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FART OVER FELTET
I JENAGADE ...
18. MAJ 1967

NR.5

12. ARGANG

Alle hjalp med, da Repax A/S og Philips EIapparat A/S i SI. Bededags-ferien flyttede sammen med Philips Radio A/S i Jenagade-komplekset, Der var fart over feltet. Eksempelvis
flyttedes
Repax' reservedelslager
- med
15.000 kodenumre - fra sit hidtidige domicil
til fælles-lageret
i Jenagade. Mandag morgen var alt klar til betjening af kunderne.
Samtidig med flytningen er de tre selskaber
- pr. 1. maj - kommet under fælles ledelse,
bestående af underdirektørerne
C. Hermann,
Hans H. Olsen og J. Skelbæk.

Så tager vi en kasse til, siger Repax-medarbejderen, C. Cecil (tv) Iii E. Normann.

Idrætsforeningens
formand, ingeniør V. K. Nyberg, taler, mens (fra venstre) fru direktør S. A. Windelin,
direktør
S. A. Windelin,
fru H. Grønkjær,
KFIU-formanden,
ekspeditionssekretær
H. Grønkjær, fru V.
K. Nyberg og fru direktør Max Poulsen lytter.

Idrætsforeningens

25 års jubilæum

FESTAFDELINGEN VANDT STOR SEJR
Direktør S. A. Windelin ved festen i Rødovre
Centrum: "Idrætsforeningen
Philips har en
vigtig funktion i vort selskabs daglige liv!"

Idrætsforeningen
Philips har ni afdelinger,
som til daglig kappes om at levere de bedste præstationer.
Det kan bero på tilfældigheder, hvilken af dem der skaffer de fleste
pokaler i skabet. Men da foreningen
den
31. marts fejrede sit 25 års jubilæum, var
det en tiende - og ikke officielt eksisterende
- afdeling, der hentede sejren hjem. "Festafdelingen"
slog alle rekorder. Og det beroede ikke på tilfældigheder.
Alt var planlagt så omhyggeligt,
som drejede det sig
allermindst om at vinde en olympiade.
Receptionen,
som omtaltes
i sidste nummer af .Phlllekopet", var blot opvarmningen,
før det virkelig gik løs. Det var i Rødovre
Centrum om aftenen, man rigtig så, hvad
foreningen
formår, når den kalder til fest.
Skønt programmet var stort og omfattende,
gik det hele så kvikt fra hånden, at deltagerne næsten blev ferpustede,
skønt flertallet var veltrænede
idrætsfolk.
Det skyldes naturligvis
til en vis grad, at der var
indlagte sanglege, hvor damerne bukkede "Hej Didelaj og Hej Didelo" - og herrerne
nejede, "Hej Didelaj og Hej Didelo" endnu
en gang - og så rundt om stolen I Men først
og fremmest var det nu, fordi aftenens vittige og dynamiske konferencier, Preben Laudrup, hele tiden holdt de 220 festdeltagere

i ånde. Det må være en smal sag for ham
at få sat fart i fodboldholdet.
Nyberg-Doolittle
Aftenens første taler var formanden,
ingeniør V. K. Nyberg, der følte sig som Alfred
P. Doolittle, som i My Fair Lady sukker over,
at hele London er fuld af kvinder og spiritus. "Og så har man kun fattige to timer til begge dele!" Nyberg skulle på fattige ro
minutter føre tilhørerne med sig på et strejftog gennem 25 års idrætshistorie.
Men det
lykkedes med bravour; og han nåede endda
at takke alle, som havde bidraget til foreningens trivsel - medlemmerne ved deres
sammenhold
og gode sportslige
indsats,
KFIU ved den energiske indsats for firmaidrætten og endelig direktionen, der ved sin
(fortsættes

side 2)

- Det skal blive rart, når det hele er på plads,
siger Jesper Poulsen (tv) og Ole Toft fra Philips
Elapparat A/S, der ses i selskabets
nye domicil
i Jenagade.

