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NR. 8 11. OKTOBER 1974 19. ÅRGANG

JOHN JENSEN OG A. PEDINI VALGT
Indtræder i bestyrelsen for Philips Industri og Handels A/S med
Vanda Jensen og Peter Afzelius som suppleanter

De to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Smed John Jensen (til venstre) og afdelingschef A. Pedir.i.

Smed John Jensen, Philips Radio A/S, og afdelingschef A. Pedini, Hovedselskabet,
blev den 1. oktober valgt til at repræsentere medarbejderne i bestyrelsen for Phi-
lips Industri og Handels A/S. Som suppleant for John Jensen blev valgt montrice
Vanda Jensen, Philips Radio A/S, og som suppleant Ior A. Pedini blev valgt værk-
stedschef Peter Afzelius, Philips Service A/S.
Valgets resultat er meget klart. Mere end halvdelen af de afgivne stemmer faldt på
de to nye bestyrelsesmedllemmer. 454 medarbejdere eller 32 procent af vælgerne
satte deres kryds ud for John Jensen, og 265 medarbejdere eller 18,7 procent
stemte på Pedini.

De to nye bestyrelsesmedlemmer

John Jensen er 40 år. Han kom til Philips i
1960 og har sit virke som smed i Philips
Radio A/S. Siden 1903 har han været sme-
denes tillidsmand og haft sæde i samarbejds-
udvalget i Jenagade.
A. Pedini er 41 år. Han startede hos Philips
i 1955 i administrationen og er nu afdelings-
chef i hovedselskabet. I foråret blev han
valgt til formand for personaleforeningen
PAP.

Intereaae for medindflydelse

Da "Philiskopet" talte med de to nye besty-
relsesmedlemmer efter valget, var de natur-
ligvis glade for det klare resultat, der havde
givet dem begge en solid baggrund for deres
kommende arbejde i bestyrelsen.
- Men det er også værd at notere, at der
var en enorm valgdeltagelse, understregede
de. - Når så mange gik til stemmeurnerne
sidste tirsdag, er det et bevis på, at der vir-
kelig er interesse for den medindflydelse,
som her er spillet os i hænde. Nu må vi
prøve at benytte den rigtigtl
- Tilbuddet om medindflydelse har i øvrigt
virket inspirerende, siger Pedini. - I perioden
fra ja/nej-afstemningen og op til valget er
der blevet diskuteret arbejdspladsproblemer
som aldrig før.

Den første opgave

- Det har jeg ikke oplevet, da jeg har ligget
syg, siger John Jensen. - Men det er da
glædeligt, og nu må vi søge at holde den in-
teresse vedlige. Vor første opgave bliver nok
at få rede på alle disse tanker fra vore ar-
bejdskammerater og kolleger, som jo også

(fortsættes på bagsiden)
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I Odense og hos Philips Service
i Herlev var valgdeltagelsen
100 pct.

Forhåndsinteressen for valget af med-
arbejderrepræsentanter til bestyrelsen
for Philips Industri og Handels A/S
var meget stor. Det viste allerede ja/
nej-afstemningen, hvor 81,2 pct. af de
stemmeberettigede deltog - og det vi-
ste også de valgaktiviteter, der præ-
gede Philips i dagene op til den 1. ok-
tober.

1419 medarbejdere satte deres kryds
At det skulle blive muligt at komme
over de 81,2 pct., troede vel de færre-
ste, men da valget sluttede tirsdag ef-
termiddag havde 1419 medarbejdere

Vanda Jensen, valgets største stemmeslu-
ger, får udleveret sine stemmesedler på
afstemningsstedet i Jenagade. Hun blev
første suppleant med 37,9 procent af de
afgivne stemmer - 537 havde sat deres
kryds ved hende.

sat deres kryds. Det svarer til 87,1
pct.
På to afstemningssteder afgav samt-
Iige stemmeberettigede deres stem-

(fortsættes på bagsiden)

De to nyvalgte medarbejderrepræsentanter var inviteret til at deltage som observatører i bestyrelsesmødet
fredag den 4. oktober, selvom de først officielt indtræder i bestyrelsen en måned efter valget. Højre om
bordet sidder direktør S. A. Windelin, direktør N. B. Sommerfeldt, afdelingschef A. Pedini, direktør H. Ber-
telsen, direktionssekretær T. Meldal, direktør Egon Hansen, smed John Jensen og civilingeniør Haldor
Topsøe.
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Brev til redaktionen

