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HUSKAT:
Personalebutikken er lukket
7. juli - 26. juli
(den kollektive fabriksferie).
NR. 5

14. ARGANG

19. JUNI 1969

EINbHOVEN-DIPlOM
TIL DANSK STUDENT
Europakonkurrencen
for unge forskere
og
opfindere sluttede pinselørdag med uddeling
af ti priser og ni diplomer
Afslutningen
af den europæiske konkurrence
1969 for unge forskere og opfindere foregik
pinselørdag i "Evoluon" i Eindhoven. Her var
Danmark repræsenteret
af stud. polyt. Stig
øye og stud. techn. Frank Andersen.
I arrangementet
deltog tillige formanden for
den danske bedømmelseskomite,
professor
L. A. Hyldgaard-Jensen
og direktør,
civilingeniør Egon Hansen.

Efter prisoverrækkelsen
hyldes civilingeniør
Knud Rahbek. Prisvinderen
beder sin frue passe på checken,
og bag dem skimtes sønnen, læge K. O. Rahbek. De applauderende
herrer til højre er professor L. A.
Hyldgaard-Jensen,
rektor Søren Sørensen, rektor Mogens Fog og direktør S. A. Windelin.

DEN STØRSTE GLÆDE I MIT LIV
Da den 77-årige civilingeniør
Knud Rahbek modtog 25.000 kroner
for en videnskabelig
opdagelse fra 1917
- Det rører mig dybt, at Philips Fond har
betænkt mig med denne hædersgave, og jeg
vil -gerne rette en tak fra hjertet til fondsbestyrelsen.
Denne pris er kronen på mit
livsværk og den største glæde i mit liv, sagde den 77-årige civilingeniør
Knud Rahbek
ved prisoverrækkelsen
mandag den 2. juni i
foredragssalen
på Prags Boulevard.
Sammen med nu afdøde civilingeniør
Alfred
Johnsen opdagede Knud Rahbek i 1917 den
effekt, der senere blev kendt af teknikere
verden over som "Johnsen-Rahbek-effekten".
De to forskere havde opdaget, at der kunne
opnås en betydelig forstærkning
af højttalernes lydeffekt ved en særlig anvendelse af
halvledere.
Der var dog ikke tilstrækkeligt
stabile halvledere til rådighed, så de høstede
ikke større udbytte af opdagelsen. Men i det
sidste tiår har den vakt fornyet interesse såvel i U.S.A. som i England, og den synes at
kunne få praktisk anvendelse i dataanlægs
hurtigskrivere.
.
En stor ting Det var professor
ved Danmarks tekniske
Højskole, civilingeniør
L. A. Hyldgaard-Jensen, der motiverede
hædersprisen,
og han
sluttede: - Det er en stor ting at få knyttet
sit navn til en måleenhed, men det er endnu
større at få det knyttet til en effekt. Derved
t'lar man for bestandig indskrevet sit navn i
naturvidenskabens
historie. Det er få danske
naturforskere,
der er nået så vidt, og De,

ingeniør
lykke.

fra "Philips

Fond af 1958"

Rahbek, er en af dem. Hjertelig
(fortsættes

til-

side 2)

Det var professor H. B. G. Casimir, der i sin
egenskab af formand for den_ internationale
bedømmelseskomite,
uddelte de ialt ti priser
og ni diplomer. Han udtalte, at samtlige projekter fra de 42 deltagere fra 14 europæiske
lande havde ligget på et meget højt niveau.
Danmark fik ikke andel i de eftertragtede
studielegater,
men Stig øye moliltog for sit
audio-variometer
det ærefulde "Certificate
of
Distinction"
som en anerkendelse
for sin
indsats.
Den yngste af studielegatvinderne
var den
kun lS-årige skoleelev Bo Ferm fra Gøteborg,
der i tre år havde studeret meteorsten.