Sidste:

HOLDET TIL
HELSIN(SFORS
ER UDT~GET ...
Lige inden "Philiskopet"
gik i trykken, udtog ldrætsforeningens
ledelse det hold, der
skal forsvare de danske farver ved det nordiske sportsstævne for Philips-medarbejdere
i Helsingfors 26.-28. maj:
Fodbold: Per N. Andersen, William Brinckmann, Poul Hansen, Robert Jensen, Peter
KlixbGll,
Erling
Kjær, Claus
Kjærsgaard,
Flemming
Moreii,
Steen Orneborg,
Niels
Overgaard, A. Pedini og Preben Laudrup.
Atletik:
Hanne Aarup, Kirsten Rasmussen,
John Bendixen og Sten Bendixen.

Aftenen begynder med Preben Laudrups festlige
prolog, som han selv har skrevet. I baggrunden
Age Bondo Larsens orkester.

Bowling:
Birgitte
Christensen,
Mette
Ernst Aagesen og Bernh. Henriksen.
Turens leder:

V. K. Nyberg.

Kyhl,

PHILISKOPET
UDGIVET AF PHILIPS A/S
Prags Boulevard 80, Kbhvn. S
Redigeret af:
Niels Jørgensen (ansvarh.)
og Flemming Jacobsen
Bladudvalg :
Mogens Carlsen, Erik Broe, Erik Hornsleth,
Anne Margr. Jeppesen, B. Klemvig,
H. Krebs, Sv. Loft, E. Nissen og Vagn Nyberg.
Næste nummer udkommer
den 22. juni.
Stof må være redaktionen i hænde senest
fredag den 2. juni.

FESTAFDELINGEN

VANDT ...
(fortsat

fra side 1)

medleven i foreningens virksomhed både moralsk og økonomisk havde skabt baggrunden
for det hele. lnqeniør Nyberg fik også i løbet af de to minutter tid til både at præcisere de sportslige mål og understrege foreningens "mellem-kollegiale"
formål, formidlingen af en fællesskabsfølelse
mellem alle
idrætsudøvere
uden hensyn til deres roller
og placeringer
indenfor koncernen. Og derefter råbte hele forsamlingen
et trefoldigt
mellem-kollegialt
leve for Idrætsforeningen.

På direktionens

vegne

taler

dir.

S. A. Windelin.

skal kommunikere med en )~erson, man kender, end når han eller hun] ens bevidsthed
kun er et 1014~fi1;mm'e'rlpå telefontavlen.
Men endnu vigtigere er det måske, at man
gennem den. personlige
kontakt på idrætspladsen ofte 'får et langt bedre - både rigtigere og mere sympatisk - indtryk af en
person, som man nok har mødt før, men
ikke virkelig kendte - sådan som idrætsfolk
midt i kampens hede lærer hinanden at
kende.
Efter endnu et leve for den jubilerende
idrætsforening
uddeltes der blomster til herrerne, som galant gav dem videre til deres
borddamer. På den måde var der blomster til
alle; og det var der også i KFIU-formanden,
ekspeditionssekretær
H. Grønkjærs tale. Han
roste foreningens medlemmer for deres gode
sportsånd og selskabets
ledelse, fordi den
altid havde vist interesse for firmasporten.
Bagefter behøvede ingen at opfordre deltagerne til at svinge sig i dansen. Afbrudt af
ske-dans - aftenens
eneste organiserede
konkurrence - festede man til ud på de små
timer.
Allerede ved midnat stod det 25-0 til Idrætsforeningen ...

SKADESFONDEN

TRE PHILIPSMESTERSKABER

...

ARETS SKAKMESTER
blev Max Andreassen,
der
her ses ved sit daglige arbejde i automatcentralen på Industrigården.
Andreassen
fik 7'12 points,
medens nr. 2; K. Sørensen, opnåede 4'12 points.
I B-rækken
måtte Steen Orneborg og Leif Rasmussen, hver med 5 points, deles om vinderplad-

sen.

