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16. ÅRGANG
Direktør
R. Dahlin overrækker
gaverne fra koncern-personalet
- et guldarmbåndsur
og maleriet
af Mogens Hertz.

Fra Privatbanken
sen og direktør

Jubilaren
og frue omgivet af bestyrelsens
Topsøe, direktør S. A. Windelin, direktør
sen og civilingeniør
Erling Foss.

og direktionens
medlemmer.
Fra venstre civilingeniør
Haldor
N. B. Sommerfeldt,
direktør Egon Hansen, direktør H. Bertel-

TAK FOR »DEN ABNE DØRS POLITIK«!
Direktør Max Poulsen hjerteligt hyldet som chef, kollega og ven
ved 40 års jubilæums- og afskedsreceptionen den 2. september
- Som en af dine ældste medarbejdere
har jeg fået den opgave betroet at bringe dig hele
det danske koncern-personales
tak og hyldest på denne store dag. Det er svært på kort tid
at tolke alle disse medarbejderes
følelser. De spænder lige fra næsegrus ærbødighed og
dyb respekt til hengivenhed og varmt venskab. Men et er ens for os alle. Vi har med glæde
g~ebet denne lejlighed til at give dig et synligt bevis på, hvor stor pris vi sætter på dig som
chef, kollega og ven, sagde direktør R. Dahlin ved jubilæums- og afskedsreceptionen
for
direktør Max Poulsen i foredragssalen
på Industrigården torsdag den 2. september.
- Det står måske ikke klart for alle i denne store familie, hvilken indflydelse du har haft
på den enkeltes placering i billedet, eller med hvor stor interesse du har fulgt den enkeltes udvikling gennem årene. Denne interesse skyldtes ikke bare, at selskabets trivsel
som virksomhed
og forretning
er fuldstændig
afhængig af det personale, der bærer den.
Næh, den bunder i din forståelse for, at personalet ikke blot er brikker i et spil, men levende
mennesker med alt, hvad dette indebærer. Den indstilling
har bevirket, at vi alle har kunnet komme til dig med vore problemer, både private og forretningsmæssige,
og møde forståelse og få råd, vejledning og støtte.
- Vi siger dig tak for "den åbne dørs politik", og vi siger dig tak for den interesse, du har
i og for os. Vi er stolte af at være medlemmer af denne familie, sluttede R. Dahlin, som
derpå overrakte medarbejdernes
gaver: Et smukt guldarmbåndsur
og et maleri af Mogens
Hertz.
(fortsættes side 2)

Gaven fra koncernledelsen
i Eindhoven
var en
antik maltesisk
sølvplatte.
Koncernledelsen
var
ved receptionen
repræsenteret
af chefen for Regional Management, Europe II, Mr. R. Nije (i midten).

lykønsker direktør
A. Schmiegelow.

J. V. Thyge-

PHILIPS RADIO
VISER NYHEDERNE
PA MANDAG OG TIRSDA.G
Sæsonens nyheder inden for radio og TV
fik en meget fin modtagelse af landets radioforhandlere,
da de i august blev præsenteret på det gode skib "Monsunen".
Philipskaptajn og sales promotionschef
Allan Frederiksen ville også gerne have taget mod
alle Philips-medarbejdere
ved landgangen,
men så rummeligt var skibet desværre ikke.
Derfor indbyder han (i artiklen på side 5)
ti I en præsentation
førstkommende
mandag
og tirsdag (den 27. og 28. september)
kl.
16-18 i demonstrationslokalet
i Jenagade.
På samme tidspunkt vil demonstrationslokalet i Philips Elapparat være åbent.

PERSONALEFORENINGEN
PAP markerede mandag
den 13. september sit 25 års jubilæum ved en reception på Industrigården.
og den efterfølgende
fredag festedes der på "Kystens
Perle". Ved receptionen lykønskede selskabets
ledelse den jubilerende forening. På billedet ses (fra venstre) formanden, K. Rosendahl,
direktør
S. A. Windelin,
direktør
H. Bertelsen
og direktør
Egon Hansen,
der frembar
direktionens
hilsen.
I baggrunden
skimtes Henning E. Hansen, den tidligere formand
Børge Klemvig, B. Frandsen og fru Helen Jessen.
I næste nummer bringer vi en reportage fra aftenfesten.

DIREKTØR MAX POULSENS JUBILÆl!M.

Afdelingschef,
civilingeniør
ønsker som talsmand
for
ninger og Idrætsforeningen.

K. Rosendahl
lykfunktionærsammenslut-

Formanden for Værkstedsfunktionærernes
i Philips Radio, værkfører
Verner Falck,
rer sammen med værkfører P. Rigbolt.

Sektion
gratule-

Administrerende
direktør Olle Franzen og finansdirektør D. Punt, Svenska Philips AB, gratulerer.

Administrerende
direktør
R. van
Prattenburg,
Norsk Aktieselskap
Philips,
og frue overbringer
lykønskninger
fra Norge.

