,
fortæller Mørch. Den irettesættel-
se, jeg havde ventet herfor (den
var lavet uden for budgettet), ude-
blev. I stedet sagde direktøren god
for mit værk. Det lunede meget.
- Det var jo et lille firma den-
gang, så lederne blev sat til at
løse mange og forskelligartede op-
gaver. Foruden serviceafdelingen
fik jeg også overdraget Arto- og
T.C.-arbejdet, varetagelsen af ar-
bejdet med patenter og varemær-
ker og tillige fabrikationen af pla-
despillere for A/S Axel Schou. Ef-
terhånden som teknikken gik frem-
ad, og firmaet groede, blev det for
meget, og det næste tiår var jeg
T.C.-chef, indtil chefen for Repax,
som serviceafdelingen nu hed, Her-

mann Kristiansen, døde, og jeg
blev opfordret til at overtage le-
delsen. De 10 år, jeg har været i
Repax, regner jeg for den bedste
periode i mit Philips-liv, hvor ar-
bejdet har været alsidigt, interes-
sant og afvekslende, og hvor jeg
har haft følelsen af at få en afde-
ling til at gro - takket være ud-
mærkede medarbejdere og gnid-
ningsløst samarbejde. Desuden har
uddannelsen af fagets unge - og-
så med henblik på fremtidens krav
- min store interesse.
- ligger der noget symbolsk i, at
Deres kontordør altid er åben?
- Ja, på sin vis. Jeg mener, at den
chef, der holder døren åben, også
i overført betydning har det bedste
forhold til sine medarbejdere til
gavn for virksomheden.
Ingeniør Mørch bakker et øjeblik
eftertænksomt på piben. Så siger
han afsluttende med et smil:
Ser jeg tilbage over de 33 år,
kan jeg kort sige, jeg er glad ved,
at jeg har haft det så godt så
længe.

PPL's nye bestyrelse: Fra venstre
næstformanden E. Nissen, den nye
formand, John Langhoff, kassereren,
Jørgen Schmidt, og den nyvalgle PPL-
sekretær, frk. Mette Kyhl.

NY PPL-FORMAND
- De 15 pct. af PPL's medlemmer,
der bor i provinsen, har ikke den
fornødne kontakt med foreningen.
Problemet vil snarest blive taget
op til diskussion, erklærede den
nyvalgte PPL-formand, John Lang-
hall, på generalforsamlingen tors-
dag den 2. marts i Industrigårdens
foredragssal.
Forinden havde den siden B. Ma-
tthissens afgang fungerende for-

mand, E. Nissen, aflagt beretning,
og kassereren, Jørgen Schmidt,
fremlagt regnskabet. I diskussionen
deltog bI. a. Jørgen Jensen, der
efterlyste en større deltagelse i ge-
neralforsaml ingerne.

PHILIPS
KUNSTFORENING
FEJRER
10 ARS JUBILÆUM
Torsdag den 27. april fejrer Philips
Kunstforening sit 10 års jubilæum.
Ved jubilæet har foreningen 220
medlemmer, og dens formand er
underdirektør A. Echart.
Foreningen blev stiftet ved et mø-
de 3. maj 1957, som en kreds af
Philips-medarbejdere med ingeniør
P. Rosvall i spidsen havde indbudt
til.
De 80 fremmødte valgte Rosvall til
formand, en post, han bestred i de
følgende tre år. I marts 1960 efter-
fu Igtes han af hr. A. Echart, der
indtil da havde været kasserer. Det
er foreningens formål at arrangere
kunstudstillinger på Philips-selska-
bernes arbejdspladser på Industri-
gården og i Jenagade, at afholde
en årlig lodtrækning blandt med-
lemmerne af indkøbte kunstværker
og at arrangere foredrag om kul-
turelle emner. I løbet af det første
tiår har foreningen udloddet kunst-
værker for ialt ca. 80.000 kr. og
arrangeret 25 foredragsaftener
samt forestået 85 udstillinger med
danske og udenlandske kunstnere.
Medlemstallet, der ved stiftelsen
var 152, er nu oppe på 220.
Jubilæet markeres ved den årlige

Næsten tusind billeder har bestyrel-
sesmedlemmerne B. Kolbe og E. Broe
(Ih) hængt op i Jenagade-kantinen i
løbet af tiåret. Sammen med forman-
den, A. Echart, og næstformanden,
Sv. Loft, har de i alle ti år været med
i kunstforeningens ledelse.



generalforsamling torsdag den 27.
apri I kl. 19.30 i Industri gårdens
marketenderi, hvor man også vil
foretage den årlige lodtrækning.
Der afsluttes med selskabeligt
samvær, hvori visesangeren Kjeld
Ingrisch vil medvirke.
- Det er vort håb, at Philips Kunst-
forening må bevare sin position,
siger A. Echart, og vi vil gerne for-
øge medlemstallet yderligere. Det
er helt klart, at firma-kunstforenin-
gerne- som har en ret stor kollek-
tiv købekraft - øver gavnlig indfly-
delse på de vilkår, hvorunder dan-
ske kunstnere arbejder. Det vil vi
gerne kunne være med til i mange
år endnu, samtidig med at vi for-
håbentlig kan støtte og stimulere
vore medlemmer i deres kunst-
interesse.