I FUNKTION

Idrætsforeningens
medlemmer
har på en
ekstraordinær
generalforsamling
onsdag den
10. maj i Jenagade godkendt vedtægterne
for foreningens skadesfond, der herefter træder i funktion.
Fondens formål er at sikre medlemmerne
mod økonomisk tab i forbindelse
med skader pådraget under idrætsudøvelse.
I KFIUbladet "Funktionær-Idræt"
skriver redaktionen om den nye fond bI. a.: "Det er en fin
ide, Philips Idrætsforening
hermed har fostret, og vi skulle tro, at om man i andre
foreninger skulle gå med samme tanker, sender man gerne fra Philips et eksemplar af
vedtægterne til nærmere studium."

ARETS SKVTIEMESTER
er nu kåret.
Det blev
Aage Boch, der ses med den udsatte pokal. Andenpladsen besattes af K. Haagensen, der ligesom
mesteren
opnåede 182 points, hvoraf dog de to
var tillægspoints.

GENERALFORSAMLING
I FRIMÆRKEKLUBBEN
Philips Frimærkeklub
har indkaldt sine ca.
60 medlemmer til generalforsamling
tirsdag
den 23. maj kl. 17.00 i lokale C i Jenagade.
Efter generalforsamlingen
holdes der bortlodning og auktion.

Frk. Pia Wang og frk. Hanne Arup bærer blomster
ind. Ved bordet ses fra venstre: Bent Folke Larsen, fru Bent Folke Larsen, Jørgen Schmidt, fru
Jørgen Schmidt,
Kjeld Jepsen, fru Jørgen Graae
Jensen og Jørgen Graae Jensen.

Fritid - og personlig
kontakt
Direktør
S. A. Windelin,
der afslørede
et
gyldenblondt
talent som skildrer af damernes tovtrækning for en del år siden, flettede
også alvorligere tanker ind i sit festcauseri.
Han talte om firma idrættens betydning i vort
moderne samfund, hvor det kan være et problem at få anvendt den forøgede fritid på
rette måde. Og han understregede, at Idrætsforeningen
Philips har en vigtig funktion
i
vort selskabs daglige liv ved at skabe en
åben og kammeratlig,
tværgående
kontakt
mellem et stort antal af medarbejdere
på
alle planer i vor vidtforgrenede
organisation.
- Det har praktisk værdi, sagde han, for
samarbejdet
glider nu tit lettere, når man

PPL-SKOVTUR TIL ESROM KRO
PPL indbyder sine medlemmer
med ledsagere til årets skovtur fredag den 2. juni.
Dens mål er Esrom Kro. Sidste frist for tilmelding (til kassereren, Jørgen Schmidt, værelse 408, Industrigården)
er ugedagen før,
fredag den 26. maj.

ARETS BRIDGEMESTRE, Ernst Pedersen (i midten)
og K. Leth Rasmussen lykønskes med de 501 points
af bridgeafdelingens
leder, fru G. Rummelhoff.
Med 463 points besatte frk. Birte Nybjerg/Leif
Egeskjold
andenpladsen.
En afstemning
blandt
medlemmerne
om "Fiduspokalen",
en vandrepokal,
der tildeles
for "udvist hjælpsomhed,
initiativ
og
anden støtte til afdelingens
arbejde",
gik til Ernst
Pedersen, der fik halvdelen af stemmerne.

PENSIONIST
1. maj fratrådte kørselsforvalter
A. Visdahl
sin stilling i Insotrac A/S efter næsten 38 års
flittigt og loyalt Philips-medarbejderskab.
Vi
ønsker A. Visdahl held og lykke med arbejdet i det familieforetagende,
som han i de
kommende år vil vie sine kræfter.
TAK
En hjertelig tak til alle, som med gode ønsker og gaver glædede mig den sidste dag i
selskabet.
Efter de mange år er det dejligt at mærke
den sympati, såvel fra ledelse som medarbejderes side.
A. Visdahl

FARVEL Til PHILIPS: Fredag den 14. april sagde
seks
elektronikrnekaniker-,
radiomekanikerog
værktøjsmagerlærlinge
farvel til Philips for at påbegynde videregående
uddannelse på teknikum. De
seks er (fra venstre): Bjørn Steinmetz, Birger Hansen, Bent Larsen, Per Nyholm, Kjeld Dideriksen
samt Steen Bøge.