HVA' MÆ' HELBREDET?
Fra teknisk overassistent Poul M. Hansen
har "Philiskopet" modtaget nedenstående
indlæg:

Vi kan vel være enige om, at vores største
aktiver et godt helbred?
Alt er lettere, når man er sund og rask, men
gør vi nok for at bevare helbredet? Mange
burde sikkert gøre noget mere, men mangler
tid. For at tage et nærliggende eksempel,
montricerne i fabrikken, som skal tidligt op,
og for manges vedkommende har noget ar-
bejde at gøre, når de kommer hjem om ef-
termiddagen, de mangler tid til at få den mo-
tion og bevæqelse, som er absolut nødvendig
på grund af det arbejde, de har.
Hvis vi nu ser lidt på pigernes arbejde i fa-
brikken, det er jo meget værdifuldt, ja uund-
værligt når vi vil producere, og det er jo
grundpillen i det hele. Pigerne arbejder fra
kl. 7-16 med en sammenlagt pause på 50
minutter, faktisk siddende stille på en stol i
ca. 8 timer hver dag, med enkelte, men mo-
notone bevægelser af hænder og arme, hvis
pladsen er så rationel, som den bør være.
Da man for 70-80 år siden blev klar over
pausernes store betydning i fabrikkerne for
såvel produktiviteten som arbejdernes velbe-
findende, var det andre forhold, der gjorde
sig gældende industrien end i dag.

Gymnastik LpauserneL ~

I dag er det ikke alle steder nok med pauser-
ne på grund af arbejdets art, men som mod-
vægt mod de noget bundne arbejdsstillinger
er det næsten nødvendigt med motion, og så
melder tanken sig: Hvad med at indføre
gymrrastik i pauserne?
Der er vel ikke mange, som ikke kan se den
store betydning for bedre trivsel ved at ind-
føre en eller to pauser a 8 til 10 minutter om
dagen med gymnastik.
Nu er jeg godt klar over, at der er forskel på
at indføre pauser i arbejdstiden, og så at ind-
føre noget, der skal gøres i pauserne. Det er
muligvis derfor, ledelsen ikke har indført
gymnastik for længe siden, men hvis der er
interesse for ideen, og man kan se fordelene
ved den, kan man jo starte det.op fra arbej-
dernes side.
For fordelene er der. Man får en god og til-
trængt bevægelse af musklerne, (lige så godt
som i helseinstitut, og her spares tid og pen-
ge), bedre udnyttelse af tiden mellem kl. 7
og 16. Man får motion hver dag, hvilket na-
turligvis er bedre end een gang om ugen, og
man er derfor mere veloplagt - også i fri-
tiden.
Det kræver en indsats, men jeg tror, at det
lønner sig. Det kræver også en indsats at
tjene de penge, vi får.
Hvis der er interesse for ideen, kan man jo
starte med en forsøgsordning i en af afde-
lingerne i 3 måneder eller i et '/2 år. Måske
de bestående pauser kan udvides med 5 mi-
nutter, det ville være nok.
Det vil jo koste firmaet en del at arrangere,
men jeg tror, det kan gøres uden at sætte
produktionen ned, selvom pauserne udvides.

Poul M. Hansen.

Poul Ped,~,~serfskriverom de gode gamle dage:

MED PHILIPS LYS SIDEN 1924
Det var primitive arbejdsmetoder, vi anvendte i de første år, men
vi var tilfredse med vore forhold, fortæller værkfører Poul Peder-
sen, som i næste måned kan fejre sit SOårs jubilæum

Værkfører Poul Pedersen produktionshallen for
belysn ingsarmaturer.

