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12. ÅRGANG

GLÆDELIG
JUL
OG GODT NYTÅR!

Børnehavebørnene kom i procession med gaver til
fru D. Japsen. Her afleveres blomsterne
og de
stof trykte grydelapper af (fra venstre) Pia Lund,
Pia Ingemann Olsen. Kennth Laursen, Hanne Olsen og Michael Olofsson.

FRUJAPSENSTALENTFORUM
Annemette
Parkvig stod frejdigt
og lagde
hele sin sjæl i "Kludedukken
Caroline",
og
Crista Henriksen gav .Tornerose " ti I bedste.
Annemette og Crista - og mange flere underholdt fru D. Japsen tirsdag den 14. november. Det var børnene fra børnehaven, der
var på besøg i kantinen. Fru Japsen inviterer
hvert år børnene, så de kan få lejl ighed til
at se, hvor mor eller far spiser til daglig.
Børnene hyggede sig vældigt. Der var sodavand og is som forfriskninger,
og de små
gæster kvitterede for oplevelsen med at synge:
"Tak fru Japsen, tak fru Japsen,
at vi måtte komme.
Vi vil gerne feste,
vær' fru Japsens gæster,
Philips køkken, Philips køkken,
længe, længe leve."
De kan selv synge den på melodien "Lille
Lise, lille Lise".
Jovist, børnehavens leder, frk. Thora Blæsild, kan være stolt af sine unger.

VELLYKKET FKF-ANDESPIL:
Fredag den 24. november festede FKF (FæJlesforeningen for Klubber
og Foreninger) til ud på de små timer i kantinen
i Jenagade. Aftenens højdepunkt for fru Gydda
og Erik Ljungberg var andespillet, hvor de vandt
både and og kartofler. Her overrækkes gevinsterne af Sv. Loft.

