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PHILIPS NYE BEDRIFTSLÆGE
Overlæge Johs. O. Hagelsten tiltrådte sin stilling mandag den 15. september
som den "optimale tilstand af fysisk, psykisk
og socialt velbefindende",
som man imidlertid næppe nogensinde opnår at opfylde et
hundrede procent.
I min stilling som bedriftslæge
har jeg ikke
til opgave at erstatte den praktiserende
læge. "Huslægen"
indtager jo en nøgleposition •
i det danske sundhedsvæsen.
Ergonomien,
som er læren om samspillet
mellem menneske og arbejdsmiljø,
interesserer mig meget, og jeg håber at få lejlighed
til at hjælpe den videre frem i erhvervslivet.

PHILIPS
DELTAGER
I EREMITAGELØBET

Den nye bedriftslæge,

overlæge Johs. O. Hage1sten.

Overlæge ved Bispebjerg Hospital, Johs. O.
Hage1sten, tiltrådte
den 15. september som
bedriftslæge
hos Philips.
Overlæge Hage1sten, som er 41 år, tog sin
medicinske embedseksamen i 1955 og er uddannet på Amtssygehuset
i Gentofte,
på
Montebello, Rigshospitalet og Kommunehospitalet. Han har siden 1965 været assisterende overlæge på narkoseafdelingen
på Bispebjerg Hospital og er specialist i anæstesiologi (læren om bedøvelse).
Bedriftslægetjenesten
er ikke ukendt for dr.
Hage1sten. Han har tidligere
haft en tilsvarende stilling ved blyminen i Mestersvig
i
Grønland, hvor han i øvrigt også var læge
ved slædepatruljen
"Sirius".
Forkundskaberne er endvidere hentet i kursus ved "Arbejdsmedicinsk
Institut".
- En periode var jeg også ambulancelæge
hos Falck, fortæller
dr. Hage1sten, og jeg
har beskæftiget mig med hjemtransport
pr.
fly af syge og tilskadekomne
med de kendte
ERA-abonnementer ..
Om sit fremtidige virke hos Philips siger dr.
Hage1sten: - Jeg er glad for, at mit program
. for den første tid som bedriftslæge
er tilrettelagt sådan, at der bliver lejlighed til at
komme rundt på
forskellige
arbejdspladser og hilse på ·medarbejderne.
Jeg ser det
som min opgave som bedriftslæge at bidrage
til den størst mulige harmoni mellem arbejdspladsens fysiske og psykiske krav og den
menneskelige organismes muligheder - ihukommende
WHO's (Verdenssundshedskommissionens)
formulerede
norm for sundhed

de

Eremitage-løbet
1969, der er arrangeret
af
Københavns Idræts Forening og Københavns
Ski klub i samarbejde
med dagbladet B.T.,
bliver efter sigende det største idrætsstævne,
der nogensinde er afholdt herhjemme.
Foruden flere Philips-medarbejdere
har også Philips motionsafdeling
anmeldt sin deltagelse med et ti-mands hold. Det består af
Kurt Krog Andersen,
Aage Boch, Bjarne
Cecil, Bent Frandsen, Erling Kjær, Børge
Klemvig, Preben Laudrup, Børge O. Møller,
Erik Rolf Pedersen og Bent Erik Romose.
Philips-holdets
gennemsnitsalder
er 37 år.
Eremitage-løbet
afvikles på søndag den 28.
september. Der startes fra Fortunen kl. 11,
og efter en rundtur omkring Eremitage-slottet
og Mølleåen ventes løberne at være tilbage
ved Fortunen igen omkring kl. 13.

For at illustrere virkemåden af udstyret til måling
af luftens indhold af svovldioxid
puster ingeniør
B. Bomholt cigarrøg ind i detektoren. Et minut senere er der sket en elektrisk
måling, som ingeniør J. H. Lissau kan aflæse på skriveren til højre.