"
v_?ortsatfra

side 1)

"Praktisk gruppesamarbejde" fra
foreningerne
Derefter kom; afdelingschef,
civilingeniør
K.
Rosendahl i spidsen for en deputation, der
rep ræse nte rede fu nkti onæ rsamme ns Iutn inger
og idrætten. Han takkede også for den store
forståelse,
jubilaren
havde haft for medarbejderne, og han sluttede: - Jeg ved, at
i dag er der mange af vore afgåede kolleger,
der tænker på Dem med stor taknemmelighed. Som en erindring fra foreningerne
vil
vi gerne overrække Dem et stykke praktisk
gruppesamarbejde.
(En fem-delt Bjørn Wiinblad-opsats.)
Direktør Max Poulsen blev under receptionen hyldet hjerteligt af mange medarbejdere,
og yderligere en række medarbejderorganisationer mødte frem. Fra Værkstedsfunktionærernes Sektion i Philips Radio gratulerede
værkførerne Verner Falck og P. Rigbolt, og
der var blomsterhilsen
fra Fællesklubben
i
Jenagade, som var repræsenteret
af fællestillidsmand
Sv. Loft.
Receptionen
blev åbnet af direktør
S. A.
Windelin, som kort forinden sammen med
jubilarens
øvrige kolleger
i bestyrelse
og
direktion havde modtaget direktør Max Poulsen og frue ved deres ankomst til Philips'
hovedsæde på Prags Boulevard.
Efter talerne i foredragssalen
sagde direktør
Poulsen: - Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er i en vis konfliktsituation
med mig selv. Det er 40 års jubilæum, men
samtidig er det afslutningen. Jeg plejer ikke
at være sentimental,
men jeg var nær ved
det i går. Lige fra jeg kom, stod det mig
klart, at alt, hvad jeg gjorde, var for sidste
gang: Da jeg kørte ind i min garage, da
jeg gik ind i elevatoren,
da jeg drak den
sædvanlige kop morgenkaffe, og da møderne
begyndte - alt var sidste gang.
- Jeg er dybt rørt over de gaver, jeg netop har fået. Tak til alle, for det synlige
bevis på, at vi har haft et godt samarbejde
igennem de mange år. Også tak til personaleforeningerne.
Jeg har altid haft den opfattelse,
at disse foreninger
knytter
folk
sammen.

En lang række gratulanter
I de følgende to timer kom en lang række
gratulanter på egne vegne eller som repræsentanter for foreninger
og organisationer
for at lykønske og sige tak til jubilaren og
hans frue. Det vil være uoverkommeligt
at
nævne alle, men bI. a. sås direktørerne J. V.
Thygesen og A. Schmiegelow, Privatbanken,
direktørerne
J. Chr. Sønderup og Erik Nielsen, Bang & Olufsen, direktør S. Christiansen, Selandia Radio, direktør Freddy Hansen,
direktør Stig Dreslinq, TV-Ringen, direktørerne Knud Oversø og Steen Andersen, Ferrosan, direktør H. Transel, Kemovit, direktør
Troels Smith, IBM, direktør C. H. Schaldemose, Lunds Radio, fabrikant Søren Madsen
sammen med sin frue, dr. Susanne Madsen,
direktør Ole Madsen, Osram, den tidligere
To-R direktør M. P. Rasmussen, direktør P.
Selig, Radiobranchens
Leverandørforening,
direktør Geo Cortsen, Rateksa, direktørerne
E. R. Christiansen og J. Grue, Eltra, grosserer Tage Schouboe, landsretssagfører
Torben U. Smith og frue og direktør
H. C.
Peitersen, Radiobranchens Kreditforening.
Desuden var der hilsener i form af gaver og

- Tak for den smukke artikel i "Rateksa",
siger
direktør Max Poulsen til direktør Geo Cortsen.

Jo

Direktør Max Poulsen var indtil for nylig formand
for Radiobranchens
Kreditforening,
hvis direktør,
H. C. Peitersen, her gratulerer
med jubilæet.

Jubilarens
tidligere
direktør-kollega,
P. Selig, der
nu er direktør for Radiobranchens
Leverandørforening, lykønsker sammen med sin frue (til højre).

Fra Bang & Olufsen A/s er gratulanterne
direktør
J. Chr. Sønderrup og direktør Erik Nielsen.

blomster fra Raad van Bestuur, Elektronikfabrikantforeningen,
Radiobranchens
Fællesråd, Foreningen af Fabrikanter
i Jernindustrien, direktionen for Møller & Landschultz,
Fredgaard Radio, direktionen
for Arbejdsgivernes
Ulykkesforsikring,
Fællesklubben
på Nordisk Glødelampe Industri, Vuggestuen
og Børnehaven hos Philips og mange flere.
Som repræsentant for koncernledelsen
mødte chefen for Regional Management Europe
II, Mr. R. Nije. (Medlem af Raad van Bestuur,
Mr. P. C. Brek, som havde sendt en personlig hilsen til receptionen,
nåede selv sammen med sin frue først frem senere på
dagen, direkte fra et vigtigt møde i Eindhoven.)
Fra Sverige
og Norge kom de
administrerende
direktører
Olle Franz en og
R. van Prattenburg, alle med fruer. Fra Sverige sås tillige den finansielle
direktør, D.
Punt, og fra Eindhoven endvidere
direktør
P. J. van der Burg, Taxation Department.

Et udsnit af datacentralen
på Industrigården,
hvor den store datamaskine
P 1200 er installeret
og snart
tages i brug af edb-produktionsafdelingen.
I loftet skimtes en af de små røgdetektorer,
der er i direkte
forbindelse
med brandvæsenet.
Detektorerne
er så følsomme, at blot en beskeden mængde cigaretrøg
kan aktivere dem.