Direktør

S. A. Windelin.

Ved årsskiftet
har vi allesammen en naturlig trang til at gøre status og spejde lidt ind i
fremtiden. Skal jeg gøre det her i .Phtllskopet" - og det er der jo efterhånden tradition for
ved nytårstid - så må det allerførst erkendes, at den økonomiske situation ikke er særlig
lystelig lige i øjeblikket. Det, vi oplever i denne tid, er et nyt eksempel på, hvor følsomt det
moderne samfund er. Jeg tænker ikke specielt på vort samfund, hverken det danske eller
den del af det, Philips-selskaberne
i Danmark udgør. Ikke mindst i økonomisk henseende
eksisterer der en meget større sammenhæng og gensidig afhængighed. Når der sker indgreb
et sted i den møjsommeligt
tilvejebragte
balance, forplanter slingeren sig let til alle os andre. Det fik vi at mærke midt i november, da England devaluerede pundet. •
Hvis jeg skulle have skrevet d8nne nytårsartikel
inden den 18. november: ville den nok være
kommet til at stå i lysere· toner, end tilfældet bliver nu - og også i lysere toner end den
lille, årlige statusopgørelse
i fjor her i .Phtltskopet".
Optimismen ville i og for sig ikke være begrundet i, at markederne for vore forskellige produkter var blevet væsentligt mindre slidsomt at færdes i end året forud. Vi er stadig ude i
en temmelig hård konkurrence. Når udsigterne for en månedstid siden alligevel tegnede sig
adskilligt
lysere, så var det, fordi de bestræbelser på de indre linier, som vi i fællesskab og
godt samarbejde havde udfoldet i det svundne år, virkelig var begyndt at bære frugt. Vi
havde vundet en indre styrke, som gav gode løfter for den fremtidige udvikling på en række
punkter. Nej, endda ikke bare løfter - der kunne indenfor organisationen
peges på konkrete forbedringer,
som vil udøve deres gunstige virkning såvel på kortere som på længere
sigt. Det gav virkelig grund til optimisme.
Men efter 18. november er der unægtelig vendt op og ned på ikke så helt lidt.
Jeg skal ikke indlade mig på nogen polemik om, hvorvidt det var rigtigt, at vi devaluerede,
eller vi hellere skulle have ladet være. .Philtskopet"
er ikke det rette forum for politiskøkonomiske betragtninger af den art.
Derimod hører det med i en situations-betragtning
som denne at konstatere, hvor dybt devalueringen og dens følger griber ind både i vort daglige arbejde og i vor langsigtede planlægning. Det, der ·er sket, medfører ikke blot en masse besvær for et stort antal medarbejdere, som er beskæftigede
med den aktuelle avance-problematik
i forbindelse
med den
ændrede prissituation og de dermed forbundne nye lovbestemmelser.
Af endnu større format er de problemer, der nu skal tages op påny, fordi hele grundlaget
for vore langtidsplaner
er ændret. Omvurderinger
er nødvendige på næsten alle områder under hensyn til de betydelige forskydninger,
der er sket i konkurrencesituationen.
Det vil sikkert kræve en gennemgribende revision af vor import- og afsætningspolitik.
Så længe vi endnu har de fleste af disse problemer uløste foran os, er det vanskeligt at
danne sig et sikkert overblik over den sandsynlige udvikling
og mulighederne for fremgang
i det kommende år. Desuden ved vi ikke, om det så nogenlunde vil lykkes at fastholde
den økonomiske balance i landet og undgå en for alle skadelig stigning i omkostningsniveauet. På dette har vort selskab kun en såre beskeden indflydelse.
Alt dette er hårde kendsgerninger,
som hverken kan eller skal bortforklares.
Og når en
hel del af det lyssyn, som ville have præget mine vurderinger
før den 18. november, dog
stadig er i behold, så skyldes det heller ikke noget ved de ydre omstændigheder.
Det er
den indre styrke i vor organisation,
som giver mig en sikker tro på, at vi også skal blive
i stand til at finde positive løsninger på de problemer, som tårner sig op foran os - selvom
det nødvendigvis må tage nogen tid.
Forhåbentlig vil det vise sig berettiget også at"udstrække optimismen i så henseende til de
problemer, der fra tid til anden kan opstå på vor egen hjemmefront,
for eksempel nu i forbindelse med fremskaffelse
af tilstrækkelig
megen stabil arbejdskraft
til vor eksportproduktion. Løsningen af disse problemer kræver en helhjertet
indsats fra alle sider. Men jeg
synes også, at viljen til at yde en sådan indsats er kommet til udtryk på mange måder under
vore forsøg i de sidste uger på at få produktionen stabiliseret.
Og så har vi lov at håbe, at
det også nok skal lykkes.
På direktionens
vegne siger jeg derfor alle Philips-medarbejdere
her i Danmark hjertelig tak
for indsatsen i 1967 og ønsker Dem og Deres familier en glædelig jul og et godt nytårl

S. A. WINDELlN
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Philips-Bofa's
stand. Planchen
ser undervisningen før og nu.

på bagvæggen vi-

Et udsnit af Philips Skole Service's stand: Fysiklærere får gennem plancher, arbejdsark etc. hjælp
til undervisningen.

PHILIPS I
UNDERVISNINGEN
Tre tusinde lærere lagde vejen om ad Kolding den 25. og 26. november, hvor 32 levevandører af hjælpemidler
til skoleundervisning viste deres materiale på "Dansk Skoleudstilling".
Philips-Bofa AIS viste på sin stand et sproglaboratorium,
der i flere skoler har hjulpet
eleverne til hurtigere og bedre resultater.
Philips Skole Service deltog med et materiale, der specielt
henvendte sig til fysiklærere.
Såvel Finn Henningsen fra Philips-Bofa
AIS
som C. C. Fussing fra Philips Skole Service
er overbeviste
om, at udstillingen
var en
succes - både for lærerne og for de deltagende firmaer.

25 års jubilæum
Overekspedient
Sv. Christiansen,
Philips
Lampe AIS, Arhus-afdelingen,
kan den 20.
januar fejre sit 25-års jubilæum.