PHILIPS UDSTYR MÅLER
LUFTENS FORURENING
Philips har efter henvendelse fra de hollandske myndigheder udviklet et udstyr til måling
af luftens indhold af den giftige svovldioxid.
Det vistes på .Electronlca
'69"-udstillingen
og vakte opsigt blandt fagfolk.
Udstyret, hvis centrale del er et S02-meter,
tages om kort tid i brug i et stort område
i nærheden af Rotterdam, hvor flere store
raffinaderier
har hjemsted. Det består af 31
stationer, der er spredt over området.
Sker det - f. eks. på dage med tæt skydække
- at svovldioxidindholdet
i luften stiger faretruende, vil den elektronregnemaskine,
som
styrer og overvåger anlægget, give alarm.
Denne alarm kan videregives til virksomhederne, som så kan træffe foranstaltninger,
f. eks. ved at skifte produktionen,
således at
svovldioxid-indholdet
i luften formindskes.
Måleudstyret
var i en halv snes dage opstillet på Industrigårdens
tagterrasse,
uden
at der dog påvistes noget særligt stort indhold af svovldioxid.

ELECTRONICA' 69 - EN STOR SUCCES FOR PHILIPS
Da .Electronlca
'69"-udstillingen
- som blev en stor succes for Philips Radio - sluttede søndag aften,
samledes størsteparten af de 70 medvirkende fra Philips Radio-standen til en lille forfriskning.
Efter de
ti dages strabadser faldt de trætte omkuld, men livede dog kendeligt op, da underdirektør
J. Skelbæk
lidt senere komplimenterede
dem for deres medvirken til den store succes, udstillingen
var blevet for
Philips Radio. Både forhandlere,
konkurrenter
og publikum fremhævede netop denne stand for dens
opbygnmg og aktivitet.

~~-------

ELECTRONICA' 69-UDSTILL:t'.NGEN
EN STOR SUCCES FO~' PHILIPS
"Electronica '69"-udstillingen i Bella-CentF.et blev besøgt af mange
Philips-medarbejdere. Vi har bedt en af dem, civilingeniør K. Rosendahi, der også deltog aktivt på Industriafdelingens stand, om at anmelde udstillingen. Her er hans indtryk:
på standen, og når Lise og Poul Reinau optrådte, var der tæt besat med tilskuere omkring den lille scene og i øvrigt omkring de
mange farve-TV-modtagere,
der var opstillet.
Men selv når kameraet blot blev demonstreret ved, at tilfældige tilskuere blev "fanget
ind" på skærmen, var der stor interesse. For
øvrigt var det netop disse snapshots af tilfældige tilskuere,
meget ofte børn, der i
hvert tilfælde for mig blev den bedste demonstration
af kameraets gode egenskaber,
idet man i disse billeder rigtig fik lejlighed
til at bedømme, hvor godt hudens farvetoner kunne gengives. En naturtro gengivelse af hudens farver siges at være den vanskeligste opgave for et farve-TV.

Prins Henrik takker direktør Erling Halger for demonstrationen
af personsøgeanlægget
på PhilipsBofa's stand. Til højre underdirektør
P. C. Beyer,
og i baggrunden ingeniør J. Skjold Sørensen.

Da .Electronica '69" lukkede dørene søndag
den 31. august, kunne udstillerne se tilbage
på ti hektiske dage, hvor mere end 130.000
besøgende dementerede rygter om, at de store udstillingers
tid er forbi. Det blev den
næststørste udstilling i Bella-Centrets
historie og den største i sin art nogensinde i
Skandinavien.
(Radio- og TV-udstillingen
i
1961 havde 117.000 gæster i Forum).
Efter den store foromtale
i sidste nummer
af .Phtllskopet"
var det meget spændende
at komme ud i Bella-Centret for at se, hvorledes standene tog sig ud i virkeligheden,
og hvad der især tiltrak
sig opmærksomheden.
Tilstrømning
til Philips farve- TV-show
Ganske vist havde jeg hørt, at Philips Radio's
stand var stor, men så stor, som tilfældet
var, havde jeg ikke forestillet
mig den. Det
altoverskyggende
var vel nok demonstrationen af farve-TV. Det var arrangeret forrest

Plumbicon-røret,
der sidder i 85 procent af samtlige farve-TV-kameraer,
var en af de mest interessante enheder på Miniwatt's
stand og vises
her prins Henrik af ingeniør K. Thingsig.