NYT PRODUKT

PRØV DEN SELV: Nu er den helt nye
Philishave-model kommet - den med
t r e roterende skæresæt ! Salget af
.Phlllshave 3" forestås her i landet
af salgschef John Winkelmann, der til
alle Philipsmedarbejdere siger: "Prøv
den selvl " Og i personalebutikken er
S. Schou lorberedt på livligt rykind i
den anledning. Leif Bernstrøm Peder-
sen [th] har allerede været der! Med-
arbejderne i Jenagade vil finde den
nye Philishave ved kiosken ved mar-
ketenderiet.

RULLENDE BARBERSALONER : Fem re-
præsentanter fra Philips Elapparat-
afdeling - fra højre: Kaj Christensen,
O. Alstrup, K. Falck, Max Moller og
T. Schmidt - rejser for tiden Danmark
rundt for at give forhandlerne mulig-
hed for på egen kind at mærke den
nye nPhilishave 3".

POPULÆR JUBILAR ...

Jubilaren (i midten) beundrer sammen med underdirektør Hans H. Olsen (th) og
fuldmægtig P. Thonning den smukke figur af Amagerpigen.

- De er populær, ikke kun i Phi-
lips-selskaberne, men også hos
kunderne, sagde underdirektør
Hans H. Olsen, da han bød velkom-
men til receptionen for 25 års ju-
bilaren, afdelingschef Jørgen Chri-
stensen, onsdag den 29. marts i
Jenagade.
Fuldmægtig P. Thonning hyldede
jubi laren og overrakte personalets
gave, et whisky-sæt med tilbehør
samt en porcelænsfigur, forestil-
lende en Amagerpige. Fra PPR
sagde formanden, Erik Hornsleth,
til lykke med en kurv med vin-
flasker.
Efter receptionen bad Jørgen Chri-

Underdirektør A. Echart udveksier ju-
bilæumstanker med afdelingschef Jør-
gen Christensen.

stensen Philiskopet viderebringe
hans tak til alle de mange, der
medvirkede til at gøre hans jubi-
læumsdag så festlig for ham.

UNDERDIREKTØR A. FISCHER
pA PENSION
Underdirektør Alvar Fischer træk-
ker sig med udgangen af denne
måned tilbage fra ledelsen af Mini-
watt AIS efter henved 26 års ar-
bejde i Philips-koncernens tjene-
ste.
Vi ønsker underdirektør Fiseher et
langt og lykkeligt otium på Costa
del Sol i Sydspanien, hvor han har
indrettet sit fremtidige hjem.

25 ARS JUBILÆER
Underdirektør Edwin Dybdal kan
torsdag den 27. april fejre sit 25
års jubilæum. Dagen markeres med
en reception kl. 10-12 på Miniwatt
AIS, Emdrupvej 115.
Afdelingschef, ingeniør H. Krebs,
Personaleadministrationen, har
tirsdag den 2. maj 25 års jubilæ-
um. Jubilaren fejres ved en recep-

ti an på jubilæumsdagen kl. 10-12
i mødelokale C i Jenagade.
Fuldmægtig John Petersen, Organi-
sations- og forvaltningsafdelingen,
har torsdag den 11. maj 25 års
jubilæum. Jubilaren fejres på ju-
bilæumsdagen ved en reception kl.
10-12 på underdirektør A. Echarts
kontor på Industrigården.

EVOLUON, Philips' store permanente
udstilling i Eindhoven, er åben for
besøgende hverdage kl. 10-18 og sen-
dag kl. 13-18, restauranten dog til kl.
19 samtlige dage. Entreafgiften er 1
Hfl. pro persona. - Det kunne jo være,
at vejen faldt forbi nu i ferietiden!
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Den nyvalgte sekretær, fru A. Hex-
holm, omgivet af to nye afdelingslede-
re, skytterne s Anders Egholm (yderst
th) og tennisspillernes Mogens Was-
mann (yderst tv).