Fra de gode gamle dage:

KOM. ~fILcrAMAGER FØR PHILIPS
- Vi kendte allesammen
hinanden og
havde et dejligt sammenhold,
fortæller
overassistent
Arthur Jensen,
der med
særlig glæde tænker tilbage på sin tid
på A. P. Hansens maskinsnedkeri i Hvidovre, den nuværende fjernsynsfabrik.
I
årets sidste artikel om de gode, gamle
dage skal vi tilbage til 1933, ja endda
lidt længere •••

Vi er på besøg i "Halsskov-bygningen"
i
Jenagade.
(Om denne bygnings gådefulde
navn se artiklen:
"Skal
vi løse navnegåder?").
I postafdelingen,
som Arthur Jensen leder, er der en god udsigt over området. Lige overfor ligger nogle savtakkede,
lave bygninger. Arthur Jensen peger på dem
og begynder så at fortælle:
- Det startede egentlig derovre i 1928. Denne bygning dannede rammen om kunstsilkespoleriet
Courtaulds
Ltd., hvor jeg var ansat på kontoret og senere som lagerforvalter, indtil jeg fem år senere pludselig stod
på gaden, fordi firmaet
ophørte. Det var
ikke let at få arbejde i de år, men jeg var
heldig og blev ansat i Dansk Alfa Lava!.
Nogle måneder senere ringede nu afdøde
varmemester
Harald Petersen og foreslog,
at jeg skulle komme tilbage til Strand lodsvej, hvor Philips havde begyndt sin lampeproduktion.
•
-Selvom
min uddannelse gik mere i kontormæssig retning, slog jeg til, for 25 kr. mere
om måneden var mange penge. Jeg begyndte
som undermester,
lærte at smelte glas og
passede fire stelmaski-ner. Da der var gået
et par år, blev de erstattet af automatiserede maskiner, hvorpå jeg i radioafdelingen
kørte et bånd med modtageren 215 sammen
med et hold dygtige og flinke piger.
Grønne af kyllingefoder
Tiden omkring
anden verdenskrig
bragte
mange problemer af kvalitetsmæssig
karakter. Salget gik godt. Der udvidedes
med
nye bygninger, og der dannedes nye afdelinger. I 1947 kom Arthur Jensen til forkalkulations-afdelingen,
der ligesom
andre
hjælpeafdelinger
dannede grundlag for en
bedre og mere rationel produktion.
Det var også i den per+ode, Philips producerede kyllingefoder.
Vitaminiseringen
af Deltafor- og Philifor-produktet
i B-bygningen betød for omgivelserne,
at fint, grønt støv lagde sig overalt, hvad mange syntes var vældig morsomt. Blot ikke de to i kalkulationsafdelingen, der var så "heldige" at have kon-

Halsskov-bygningen

tor lige op til Philifor-produktionen.
De var
grønne over hele kroppen.
- Efter nogle år i metalvareafdelingen
på
den nye 3. sal skete det mest afgørende
vendepunkt
i min Philips tilværelse,
fortsætter Arthur Jensen. Jeg kom med en dags
varsel ud til A. P. Hansens maskinsnedkeri
i Hvidovre,
idet den daværende bogholder
havde haft dykkersyge.
Nu begyndte en ny
og meget interessant
periode.
Fabrikken
kørte ret selvstændfgt,
og den klarede sig
uden ret mange af de nymodens metoder,
der da var ved at trænge igennem på det
regnskabstekniske
område.

Arthur Jensen i postafdelingen
i Jenagade.
I
baggrunden ligger de lave, savtakkede bygninger,
hvor han fik sin start i del daværende kunstsilkespoleri, Courtaulds Ud.

Ene hane i kurven. Arthur Jensen nyder solen i
en frokostpause
i sommeren 1948 sammen med
nogle kvindelige kolleger.

før tredie

etage blev bygget på.

Det var meget afvekslende, idet vi selv varetog alle de funktioner,
der forekom på en
sådan fabrik. Jeg syntes, det var både billigt, hurtigt og effektivt, men set med manges øjne sikkert primitivt.