Civilingeniør
K. Rosendahl fandt under udstillingsrundgangen særlig interesse i "Visaphonen"
og er
her i samtale med serviceinspektør
L. Møller Madsen, som ses på skærmen. Det almindelige telefonapparat
er ombyttet
med tastatur-apparatet,
som var en anden af udstillingens
nyheder.

modtager og en videorecorder.
Men hvorfor
fremtidsversion?
Kombinati-onen
synes for
mig en så oplagt ide med mange muligheder, at den snarest burde bringes på markedet - nå, prisen selvfølgelig,
for helt billig ville den næppe blive.
Som tekniker kunne jeg ikke dy mig for at
finde frem til stereoradioen
"Sean 90" for
at prøve det omtalte elektroniske
stationsvalg, hvor en svag berøring med en finger
i en fordybning fik modtageren til straks at
indstille sig på den dertil hørende station.
Begejstret for telefon med tastatur
Endvidere måtte jeg prøve at "fjernse-tale"
over Visaphonen. Møller Madsen fra Repax
var elskværdig
at tage røret i den anden

Videorecorderen
i forgrunden
Når man havde løsrevet sig fra Farve-TV'et
og gik videre rundt om hjørnet, så man først
den egentlige Philips Radio-stand, som var
nydeligt opbygget. Der var mange interessante apparater, og et af dem, der virkelig var
bragt i forgrunden,
var en fremtidsversion
(ligesom
bilfabrikkerne
har deres eksperimentvogne) af en sammenbygning af en TV-

Efter "Electronica
'69"-udstillingens
officielle
åbning fredag den 22. august blev gæsterne vist rundt
på standene. Hos Philips Radio samlede interessen sig i særlig grad om den nye videorecorder.
Fra
venstre ses prokurist T. Meldal, produktchef P. Schouenborg, underdirektør
J. Skelbæk, alle Philips
Radio, generaldirektør
Hans Salvhø], Danmarks Radio, udstillingens
protektor, Prins Henrik, informationschef
Niels Jørgensen,
Philips, formanden for elektronikfabrikantforeningen,
underdirektør
P. C.
Beyer, og prins Henriks adjudant, major T. V. Dinesen.

Philips farve-TY-show
var et af de store trækplastre på "Electronica '69". - Lise og Poul Reinau
blev en slags Danmarksmestre
i farve-TV, skrev
"Ekstra-Bladet".
- De lavede 62 farve-show å 15
minutter. De sang og spillede 1984 melodier, og
fru Lise gentog "Bare gi' mig en rose" 744 gange.
(Da udstillingen
var slut, fik hun selv 24 mørkerøde roser - af sin mand.)

ende. Hvis nogle af læserne har prøvet Visaphonen selv, vil de måske undre sig over
fotografiet,
der vises som illustration.
Prøv
at se nøjere på telefonapparatet.
Vi snød
nemlig lidt, da billedet blev taget, idet jeg
blev så begejstret
for det telefonapparat
med tastatur, som var opsat på alle Philipsstande med forbindelse
til KTAS's central,
at jeg syntes, at det burde vises. Jeg synes,
at det er meget lettere og sikrere blot at
fortsættes næste side

REPAX VÆRKSTED

ER FLYTTET a_..
IJL o.'tlERLEV
1.

Repax-medarbejderne i Herlev foran værkstedets nye lokaler. T. v. den daglige leder. P. V. Henriksen.
Repax værksted
flyttede
torsdag
den 25.
august fra de hidtidige
lokaliteter
i Jenagade, der efterhånden
var blevet for små
og trange i forhold til den aktivitet, der udfoldede sig på service- og reparationsområdet.
Føltes rammerne tidligere snævre, har værkstedet nu til gengæld fået lyse og venlige
lokaler med tilstrækkelig
plads til de 58 medarbejdere, der er flyttet med til Marielundsvej 46 C i Herlev.
Ved en rundgang nogle få dage før åbningen,
gav medlemmerne af undersamarbejdsudvalget udtryk Ior, at de var tilfredse
stedsindretningen.