Fra de gode gamle dage:

o

TIMELØN PA
74 ØRE VAR
LOKKENDE 119341
Fru Ragna Pileborg, der i 30'erne
havde fem søskende som Philipskolleger, fortæller her om de gode
gamle dage - set gennem hendes briller.
- To ting var afgørende for, at jeg i maj
1934 blev Philips-medarbejder:
Timelønnens
højde - 74 øre - samt at min søster nogle
måneder før var blevet ansat på den da nye
lampefabrik i Jenagade.
Det er fru Ragna Pileborg, der giver dette
svar på "Philiskopet"s
spørgsmål om, hvordan hun kom til Philips. Ved lampeproduktionens start i 1933 søgte Philips via avisannoncer et antal damer, der efter kursus i
Einhoven skulle betjene de maskiner, man
modtog fra Holland. Annoncerne gav anledning til en del opstandelse, idet et forlydende ville vide, at der var tale om "hvid slavehandel"! Først da udenrigsministeriet
afkræftede dette forlydende, faldt gemytterne, bI. a.
hos de unge damers forældre, til ro!
- Min søster var blandt de første, der modtog instruktion af "Hollands-pigerne",
fortæller fru Pileborg. Da hun hjemme fortalte, at
timelønnen var 74 øre, var jeg omgående villig til at skifte job.
For at opnå den nævnte fyrstelige løn skulle
man være fyldt 18 år, men da ingen dengang
tog det så nøje med papirer, blev min rette
alder ved ansættelsen - lige fyldt 17 - først
opdaget mange år senere.
Trods sin unge alder virkede fru Pileborg
kun nogle måneder i den egentlige produktion, idet hun derefter blev flyttet til fotometerrummet, hvor de færdige lamper blev kontrolleret, inden de sendtes på markedet. Her
arbejdede hun i de kommende 25 år, indtil
hun i 1960 overgik til den nye kiosk ved
Jenag ade-kanti nen.
Ud i solskinnet
- I de første år standsede lampebåndet af
og til, fortæller fruen videre. Mesteren gav
herefter os 50 unge damer lov til at gå ud i
de da landlige omgivelser
og nyde solen,
indtil materialerne nåede frem. Det skete dog
også, at vi blev sendt hjem, hvilket vi trods
de manglende penge i lønningsposen
ikke
tog så højtideligt.
Siden ændrede tingene
sig, formentlig
fordi investeringerne
i maskinparken
blev så betydelige, at der ikke
var råd til stop.
For sine kolleger varetog fru Ragna Pileborg
i årenes løb forskellige
tillidshverv.
Med
størst glæde tænker hun tilbage på perioden
som medlem af bestyrelsen for Philips Børnehave. Hun siger derom:
- Opgaven som "forbruger-repræsentant"
var spændende, både fordi vi på møderne
drøftede de ting, der angik vore egne børn,
og fordi der også blev tid til over kaffen at
drøfte børneopdragelse
i al almindelighed.
Her var vi ofte uenige - i hvert fald om midlerne.

Philips-Iampens fotomodel
:i t
Det hændte, at der på. !?!r~pefabr!kken skulle
laves fotooptagelser
'til' fllusti'iiiibn af, hvordan man fremstillede
glødelamper
hos Philips. Af en eller and,en årsag blev jeg så bedt
om at medvirke som "fotomodel".
En eller
anden havde vel set et sådant billede, for
en dag blev jeg anmodet om at medvirke
som fotomodel for radioafdelingen.
Fotografen skød - men så opdagedes det, at på
den måde, jeg havde anbragt modtageren,
ville den i hvert fald ikke virke. Her var jeg
ikke på hjemmebane ...
Da fru Pileborg til slut skal sammenligne
fortid og nutid hos Philips, siger hun: - Den
familiære
stemning, der herskede tidligere,
da Philips ikke var så stort et firma, er beklageligvis væk. Med lidt vemod tænker jeg
tilbage på de år, da hele personalet
holdt
julefest i Jenagade. Men på den anden side
er det naturligvis
noget meget værdifuldt,
at der er skaffet beskæftigelse
til så mange