STIGENDE MEDLEMSTAL
I IDRÆTSFORENINGEN
- Medlemstallet har i de seneste
måneder vist en glædelig tendens
til at stige. Dette skyldes ikke
mindst afdel ingslederne og deres
spilleudvalgs dygtige arbejde, sag-
de formanden for Philips Idrætsfor-
ening, V. K. Nyberg, på forenin-
gens generalforsamling tirsdag den
7. marts i Jenagade.
I beretningen oplystes det videre,
at Philips-selskaberne havde ydet
2000 kr. til KFIU's 40 års jubilæ-
um. Vedtægter for idrætsforenin-
gens nyetablerede skadefond ville
blive forelagt til vedtagelse på en
ekstraordinær generalforsamling,
der holdes senere.
Til kasserer nyvalgtes Poul A. Han-
sen og til sekretær fru A. Haxholm,
idet indehaverne af de to poster,
S. Blankholm og frk. Jytte Friis,
havde forladt Philips. De to afgå-
ede ledere blev ved generalforsam-
lingen hyldet både som ledere og
som fremragende aktive udøvere
af flere idrætsgrene.

TRÆNINGEN FORTSÆTTER
- SPÆNDINGEN STIGER!
Hvem skal repræsentere de danske
farver ved det nordiske sportsstæv-
ne for Philips-medarbejdere, der
holdes i næste måned i Helsing-
fors? Det er et spørgsmål, der i
stigende omfang optager de 60
medlemmer af Philips Idrætsfor-
ening, som for tiden træner flittigt
forud for udtagelsen af det danske
hold. Fodboldafdelingens leder,
Preben Laudrup, træner hver ons-
dag og torsdag omkring en snes
atletik- og fodbold interesse rede
Philips-medarbejdere, mens 40 spll.
lere fra bowlingafdelingen træner

lige så flittigt på banerne hen-
holdsvis på Islands Brygge og i
Rødovre-Centret.

Skydning:
VANDT POKAL FOR 4. GANG
Den årlige dyst mellem SMC og
Philips i februar endte med en Ph i-
lipssejr på 28 overskydende points.
Hermed vandt vore skytter den ud-
satte pokal for 4. gang. Lykkes
det at vinde den igen til næste år,
er den vundet til ejendom.
Desuden har skytterne deltaget i
venskabsmatchen med 150 deltage-
re mellem FKBU og KFIU, hvor fire
Philips-skytter placerede sig i den
bedste halvdel. Anders Egholm blev
nr. 2, K. Haagensen nr. 18, Niels
Overgaard nr. 19 og Ole Bendixen
nr. 29 af de 40 KFIU-skytter, der
deltog i finalen.

Tennis:
SÆSONEN STARTER 1. MAJ
Med forårets komme starter sæso-
nen for Philips' godt tyve aktive
tennisspillere, der i de kommende
måneder vil spille på Kløvermar-
kens Tennisbaner.
- Tennisafdelingen ligger i dvale
fra 1. september till. maj. for-
tæller afdelingens leder, Mogens
Wasmann. Nu går vi snart i gang,
og vi håber, at endnu flere vil mel-
de sig. Interesserede kan få oplys-
ninger - og tilmelde sig - senest
21. april hos Mogens Wasmann, lo-
kal 250.

Bridge:
PHILIPS-MESTER
KAR ES 26. APRIL
Efter fem indledende runder er de
16 deltagende par nu blevet delt
i to rækker, inden det - den 26.
apri I - afgøres, hvem der skal
smykke sig med Philips-mester-
titlen i bridge.
Da den første spilleaften var af-
sluttet, lå i A-rækken Ernst Peder-
sen / K. Leth Rasmussen i spidsen
sammen med fru Ulla Gall / Poul
M. Hansen, begge par med 101
points. I B-rækken førte Sv. Ras-
mussen og frue med 98 points,
hårdt trængt af H. Nilsson / O. Gu-
lev, der havde 97 points.
I KFIU's holdturnering ligger Phi-
lips-holdet som nr. 3 i B-rækken,
men da holdet endnu ikke har spil-
let lige så mange kampe som kon-
kurrenterne, er muligheden for en
2. plads fortsat tilstede.

Håndbold:
REJSE KOSTEDE TITLEN
En rejse til et stævne på Fyn og
en uklar aftale med hovedmodstan-
deren, SAS, har kostet Philips da-
mehold mestertitlen i KFIU's vin-
terturnering.
- Efter at være blevet klar over,
at de to kampe skulle spilles sam-
me dag, kontaktede vi SAS for at
få flyttet kampen i København,
fortæller håndboldlederen A. Sie-
ben. Der opstod imidlertid i den
forbindelse forskellige misforståel-
ser; og KFIU har nu besluttet, at
vi har tabt uden kamp, hvilket be-
tyder, at mestertitlen går til SAS,
og Philips må nøjes med anden-
pladsen.

Fru Birgitte Christensen svinger kug-
len, der sikrer hende A-rækkens Phl,
lips-mesterskab i bowling for 1967.