ELECTRONICA'

69

med værk-

fortsat

skulle trykke nummeret
ind på tastaturet
frem for at skulle dreje det på de langsomt arbejdende nummerskiver
på vore nuværende apparater. Jeg håber, at det snart
kan blive godkendt af myndighederne
til almindeligt brug.
Dux' nyheder glimrende fremhævet
Der var meget andet på Philips
Radio's
stand, der var en omtale værd, f. eks. det interessante
lysorgel, men vi må videre, og
efter at have skævet til rariteterne
på Tage
Schouboe's Museum (det var virkelig pragtstykker, der var taget frem til beskuelse og
demonstration),
kom jeg til den forholdsvis
lille stand, der rummede vor nære slægtning
Dux's produkter.
Imponerede
standen ikke
ved sit store areal, synes jeg til gengæld,
at kvadratmetrene
var udnyttet så godt, at
det var nær ved at være den stand, der var
lettest overskuelig. På fronten var de tre væsentligste
nyheder
glimrende
fremhævet:
Videorecorderen,
den fine kombination af en
stereomodtager
og grammofon, og farve-TV.
Langs siderne var det øvrige program opstillet, sobert og overskueligt, og der var tillige
et udmærket stereo-demonstrationsrum.
Samtaleanlæg fra Philips-Bofa knyttede
standene sammen
I østhallen finder vi først Philips-Bofa
med
et stort opbud af forstærkermateriel
og udstyr til audio-visuel
undervisning.
En af de
interessante
ting her var Intercom
M 100
samtaleanlægget,
som ikke blot udstilledes,
men som også 'satte de fem Philips-stande
i direkte forbindelse med hinanden.
Hos Miniwatt og Industriafdelingen
var der
et stort opbud af komponenter
og professionelt
måleudstyr,
som mest taler til
fagmanden. På Miniwatt's stand var der stor
interesse for et farvebilledrør.
der var opskåret, så man kunne se indmaden.
Hos
Industriafdelingen
var det dels gruppen for
internt TV, der tiltrak sig opmærksomheden,
bI. a. fordi vi havde en farve- TV-modtager,

Hver varegruppe har sin egen afdeling. Her ses afdelingen for fjernsyns-reparationer.

der var forbundet til farve-TV-kameraet
på
Philips Radio's stand. Men også det nye
måleapparatur
til måling af luftens indhold
af svovldioxid
trak fagfolk til. Og så var
der også de mange gæster, der blev vejet
på vor elektroniske
vægt (og påny fik konstateret, at vægte ikke mere er, hvad de har
været).
Philips fangede publikums opmærksomhed
Disse spredte glimt og iagttagelser skulle ger-

PHILIPS

PÅ K-69

Philips-succes'en
fra "Electronica
'69"-udstillingen
fortsatte,
da Philips-Electrologica
fra 10.-17. september præsenterede sine nyheder på kontorudstillingen
"K-69" i BellaCentret.
Den egentlige
nyhed var bordkalkulatoren
P 251, der klarer 40 tegn i sekundet, og som
den første i verden er forsynet med mosaik-

S-LAGER I ODENSE ABNES 1. OKTOBER
Repax S-Lager i Lemberggade
på Amager
er en stor succes, og S-Lageret
i Arhus,
som åbnede i foråret, har vist sig at tilfredsstille et stort behov i Midt-Jylland.
Derfor
har man besluttet at åbne det tredie selvbetjeningslager
allerede den 1. oktober. Det
placeres i Odense. Lige som i Arhus bliver
der tale om et kombineret S-Lager Qg serviceværksted.
Den daglige leder af S-Lageret
i Odense
bliver Kaj Tølbøll Sørensen, der hidtil har
virket i fakturaafdelingen
i Philips Radio.
pA PENSION
Assistent fru Karen Colling, Philips Lampe,
går på pension med udgangen af september
måned. Fru Colling blev ansat hos Philips i
1954.
Værkfører K. Lytken Madsen, Dansk RøntgenTeknik, går på pension med udgangen af oktober måned. Lytken Madsen blev ansat i
DRT i 1938.
Ingeniør Torben Rye, Philips Radio, går på
pension med udgangen af oktober. Rye blev
ansat hos Philips i 1940.
Vi ønsker de tre Philips-medarbejdere
et
langt og lykkeligt otium.

