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I deHe nummer af "Phlllskopet" er indlagt regnskab
med kommentarer for
PhilipsIndustri,ogHandelsAls

13. ÅRGANG

DIREKTØR S. A. WINDELlN
BESTYRELSENS FORMAND

Fra de gode gamle dage:

MED PHILIPS I GRÆNSELANDET
Der er rart at være her i Odense, men hjertet
hænger stadig ved Haderslev,
siger Edvin
Petersen, som snart har 40 Philips-år bag sig
Salget af Philips-produkter i Danmark foregik i den første tid fra Aktieselskabet Axel Schou.
Der var afdelinger flere steder i landet; en af dem lå i Haderslev, hvor Edvin Petersen var
lagerforvalter fra 1928, til afdelingen blev nedlagt i 1952. Derefter kom han til Odenseafdelingen, og her besøgte vi ham forleden for at høre om gamle dage i vor sydligste filial.
kun et par måneder, før jeg blev sendt til
Silkeborg som vikar, og en søndag formiddag
blev jeg kaldt hen på hotel Dania, hvor direktør Sommerfeldt og frue inviterede på fro-

På det bestyrelsesmøde,
der blev afholdt
efter generalforsamlingen
tirsdag
den 19.
marts i Philips
Industri
og Handels AIS,
meddelte direktør. N. B. Sommerfeldt,
at han
nu ønskede at træde tilbage fra formandsposten, som han har beklædt siden 1949. Direktør Sommerfeldt
vil dog bevare sit sæde
i bestyrelsen,
der konstituerede
sig med
direktør
S. A. Windelin
som formand
og
direktør Max Poulsen som næstformand.

kost. Her fik jeg den glædelige meddelelse,
at nu skulle jeg til Haderslev.
Hvordan var afdelingen i Haderslev?
(fortsættes

side 2)

REKORD-BELØNNINGER TIL TO FOR GOD IDE
Freddy Rasmussen og Peter Hiibschmann fik
tilsammen 3.600 kroner for et idekasseforslag om destruktion af papiraffald.

Lagerforvalter
Edvin
Odense-aldel ing.

Petersen

Philips

Lampe's

I 1920 red kong Christian X over den gamle
grænse for at symbolisere,
at nu kom Sønderjylland hjem til Danmark igen. Det var en
festdag uden lige, som endnu står klart i
erindringen hos mange sønderjyder.
Samme dag flyttede familien
Petersen fra
København til Haderslev, hvortil Edvin Petersens far havde søgt forflyttelse.
Familien
fik en nær og stærk tilknytning
til grænselandet og specielt til Haderslev, men rent
økonomisk var vilkårene ikke de bedste, og
efter at have gået ledig nogen tid tog Edvin
Petersen til København.
Blev antaget af kaptajnen
Her gik turen til Studiestræde, hvor AIS Axel
Schou havde domicil. Han blev modtaget af
ingeniørkaptajn,
direktør N. B. Sommerfeldt.
Det var den 1. august 1928. Lønnen var 150
kroner om måneden. 44 kroner betaltes for
kost på et pensionat. Endnu fornemmes smagen af sigtebrød med margarine ..
- Var De tilfreds; nu De havde fået arbejde?
- Jeg var led og ked af at være i København
og længtes tilbage til Jylland. Der gik dog

I mange år har det været et stort problem
at få fjernet det affald af papir, pap etc.,
der kommer fra de mange afdelinger i Jenagade. Til at begynde med blev det hældt i
en papirpresse
og derpå solgt i baller. Det
tog lang tid og dækkede efterhånden
ikke
de omkostninger,
det påførte ejendomsafdelingen, så i flere år har en skraldevogn hver
dag kørt et læs affald på lossepladsen.
Det var Peter Hubschmann,
der stod for
dette. arbejde, og han havde en ide om, at
det måtte kunne klares lettere. Han talte

Underdirektør
C. Hermann overrækker
og Freddy Rasmussen (th).