DATACENTRALEN
Fabrikant Søren Madsen. Nordisk Glødelampe Industri A/S, giver sammen med sin frue, dr. Susanne Madsen, jubilaren og fru Poulsen en hjertelig Iykonskning.

Direktør P. J. van der Burg, Taxation
i Eindhoven, i samtale med jubilaren
H. Bertelsen.

Omfattende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå forsinkelser i driften
Mon ikke en og anden har undret sig over,
at nogle vinduer på 1. sal i Industrigården
pludselig er blevet forsynet med gitre? Har
vi fået en "lukket afdeling"?
Det kan man
på en måde godt sige. Den lukkede afdeling
er maskinstuen
i den nye datacentral, hvor
man nu er blevet færdig med installationen
af den store Philips datamaskine
P 1200.
Installation
og klargøring til drift har stået
på siden begyndelsen af august og er forlø-

bet uden større problemer end dem, der var
ventet på forhånd.
Datacentralen, som skal betjene hele Philipsorganisationen
i Danmark
med alt dataarbejde, er en del af Philips-Electrologica,
og den optager i alt 700 m2, hvoraf maskinstuen med sine 370 m2 fylder mest. Resten
af arealet er fordelt på hullestue, driftskontor, planlægningskontor
og for- og efterbehandl ingskontor.

Temperaturen
i datacentralen
skal være mellem
18° C og 24° C, og der skal være en relativ luftfugtighed på 50-60 %. Det aflæses på viserinstrumenterne
af fuldmægtig
Arne Nielsen.
Kommer
man uden for det tilladte, sælter blinklyset
overst
i billedet sig automatisk
i funktion.

Sikkerhed på alle områder
Men hvad med de tilgitrede vinduer? Det er
ikke så mystisk, som det ser ud til. De er
blot et led i den lange række af sikkerhedsforanstaltninger,
som omgiver maskinerne.
Selvom
disse skulle komme ud for driftsforstyrrelser
af den ene eller den anden art,
kan der naturligvis
foretages kørsel på tilsvarende maskiner. Men det vil medfare forsinkelser.
Derfor har man gennemfort
de
omfattende
sikkerhedsforanstaltninger,
som
praktisk taget fjerner enhver risiko.
Det første, man bemærker, når man nærmer
sig maskinstuen, er en solid skydedør, forsynet med tavler, der advarer imod tobaksrygning og brug af åben ild.
Kommer man indenfor i det store lyse lokale
- hvad man i øvrigt kun kommer efter nærmere aftale - bemærker
man i loftet en
mængde små detektorer. De er så følsomme,
at en smule cigaretrøg er nok til at aktivere
dem, og da de står i direkte forbindelse
med brandvæsenet, vil det ikke vare længe,
før sprøjterne holder i gården.
I hulrummet under det dobbelte gulv vogter
et automatisk kulsyre-slukningsanlæg
på de
mange kabler, der forbinder de enkelte enheder. Begynder et af dem at glade, går
(fortsættes side'8J

Department
og direktør

TAK
Den sympati, der strømmede mig imøde den
2. september, der jo ikke alene var min 40
års jubilæumsdag, men også betød afslutningen på min aktive løbebane, overvældede
mig fuldstændig.
Må jeg herved takke alle for de pragtfulde
gaver, der blev overrakt mig. De vil for mig
stå som et bevis på den samarbejdsånd, der
altid har hersket i vort selskab, og som jeg
er overbevist om stadig vil blive bevaret.
Også en hjertelig tak til alle, der personligt
overbragte mig deres lykønskning og for alle
de mange år, vi har arbejdet sammen.

ER INSTALLERET

...
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FIRE 25 ARS
Fuldmægtig Peter Thonning fik nogle at sine store
ønsker
opfyldt
på sin jubilæumsdag
den 19.
august. På billedet herover viser han en af gaverne fra kollegerne
- et smalfilmskamera
- frem
for nogle af receptionsgæsterne
fra hans egen
afdeling.
Det er (fra venstre)
B. Strøm (halvt
skjult) og fruerne G. Sonne, J. Jacobsen, I. Laursen, S. Mortensen,
I. Halse, A. Dahlmann,
R.
Øberg og L. Tolstrup samt A. Wilmar og Jørgen
Christensen.
Foruden kameraet
var der fra kollegerne tillige en stereogrammofon,
og personaleforeningen sørgede for musikken med to klassiske
plader foruden en sammenplantning.
Telegrammet
giver anledning til en morsom kommentar fra direktør H. Bertelsen og Hans Olsen.