Jeg husker det, som var det i går. På min
første arbejdsdag blev jeg sendt hen til fir-
maet Aage Havemann efter 25 batterier til
ringeklokker. De var så tunge, at jeg bagefter
følte det, som om armene slæbte hen ad jor-
den. I dag ville tilsvarende batterier kunne
være i en beskeden bærepose - og jeg ville
vel sagtens være blevet sendt af sted pr. bil.
Efter endt skolegang startede jeg den 1. no-
vember 1924 hos A/S Axel Schou, der den-
gang havde Philips-agenturet i Danmark. Jeg
blev antaget af lagerchef, senere direktør P.
MikkelsglLog fik.en -Llg.eJønpfU 5 kro[lllr~. ~
Vore arbejdsmetoder var meget primitive. Vi
fremstillede jo ikke vore lamper på lageret,
men vi farvede dem, f. eks. til Tivoli, og vi
stemplede bomærker på dem, der skulle le-
veres til virksomheder som B&W og DSB.
Og når kunderne ønskede matterede lamper,

Formand og næstformand i samarbejds-
udvalget i Philips Radio A/S, fabriks-
direktør C. Hermann og fællestillidsmand
Sv. Loft, svarer:

Spørgsmålet om gymnastik under arbejdet
har gennem de sidste 20-25 år været disku-
teret mange gange også i Samarbejdsudval-
get, men man er altid veget tilbage for at
gennemføre det.
Der er flere grunde til dette:
1. En gennemførelse af øvelserne kræver en

"fløjmand" i hver afdeling. Fløjmanden
skal være placeret således, at alle kan
følge vedkommende.

2. En gennemførelse af øvelserne, så de vir-
kelig har virkning, kan let medføre, at den
pågældende kommer til at transpirere,
hvilket er meget ubehageligt, da der ikke
er mulighed for en afvaskning bagefter.

3. De - måske mange - der ikke er interes-
seret i ideen vil enten helt undlade at
foretage øvelserne eller kun foretage
"skinøvelser" , således at virkningen vil
være meget ringe.

4. Endelig er det også en kendt sag, at dan-
skerne er for meget individualister og vi-
ger tilbage for alle normer for organise-
ret fællesoptræden.

(fortsættes på ~agsiden)

smurte vi en pasta på kolberne. Den ætsede
sig ind i glasset og gjorde dem matte. Det
foregik altsammen med håndkraft, men vi var
tilfredse med vore forhold.
Arbejdsdagen sluttede kl. 17, og så gik "Kap-
tajnen", direktør N. B. Sommerfeldt senior,
hjem og spiste. Når han derefter gik ud og
luftede hundene, kom han gerne hen på kon-
toret igen, og så så det bedst ud, at der ikke
manglede for mange.

Måtte tøjle Poul ved lygtepælen
Cykel og hestevogn var den almindelige
transportform i de første år. I 30'erne fik vi
den første halvtons lastbil. Det var en Thrige-
model med udvendig gearstang. Men på
grund af benzinmanglen under krigen brugte
vi hestevogn langt op i 40'erne til at trans-
portere glas kupler til ekspeditionen i Krystal-
gade fra vort lager på Tvedes gamle bryg-
geri på Vesterbro. Jeg kan huske, at vi var
på vej med en hestevogn den 29. august
1943, da der blev erklæret undtagelsestil-
stand. Vi måtte spænde hesten fra og tøjre
den til en lygtepæl - og så selv søge dæk-
ning under luftalarmen. Hesten, vi havde
dengang, var meget klog - den hed forresten
også Poul - og den vidste, hvor den skulle
holde. Et af de faste steder i Vestergade var
hos Fr4s-Sørensen. Der-tra.vede-d~n tro.f.asl-
ind, også selvom vi en enkelt gang ikke hav-
de varer til dem.
Ledelsen var meget autoritær dengang, og
somme tider syntes vi vist, at det var for
meget af det gode. Men det hørte til tidens
former. Havde vi personlige vanskeligheder,
kunne vi dog være sikker på stor forståelse.
Da jeg i 1938-39 havde overstået en lunqe-
hindebetændelse, sagde personalechefen, Ni-
na Lund Thomsen, at jeg straks skulle uden
for byen at bo, hvor luften var mere frisk.
Hun skaffede mig værelse i Holte - og der-
ude har jeg siden boet.