DE SIKREDE OS VANDREPOKALEN
Grundlovsdag
startede de 21 danske deltagere
i Philips-sportsstævnet
deres triumftog
med M/S Kong
Olav V. Idrætsforeningens
formand,
V. K. Nyberg (til venstre),
sammen med holdet; Robert Jensen,
Jørgen Graae Jensen, Helge Jeppesen, Torben Nielsen, John Kreutzfeldt,
Hanne Aarup, Preben Lundberg, Erik Hauerberg,
Arne Vestergaard
Hansen, Rita Sørensen, Alfred Sieben, Kurt Olsen, John Bendixen, Max Andreassen,
Erik Fagerstrøm,
Kaj Tølbøll Sørensen, John Mølgaard, Jesper Poulsen, Fritz
C. Nørregaard og Hans Bang. (Se artiklen s. 2).
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DEN STØRSTE GLÆDE I MIT LIV •••
(fortsat fra side 1)

Direktør S. A. Windelin overrakte
derefter
som fondsbestyrelsens
formand Knud Rahbek
checken på 25.000 kroner. - Her i huset er
vi glade for gennem Philips-fondet
at kunne
være med til at hylde en ingeniør og forsker,
hvis indsats spænder fra radioens barndom
ind i computeralderen.
Også Philips har været med i denne udvikling, og det står helt
klart for os, at uden mange begavede forskeres selvstændige arbejde med problemerne,
ville det ikke have været muligt at nå så
langt, som vi er. Tak for Deres indsats og
ildhu - og tillykke med den anerkendelse, De
i så høj grad fortjener.
Repræsentanter for videnskab og
erhvervsliv
I højtideligheden
deltog foruden
ingeniør
Rahbeks nærmeste familie en lang række repræsentanter
for videnskab og erhvervsliv,
bI. a. rektor; professor, dr. techn. E. KnuthWinterfeldt
og professorerne
Georg Bruun,
H. Lottrup Knudsen, Niels Meyer, A. Kjerbye
Nielsen, H. Peulicke og Jørgen Rybner fra
Danmarks
tekniske
Højskole,
direktør,
dr.
techn. N. E. Holmblad, Det Store Nordiske
Telegraf-Selskab,
direktørerne
Erik Petersen
og Leif Christensen, Storno, direktørerne
K.
L. Jensen og P. Binzer, GNT-Automatic,
formanden for Elektronikfabrikantforeningen,
underdirektør
P. C. Beyer, DISA, tidligere teknisk direktør i Danmarks Radio, civilingeniør
Fr. Heegaard, direktør Thorkild Franck, Danmarks teknisk-videnskabelige
Forskningsråd,
overingeniør
G. K. Fr1ilich Hansen, Statens
teknisk-videnskabelige
Fond.
Fra Philips Fond's bestyrelse sås foruden direktør S. A. Windelin og professor
L. A.
Hyldgaard-Jensen,
tillige rektor ved Københavns Universitet,
professor,
dr. med. Mogens Fog, rektor ved Arhus Universitet, professor, dr. phil. Søren Sørensen, direktør Max
Poulsen og direktør Egon Hansen.

DANMARK VANDT GULD I OSLO
De nordiske Philips-idrætsmesterskaber
gik til Danmark,
ejendom efter at have sejret for tredie gang
Det var en stolt formand for idrætsforeningen, der ved hjemkomsten fra sportsstævnet
i Oslo i dagene 5.-8. juni viste vandrepokalen frem. - Vi holdt, hvad jeg lovede i sidste
nummer af "Philiskopet",
nemlig at få pokalen med hjem igen i år, sagde V. K. Nyberg.
- Nu er pokalen vor ejendom, idet vi tre gange i træk har været det bedste nordiske
hold. Både i skak og badminton var vore
spillere suveræne, og vore håndboldspilIere
ydede en god indsats.
De 21 danske Philips-idrætsfolk
sejlede til
Norge med M/S Kong Olav V og mødtes tidligt fredag morgen med deres finske, norske
og svenske kolleger. I stævnet deltog tillige
tre kvindelige
håndboldhold
fra Philips
i
Hamburg, Nefa i Norrk1iping
og Philips i
Oslo til stor glæde for de øvrige spillere,
der fortrinsvis
tilhørte
det såkaldt stærke
køn. De tre damehold deltog dog ikke i den
nordiske turnering.

der hjemførte

vandrepokalen

som

enings 40-års jubilæum, og blandt fødselsdagstalerne var V. K. Nyberg, der bI. a. sagde: - Jeg ønsker tillykke med de 40 år og
siger mange tak for det fuldendte arrangement. For at minde jer om vort besøg har jeg
denne pige med - en Amagerpige i kongelig
porcelain - som symboliserer
den ø, hvor
Phil}ps i Danmark har hjemme.
Til Stockholm i 1971
Sportsstævnerne
holdes hvert andet år, og i
1971 indbyder Stockholm. Det blev allerede
aftalt under stævnet i år, at der næste gang
skal dyste s i bridge, bowling, skydning og
tennis, så der er noget at stile efter for spillerne i disse discipliner.