Hjælpsomheden skabte et godt forhold
- Jeg er nu tres år. Mine 34 år hos Philips
har været meget omskiftelige,
men jeg føler,
at jeg har lært noget hele tiden. Jeg har været mest glad for at arbejde i den mindre virksomhed, hvor alle kendte hinanden.
Hjælpsomheden
kollegerne
imellem
skabte
et godt forhold, og ud af det voksede et særligt sammenhold og en dejlig glæde ved at
være med i arbejdet. Jeg mindes endnu de
utallige,
gode skovture, familiefester,
sektionsfester
o.s.v., vi holdt i de gode, gamle
dage.
Jeg kan godt forstå, slutter Arthur Jensen,
at helt de samme forhold ikke kan skabes på
en stor fabrik, hvor også problemerne løber
på samlebånd. Derfor vil De kunne forstå, at
jeg var særlig glad for at være i det lille
firma i de år, da Philips voksede sig stor.
Men naturligvis
er den vækst, som er foregået i disse år, kommet os allesammen tilgode på andre måder. Det er den, der gør
det muligt for os, når vi mindes de gode,
gamle dage, samtidig med fortrøstning
at se
fremtiden i møde.

- VI TRÆNGER TIL EN OPKVIKKER, siger frk. Guri Sølyst (til venstre) til V. Simonsen under PAP's
andespil.
Spændingen om de eftertragtede
ekstragevinster
er endnu ikke udløst, og fru Ella Andersen,
Ebbe Nielsen og fru Ostara Brandt venter på, at næste spil skal begynde. Frk. Pia Vang (til højre) håber på en gevinst. Andespillet
fredag den 8. december blev en hyggelig fest, hvor dansen gik til langt
over midnat.

SKAL VI LØSE NAVNE-GADER?
De kan sikkert selv finde ud af, hvorfor sportsredaktøren i Danmarks Radio, Gunnar Jansen, har
fået NU som mellemnavn.
Men De ved måske ikke,
hvordan visse betegnelser,
der bruges i vor Philips-hverdag,
er opstået. Det vil .Phlltskopet"
forsøge at råde bod på ved at løse nogle' af de
mange gåder. De kan selv bestemme,
hvilke vi
skal tage fat på, hvis De lægger spørgsmål
i en
intern kuvert til os.

Halsskov-bygningen
Det første spørgsmål stiller vi selv, idet vi
i serntalen med Arthur Jensen snakkede om
"Halsskov-bygningen"
- og da fik lyst til at
vide, hvor det navn kom fra.
I 1958 opførtes den nye admininstrations-,
laboratorieog kantinebygning
i Jenagade.
Ved rejsegildet redegjorde Hans Rasmussen
for visse tekniske detailler, og nærmest som
en kuriositet nævnte han, at bygningen havde samme mål som den netop søsatte Storebæltsfærge Halvsskov, 103 X 15 meter. Ydermere var både færgen og bygningen på to
dæk. Lige siden har bygningen i daglig tale
kun heddet "Halsskov"
- og ikke det korrekte, men noget mere triste, bygning "E".
Ja, ja - det er rigtigt nok. De er allerede
ved at fortælle, at den er på tre etager. Det
er den nu, for i. 1962 blev forholdene
for
små og trange. Salgsafdelingerne
for radio,
fjernsyn og forstærkere
flyttede fra Industrigården til Jenagade, for at hele Philips Radio A/S kunne være samlet under eet tag.
De flyttede ind på den nye tredie etage sammen med debitorbogholderiet.
I foråret kom
endvidere
salgsog produktafdeling
fra
Philips El-apparat til.
Besætningen på Statsbanernes
Halsskov er
35 personer. Vor egen er på 182, men ved
frokosttid
kommer der yderligere
663 fra
andre dele af Jenagade-komplekset.
Og mon
ikke alle 845 synes, at Halsskov er et godt
skiv?

JULEMANDEN
FØLGER MED TIDEN: PPR holdt
julefest
for børnene lørdag den 9. december,
og
stor var glæden, da julemandeh
kom farende
i
raketten .Phltlbums" . Efter at have omkredse! juletræet et par gange, steg julemanden - Erik Hornsleth - ud af raketten, og han underholdt børnene
med sange og julelege.
Der var som sædvanlig
flotte julegaver,
og festen sluttede med det traditionelle talentshow.