Merkonomstudiet er blevet et af de
mest benyttede
Spændingen om udfaldet af eksamensresultaterne har været stor hos mange Philipsmedarbejdere i år. Femten har nu helt eller
delvis afsluttet deres studietid.
Blandt de forskellige
muligheder for efteruddannelse, som ligger åbne for medarbejderne i den administrative
og kommercielle
sektor, er merkonomstudiet
blevet en af de
meget benyttede. Om årsagen ti I den store
tilgang til dette studium fortæller personalesekretær Finn Kern, der også underviser de
vordende merkonomer
på Specialskolerne:
- Uddannelsens popularitet skyldes dels, at
man kan vælge netop det speciale, som man
føler giver de bedste muligheder for et supplement til ens praktiske
uddannelse,
og
dels at studiet, der holdes som aftenkursus,
kan gennemføres
på en overskuelig
tid sædvanligvis 3 år. Man kan vælge mellem
ti specialer,
blandt hvilke de mest læste
er markedsføring,
regnskabsvæsen,
databehandling
og organisation,
men kan også
blot plukke et enkelt fag ud og nøjes med
at læse det, hvis man føler, at merkonomuddannelsen
i sin helhed er for stor en
mundfuld.
Merkonomstudiets
popularitet
kan i øvrigt
også aflæses af den kendsgerning,
at ikke
mindre end otte Philips-medarbejdere
har
gennemført uddannelsen i år, og i løbet af
de kommende to år vil yderligere
ca. 25
medarbejdere
kunne smykke sig med merkonomtitlen.
Her er de otte nye merkonomer:
Med speciale i "markedsføring":
W. Brinckmann,
Philips-Elapparat,
J. Vilfred, Repax; i "regnskab": A. Cruse Christensen,
Miniwatt,
B.
Frandsen, Hovedselskabet,
Ole Stade, Philips-Electrologica;
i "organisation":
Bruno
Rasmussen, Philips Radio, P. Svensson, Hovedselskabet;
i "finansiering":
Torben Gadfeldt, Philips-Electrologica.

To nye HD'ere
To har erhvervet handelsvidenskabeligt
diplom (HD). Det er Aksel Christensen, PhilipsElectrologica,
(organisation),
og Jens Linde,
M arkedsana Iyseafdel ingen,
(afsæt ningsøkonomi).
Tre har gennemført første' del af HD-studiet:
Steffen
Dam, Philips
Radio, Chr. Foght,
Philips
Radio, og Ole Poulsen, tidligere
Miniwatt.
Engelsk korrespondenteksamen
er taget af
fru Berit Lausen, Philips-Electrologica,
og
Theis Nielsen,
Centrallager,
har bestået
værkstedsfunktionæreksamen
(VF).

TO 25 ARS JUBILÆER
23. september: Montrice, fru Martha Thomsen, Philips Radio A/S. Reception kl. 11 i
mødelokale C, Jenagade.
22. oktober: Fuldmægtig
Børge Klemvig,
Philips A/S. Reception kl. 10.30 i mødelokale
416 på Industrigården.

Montrice, fru Edith Hansen, fik på sin jubilæums,
dag på armaturfabrikken
i Tårnby den 30. august
mange beviser på, at hun ikke er glemt af kollegerne i Philips Radio, hvor hun havde sit virke
i de første 24'h år af sin Philips-tid.
Der var
mange gratulanter
fra Jenagade,
og kollegerne
herfra overrakte jubilaren
to store sølvlysestager.
Fra Fællesklubben
var der en "Amagerpige"
i
kongeligt
porcelain.
Men også kollegerne
i Tårnby, hvortil hun selv ønskede at flytte, da metalvareproduktionen
skiftede
adresse,
viste,
at de
sætter pris på Edith Hansen.
Det skete bI. a.
med en Kaffernat 8, to lysestager, cognac og chokolade. Fra Kvindeligt
Arbejderforbund
kom der
en stor kurv med cognac. På billedet herover ses
nogle af Jenagade-gratulanterne:
(fra højre) fru
Klara. Aahøj, Kaj Jensen, Anne Margrethe Jeppesen, jubilaren og fru Jytte Snowmann, e<g-til højre
lykønskes Edith Hansen ved receptionens
åbning
af værkfører
Bent Skaanderup.

Hjertelig
skiftevej,
minderig

tak til alle i Jenagade og på Bredsom gjorde mit jubilæum til en
dag.
Edith Hansen

Min hjerteligste
tak til alle, der på min jubilæumsdag glædede mig med såvel gaver
som personlig nærværelse.
Jens Leo Gram Jensen

J
,

JUBILARER

MONSUNEN
HAR SEJLET
SUCCES'EN
I HAVN

Radiomontør - og i særdeleshed
bilradiomontør
Hans Christensen
fejrede den 17. august sin 25
års dag hos Philips.
Det skete på Repaxværkstedet i Herlev, hvor kollegerne's gave overraktes
af Poul Nielsen. Det var en hængesofa og en havestol. Personaleforeningen
kom med et pengetræ,
og fra' kunderne var der også gaver, bI. a. fra bilradiofirmaet
Ena, der lykønskede
jubilaren
med
et ur. På billedet
herover lykønskes
Hans Christensen (i midten) af (fra venstre) H. A. WeberHansen, J. Skelbæk, E. Frydendall og P. Afzelius.
Og på billedet
til højre gratulerer
H. Iversen,
DRT, mens to pensionister
- overingeniør
og tld-:
ligere Repaxchef V. H. Mørch samt direktør Svend
Rasmussen - venter på at skåle med jubilaren.