PH I L I P S - E L E er R OLO G I C A
ER FLYTTET TI L AMAG ER

Vandt i skak over alle tre nationer
Danmarks sejr var overbevisende.
Holdet fik
13 points, Norge blev nr. 2 med 9 points.
Sverige og Finland fik henholdsvis
7 og 4
points.
Ved skakbrættet slog Danmark samtlige tre
konkurrenter
med resultatet 3-2, og rækkefølgen i denne disciplin blev derefter Norge,
Sverige og Finland.
Vi vandt over Sverige i håndbold
Der var stor spænding om håndboldresultaterne, specielt fordi det på forhånd var oplyst, at Sverige mødte med et meget stærkt
hold. Vore spillere forstod dog at forsvare
de rød-hvide farver og vandt 23-10. Mod Finland blev resultatet 26-11 i var favør, men
det blevet nederlag til værterne i Norge med
9-13.

Fuldmægtig John Petersen fra ejendomsforvaltningen har stået for istandsættelsen af de nye lokaler
og er her på inspektion, mens fru Berit Lausen og
afdelingschef Troels Wolff sørger for, at afdelingen
arbejder videre, selvom
der flyttes.

Danmark vandt alle 18 badmintonkampe
I kampen om badminton-mesterskaberne
var
danskerne suveræne og vandt alle 18 kampe, endda så fint, at der kun i en af kampene blev afgivet et sæt. Resultaterne taler
for sig selv: Danmark 18, Sverige 12, Finland
3, Norge 3. Hanne Aarup og Hans Bang fik
hver et tinfad som individuel præmie.
Et udsnit af deltagerne
i højtideligheden,
mens
professor L. A. Hyldgaard-Jensen
motiverer hædersgaven. På 1. række direktør S. A. Windelin
og rektor E. Knuth-Winterfeldt.
På næste række
direktør Max Poulsen, direktør Egon Hansen og
civilingeniør
Rahbeks
familie,
provisor
Henry
Eckardt og frue samt læge Knud Otto Rahbek og
frue.

Direktør
tillykke.

Max Poulsen ønsker den hædrede forsker

Spændingen, om hvilket land der vandt, udløstes lørdag aften under en festbanket med
150 deltagere på "Shippingklubben " i Oslo.
Her fejredes samtidig den norske idrætsfor-

Formanden for den norske idrætsforening,
Svein
Bruskeland (th.) overrakte vandrepokalen til ingeniør V. K. Nyberg.

Sales promotor Gunnar Mårtensson (yderst tilhøjre)
fjerner
flyttestøv,
mens konsulent Erik Lopdrup
og tekniker Frank Hansen (til venstre) fordeler
kasser på kontorerne.
I baggrunden til højre er
Poul Andersen fra Industrigårdens
varmecentral
ude for at se, hvor han kan give en hjælpende
hånd med.

Philips-Electrologica
AIS, der blev stiftet den
1. januar i år, boede i de første måneder i
WRP-huset i Herlev. Mandag den 28. april
holdt man flyttedag, kom til Amager og har
nu til huse på første-salen
i Prags Boulevard 80.
De 25 medarbejdere
kom hertil med kontorudstyr, kontor-computere
og øvrigt EDB-udstyr og har allerede i de nyistandsatte
lokaler fundet sig godt til rette. Der er indrettet
specielle rum til demonstration
og til salg,
og interesserede
kolleger er velkomne til at
tage de nye Philips EDB-produkter
i øjesyn
under de nye forhold.

I
JUBILÆUM

Specialarbejder
Svend Aage Olsen er synligt glad
over gaven fra kollegerne,
H. C. Andersen-figuren
"Gåsedrengen"
i kongelig
porcelain,
som beundres af fællestillidsmand
Sv. Loft og tillidskvinde,
fru Vanda Jensen.