Vandt "Tulla" i lotteriet
At jeg blev gift i 1949 har Philips også sin
andel i. Jeg var med til at arrangere et nor-
disk sportsstævne i Oslo og var holdleder for
det danske team. Da vi havde overstået
sportskampene, mødtes vi om aftenen til fest-
banket, og det var der, jeg vandt i lotteriet.
Jeg trak .Tulla", da vi skulle til bords.
I samtlige 50 år har jeg beskæftiget mig
med lys, og de allerfleste med produktionen
i monteringsafdelingen for belysning. Det
startede under meget små forhold i et lager
på kun 18 kvadratmeter i Krystalgade. Siden
flyttede vi til Kigkurren, i slutningen af 40'er-
ne tillndustrigården og endelig i 1970 til fa-
brikken i Tårnby.
De fleste af ferierne har jeg tilbragt på fjel-
det i Norge med skiture og fiskefangst. Når
min aktive Philips-tid nu snart hører op, ville
det nok ikke være nogen dårlig ide at fort-
sætte med et rask friluftsliv i et hus ved en
sø i Norge. Det kunne jo tænkes, at det den-
ne gang bliver ,,Tulla ", der vinder i lotteriet
og at vi flytter "hjem", Hvem ved?



TAK
Må jeg her igennem udtrykke min hjertelige
tak for gaver, blomster og telegrammer i an-
ledning af mit 25 års jubilæum.

Egon Høegh.

EKSTRABELØNNING
FOR IDE FRA 1972
3.000 kroner til Ruth Christiansen
i kanalvælgerproduktionen

Ide kassens belønningsudvalg i Jenagade har
udbetalt 3.000 kroner til Ruth Christiansen i
Kanalvælgerproduktionen i tillæg til de 2.500
kroner, som hun den 24. november 1972 fik
udbetalt for en god ide. Ruth Christiansen
syntes dengang, at der blev udskiftet for
mange Varicap-dioder i V7-kanalvælgeren og
fandt da på at ridse i en printspole, hvorved
udfaldet af defekte dioder faldt betydeligt.
På grund af en forsinket konstruktionsæn-
dring fik hendes forslag også betydning i
1973. Derfor faldt der en ekstrapræmie.
Idekassen har yderligere præmieret fem for-
slag:
Anne Lise Roed, MK 3, har fået 125 kroner i
opmuntringspræmie for et forslag om mate-
riale til trimmepinde.
Bjørn Nylander, AP, har fået 150 kroner i op-
muntring for et forslag om at fæstne tilslut-
ningsdåserne for musik til arbejdet ved hjælp
af magneter.
Irene Jiinsson, MK 3, blev opmuntret med
125 kroner for et forslag om automatisk ind-
stilling af radioprogrammerne.
Anni Fordsmann, MK 2, fik 150 kroner i op-
muntringspræmie for en ide om at fæstne
en slibeklods på arbejdspladsen.
Hjørdis Nielsen, CPD, har fået en opmun-
tringspræmie på 150 kroner, selvom hendes
forslag om afdækning af garderoberne på
første og anden sal i bygning E blev afvist i
1972. Nu er der imidlertid på første sal opsat
saloon-døre, som afhjælper de ulemper, Hjør-
dis Nielsen påpegede dengang.

Bent R. Holm.

EGON HØEGH'S JUBILÆUM: Fredag den 27. sep-
tember blev 25-års jubilaren, lagerforvalter Egon
Høegh, fejret ved en eftermiddags reception på
Centrallageret i Glostrup. Kollegernes gave var en
cykel, som blev overdraget af Robert Rasmussen,
og på billedet til venstre sendes jubilaren ud på
en præsentationsrunde af (fra venstre) A. Echart,
Robert Rasmussen og G. Dyrstad. På billedet her-
over står jubilaren sammen med sin 10-årige dat-
ter, Tina, og omgivet af sin familie og en del af
de mange receptionsgæster, der ønskede at gra-
tulere.

BIBLIOTEKET FORTSÆTTER!
Forsøgsperioden forlænget til april 1975
Fabriksbiblioteket i Jenagade, som blev etab-
leret i samarbejde med fire studerende ved
biblioteksskolen, fortsætter foreløbig indtil
apri I 1975.
Biblioteket blev etableret som et forsøg, og
da de fire studerende ikke kunne fortsætte
længere end til september, blev der forhand-
let med biblioteksmyndighederne, der sti Ilede
sig velvilligt til en fortsat forsøgsperiode.
Der er dog ikke økonomisk dækning for en
bibliotekar, men tirsdag og torsdag mellem
11 og 13 vil bibliotekar Susanne Pranov være
til stede for at sikre, at udlånet kan fortsætte
som hidtil.
Der er ingen ændringer i åbningstider og
fremgangsmåde ved lån og aflevering.