17,000 stykker mad og 350 liter kaffe
sat til livs af dobbelt så mange gæster som ventet
Sales promotionschef
Allan Frederiksen
og
en lang række medarbejdere
i Philips Radio
går og glæder sig i denne tid. "Philips Monsunen" - det gode udstillingsskib
- har sejlet en solid succes i havn. En succes som
Allan Frederiksen dokumenterer ved at skubbe en vældig stabel kuverter over bordet. Se bare på det her. Det siger lidt om, at forhandlerne rundt i landet har moret sig over
ideen og levet med i den.
Kuverterne stammer fra breve, man har modtaget i løbet af udstillingsmåneden.
"Philips
Radio AIS - Søtrafikafviklingsafd."
står der
på et af dem. Et andet bærer påskriften
"Til admiralen,
Philips Radio", medens andre fantasifulde
adresseringer,
som nok har
fået postbudet til at klø sig i hovedet, lyder
"Til kaptajn og besætning på Philips Monsunen - bound for Philipinerne",
osv. osv.
- Og så har vi mange andre ting, der udtrykker,
at det faktisk gik langt over forventning, siger Allan Frederiksen. Selv vore
konkurrenter
har gratuleret
os med dette
arrangement,
men bedst kan succes'en nok
udtrykkes i tal. Vi havde regnet med at udlevere ca. 1200 billetter,
men det blev til
2400, og vi skønner, at de alle er blevet
brugt. Der blev brygget 350 liter kaffe, spist
17.000 stykker mad og drukket 6500 dåser
fadøl i løbet af udstillingsmåneden.
Det sidste lyder måske lidt fordrukkent,
men når
vi regner alle de tilstedeværende
med, må vi
skønne, at øllet er blevet fordelt på ca. 3000
munde, og så er det jo ikke så galt alligevel.

Demonstrationslokalet
i Philips
Lampe var den
1. september
rammen om ingeniør
J. L. Gram
Jensens jubilæum.
Men det var ikke alene en talrig repræsentation
af kolleger fra Philips Lampe,
der var mødt op. Kolleger
fra Philips
Radio,
hvor jubilaren
havde sit virke i de første 19 år af
sin Philips-karriere,
kom også i stort tal, og herunder ses et udsnit af dem: Fra venstre: Frk. B.
Riisbro,
Vagn Nyberg,
H. Chr. Ørum, Bent R.
Holm, jubilaren,
fru Anni Troest og fru AnneMarie Schlotlmann.
Jubilæumsgaven
fra kolleger
var et kakkelbord,
en skrivebordsstol,
en skål og
vinflasker,
der overraktes
af Verner
Pedersen,
som på billedet
herover ses til højre. Her ses
endvidere (fra venstre) J. Grunnet og Egon Jensen. Jubilaren
fik også fra leverandører
en række
hilsener, der vil være med til at forhøje bordets
glæder.

Det blev en vældig hyggelig dag. Tak til kolleger og til alle andre, der tænkte på mig.
Hans Christensen

Hjertelig tak for venlig
mit jubilæum.

opmærksomhed

ved

Peter Thonning

Ideelle udstillingsforhold
- Hvordan opstod ideen med at bruge et
skib?
- Vi talte først om at leje et cirkustelt, men
mente det ville kræve for meget mandskab.
Så snakkede vi om busser, tog - ja, selv
flyvemaskiner,
og ganske naturligt dukkede
tanken om et skib op. Ved nærmere overvejseiser fik vi øje på de indlysende fordele.
Vi kunne lade al transport foregå om natten og undgik således spildtid. Alle varerne
kunne blive om bord, og mandskabet kunne
begrænses betydeligt. Kun traktementet
var
et problem. Skibets lille kabys kunne ikke
klare højt smørrebrød eller lune retter. Derfor måtte vi satse på noget, der kunne ordnes på stedet, og vi valgte pølsemad og
sandwich, som de fleste var meget glade for.

Også tid til en sømandsreel
- Sømandslivet
plejer at have sine muntre
sider. Hvordan var det på Monsunen?
- Lad mig sige med det samme, at hvis nogen tror, at de ombordværende
Philipsfolk
fik en slags ferie ud af det, tager de helt
fejl. Vort faste program lød på 14 timers
hårdt arbejde. Ved siden af den primære
fortsættes næste side
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bag sin smørrebrødsdisk.
Fru D. Japsen
forestod alle indkøbene. - Nu er udstillingen altså set af mange forhandlere
landet
over. Hvordan med Philips egne medarbejdere? - Vi havde håbet, at vi kunne have
arrangeret besøg for medarbejderne
i turens
sidste del, men det kunne af flere grunde
ikke blive til noget. Derfor vil vi åbne demonstrationslokalerne
her i huset i stedet,
så alle, der har lyst, kan få de mange nye
ting at se. Vi har endnu ikke fået alt
hjem, men det skulle ikke vare længe. Lad
mig benytte denne lejlighed til at indbyde
alle interesserede
medarbejdere til et besøg
i demonstrationslokalet
mandag den 27. og
tirsdag
den 28. september
mellem kl. 16
og 18.
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PHILIPS KAN DET HELE

Udstillingsskibet
farvande.

"Philips-Monsunen"

MONSUNEN...

(fortsat

ved kaj

i Københavns

havn forud

for færden

rundt

i de danske

fra side 5)

opgave, som bestod i at præsentere
nyhederne for forhandlerne,
drev vi jo faktisk
et cafeteria, som skulle fungere fra morgen
til aften. Vi gjore rent og støvsugede, smurte mad, hentede kaffe og øl i en uendelighed. Vi havde to folk boende fast på skibet, medens de øvrige, som der ikke var
plads til om bord, måtte overnatte på hoteller eller hjemme. Selv week-enden blev således påvirket,
fordi vi måtte hjemmefra
tidligt søndag eftermiddag
for at nå frem.
Men når dette er sagt, skal det da ikke
skjules, at vi også havde et par fornøjelige
aftener.
To torsdagsaftener
brugte vi til
lastrumsparty
for os selv og skibets besætning. Det var bare hyggeaftener, hvor vi fik
lidt grill-kylling
fra land og et par af dåseøllerne, så det var for små penge, vi arrangerede denne afslapning,
men vi havde
Tekst og musik til dias og smalfilm:
Med den
nye kassettebåndoptager
2209 AV, som var en af
nyhederne på udstillingsskibet,
kan man selv indtale sine kommentarer
til billederne eller indspille
ledsagemusik.
Det gøres ved hjælp af en synk roniseringsenhed
LFD 3442, som ved afspilningen
skifter billederne
i overensstemmelse
med lyden.
Herover indtales
feriekommentarerne,
mens man
ser bi lIederne. Båndoptager
og synkronenhed
koster under 800 kroner.