ne efterlade det hoved indtryk, at Philipsnavnet blev værdigt vist og fangede publikums
opmærksomhed
(såvel som fjernsynets,
radioens og avisernes),
både på den underholdningsmæssige
og på den mere fagligt
betonede del af udstillingen. Det er min overbevisning, at anstrengelser
og omkostninger
ved deltagelse
i denne udstilling
nok skal
bære frugt. Den blev en stor succes for
Philips.
K. Rosendahl

UDSTILLINGEN
printer. Den koster 8.150 kroner eller tre
fjerdedele
af prisen for de hidtil
kendte
elektronisk
skrivende regnemaskiner.
Også kontor-computer-familien
P 350, som siden introduktionnen
i foråret er blevet en
stor succes, vistes i Bella-Centret.
Interessen for såvel P 251 som P 350 var meget
stor.

Et udsnit af Philips-Electrologica's stand på K-69 udstillingen
den nye elektroniske bordkalkulator.

Bella-Centret. I forgrunden ses P 251.

200
MELDTE
SIG
VED
BLODBANK-KATASTROFE
Den 15. august udsendte Bispebjerg Hospitals Blodbank en katastrofealarm
til nogle
stor-københavnske
arbejdspladser,
heriblandt
Philips. På grund af en katastrofe i Jylland
var banken næsten tømt for blod.
Hos Philips Radio gik meddelelsen ud over
højttaler-anlægget,
og i løbet af ti minutter
havde mere end to hundrede medarbejdere
meldt sig. Lykkeligvis
var offerviljen
fra de
øvrige arbejdspladser
også stor, så blodbanken måtte melde stop, inden alle Philipsmedarbejderne
kom af sted.
De medarbejdere
hos Philips Radio, som
organiserede
tilmeldingen,
beklager,
at så
mange blev ulejliget
forgæves, men håber
alligevel,
at mange vil melde sig til den
ordinære blodafgivning,
som foregår' i Jenagade den 6. og 7. oktober og på Prags
Boulevard 80 den 8. oktober.
For at skærpe appetitten måtte skovtursdeltagerne midt i middagen op at bevæge sig. Her er de i
gang med en motlonsvise.: fra venstre Anne Lund, Bo Stig Andersen, Bente Nielsen, Egil Larsen, Preben Laudrup, Frank Hansen og Guri Sølyst.

PAP-SKOVTUR
DOMINERET
AF PHILIPS-ELECTROLOGICA
I en inspireret tale for damerne ved PAP's
skovtur fredag den 5. september sagde aftenens eminente arrangør, Preben Laudrup,
med særlig adresse til det kvindelige islæt
fra Philips-Electrologica:
- Længe stod gangen på 1. sal tom, men efter at den nu er indtaget bI. a. af de skønheder, vi har med her i aften, så er gangen
nu ved at være slidt op af de mange, der
"tilfældigt"
skal passere forbi.
Phi Iips-Electrolog ica-medarbejderne
dom inerede også på anden måde skovturen. Af de
62 deltagere var mere end en fjerdedel fra
vor nye afdeling.
Turen gik i busser fra Industrigården,
og efter en forfrisknings-pause
i Gribskov kørtes
til Kagerup kro. Det havde fru Winnie Poulsen, Hulkort, og Ole Stade, Philips-Electrologica, gættet, og det indbragte dem en vinpræmie.
Aftenen var i øvrigt præget af, at festarrangøren også er formand for motionsafdelingen, så selv ved bordene måtte man deltage
i motionistøvelser.
Festudvalget, P. Laudrup,
fru K. Jeppesen og B. Klemvig, havde også
fremtryllet
hele fire' sange, og de dansede
for i sekstur og børnedanse. Dansen fortsatte helt til musikken sluttede på den anNogle af de mandlige deltagere i PAP-skovturen
måtte agere blomsterpiger og give blomster til damerne. Først skulle de dog trænes i blomstersangen. Stående fra venstre ses Ebbe Nielsen,
Kurt Lind, Lajos Raffay og Michael Thygesen,
og på knæ Johs. Jørgensen, Erik Fagerstrøm, William Peters og Swenn. Poulsen. Preben Laudrup
dirigerer.