de store

med Freddy Rasmussen fra ejendomsafdelingen, der spekulerede på den tekniske side
af sagen og fandt løsningen:
Under Halsskov-bygningen
står to kedler fra gammel
tid, der ikke benyttes, og som er for kostbare at få fjernet. Her kunne affaldet brændes.
Derpå gik forslaget videre, og mandag den
11. marts udbetaltes den hidtil største belønning i idekassens historie, ialt 3.600 kroner, til Peter Hubschrnann for ideen og/ til
Freddy Rasmussen for udformningen
af de
tekniske detailler.
En og anden kan måske af dette lade sig inspirere til at finde en let og praktisk løsning på et problem, der i nogen tid har drillet en selv eller andre.

belønninger

lor

idåkasse-forslaqet

til Peter Hiibschmann
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NY BILLEDBANDOPTAGER
pA "AV"-UDSTILLlNG
På AV-udstillingen
på Danmarks Lærerhøjskole i begyndelsen af marts vistes mange
nye audio-visuelle
hjælpemidler
til brug i
undervisningen.
Philips Skole Service præsenterede
på sin
stand blandt andet .Practronlcs " til fysikundervisningen,
og på Philips Bofa's stand
samlede interessen blandt de besøgende sig
om tre nyheder.
l. En ny bi Iledbåndoptager,
der kun vejer
22 kg, og som spiller 70 minutter på et
540 meters bånd. Ben kan sættes i forbindelse med en normal TV-modtager og
koster ca. 12.000 kroner.
2. Et fuldautomatisk
mini-kompakt
TV-kamera til ca. 3.000 kroner, der kun vejer
3,9 kg og måler 14Xl0X23
cm.
3. En Eidophor-projektor,
der kan vise TVudsendelser
og billedbåndoptagelser
på
skærme op til 100 m2 i størrelse. De billeder, der ses bag speakeren i TV-A, projiceres op af en Eidophor, og De kan
sikkert også huske Eidophor-skærmene
på Rådhuspladsen
ved Københavns 800
års jubilæum.
Eidophor-projektoren
koster ca. 300.000 kroner.

MED PHILIPS I GRÆNSELANDET
ci\.:n·

:..)-1 (fortsat

fra side 1)

- Vi havde til huse i en 4-værelsers
lejlighed på hovedgaden, Nørregade 40. Da jeg
startede den l. november 1928, var vi fire
personer. Herfra skete salget af alle former
for installationsartikler
til forhandlerne
i
Sønderjylland, og nogen tid efter udvidede vi
med et serviceværksted
i kælderen. Jeg husker, at Hakon Iversen, der nu er hos Dansk
Røntgen-Teknik, tog sig af den side af forretningen en overgang.
Der manglede ti batterier
- Kan De mærke en forskel på de tider og
1968?
- Ah ja. Vi fyrede i kakkelovn på lageret,
og alligevel var der altid koldt derude. Jeg
mindes også, at vi havde toilet i gården, og
det var ikke særlig behageligt. Vi klagede
vor nød til direktør Max Poulsen, og efter en
samtale med husets ejer, en tysk læge, blev
de sanitære forhold bragt i orden. En anden
ting, jeg husker nøje, er optællingsbogen.
Vi
skulle selvfølgelig tælle lageret op med visse
mellemrum,
og det stemte altid. Eller næsten altid. Engang da vi fik optælingsbogen
tilbage fra hovedkontoret,
var der gjort en
bemærkning ud for batterierne. Der manglede ti stykker. Bemærkningen
lød: "Meget
beklageligt. P. M." Direktør P. Mikkelsen ville forebygge, at noget sådant skulle gentage
sig.
Den første lysnetmodtager
- De solgte også radiomodtagere?
- I de første år var det udelukkende batteridrevne radioapparater,
der solgtes, og jeg
husker endnu i dag, dengang "den unge Sommerfeldt"
(vor tidligere adm. direktør) kom
ned og præsenterede
,,2511" - den første
lysnetmodtager.
Vi var ved at gå bagover af
forbløffelse.
Det er der nok ingen, der kan
forstå i dag.
- Mærkede De nogen spænding i grænselandet i årene efter genforeningen?
- Nej, det gik stille og roligt. Det kan vi derimod ikke sige om den anden verdenskrig.
Den 9. april 1940 mødte vi om morgenen,
men vi lukkede omgående, og dagen efter
fik vi instruktion
fra direktør P. Mikkelsen
om forsvarlig
mørkelægning.
For afdelingen