Bowling:
5 PH.ILlPS-MESTRE KARET
Efter en række spændende kampe
på banerne på Islands Brygge kå-
redes søndag den 12. marts de fem
første Philips-mestre i bowling. I
damernes A-række vandt fru Bir-
gitte Christensen mestertitlen med
650 points, mens nr. 2, frk. Mette
Kyhl, opnåede 632. Peter Klixb611
biev med 848 points mester i her-
rernes A-række, hvor andenpladsen
besattes med Ernst Aagesen, der
sikrede sig 816 points.
I de øvrige rækker blev følgende
mestre: Dame B: Fru Jonna Niel-
sen, Herre B: Per Bruhn, Herre C:
J. Eriksen.
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Der kan siges meget godt om Philips og om Philips produkter ... Ja, vist!
Men kan De sige det? Og kan De sige det i få ord? Ord, der slår ...
For i så fald skulle De gøre alvor af det - og deltage i Philiskopets store

SLOGAN-KONKURRENCE!
De kan vinde en rejse for 2 personer (værdi: 4.000 kr.)

SIDSTE FRIST: 1 MAJ
Opgaven består i at forme et slogan, der kan anvendes i alle reklamernidler, annoncer,
brochurer, trafikreklamer etc. etc. - og helst i reklamer for et hvilket som helst Philips-
produkt eller i hvert fald for et bredt udsnit af vort vare-program (de produkter, der går
til private forbrugere).
Det vil være en fordel, hvis vinder-slogan'et tillige kan få interskandinavisk anvendelse.
Alt andet lige vil derfor det forslag blive foretrukket, som uden væsentlige omskrivnin-
ger kan overføres til svensk og norsk.
Ordet PHILIPS må naturligvis indgå i et sådant slogan. Men ellers er der frit slag for
alle gode indfald. Dog vil vi råde konkurrencedeltagerne til at fatte sig i korthed, selv
om de har meget på hjerte. Mere end 3-4-5 ord er der ikke plads til i opløbssvinget!
Det, vi efterlyser, er altså nogle ganske få ord, der er sådan cirka 1.000 kr. værd pr.
stk.! Et forslag, der kan anvendes til det nævnte formål, bliver nemlig, som allerede
sagt, belønnet med en rejse for 2 personer til et eller andet ferieparadis - efter eget
valg - til en værdi af 4.000 kr. lncl, lommepenge.
Det skal dog understreges, at denne præmie kun uddeles, hvis der indkommer et for-
slag, der er nyt, og som kan anvendes til det nævnte formål. Er der blandt de indsendte
forslag ikke et, som er anvendeligt, præmieres det bedste af de indsendte forslag med
en trøstpræmie på 1.000 kr. kontant.
Konkurrencen står åben for enhver Philips-medarbejder i Danmark.

Hvordan man kan deltage
Er den rigtige slogan-ide allerede
dumpet ned i hovedet på Dem, eI-
ler har De i sinde at gå på jagt
efter den, så bemærk også lige
reglerne for, hvordan man delta-
ger i konkurrencen:
Forslagene skal senest 1. maj kl.
16 være Philiskopet's redaktion i
hænde. De adresseres til: Phili-
skopet, Industrigården, værelse
412.
På forsiden af kuverten med for-
slag skal der tydeligt skrives or-
det: "Slogan".

Husk navnekuverten !
Hvert forslag skal være underteg-
net med et mærke (pseudonym).
Samme mærke påføres den luk-
kede navne-kuvert, som indlæg-
ges i kuverten med fors lag. I nav-
nekuverten skal der ind lægges en

seddel med indsenderens navn og
arbejdssted.

Dommerkomiteen
En dommerkomite, bestående af
K. Bøge, A. Echart, J. Grunnet,
Niels Jørgensen og J. Skelbæk
gennemgår de indsendte forslag
og udvælger det bedste inden ud-
gangen af maj måned.
Først når det vindende forslag er
udpeget, åbnes den ti Ihørende
navne kuvert, og vinderen får
straks - senest torsdag den 1.
juni - den glædelige meddelelse.
Hvis Ilere hver for sig har ind-
sendt det forslag, der udvælges,
deles gevinsten mellem disse ind-
sendere.

Retten til ideerne
Philips har eneret til at anvende

det vindende forslag til et hvilket
som helst reklameformål overalt
i Skandinavien uden yderligere
godtgørelse til vinderen.
Endvidere kan Philips sikre sig
eneretten til en tilsvarende rekla-
mernæssig anvendelse også af
andre forslag end det vindende.
Ønsker selskabet at gøre brug af
denne ret, betales der som fuldt
vederlag for hvert af sådanne
forslag 500 kr.

Det skal blive spændende at se,
hvor mange gode forslag, der
kommer frem. Måske kan et -
eller flere? - af dem være med til
at give vore salgskampagner yder-
ligere vind i sejlene? Den gevinst
vil vi alle nyde godt af! Og i til-
gift får vinderen så en præmie,
som nok er værd at tage med •••

FERIEEVENTYRET VINKER - ER DET TIL DEM .. ?