Electronic 230 består af tre højt specificerede
enheder: En følsom FM-radio, den elektronisk
styrede pladespiller,
"electronic
202" og en kraftig
Hi-Fi stereoforstærker.

Stereoradioen
701 er grundstammen
i et af de nye
stereoanlæg
i sæsonprogrammet.
Den har specifikationer
bedre end DIN 45.500 kravene for Hi-Fi,
en udgangseffekt
på 2 x 17 watt, og der er LB,
KB og to MB bånd samt FM med fem skalaer for
lyn indstilling
af forudvalgte
stationer.
Den vej!.
forbrugerpris
er ca. 1.700 kroner.

det hyggeligt. Der blev skam både danset
sømandsreel og spillet til. Produktchef S. E.
Esbensen er glimrende
på harmonika,
og
dekoratør E. Petersen en fin janitshar.
En kaffekande til skipperen
- Hvordan gik samarbejdet
mellem de rigtige søfolk om bord og de mere "Iandkrabbede" Philipsgaster?
- Det kunne slet ikke have gået bedre. Søfolkene var ganske enkelt med i teamet
hele tiden. Bag kulisserne ganske vist, men
som en helt uundværlig del. Alene arbejdet med brygning af kaffe i kabyssen var et
stort job. Dertil kom opsætning og nedtagning samt surring
af varerne,
opsætning
af baldakin over indgangen i hver havn og
meget andet. Som et lille udtryk for vores
taknemmelighed
forærede
vi skibets ejer,
skipper Carlo Andersen,
en af vore veltjente kaffekander. Vi fik lavet en inskription
i den og gav ham den ved afskeden. Jeg
må i øvrigt også fremhæve vores strålende
smørrebrødsjomfru
frk. Møller. Hun var simpelthen en tolver og overkom det utrolige

De ekspanderende
Phili ps- fabrikk er
på Amager kunne
i går med stolthed
præsentere
efter
årets model i brystholdere.
.
Som man ser, har
man forladt den
gamle,
bugnende
skål med 90 graders
spændvidde
og er gået over til
en mere flad model.
På fOI1espørgS!OOl
erklærede Den lille
G rosserer efter at
have set Viola med
den nye Philips bh,
at den skam efter
hans
mening
l
hvert
fald var l
vinkel.

Således omtalte Ekstra-Bladet
TV fronten: 110°-teknikken.

nyheden

på farve-

ET NYT BEAUTY SET fra Philips
Elapparat
er
netop sendt på markedet.
Det fremtræder
i en
varm gul farve og forener en række af den moderne skønhedsplejes
funktioner.
Når ladyshaverens skærehoved
fjernes,
kan man benytte det
øvrige udstyr til massage, hudpleje, manicure og
pedicure.
Den vej!. furbruqerpris
er 198 kroner.

KONDIFAKTA
OG
HJERTESORGER

sig at sætte tempoet op og løbe uafbrudt i
længere perioder,
d.v.s. en halv eller hel
time og undertiden
længere. Nu er pulskontrol ikke så påkrævet mere, men som
ved al træning gælder det, af man straks
skal standse ved ubehag, brystsmerter,
kvalme eller åndenød.