I 1930'erne salte man ikke blot en mærkeseddel
på forpakkede
lamper eller radiomodtagere.
De
emballeredes
ofte i trækasser med masser af træuld. Et opslag på væggen lød: "Henlæg al brugt
pudsemateriale
i den dertil bestemte, her i lokalet anbragte, lukkede jernbeholder. "

blev det sløje år. Vi havde ikke tilstrækkeligt med varer, selv lamperne blev rationerede. Som hjælp til ny produktion indsamlede
vi for eksempel sokler til lamper.
.
En festlig fødselsdag
- I 1945 blev min fødselsdag alle tiders festdag. Om aftenen blev der pludselig liv i byen,
og alle var glade. Det var den 4. maj. Næste
dag slog vi vinduerne op, så forbipasserende
kunne høre kongens tale i anledning af befrielsen, og folk stod stille udenfor, grebne
af begivenheden.
- Hvad skete der med Haderslev-afdelingen?
- Vi fik et brev i 1951. Det er noget af det
sørgeligste, jeg har læst. Det var meddelelsen om, at A/S Axel Schou ophørte som elgrossist. Der skulle rationaliseres,
og det betød, at afdelingen måtte lukke. Jeg ringede
til København for at høre, om det nu også
var nødvendigt. Mon der ikke kunne blive
bare en lillebitte
afdeling tilbage med mig
som eneste mand? Jeg vidste vel på forhånd, at det kunne ikke lade sig gøre, men
et gammelt træ plantes ikke om uden videre.
Fra Sønderjylland til Fyn
- De flyttede så her til Odense?
- I 1952 overførtes varelageret
til Odense-

Axel Schou's en gros-lager
på Nørregade
i Haderslev på befrielsesdagen
standsede op for at høre kong Christian X's tale til det danske folk.

1945, da forbipasserende

afdelingen,
og jeg -fik tilbud om at flytte
med. Vi overvejede længe, før vi bestemte
os. Efter at have boet her i Odense i seksten
år, synes vi, at her er rart at være, og vi bor
dejligt i digterkvarteret
ude nær Odense å og
Fruens Bøge skov. Men når den tid kommer,
da jeg går på pension, vil det måske vise sig,
at vore hjerter stadig hænger ved Haderslev.
Vi kender stadig mange mennesker fra den
tid, da Aktieselskabet
Axel Schou lå i Nørregade, og på sin egen vis var med til at give
Sønderjylland
et Philips-præg.

NY FORMAND

I PAP

Ved PAPs generalforsamling
den 27. februar
valgtes C. C. Fussing til foreningens nye formand. Han efterfølger
B. Klemvig, der ønskede at trække sig tilbage efter fire år på
formandsposten.
B. Klemvig og K. Rosendahl valgtes som bestyrelsesmedlemmer
med P. Laudrup og E.
Aagesen som suppleanter.

En af de vordende børnehavelærerinder
greb straks mikrofonen for at få en udtalelse af bestyrelsens
formand, viceborgmester
Torkifd Feldvoss, og forstanderen,
cand. psych. N. J. Bisgaard (th).