NYT FRA PAP
Sæt x i kalenderen ved 29. november og 14.
december.
Arstiden for PAP's to traditionelle fester,
andespillet og julefesten, nærmer sig. I år
holdes andespillet fredag den 29. november
og julefesten lørdag den 7. december - beg-
ge gange på Industrigården.
Som tidligere år bliver andespillet en fest
udelukkende for PAP's medlemmer og jule-
festen en fest for medlemmernes børn mel-
lem 3 og 10 år - med mulighed for medlem-
merne og andre pårørende til at sidde ved et
veldækket kaffebord og glæde sig over bør-
nene.
Debataften
Er der noget, der klemmer? Er der nogle
problemer på arbejdspladsen, som du gerne
vil snakke om - og er du medlem af PAP?
Så kom til debataften den 24. oktober fra klo
halvfem til henad midnat.
Vi vil
- debattere medarbejdersynspunkter,
- gå ind på mere specielle problemer,
- drøfte løsninger af problemerne i arbejds-

grupper, og
- lære hinanden bedre at kende.
Marketenderiet omdannes til diskotek og bar
fra omkring klo halvotte, men diskussionen
vil nok fortsætte på kryds og tværs af grup-
perne lige til lukketid. Swenn Poulsen.

50 ÅRS JUBILÆUM

Poul Pedersen.

Fredag den 1. november: Værkfører Poul Pe-
dersen, Philips. Lampe A/S. Reception klo 10
på armaturfabrikken i Tårnby.

40 ÅRS JUBILÆUM

Ove Kijhl.

Mandag den 21. oktober: Ingeniør Ove Kuhl,
Philips Elektronik-Systemer A/S. Reception
klo 10.30 i mødelokale C i Jenagade.

25 ÅRS JUBILÆUM

P. V. Henriksen. Sigfred Rasmussen.

Mandag den 4. november: Værkfører P. V.
Henriksen, Philips Service A/S. Reception
klo 10.30 i mødelokale C i Jenagade.

Fredag den 8. november: Specialarbejder
Sigfred Rasmussen, Nordisk Glødelampe In-
dustri A/S. Jubilaren er bortrejst på dagen.

OMBYGNING I KANTINEN
pA INDUSTRIGARDEN
I de kommende måneder sker der en ombyg-
ning af køkkenforholdene i Industrigårdens
kantine. Den første ændring, der foretages,
er, at den meget støjende opvaskemaskine
udskiftes med en ny, og denne anbringes i et
særskilt rum til højre for kiosken. Når den
nye maskine er etableret, indføres selvafryd-
ning af bordene, således at medarbejderne
selv bærer deres brugte service hen til en
luge uden for opvaskemaskine-rummet.
Næste etape i ombygningen finder sted til
foråret. Da nedrives ekspeditionsskranken,
hvorefter der etableres nye forhold, der gi-
ver bedre og hurtigere ekspedition.
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(fortsat fra forsiden)

me. Det var i Odense cg hos Philips
Service AIS i Herlev. Valgdeltagelsen
på de øvrige afstemningssteder blev:
Miniwatt: 95,7 pct. Armaturfabrikken i
Tårnby: 94,8 pct. Centrallageret i Glo-
strup: 90,7 pct. Jenagade: 89,0 pct.
Industrigården : 82,8 pct. Arhus: 82,1
pct. Blandt dem, der stemte pr. brev,
blev valgdeltagelsen 66,7 pct.

Stemmefordelingen
Ved valget af de to bestyrelsesmed-
lemmer fordelte stemmerne sig såle-
des:

Stemmer Ofo af
afgivne stemmer

Willy Elkjær 112 7,9
Edith Faurholt 157 11,1
John Jensen 454 32,0
Erik Kalf 24 1,7
Sv. Loft 133 9,4
Birte Othmar 63 4,4
A. Pedini 265 18,7
Henning Petersen 54 3,8
Vagn Ravnholdt 26 1,8
Jørgen Simonsen 89 6,3
Ved valget af de to suppleanter for-
delte stemmerne sig således:
Peter Afzelius 435 30,7
Eva Jensen 124 8,7
Leif Tage Jensen 191 13,5
Vanda Jensen 537 37,9

Få ugyldige og blanke stemmer
Ti0..alg'.'1t crt de...lok§jyrels edlem-
mer var der kun 10 ugyldige-og 32
blanke stemmesedler.