LÆGEN SKRIVER

Bedriftslægen opfordrer til boykot af elevatoren
Ved legemets energiomsætning,
d.v.s. "forbrænding"
med ilt, frigøres
der en vis
energimængde,
nemlig ca. 5 kaI. per liter
ilt. Legemets iltoptagelse
kan måles både
under hvile og maksimalt
arbejde, og man
får herved et mål for den største energimængde, kroppen er i stand ti I at effektuere
i et givet tidsrum.
Generelt kan man sige, at jo større iltoptageisen er, jo større
er hjertets
pumpeeffekt. Det er videnskabeligt
påvist, at man
med regelmæssig motion kan modvirke den
nedgang i maksimal iltoptagelsesevne
eller
"motoreffekt"
(for motorinteresserede:
som
DIN og ikke SAE - alle "hjælpeaggregaterne" skal jo også trækkes), som i almindelighed følger med alderen. Det kan f. eks.
illustreres
på den måde, at hvis to 50-årige
er helt analoge med hensyn til køn, legemsstruktur etc., og den ene er veltrænet, medens den anden er utrænet, har den trænede
en iltoptagelsesevne
eller maksimal "motoreffekt" af nogenlunde samme størrelse, som
den utrænede havde i 35 års alderen. Med
andre ord kan man med blot moderat træning fremkalde
en biologisk
foryngelse
i
den henseende på ca. 15 år.
Hvad bør man veje?
I denne forbindelse
er det værd at pege
på, at hjerte-karsygdomme
er årsag til hvert
andet dødsfald her i landet. Undersøgelser
viser endvidere, at personer, som er fysisk
aktive, har 2-3 gange så stor chance for
at overleve
det første
hjerteanfald
som
ikke-aktive
personer, som i øvrigt dertil løber betydelig større risiko for at pådrage
sig sådanne sygdomme. Hvad bør man da
veje? Som generel regel bør man tilstræbe
samme vægt som i 20 års alderen. Nogle
mener endda, at et yderligere vægttab herudover bør tilstræbes,
da der ellers
på
grund af formindskelse
af den samlede muskelmasse med alderen vil indtræde en relativ fedme. Den bedste afmagring sker over
en længere periode.
I hvile forbrændes
omkring 2000 kaI. per
døgn. Fjerner man blot 100 kal./døgn f. eks.
ved at erstatte sukker med sødemiddel og
almindelig
mælk med skummet mælk eller
blot drikker
en pilsner mindre, samt går
2 km mere (= 4 km' s cykling = et kvarters
tennis = '12 times havearbejde)
end tidligere, har man i løbet af en måned forbrændt 6000 kaI. mere, end der er tilført,
hvilket svarer til ca. 1 kg fedt - på et år
kan man således tabe 12 kg.
Konditallet registreres
på speciel
kondicykel
Til bestemmelse
af kondi-tallet
registreres
puls-frekvensen
under et standardarbejde
på en speciel motionscykel,
idet pulsen stabiliseres på et vist niveau efter nogle mi-

nutters ensartet arbejde. Ud fra tabeller beregnes derefter den maksimale iltoptagelsesevne i liter pr. minut ud fra arbejdspulsen
ved en given belastning. Dette kaldes "konditaliet".
Ved effektiv
konditionstræning
vil
den fremkaldte
pulsstigning
blive mindre
som udtryk for forbedret "motoreffekt"
hos
hjertet - blodpumpen giver således samme
effekt ved et lavere "omdrejningstal".
Træningen er mest effektiv, når relativt tungt
arbejde udføres i 3-4 minutter, fulgt af nogle minutters
hvile. Dernæst ny arbejdsperiode, hvile o.s.v. - i alt ca. 2 timer dagligt.
Og konditionstræning
behøver
kun at foregå på motionscykel.

absolut

Tag trappen og brug cyklen
Naturligvis
bør den beskrevne systematiske
motion suppleres med motion under arbejdet
- boykot elevatoren, tag trappen, brug cyklen i stedet for knallert eller bil og så fremdeles.
De vil herved ikke blot komme til at føle
Dem bedre tilpas, men også gavne Deres
hjerte.

ikke

Kondi-program
for utrænede
Som program for utrænede anbefaler eksperter følgende: Når man løber, stiger pulsen, og specielt for begyndere må pulsen
ikke overstige 160 slag i minuttet for 20-30
årige, 140 slag for 40-50 årige og 120 slag
for 60-80 årige. Gør den det, har man løbet
for hurtigt.
Efter løbeperioden
fortsættes
med gang, og luntetravet
påbegyndes ikke
igen, før pulsen er faldet med 20-30 slag
per minut. Den første tid bør kun trænes
i et kvarter,
hvorpå følger et par dages
pause - og så trænes igen. De første uger
trænes 2-3 gange ugentl igt og i kke mere
end 15-25 minutter per gang. Når konditionen er bedret efter nogle ugers træning, er
man delvis optrænet og kan derfor tillade
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Nu kan man også få konditionen
målt af Philips.
Med ergometercyklens
registrering
af puls og iltforbrug kan man beregne konditallet.
Ved olympiaden i Mexico blev de vesttyske,
østtyske og
hollandske hold testet på Philips-ergometercykler,
som nu også bringes på det danske marked.

FARVE-TV KURSUS FOR TEKNIKERE: Repax afholder i de kommende måneder et landsdækkende
kursus for radioforhandlernes
tekniske personale. Baggrunden for kurset er den nye 110° teknik, som bevirker, at farve-TV apparaterne
er blevet 11,5 cm smallere.
Kurset ledes af L. Møller Madsen og B.
Vessel, og blandt de første, der gennemgik
det, var Repax' egne TV-teknikere.
I København holdtes
kurset på Domus Vista, og herover ses B. Vessel i færd med at gennemgå teorien for teknikerne.
Bagefter arbejdes der med apparaterne i praksis.

DATACENTRAL

(fortsat fra side 3)
anlægget straks i gang med at spule kabler og gulv, samtidig med at personalet advares af en sirene.