GAVER FRA PHILIPS

OG

FÆLLESKLUBBEN

TIL

BØRNEHAVESEMINARIUM
Tårnby Børnehaveseminarium
er Danmarks
største, og det blev til på rekordtid. Da lærere og elever tog seminariet
i brug for
nogle måneder siden, var der mange detail-

PAPs bestyrelse mødtes dagen efter generalforsamlingen til konstituering.
Her ses fra venstre
næstformanden
K. Rosendahl, formanden
C. C.
Fussing, J. Britze, sekretæren frk. K. C. Jeppesen
samt kassereren B. Klemvig.

Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse
kunne ikke vedtages endeligt på grund af
et for beskedent fremmøde, men en vejledende afstemning
viste et klart flertal for
forhøjelsen.
(Den blev endelig vedtaget på
en ekstraordinær
generalforsamling
den 20.
marts.)
Der var flere punkter
fremme
til debat
under "eventuelt",
for eksempel personalekøb og helbredsundersøgelser.
Det blev også diskuteret,
hvorvidt
andespillet
skulle
holdes som familiefest.
Bestyrelsen ønskede
en vejledende afstemning herom, og den viste tydeligt, at denne særlige aften fortsat
ønskes holdt under de traditionelle
former.

helt til kl. et nat. Der var først middag med
alt, hvad dertil hører, og der var dans i
mødelokale C, kun afbrudt af natmad.
Under generalforsamlingen
blev der dog også tid til at tænke på det lidt mere saglige,
hvor V. Falck havde "dirigentklokken".
Kontingentforhøjelsen
blev debatteret livligt, men
alle gik til sidst ind for forhøjelsen
på en
krone pr. måned.
Næstformanden
V. K. Nyberg, og bestyrelsesmedlemmerne
Per Bruhn og John Møller
genvalgtes, og Jette Bartholin og Egon Nielsen valgtes som bestyrelsessuppleanter.
I marketenderi udvalget indvalgtes
Poul A.
Hansen, afd. KB, og Per Lemser, LAB.
Selve generalforsamlingen
sluttede på munter vis med udtrækning af et lotteri.

i PPL
Forslaget
om kontingentforhøjelse
havde
ikke bevæget flere end fjorten medlemmer
af PPLs personaleforening
til at give møde
ved generalforsamlingen
den 28. februar.
Dermed var forsamlingen
ikke beslutningsdygtig, og bestyrelsen overvejer nu, om den
skal indkalde til ekstraordinær
generalforsamling for at få forhøjelsen godkendt.
Mette Kyhl kunne ikke genvælges til bestyrelsen, da hun er medlem af PAP. I hendes
sted valgtes Annelise Laumann, og som suppleant valgtes Willy Elkjær.

På Danmarks Lærerhøjskole
i Emdrup er der
hvert år et kursus for fysiklærere.
Emnet
"lyskilder"
indtager en fremtrædende
plads
på kursusplanen,
og der sluttes af med et
besøg hos Philips Lampe, hvor de forskellige
former for lyskilder bliver demonstreret.
I år aflagde man tillige besøg i foredragssalen på Prags Boulevard, hvor Philips Skole
Service bI. a. demonstrerede
farve-TV.

NY PHILISHAVE 3

KONTINGENTET

PPR benyttede generalforsamlingen
den 23.
februar som en anledning til at feste, endda

Fysiklærerne
i Philips Lampe's demonstrationslokale. Overlærer Runge (tv) forestår fysikundervisningen på Danmarks Lærerhøjskole.

FYSIKLÆRERE PA BESØG

Nyt bestyrelsesmedlem

PPR FORHBJER

ler, som skulle bringes i orden. Det var
ikke dem allesammen,
man havde bevillinger til, men seminariet
har en initiativrig
ledelse, som forstår at begejstre andre for
sagen. Fra Philips modtog institutionen
en
gave i form af hjælpemidler
til undervisningen. Den bestod af en TV- og en radiomodtager, en båndoptager
og en grammofon. Desuden overrakte Sv. Loft og fru Anna
Kristensen
på Fællesklubbens
vegne
en
transportabel
båndoptager.