HVA' MÆ' HELBREDET?
(fortsat fra side 3)

Det vil næppe være populært at indføre gym-
nastik i de nuværende pauser. Om en udvi-
delse af pauserne eller specielle pauser med
gymnastik vil medføre produktionsnedgang
eller ikke er nok vanskelig at vurdere. Hvis
der imidlertid var et udtalt ønske hos alle om
at gennemføre gymnastik, er der ingen tvivl
om, at vi ville gå ind for en forsøgsordning,
men hidtil har et sådant ønske ikke været
fremsat med fornøden vægt.

C. Hermann. Sv. Loft.

PHILISKOPET
UDGIVET AF

PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S
Prags Boulevard 80, 2300 København S

Redigeret af:
Niels Jørgensen (ansvarsh.)

og Henning Bjerno
Lay-out:

Steen Poulsen
Bladudvalg :

Conrad W. Brinckmann, John Jensen,
Anne Margr. Jeppesen, H. Krebs, P. Laudrup,

Sv. Loft, V. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard,
Swenn Poulsen og Knud Leth Rasmussen.

Næste nummer udkommer
torsdag den 21. november.

Stof må være redaktionen i hænde senest
mandag den 4. november.

Ti af de elleve bestyrelseskandidater var i krydsild ved en høring i kantinen i Jenagade, der blev over-
været af ca. 300 medarbejdere. John Jensen var syg og er derfor ikke med på billedet. PPR's for-
mand C. W. Brinckmann (i midten) var ordstyrer.

JOHN JENSEN OG A. PEDINI VALGT
(fortsat fra side 3)

_~ -::fjeogeali"L er __~!lMcit- Qyer e~ meg_e.Lstewt-
område.
- Ja, den kanalisering af medarbejder-syns-
punkterne lægger jeg også stor vægt på, si-
ger Pedini. - Og så gælder det jo nu for os
begge om at deltage meget aktivt i bestyrel-
sesarbejdet, så de øvrige medlemmer af be-
styrelsen så præcist som muligt kan blive
bekendt med medarbejdernes synspunkter,
før de langsigtede beslutninger tages.

Den spændende optælling af stemmer er i gang
på afstemningsstedet i Jenagade.

SPORTEN SPORTEN
BADMINTON-TURNERING
Badmintonafdelingen indbyder alle Philips-
medarbejdere, der spiller - eller har spillet -
badminton, til en intern turnering lørdag den
2. november. Den foregår i KFIU-Hallen i
Valby fra 18 til 23. Der spilles i fire rækker,
først i single, og hvis der bliver tid til det
også i double. Tilmelding til Hugo Bentzen,
Centrallageret, telefon 45 43 33, lokal 239.

Hugo Bentzen.

NYT FRA BILLARD-
AFDELINGEN
Nu varer det ikke så længe, før vi kan kom-
me i' gang med at spille. Vi har fået stillet
et lokale til rådighed ovre i sidebygningen i
det gamle M V, hvor håndværkerne allerede
er godt i gang med at gøre i stand. Der er
sikkert mange af jer, der er utålmodige efter
at komme i gang, men det har været et stort
arbejde at finde det rette lokale, hvilket nu
er lykkedes takket været ledelsen. Vi har

fået 2 nye billard, men før vi kan komme til
at trille til ballerne, skal vi bruge nogle fri-
ske fyre, som kan bruge en pensel og lappe
huller. Derfor vil jeg bede jer ringe til mig
på lokal 619 - dette gælder selvfølgelig også
nye medlemmer - så vi kan komme i gang
med en lokal turnering så snart lokalet er
blevet færdigt.

Pehr Olsen.

BØRGE LARSEN VANDT
TENNIS-TURNERINGEN
Philips interne tennisturnering blev spillet
den 21. september med Børge Larsen som
vinder. Trøstrækken blev vundet af Jens
Munch Christensen.
KFIU's holdturnering i tennis er afsluttet
med Tuborg som unionsmester. Som sædvan-
lig havde vi store vanskeligheder med at
klare os i mesterrækken, men vi sluttede dog
med tre po ints.

V. Simonsen.

PHILIPS TRYK