Hvad et klimaanlæg kan udrette
En anden ting, man straks mærker, når man
træder ind i maskinrummet,
er den ret lave
temperatur.
Maskinerne skal arbejde i temperaturer
mellem 18° C og 24° C, og der skal være en
relativ
luftfugtighed
på 50-60"10.
Det er
opnået ved hjælp af et klimasystem,
som
hele tiden blæser kølig luft ind under det
dobbelte gulv, hvorfra maskinerne selv suger luften op og sender den videre mod loftet. Philips Lampe A/S har æren for de
integrerede armaturer, som opfanger luften
og sender den videre. Også loftet er dobbelt,
og luften suges fra mellemrummet,
tilbage
i klimaanlægget,
hvorved der hele tiden holdes en cirkulation i gang.
Klimaanlæggets
korrekte funktion kontrolleres kontinuerligt,
og klokker og blinklys går
i gang, hvis temperatur
eller luftfugtighed
kommer udenfor det tilladte,
så man kan
gribe ind, før der risikeres fejl på databehandlingen som følge af klimatiske forhold.
Servicedokumentation
på mikrofilm
Dataanlægget
består foruden
centralenheden af en række andre enheder. Der er en
enhed for "masseudvidelsen"
af den centrale enhed, to magnetbåndstationer,
to dobbelte' magnetpladeenheder,
en linieskriver,
en
hulkortlæser, en hulkorthuller,
en papirstrimmellæser og operatørens
konsol-skrivemaskine. Det lyder af meget, men i virkeligheden fylder det hele ikke meget i den store
maskinstue.
Sagen er da også, at der er
beregnet plads til endnu et komplet anlæg,
som først vil blive installeret i 1972.
En ganske særlig ting ved anlægget er, at
servicedokumentationen,
som normalt fylder
fem-seks
reoler, her foreligger
i form af
kassette-mikrofilm,
som kan indsættes i en
læser og kopieres på stedet, når det ønskes.
Det er klart, at den tekniske pasning af sådanne anlæg kræver specialtrænet
mandskab, og Philips-Electrologica
har da også
haft tre teknikere i Holland, hvor de på træningscentret i Apeldoorn har gennemgået en
grundig uddannelse.

SPOIl'TEN SPORTEN
PHILIPS I 1. DIVISION
I HANDBOLD
I håndboldafdelingen
ser vi hen til vintersæsonen med en vis forventning. Med friske
kræfter og forhåbentlig
nye talenter har vi
grund til at håbe på et godt resultat.
Herrerne sluttede sidste sæson med at spil:
le sig op i 1. division. Det var et meget flot
resultatl
Vi skal nu til at spille i vinterturneringens
højeste række. Samtidig deltager vi i år med et hold i "Herre 2". Damerne starter i samme række, hvor de før ferien
sluttede på en fjerdeplads med 7 points, altså i Dameserie
I, men vi kan vist godt
regne med, at vore damer snart kan hævde
vore traditioner
i håndbold med topplaceringer.
Der trænes i år på lørdage. Herrerne mellem
klo 12 og 13, damerne mellem 13 og 14.
Alle øvrige oplysninger
kan fås hos undertegnede på lokal 630.
Alfred Sieben

Sommerturneringen
blev igen I ar en stor
succes. Arrangementet
og de meget flotte
præmier blev rost til skyerne. Philips får
herigennem et godt renomme.
~t Philips-par gjorde sig fint bemærket, nemlig Bent Frandsen-Svend
Blankholm, der blev
nr. fire med 809 points. Dette par var med
til at skaffe Philips førstepladsen
i kampen
om den udsatte Philips-pokal,
her talte de
tre bedst placerede par fra hvert firma.
Af i alt 96 par blev de 15 bedste præmieret,
de tre bedste blev: nr. 1 Sv. JørgensenPer Broløs, NKT, 880 points, nr. 2 E. HarriesK. Søndergaard, B&W, 849 points, og nr. 3
nye

motionslokale

på Armaturfabrikken

PHILIPS FODBOLDHOLD
NU OP I KFIU-SERIEN
Philips fodboldhold
har ihærdigt forsøgt at
nå adgangen til divisionsholdene.
Det er nu
lykkedes, I en afgørende kamp om oprykningen til KFIU-serien vandt Philips over Ballerup Rådhus med 2-0. I de forudgående kampe startede Philips-holdet
med to nederlag,
men derefter gik det bedre: 11 sejre, 4 uafgjorte kampe og et nederlag.
Gulf blev vinder af mellemrækken
med 28
points foran Philips med 26 og Ballerup Rådhus med 25. Philips målscore er 50-27, og
heraf tegner Carsten Møller, Philips-Electrologica A/S, sig alene for de 28 mål.
Niels Larsen

NU OGSA MOTION pA
ARMATURFABRIKKEN

PHILIPS VANDT
BRIDGEPOKAL

Det

Aage Lorberg-H. Jensen, Aller, 827 points.
De tre bedst placerede
hold blev: nr. 1
Philips, 2283 points, nr. 2 SAS, 2276 points,
og nr. 3 B&W, 2263 points.
K. Leth Rasmussen

Motionsafdelingen
har nu også holdt sit indtog i Tårnby. På Philips Lampe A/S's armaturfabrik på Bredskiftevej
er der blevet indrettet et motionslokale
i kælderetagen.
Lokalet er allerede taget i brug af 22 af de
ca. 100 medarbejdere, der har deres daglige
virke her. Der motioneres hver mandag og
onsdag fra klo 16 til 18 under instruktion af
J. P. de Vries. Der vil dog også være mulighed for træning på andre af ugens dage,
hvis flere melder sig.
Kontingentet
til motionsafdelingen
er 4 kr.
pr. måned, men den velvære og sundhed, der
følger efter motionen, er ubetalelig.
P. Laudrup

i Tårnby,

hvor

der

motioneres

hver

mandag

og onsdag.

I nær fremtid afleveres anlægget fra salgsafdelingen for datamaskiner
til edb-produktionsafdel ingen, og man går straks i gang
med omlægning og parallelkørsel
af nuværende opgaver, der kører på den datamaski
ne af IBM fabrikat,
som edb-produktionsafdelingen råder over.
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