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KVINDEARET
OG PHILI'PS
NR. 1

30. JANUAR 1975

20. ÅRGANG

Tekniske
detaljer
ved et af de professionelle
TV-måleinstrumenter
diskuteres
i produktionscentret
Philips Radio A/S af (fra venstre) Preben Hejberg, E. Helmer Nielsen, Finn Hendil, Jørgen Ibsen
Jens Simonsen.

Fta Hanne Mølgaard, Philips Telekommunikation, og Elsa Vachal,
Philips Lampe, har vi modtaget
nedenstående to debatoplæg i forbindelse med kvindeåret.
Hanne Mølgaard skriver:
Kvindeår, kvindesag, kønsrollemønster,
rødstrømper, ligeløn, ligeret osv. osv ....
Det er
"in" med alle disse smukke gloser her ved
indgangen til kvindeåret. Men er det altsammen kun ord? Hvilke realiteter er der bag al
den snak og skriveri,
der er om emnet i
pressen og massemedierne.
Lad os først se lidt på kvindeåret her hos
?hilips. Ved årsskiftet
udsendtes der nogle
meddelelser
vedrørende udnævnelser pr. 1.
januar 1975. De omhandler forfremmelser
af
seks mænd og nul kvinder. Desuden har jeg
via mund-ti l-øre metoden hørt om flere udnævnelser af mænd. Så er det, man som

i
og

(fortsættes

side 2)

P H I L I P S R A D I O A / S S K A L AUDIOVISUAllSME
SÆ LGE T IL H EL E V ERDEN
Spændende

Den kommercielle afdeling for professionelt TV-måleudstyr placeres nu i København, som i forvejen har ansvaret for udvikling og
produktion af det teknisk meget avancerede udstyr
mark, fortæller afdelingens chef, civilingeniør
E. Helmer Nielsen. - Når vi er nået så langt,
at vi også har fået ansvaret for den kommercielle aktivitet, skyldes det blandt andet den
indsats, som udviklingsgruppen
og produktionsgruppen
her har ydet. Men vi har også
selv presset på, for vi har en overbevisning
om, at resultaterne
på dette felt kan bi ive
endnu bedre, hvis vi får alle aktiviteter samlet på et sted.
- Selvom
vi har haft et godt samarbejde
med salgsafdelingen
i koncerncentret,
er det
af stor værdi for os nu at have den nære og
(fortsættes

Det nye produktionslokale
i Jenagade,
hvor
lips professionelle
TV-måleudstyr
fremstilles.

Phi-

Philips Radio AIS har i godt en halv snes år
udviklet
og produceret
professionelt
TVmåleudstyr og skal fra 1. januar i år også
selv stå for salget, der hidtil har været varetaget af afdelingen "Science & Industry"
i
koncerncentret
i Holland. 99 % af produktionen går til eksport, og afdelingen i København kommer til at sælge til hele verden.
Salget på hjemmemarkedet
berøres ikke af
denne ændring og foregår fortsat fra Philips
Elektronik-Systemer
AIS, Afdeling for Industri og Forskning.

Stor respekt for de danske resultater
- I koncerncentret
er der meget stor respekt
for de tekniske og økonomiske resultater, vi
har kunnet fremvise her i afdelingen i Dan-

side 2)

collage

afsløret

i AVS-afdelin-

gen, der for en dag tog navneændring til
Audio-Visualisternes Sammenslutning
- Det er svært at visualisere lyd, men nu er
det lykkedes, og det er sikkert en ny kunstart, vi her står overfor, sagde Niels 0berg
ved juleafslutningen
i Afdelingen for AudioVisuelle Systemer, efter J. H. Lissau havde
afsløret en collage over døren til garderoben.
- Det er Danmarks første audiovisuela,
udført af to audiovisualister,
og derfor ændrer
vi for en dag navnet for AVS til Audiovisualisternes
Sammenslutning.
- Det var Lene, som fik ideen, fortæller Bent
Jørgensen, som sammen med Lene Nielsen
har stået for collagen. - Vi fandt delene i
serviceafdelingens
brokkasse. De forskellige
dele repræsenterer
afdelingens vareprogram
med samtaleanlæg,
personsøgeanlæg,
højttalere, forstærkere
og løsdele.
- Hele arbejdet er udført som fritidssyssel,
siger Lene Nielsen. - For eksempel blandede
vi den røde baggrundsfarve
en morgen kl. 7.
Begivenheden blev fejret med gløgg og æbleskiver.
.