NYT TRANSPORTABELT TV: Philips Radio har forud for sommersæsonen
introduceret
en transportabel TV-modtager
med et nyt 17-tommer
rektangulært billedrør.
TV-modtageren
har trykknap-kanalvælger med fuldt VHF- og UHF-område.
Vægten
er kun 11 kg. Når den unge dame stiller TV'et fra
sig, kan hanken nedfældes i kabinettet,
der er af
slagfast polystyren.
Den vejledende forbrugerpris
er 1.795 kroner.
STEREO I BILEN
Sammen med foråret kommer som regel også nye bilradioer.
I år er der en særlig
spændende nyhed på programmet,
idet Philips Radio kan tilbyde bilisterne stereomusik
i bilen. "GT STEREO" er en kombination af
en radio med FM og mellembølger
samt en
kassettebåndafspiller.
Det er sidstnævnte,
der stereofonisk
afspiller
og gengiver
de
populære Musicassettes,
der i dag byder på
et repertoire, som praktisk talt tilfredsstiller
alle ønsker. Udgangseffekten er på 2 X 5 watt.
Den vejledende forbrugerpris
inkl. standardmonteringstilbehør
er 1.795 kroner.
Bilradioen
"GT STEREO" bringer stereomusik
ind
i bilen-ved hjælp af de populære "Musicassettes".
De skubbes ind i slidsen
over radiodelen,
der
indeholder såvel FM som mellembølgeområd_B.

- Vi siger Dem tak for loyalitet og trofasthed, som De har vist i Deres arbejde hos
Philips, og vi ønsker Dem fortsat mange gode
år herude, sagde underdirektør
C. Hermann
i sin hyldest til specialarbejder
Svend Aage
Olsen på hans 25 års jubilæumsdag
tirsdag
den 6. maj.
Svend Aage Olsen blev hyldet hjerteligt
af
sine kolleger, der i stort tal mødte op ved
receptionen
i mødelokale C. På gavebordet
stod der blandt andet vinkurve fra Fællesklubben og fra funktionærerne
i kanalvælgerproduktionen
og kvalitetskontrollen.
Bånd-

25 ARS JUBILÆUM
Varmemester H. F. Leth-Olsen, Miniwatt, har
tirsdag den 8. juli 25 års jubilæum.
Dagen markeres ved en reception kl. 10-12
hos Miniwatt, Emdrupvej 115.
PA PENSION
Lagerforvalter
Edvin Petersen, Philips Lampe,
Odense afdelingen,
pensioneredes
ved udgangen af maj måned. Edvin Petersen blev
ansat hos Philips i august 1928.
Serviceinspektør
Eigil
Hasmussen.
Dansk
Røntgen-Teknik,
når pensionsalderen
fredag
den 27. juni. Eigil Rasmussen startede i DRT
i april 1933.
Garagemester
Helge Schou, Industrigården,
går på pension mandag den 30. juni. Helge
Schou blev ansat hos Philips i juni 1951.
Vi ønsker de tre Philips-medarbejdere
et
langt og lykkeligt otium.

STARS AND STRIPES I EMDRUP

e.

U'n'derdirektør
Hermann udbringersammen
deltagerne
i receptionen
et leve for jubilaren.

med

mændene på 2. og 3. sal mødte op med
snaps og chokolade, og fra afdeling MV var
der cognac.
Men måske var det dog gaven fra kollegerne i kanalvælgerproduktionen,
en figur i
kongelig porcelain, der opfyldte det største
ønske, og som både nu og senere vil vække
minder om de første 25 år hos Philips og om
en festlig jubilæumsdag.

TAK
Gennem .Phlltskopet"
vil jeg gerne bringe
mine kolleger og andre, der var med til at
gøre min jubilæumsdag
til et festligt minde
for mig, en hjertelig tak.
Svend Aage Olsen