Afdelingschef

Henning

Christensen

- Jeg håber at blive Philips hidtil
jubilar, siger fru Ragna Pileborg.

yngste

40 års

mennesker - og til lønninger, der får mine
første 74 øre til at tage sig ud af temmelig
lidt.

(yderst

th) taler for jubilaren.

EN CHEF MAN
SER OP Til ...
- De er en chef, man ser op til, ikke kun
på grund af Deres plads i organisationen,
men i mindst lige så høj grad på grund af
Deres rige menneskelige
og faglige kvalifikationer, sagde afdelingschef
Henning Christensen i sin tale for 25 års jubilaren, underdirektør E. Dybdal, Miniwatt AIS, ved receptionen torsdag den 27. april.
Henning Christensen
sagde, at personalet
glædede sig over denne lejlighed til at hylde
og takke en afholdt chef, og sluttede med at
overrække
personalets
gave, et pakistansk
Bokhara-tæppe
samt forskelligt
Kaj Boysensølvtøj.
Mødelokalet
på Emdrupvej var under hele
receptionen
fyldt til trængsel af de mange
gratulanter fra Philips-selskaberne
og af venner og forretningsforbindelser
udenfor.
TAK
Eiter receptionen
bad underdirektør
Dybdal
.Phlllskopet" bringe en tak fra ham til alle
de mange, der havde været med til at gøre
denne dag så festlig.

Direktør

Max Poulsen

gratulerer

fru Dybdal.

Direktør S. A. Windelin (nr. 4 fra venstre) bsundrer sammen
med jubilaren
de smukke gaver.
Direktør
Egon Hansen (nr. 2 fra venstre) og fru
E. Dybdal kikker med.

r'

STRALINGSMALEHUS
pA TAGET

- Til lykke med det smukke resultat, siger (i venstre række) fruerne Jytte Sørensen og Ellen Navntoft
samt frk. Ellen Clausen og (i højre række) fruerne Kirsten Jensen, Ruth Petersen og Ruth Christiansen
til hinanden. I baggrunden ses værkfører Kaj Jensen.

N R. E N M I L L ION F I K
FESTLIG MODTAGELSE
Kanalvælger nr. en million af typen V5b fik
en festlig modtagelse ved sin tilsynekomst
på båndet i Jenagade torsdag den 13. april.
Underdirektør
C. Hermann udtrykte i en hil-

INGENiØR
KREBS'
25 ÅRS JUBILÆUM
- Vort samarbejde er af ret ny dato, men
det er frugtbart, og jeg glæder mig til dets
fortsættelse,
sagde
underdirektør
Jørgen
Holm i sin tale ved receptionen for 25 års
jubilaren,
afdelingschef,
ingeniør H. Krebs,
tirsdag den 2. maj i Jenagade. Taleren ønskede jubilaren til lykke og overrakte personalets gave, et salonur.
En række repræsentanter
for organisationer
og institutioner,
som jubilaren dagligt samarbejder
med, var også med i den store
skare af gratulanter,
der mødte frem. V.
Falck
fra
Philips'
værkstedsfunktionærer
sagde til lykke med en flaske whisky, mens
Fællesklubbens
repræsentanter,
fru Anna
Kristensen og Børge Mikkelsen, gjorde det
med en stor buket blomster.
Efter at ingeniør J. Britze havde overrakt
PAPs gave, en bakke med vinflasker, tog fællestillidsmand
Sv. Loft ordet og sagde bI. a.:

sen til komponentafdelingens
medarbejdere
glæde over det smukke resultat kun 2'12 år
efter kanalvælgerproduktionens
seneste million-jubilæum
og sluttede:
- Vi har med fremstillingen
af dette krævende produkt vist, at dansk industri
kan
være med i konkurrencen,
især når det
drejer sig om kvalitetsvarer.