den side midnat. Nu glæder festudvalget sig
til at fortsætte ved andespillet,
som denne
gang bliver en familiefest.

Bridgeafdelingen

:

SOMMERTURNERINGEN EN SUCCES
I DANMARKS BEDSTE BRIDGELOKALE
Det manglede ikke på lovord fra Københavns
Firma Idræts Unions ledere, da sommerturneringen for bridgespilIere
sluttede den 27.
august. - Det er simpelt hen Danmarks bedste bridgelokale,
erklærede de om kantinen
i Jenagade, - ingen steder har vi haft så
gunstige lokaleforhold.
Sommerturneringen
var arrangeret
i fællesskab af KFIU og Philips bridgeafdeling.
Turneringen spilledes over fem aftener med 216
deltagere pr. gang. Kun de tre bedste resultater medregnedes
i det endelige resultat. Omkring et halvt hundrede Philips-medarbejdere deltog, og af disse var det især Sv.
Blankholm og B. Frandsen, der gjorde sig
bemærket på grund af fremragende spil. En
førsteplads blev det dog ikke til.
Træning til sportsstævne i Stockholm
Den nye sæson indledtes onsdag den 3. september. med en Mitchell-parturnering,
som
skal spilles over seks aftener. Der spilles
hver onsdag, og når den er færdig, påbegyndes en hold-turnering
med handicap. Formålet er en optræning i holdspil, specielt med
henblik på deltagelse
i det skandinaviske
Philips-sportsstævne
i Stockholm i 1971. Her
er bridge den ene af de tre sportsgrene,
hvori ~er skal dystes.
Nye spillere er meget velkomne. Fire nye
elever er netop ved at blive oplært. Der er
plads til endnu flere, og tilmelding
sker til
bridgeafdelingens
formand, Poul M. Hansen,
lokal 693. Kontingentet er 3 kroner pr. måned, og det er den billigste udvej herhjemme
for på foreningsbasis
at dyrke dette ædle
spil.

Skytteafdelingen

:

O. BENDIXEN NY KLUBMESTER PA 200 M
Nu går sommeren på hæld og skydningerne
på Kalvebod er forbi for i år, bortset fra enkelte feltskydninger.
Onsdag den 3. september
holdtes klubmesterskab på 200 meter med deltagelse
af
syv skytter. Efter sommerens træningsresultater at dømme blev der denne dag opnået
meget fine resultater.
Hver deltager
skød
15 gældende skud med fem i hver stilling.
O. Bendixen blev klubmester
og vandt Brækken med 140 points, hvilket er et meget
fint resultat.
Kurt Jensen vandt A-rækken med 135 points,
som også er meget fint i denne klasse, og
efterfulgtes
af H. Lykkegaard og A. Frederiksen med henholdsvis 131 og 127 points.
Torsdag den 2. oktober indledtes 15-meter
skydningen i kælderen i Jenagade. Der er
tre stævner at se frem til inden jul, så det
gælder om at komme i gang med det samme.Er
der flere Philips-medarbejdere,
der
har lyst til at være med, kan tilmelding ske
blot ved at kigge ned i kælderen i Jenagade
eller ringe til undertegnede på lokal 855.
K.Haagensen

DØDSFALD
Overekspedient
Søren Jensen, Philips Lampe, der døde onsdag den 20. august, var
kendt og afholdt for sit venlige gemyt, sin
hjælpsomhed og sin udprægede evne til at
få tingene til at glide.
Han vil blive savnet på sin arbejdsplads, hvor
medfølelse samler sig om hans efterladte.
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