PPL I NØDDEBO
PPL's skovtur blev igen i år en vellykket fa<miliefest. Næsten 60 medlemmer og pensionister med ledsagere nød fredag den 30. maj
den gode mad på Nøddebo kro, og bestyrelsen glædede' sig især over at se-rdeltaqere
fra afdelingerne i Odense og Arhus.
PPL-formanden
John Langhoff
oplyser,
at
stemningen var høj og festlig trods det ikke
alt for fine vejr. Alle var i fin form på dansegulvet, og at der til sidst var mange klager,
skyldtes kun, at musikken måtte stoppe og
deltagerne
returnere
til Amager
efter en
hyggelig og dejlig aften.
2 NYE HD'ERE
Salgsingeniør
B. Bronåe,
Philips-Bofa
AIS,
og civilingeniør
Sv. E. Esbensen, Philips Radio, bestod mandag den 9. juni Handelshøjskolens Diplomprøve
i afsætningsøkonomi.
I badedragjer fra vore bedsteforældres
tid og
med bowlerhat og overskæg sikrede Miniwatt
sig en smuk 7-4 sejr i fodbold over Nordisk
Polyphon, som spillede i fangedragter og heller ikke i år havde held med deres udbrudsforsøg. Der var kort sagt flest stjerner på
Miniwatt-holdet,
mens striberne
var mere
ligeligt fordelt.
Fodboldkampen
i Emdrup var optakten til
Miniwatt's og Nordisk Polyhpon's årlige fælles personalefest,
der blev holdt fredag den
30. maj. Damerne dystede med tovtrækning,
og også her viste det sig, at det var Miniwatt, der havde fat i den rigtige ende. Nederlaget
for NPA indvirkede
dog ikke på
feststemningen,
der holdt sig til hen på de
små timer.
Det sejrende Miniwatt-hold,
der boltrede sig som
fisk i vandet - fra venstre i forreste
række: Mogens Petersen,
Kaj Thingsig,
John Kreutzfeldt,
Flemming Judson, Poul Hansen, og bagved: Svend
Skytte, Rolf Carlsson, H. C. Hyltoft, Carsten Bjaaland, H. K. Kviene og Carsten Hoft.

I
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BRIDGEMESTERSKABET

Sæsonens
sidste
bridge-turnering
drejede
sig om Philips-mesterskabet.
Endnu en gang
blev Ernst Pedersen og K. Leth Rasmussen
mestre, men E. Othmar og frue var tæt på
førstepladsen.
De ville dog ikke være blevet
Phillps-rnestre,
selvom
de havde vundet, da
kun fru Othmar er ansat i Philips. Da spillet
startede den sidste aften, førte ægteparret
Othmar med 11 polnts, men Ernst Pedersenl
Leth Rasmussen sejrede med 765 points mod
756.
B-rækken blev vundet af fru J. Kenfner/B.
Matthissen med 493 points.
KFIU's turnering hos Philips
KFIU har igen i år fået tilladelse til at holde
bridgeturnering
i kantinen i Jenagade. Forårsturneringen
er allerede overstået, og der
spilles tillige ·en sommerturnering
over fem
aftener. KFll:I's ledelse sætter stor pris på
Philips' gæstfrihed,
men også mange af de
216 deltagere har udtrykt deres glæde over
de gode forhold.
At det går fint bI. a. med at servere kaffe
for de mange gæster kan vi takke Philipsklubbens medlemmer for.
Tak for i vinterl
Poul M. Hansen

Eksamen
i foredragssalen
på Prags Boulevard:
Længst til venstre to af kursuslederne,
C. C. Fussing ,Ira Philips Skole Service og overlærer Helge
Sørensen.
Lærerne sidder med deres eksamensopgave, en MB-modtager,
bygget af et Radionicbyggesæt fra Philips i England.

Fra forårsturneringen
i kantinen i Jenagade.
Fra
venstre ses fire af de 216 bridgespillere:
Mogens
Kampel,
Berlingske
Tidende,
Bernh.
Henriksen,
Miniwatt,
Kirsten Hansen, Berlingske
Tidende, og
som åbenbart har rystet lidt på hænderne, fru B.
Henriksen.

Bowlingklubben:
VÆLTEDE 924 KEGLER OG GENVANDT
MESTERSKABET
Ved Philips-mesterskaberne
i bowling 1969,
som afvikledes
lørdag den 10. maj på Islands Brygge, blev Elly Olsen og Erik "Manco" Nielsen Philips-mestre.
Elly Olsen beholdt titlen fra sidste år ved
i damerækken
at vælte 924 kegler i seks
serier. Erik "Manco"
Nielsen blev mester i
herre-rækken med 1.031 væltede kegler.

DANMARK NR. 3
pA TV- TOPLISTE

REALISTISK
REDNINGSØVELSE
I JENAGADE:
Tirsdag den 3. juni ver bedriftværnet
i Jenagade
sat på en prøve, som de ca. 70 deltagere bestod
til
Københavns
Brandvæsens
store
tilfredshed.
Foruden brandslukning
og samarittertjeneste
m. v.
udførtes også nedfiring af en tilskadekommen.
Til
venstre
overvåger
en af brandvæsenets
ledere
fremgangsmåden
- som var ganske perfekt!