NU SKAL VI SNART HAVE GAVER: Julemanden
underhold!
børnene ved julefesten
søndag den 10.
december. Det var Kvindernes
Klub, der var værter for 300 børn, og stor var glæden over de flotte
gaver, børnene fik. Mens forældrene
hyggede sig
ved kaffebordene,
fik børnene is og sodavand.

Sætternissen kommer med nytårsgaver .. !
vegne - til de læsere, der finder mindst tre
trykfejl. Når De har streget dem under, hvor
de findes i bladet, sendes hele bladet til
.Phlltskopet'ts
redaktion, så vi har det senest
torsdag den 4. januar kl. 12.
Nedenstående rubrik skal være udfyldt med
Deres navn og afdelingsbetegnelse.
(Helst
med blokbogstaverl).
Ønsker De bladet tilbage efter lodtrækningen, sætter De et kryds
i det dertil beregnede felt.
Sætternissen
og "Philiskopet"
ønsker Dem
en glædelig hjul - og god fornøjelse med opgavenl
Som alle andre nisser har sætternissen
også travlt op til jul. Derfor er der sluppet
nogle trykfejl med i dette nummer af "Ph iliskopet", og for at gøre det godt igen, købte
nissen ti gavekort til personalebutikken.
Der
er et, som lyder på 100 kroner, et andet på
50 kroner og otte på hver 25 kroner.
Disse gavekort uddeler vi - på sætternissens

Navn
Afdeling
Jeg ønsker bladet retur
(Sæt i så fald kryds her)

D

Mateussen nu på 9. år ansat hos Philips i
Eindhoven som ~I,er.
fti.nl er tredie generation hos Philips. Af familien arbejder nu
foruden faderen tre brødre og to svogre samme sted.

Telefoner til Irans olie
Philips Telekommunikation
har gjort sit til,
at afstandene i Iran ikke føles så store mere. Over en afstand som fra London til Tripolis er der etableret
en mikrobølgekæde,
der sætter de rige iranske oliefelter
i forbindelse med hinanden pr. telefon, og som
tillige varetager fjernkontrol
med olieledningerne.
Philips fik denne ordre i skarp konkurrence
med verdens største elektroniske
selskaber,
og kontrakten lyder på omkring 90 millioner
koner.

Hans H. Olsen (til venstre)
mindes oplevelserne i 1945.

og Piet

Mateussen

FRA RUIN
TI L PARADIS
- Det er ikke meget, jeg husker fra mine
første uger i Danmark, men indtrykket af, at
jeg kom fra ruiner til paradis, står klart i
min erindring, siger Piet Mateussen, der som
en lO-års gut kom til Danmark fra Holland
umiddelbart efter den anden verdenskrig.
En af de sidste dage i november sad han på
underdirektør
Hans H. Olsens kontor i Philips Radio AIS og fortalte "Philiskopet"
om
sine oplevelser.
Holland var på mange måder hårdt ramt efter de fem år, og herhjemme blev der gennem Hollandshjælpen
sendt meget tøj derned. Mange Philips-medarbejdere,
der nu
hører til de lidt ældre, har været med til at
køre rundt i byen efter brugt tøj! En anden
del af den hjælp, vi kunne yde, var at tage
imod børnene fra Holland, og et af disse
var den 1O-årige Piet, der sulten og underernæret kom hertil. Han fik sit plejehjem i
Roskilde hos Hans H. Olsens forældre.
I Roskilde kom han ret hurtigt til hægterne,
men det var svært at omstille sig til de gode
forhold her. I Holland havde det været næsten nødvendigt for at opretholde
livet at
stjæle brød og penge. Det var svært at holde
op med 'gen og skabte visse problemer ligesom dengang Piet efter at have lært at cykle
altid benyttede fortovene - for det plejede
man jo i Holland. En dag var der dog ved
at opstå en alvorlig kurre på tråden mellem
Piet og Olsen senior. Til forhistorien
hører,
at hr. Olsen havde en skotøjsforretning
og
endvidere, at Piet havde lært at bande på
dansk, hvad hans kammerater i den katolske
skole syntes lød helt fantastisk morsomt. En
dag stod nonnen, som ledede skolen, inde
i forretningen.
- Hvis Piet ikke holder op
med at bande, så køber skolen sit. fodtøj
andre steder, sagde hun.
Efter nogle måneders ophold gik turen hjem
til Eindhoven igen, men i 1947 genså han
Roskilde i en sommerferie,
og i årene, der
fulgte, opretholdt
han kontakten med Danmark gennem Hans H. Olsen, der jo ofte aflagde besøg i Eindhoven.
Efter et længere ophold i Australien er Piet