Under generalforsamlingens
slutning var PPR-formanden Erik Hornsleth af og til i "høj søgang".
Men vognen kom hurtigt ind på det relle spor.

Philips Elapparat har netop bragt .Phllishave
3 Special"
på markedet. Den adskiller
sig
fra de luxe-versionen
ved ikke at være forsynet med hårtrimmer
og afbryder. Derved
spares 23 kroner, og den vejledende forbrugerpris er 125 kroner.

KØLESKABE

UDEN RIM

Har De nogen sinde tænkt over, hvordan det
f~les at opholde sig i et rum med 25-30 %
fugtighed?
Det føles meget tørtl Man rynker panden og har det slet ikke rart - det
samme gælder for en bøf. Fra 1. marts er
bøffens problem klaret.
Philips Elapparat lancerer et nyt køle-fryseskab. Nyheden i skabet er et indbygget klimaanlæg (den våde væg). Det giver en fuldautomatisk
kontrol med luftfugtigheden
på
60-70 %, hvor den i alle andre skabe er
25-30 %. En anden fordel for husmoderen
er, at køleskabsdelen aldrig skal afrimes og
fryseboksen kun 1-2 gange om året. Endelig
må det nævnes, at alle kølerør er indbygget
i skabets væg, så der er en mere effektiv
udnyttelse af pladsen.
Køle-fryseskabene
leveres i to størrelser:
190 liter køleskab plus 40 liter dybfryser
samt 230 liter køleskab plus 50 liter dybfryser. De vejledende forbrugerpriser
er 1248
kr. og 1398 kr. Gå op og se nyheden i demonstrationslokalet.
De er velkommen.
Når bøffens problem er klaret, er der måske
en grund mindre til at rynke panden.

Den nyoprettede
motionsafdeling
har to aftener i marts haft besøg af Aksel Bjerregaard,
der er professionel
instruktør.
Her hjælper han Ruth Skytte ved vibratoren,
mens Johs. Jørgensen spurter af sted
på ergometercyklen.
Erling Kjær træner energisk i romaskinen,
og Sv. E. Christensen
tager sin motion
med løftestangen.
Der var tres deltagere til den første instruktion saften.

Motionsafdelingen

:

VIL DE OGS! HA' DET
GODT MED DEM SELV?
Bliver De meget forpustet efter en lang trappe?
Mat i knæene efter at have jaget hen ad fortovet
et kvarter eller to?
Har De oplevet det ubehagelige ved en unormal
træthed efter en lang arbejdsdag?
Ved De, at overvægt og dårlig blodcirkulation
blandt andet skyldes mangel på motion?

Et køleskab uden køleelement!
Ja, men kun tilsyneladende.
I de nye køle-fryseskabe
fra Philips
Elapparat
er køleelementerne
indbygget
i skabsvæggen. Det betyder højere fugtighedsgrad
i skabet, konstant temperatur
og automatisk
afrimning
samt bedre udnyttelse
af rumindholdet.

BORTLODNING I KUNSTFORENINGEN
Den årlige generalforsamling
i Kunstforeningen er fastsat ti I torsdag den 25. april kl. 20.
Kunstforeningens
medlemmer mødes i foredragssalen på Industrigården,
hvor den nye
formand for Statens Kunstfond, Preben Willmann, vil tale om kunstfondens arbejde. Et
andet af aftenens punkter er bortlodningen
af de indkøbte kunstværker,
som altid imødeses med stor spænding.

25 ARS JUBILÆUM
Underdirektør
J. Skelbæk kan mandag den
1. april fejre sit 25 års jubilæum.
Dagen
markeres med en reception kl. 10-12 i Jenagade 22, mødelokale C.
Samme dag kan også røntgentekniker
P.
Hansen, Dansk Røntgen-Teknik A/S, fejre sit
25 års jubilæum, og der er i den anledning
reception kl. 10.30-12.00
på Ole Nielsensvej 25.