Antallet af licensbetalende
TV-ejere i Europa steg i 1968 med 6.866.849, ifølge en statistik fra den europæiske radiounion UER. Ved
slutningen af 1968 var der ialt 77.937.269 TVlicensbetalere
i Europas 33 fjernsynslande.
Statistikken
fortæller,
at der var 518.000
farve-TV-ejere,
hvoraf de 340.000 fandtes i
Vest-Tyskland.
Storbritannien
havde 75.000
og Holland 40.000.
Ved slutningen af 1968 havde Sverige det
største antal TV-modtagere
i forhold til bebefolkningstallet,
nemlig 29. pr. hundrede
indbyggere. Derefter kommer Storbritannien
med 28, Danmark ligger på 3. pladsen med
25, mens Vest-Tyskland havde 24 TV.

Kvindernes Klub:

1000 KR. FRA SØNDAGS BT
TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Kvindernes Klub i Jenagade havde generalforsamling tirsdag den 20. maj, og her enedes man om at sende 1.000 kr. til Kræftens
Bekæmpelse. Beløbet var tidligere
på året
sendt til klubben fra Søndags B.T. som tak
for deltagelse
i en reportage i bladet om
"Kvinden på arbejdspladsen".
Ved generalforsamlingen

genvalgtes

de tre

tillidskvinder:
Fru Vanda Jensen,
Kristensen og fru Klara Aahøj.

fru

Anna

Sv. Loft genvalgt som fællestillidsmand
Fællesklubben
i Jenagade holdt generalforsamling torsdag den 29. maj. Her var fællestillidsmanden
og sekretæren
på valg. Det
blev genvalg af såvel Sv. Loft som fru Ellen
Jensen.

80 FYSIKLÆRERE

pA KURSUS

De elektroniske
byggesæt og fysikundervisningen i fjernsynet har givet mange børn og
unge en så omfattende forståelse af elektronikken, at det satte deres fysiklærere grå hår
i hovedet. De havde simpelthen svært ved at
tilfredsstille
elevernes videbegærlighed !
Så hurtigt, som udviklingen
foregår på det
elektroniske
område, kan undervisningen
på
seminarierne
dårligt følge med. Og den viden, som her erhverves, er i hvert fald forældet få år efter, at lærerene har afsluttet
deres
seminarieuddannelse.
Særlig
svært
har det været for dem at give en tilfredsstillende undervisning
til eleverne i 8. og 9.
klasserne, der med de valgfrie fag har mulighed for at trænge dybt ind i elektronikkens
eventyrverden.
Det er et problem, som er blevet diskuteret
livligt i fysiklærerforeningerne,
og for at bidrage til en praktisk løsning startede Philips
Skole Service sidste efterår- i samarbejde
med fysiklærerforeningen
i 'København
et
kursus, hvor lærerne på syv eftermiddage
undervistes
i halvlederfysik,
elektronik,
forstærker-lære
og kredsløbsteknik.
Som eksamensopgave skulle lærerne bygge en mellembølge-modtager,
der på afslutningsdagen
af kursuslederne
blev behæftet med en fejl.
Den skulle lærerne så selv finde.
At der virkelig var behov for kurset, viste
tilmeldelserne.
Der kom så mange, at de
måtte deles i to hold, og da det andet kursus
sluttede, havde 80 fysiklærere
fra Stor-København fået genopfrisket
deres viden om
elektronik
og tillige modtaget en videregående uddannelse.
Elektronik-undervisningen
blev ledet af fysikkonsulent K. D. Poulsen og overlærer Helge
Sørensen fra Københavns Kommunes Skolevæsen samt C. C. Fussing fra Philips Skole
Service.

.PHILISKOPET
UDGIVET AF
PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S
Prags Boulevard 80, København S
Redigeret af:
Niels Jørgensen (ansvarh.)
og H. Bjerno
Lay-out:
Steen Poulsen
Bladudvalg :
Rolf Carlsson, Erik Hornsleth, John Jensen,
Anne Margr. Jeppesen, H. Krebs, John Langhoff,
Sv. Loft, V. K. Nyberg og K. Rosendahl.
Næste nummer udkommer
den 21. august.
Stof må være redaktionen i hænde senest
den 6. august.

PHILlP5

TRYK