PHILIPS FILM I TVA
TVA's "Set og Sagt" bragte mandag den 27.
november en skildring
fra flere virksomheder, der har opmærksomheden
henledt på
rette arbejdsstillinger.
Et væsentligt
indslag
i reportagen var Philips-filmen
"Optimum",
der blandt andet er optaget på fabrikken
i
Jenagade, og som tidligere
har været vist
for medarbejdere samme sted.

SPORTEN
SKVITE-SKUFFELSE
Haagensen sikrede sig dog en sølvske
Philips skytteafdeling
havde anmeldt 10 skytter til KFIU's årlige handicapstævne
søndag
den 5. november. For at deltage i holdkonkurrencen skulle der i år stilles med 8 skytter. Der kom imidlertid kun 5, hvorfor holdet
udgik. I de individuelle
konkurrencer
blev
K. Haagensen bedste Philips-skytte
med 188
points, der efter handicap gav et resultat på
195,6. Det strakte til en sjette-plads a point
med nummer 7, men der var kun 5 præmier.

Det lykkedes dog Haagensen at sikre sig en
sølvske i en 5-skudsserie på 48 points.
Pokalmatch med B&W
Den årlige pokalmatch med B&W var imødeset med en vis spænding, for ganske vist
havde vore modstandere
vundet 5 af de 6
tidligere kampe, men det kunne da være, at
heldet var med os denne gang. Det var
heldet ikke. Matchen foregik onsdag den 22.
november i Jenagade, hvor 9 mand fra hvert
hold gjorde
deres bedste.
Bedste B&Wskytte blev Willy Jensen med 139 points, og
bedste af vore var Aage Bock med 141
points. Resultatet, der fremkommer
ved at
lægge de 7 bedste pointtal sammen, blev det
for B&W glædelige,
at de vandt med 946
points mod Philips' 930 points. Begge resultater er lavere end tidligere
år. B&W-skytterne var trætte, og vi havde flere nye skytter med - og vi havde en rigtig "off-day".
VORE BRIDGESPILLERE I
MESTER RÆKKE- TURNERING
To par fra bridgeafdelingen
har kvalificeret
sig til mesterrækken
i KFIU's parturnering.
De dygtige spillere er Ernst Pedersen-Knud
Leth Rasmussen og Birthe Othmar-B. Frandsen. I B-rækken deltager
B. Henriksen-B.
Matthissen, mens Sv. Rasmussen og frue og
Poul Hansen-G.
Rummelhoff
spiller
i Crækken.
I vor hjemlige parturnering
over otte aftener vandt Ernst Pedersen-Knud
Leth Rasmussen stort med 1655 points. Nummer to
blev Birthe Othmar-Leif
Egeskjold med 1433
points i skarp konkurrence med Grethe Rummelhoff-E.
Othmar, der besatte en tredieplads med 1431 points.
17 nye spillere er for første gang ved at
spille turnering. Det sker i en juleturnering,
der begyndte den 3. december. I de tre forudgående efterårsmåneder
har de fået undervisning af Goren-Iærer
Ib Lundbye.
I KFIU's holdturnering
deltager bridgeafdelingen med et hold i B-rækken. Det består
af Birthe Othmar, Knud Leth Rasmussen,
Poul Hansen og G. Rummelhoff.
Efter tre
kampe ligger holdet på en andenplads efter
Ministeriernes
Idræts Forening, MIF.
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