- De mange komiteer og udvalg, jubilaren er
medlem af, vil sammen med "gamle" elever
fra arbejdsteknisk
skole i Jenagade også
ønske ingeniør H. Krebs til lykke. Vi håber,
at gaven, en guldfyldepen, vil blive til gavn
og glæde mange år fremover.
TAK
Efter receptionen
bad ingeniør Krebs Philiskopet viderebringe
hans tak til de mange,
der medvirkede til at gøre hans jubilæumsdag så festlig.

Ingeniør J. Britze (tv) bringer PAPs lykønskning.
I baggrunden ses fællestillidsmand
Sv. Loft (th) i
samtale med underdirektør
Jørgen Holm.

Inden Philips radio- og TV-modtagere
samt
båndoptagere sendes på markedet her i landet, har de været igennem den. lovbefalede
strålingskontrol.
For radio- og TV-modtageres vedkommende
finder den sted i målehuset på taget af fabriksbygningen
i Jenagade, hvis daglige leder, ingeniør F. Grønvold, fortæller om husets konstruktion:
- Målehuset er på grund af dets anvendelse
tildels udført efter de samme principper, som
stenalderens
boligbyggere
anvendte. Husets
øverste del er således konstrueret helt uden
anvendelse af metal eller metalholdige materialer. Derfor har folk fra fag; som Philips
normalt ikke samarbejder
med, bI. a. riggere, deltaget i opførelsen af målepladsen. Dette gjaldt f. eks. ved arbejdet med de nylonwirer, der fastholder de to store antennemaster og disses hjælpemaster.
Antennerne
kan køres op og ned, hvilket ligeledes sker
med nylon-wirer.
Det hele styres automatisk fra en trykknappult
i underetagen. Her
foretages også den egentlige måling. Under
målingen må der iøvrigt ikke opholde sig
personer i husets øverste del, da dette indvirker på måleresultaterne.

Huset er udført af Iræ- og PVC-malerialer.
duerne i husets øverste del er af plexiglas,
mindeligt vinduesglas
indeholder bly.

Vinda al-

FLERE REKORDER I JUBILÆUMSAR
Formanden for Philips Kunstforening,
underdirektør A. Echart, kunne i beretningen
på
foreningens
generalforsamling
- den tiende
- torsdag den 27. april på Industrigården
oplyse, at man i jubilæumsåret
kunne notere flere rekorder.
- Det gælder tilslutningen
til generalforsamlingen som det gælder antal udstillinger,
sagde formanden, der føjede til, at kun tre
af de medlemmer, der havde været med siden starten i 1957, endnu ikke har vundet
i de årlige lodtrækninger.
Efter generalforsamlingen
samledes 120 medlemmer til arrangementets
mere festprægede del, som foregik i Industrigårdens
marketenderi, hvor sangeren Kjeld Ingrisch underholdt. I løbet af aftenen foretog man årets
lodtrækning om de indkøbte kunstværker.

OPDAGEDE DE DET?

Underdirektør
Jørgen Holm (tv) hylder jubilaren,
mens prokurist E. Halger (i midten) lytter.

Fra Fællesklubben
lykønsker
og Børge Mikkelsen.

fru Anna

Kristensen

Ja rigtigt: Bladet er blevet dobbelt så stort!
Det er et ønske fra bladudvalget,
som selskabets ledelse har imødekommet.
Og nu
skulle bladets indhold jo gerne berettige de
ekstra udgifter, som udvidelsen medfører.
De forstår sikkert, hvad vi mener: Lad os
høre fra Dem med artikler, nyheder, ideer eller eventuelt gode fotografier.
Hvis læserne hjælper redaktionen,
kan bladet sikkert også blive dobbelt så godt.
PHILIPS

TRYK