Hvis De må sige ja til spørgsmålene i dette
lille "vers", er den nystartede motionsafdeling måske løsningen for Dem I Motionsafdelingen har til huse på Industrigården,
hvor
træningsrummet
ligger vis a vis terrassen
på tredie sal. Initiativtagernes
kreds er stor,
og det bør nævnes, at det er begrænset, hvor
mange medlemmer der kan optages. De først
tilmeldte har selvfølgelig fortrinsret.
Der trænes i umiddelbar
tilslutning
til arbejdstiden på ugens fem første dage - om
morgenen fra kl. 7 og om aftenen til kl.
18.30. Øvelserne begynder med et opvarmningsprogram.
På de udsendte tilmeldelsesblanketter
bliver
der spurgt, om De ønsker at deltage på
herre-, dame- eller mixed hold samt på
hvilke ugedage og tidspunkter,
De ikke kan
komme. Det er af hensyn til pladsforholdene,
idet den mest effektive træning vil kunne
gennemføres, når holdene højst er på 15-20
personer.
Kontingentet er kr. 3,50 pr. måned - og for
dette beløb får De foruden den indendørs
motion også mulighed for løbeture på Kløvermarken samt en tur under bruseren.
Har De lyst til at dyrke helsemotion, vil Preben Laudrup på lokal 355 gerne høre fra
Dem.

merne med hensyn til hvilke discipliner,
der
bør afstås fra, respektive udføres i begrænset omfang.
Skytteafdelingen :
POKALEN HJEMME!
Philips Skytteafdeling
var den 19. februar
vært ved den årlige pokalmatch med Skandinavisk Motor Co. (SMC). Der mødte otte
skytter fra hver klub. SMC fik 906 points og
Philips 923. Pokalen, der var udsat af Philips, havde vi dermed vundet til ejendom,
idet sejren var hjemført tre gange i træk og
fem gange ialt. SMC udsatte omgående en
ny pokal, og holdene mødes til næste år.
Fastelavns mandag deltog 12 skytter i en
"katteskydning",
hvor det gjaldt om i ti skud
at få hovedet af katten. Det lykkedes kun for
Aage Boch og Thorkild Jørgensen.
Søndag den 3. marts deltog vi med et 5mands hold i M-rækken
i KFIU's unionsmesterskab
på Stad ions skydebaner.
Telefonen vandt med 935 points. Vi blev nr. 5
med 912 points.
Langdistance
Onsdag den 3. april starter udendørs-sæsonen. Der trænes hver onsdag i sommerhalvåret på Kalvebod, ligesom der bliver mulighed for feltskydning
på et par søndagsture
til Jægerspris.
KFIU arrangerer
i begyndelsen af april et kursus over tre aftener for
begyndere, men også rutinerede
kan have
glæde af at deltage. Interesserede
i dette
kursus såvel som i langdistanceskydningen
bedes snarest henvende sig til Kurt Haagensen på lokal 855. Haagensen håber, at også nye skytter vil henvende sig.

Umiddelbart
før redaktionens
slutning erfarer vi, at en motionsafdeling
også vil starte
i Jenagade. Her kan henvendelse ske til Poul
A. Hansen, lokal 546.

P.S.: Efter aftale med bedriftslægen
henstiller motionsafdelingens
ledelse til medlemmer, der lider eller har lidt af fysiske sygdomme, at de melder sig til konsultation
i
sundhedscentret,
før de giver sig i kast med
helsemotionen. _Så vil lægen råde medlem-

Philips-skytterne,
der hjemførte
pokalen til ejendom. Fra venstre: K. Haaqensen, 182 points, Aage
Boch, 190 points, Sv. E. Christensen,
180 points,
Steen Bendixen, 185 points, og Ole Bendixen, 186
points. De er her fotograferet
på skydebanen under Halsskov-bygningen.

PHILIPS

TRYK