- Jeg havde egentlig tænkt mig, at der skulle sidde girafhoveder
Nielsen til Bent Jørgensen og Niels Øberg. - Men så fik vi i stedet
er flot, ikke?

oppe over garderoben,
siger Lene
ideen til vores audiovisuela.
Og den

SÆLGE TIL HELE VERDEN
(fortsat

KVINDEARET
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(fortsat

daglige kontakt mellem udviklingslaboratorium, produktionsafdeling
og salgsorganisation. Det giver mulighed for hurtigere beslutninger. Den nærmere kontakt, vi nu får med
kunderne rundt omkring i hele verden, betyder også, at vi endnu bedre end hidtil kan
tilpasse os deres behov og specielle ønsker.
- Alt i alt vil det betyde, at vi får en større
effektivitet
i videste forstand, og det vil forhåbentlig resultere i en forøget konkurrenceevne og bedre muligheder for vækst og udvikling, slutter E. Helmer Nielsen.
Tre skal sælge
De første diskussioner
om flytningen af den
kommercielle
afdeling blev indledt for et par
år siden, og i slutningen af 1974 var man
nået så langt, at hollænderen J. Overzee kom
til København for at overdraqe ansvaret til
sin danske kollega, civilingeniør
P. Hejberg,
der pr. 1. januar udnævntes til afdelingschef
med ansvar for markedsføringen
af det professionelle
TV-måleudstyr.
Han vil i sit arbejde blive assisteret af J. Kiewiet, der er
hollænder, og som tidligere har haft kontakt
med kunder rundt omkring i verden, samt af
John Anderssan, der hidtil har haft sit virke
i afprøvningsgruppen.
Et nyt demonstrationslokale
er netop ved at
blive indrettet for det professionelle
udstyr,
så man er parat til at modtage kunder, der
vil komme fra ind- og udland. Salget vil foregå gennem Philips-selskaberne
i de forskellige lande, men i mange tilfælde bliver det
nødvendigt at rejse rundt for at være disse
behjælpelige.
Men også til lande, hvor Philips ikke er direkte repræsenteret,
sælges
der instrumenter.
Således skal en af medarbejderne i februar til Czekoslovakiet.
Det bliver også markedsførings-afdelingens
opgave at hente indtryk og ideer med hjem,
for,eksempel
fra laboratorier
og institutter i
Vesttyskland og England, hvor man specielt
beskæftiger sig med denne teknik.
25 ingeniører skal udvikle
Grundlaget
for den kommercielle
aktivitet
skabes på tegnebordet
i udviklingsafdelingen, Her udvikles de nye apparater af 25
ingeniører, assisteret af en del andre teknikere. De er delt op i fire elektriske projektgrupper og en afdeling for mekanisk konstruktion. Et af de bedst kendte apparater fra
denne afdeling er farve-TV-generatoren,
der
fremstiller
prøvebilledet
i TV. Den er i dag
solgt til næsten alle TV-stationer i Europa og
i mange lande rundt om i verden.
Et af de største projekter, der nu er ved at
gå i serieproduktion,
er udstyr til overvågning af TV-udsendelsernes
kvalitet, den tekniske - altså. Overvågningen sker samtidig
med, at udsendelsen går i luften, og uden at
vi som almindelige seere bemærker det, fordi målesignalerne
findes uden for den normale TV-skærms område. I praksis virker
det således, at man i København - hvis en
Eurovisionsudsendelse
går herfra - kan følge, om signalet når korrekt frem til Rom.
De første eksemplarer af dette udstyr er netop leveret til Norge, Australien
og New
Zeeland.
I afprøvningsafdelingen
justeres og kontrolleres instrumenterne
efter produktionen.
16
ingeniører og teknikere tager sig af dette ar-
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kvinde begynder at tænke over, efter hvilke
retningslinier
disse udnævnelser
foretages.
Er det kvindediskrimination,
eller er alle de
kvinder, der er ansat i dette firma, virkelig
så dumme og uduelige, at man ikke finder
det umagen værd at give dem den påskønnelse af deres arbejdsindsats,
der ligger i en
eventuel forfremmelse.
Man hører aldrig om
kvindelige overassistenter,
fuldmægtige eller
afdelingsledere.
Er det kun i den offentlige
sektor, at kvinder kan opnå disse stillinger
på lige fod med deres mandlige kolleger?
Bjarner Steffensen (til venstre) og Niels Clausen
diskuterer afprøvningsresultater
for en ny modulator.

bejde. Serviceafdelingen
fremstiller
brugsanvisninger
og servicemeddelelser,
og selve
ekspeditionen
foregår
i eksportafdelingen.
Praktisk talt hele produktionen sendes ud af
landet.
Produktionen til nye lokaler
Produktionen af de professionelle
instrumenter foregår også i Jenagade. Indtil for få måneder siden lå den i stueetagen i forlængelse af marketenderiet,
men er nu flyttet til
nye og større lokaler i stueetagen i den store fabriksbygning,
hvor kanalvælgerproduktionen har til huse på 1. og 2. sal.
Udstyr til patientovervågning
Sideløbende med det professionelle TV-måleudstyr foregår der også en udvikling og produktion af elektromedicinsk
udstyr. Teknologien er ens for disse produkter. Et af de
mest avancerede
af de elektromedicinske
apparater
er en 'såkaldt "Sean-converter",
der benyttes på hospitaler til patientovervågning. På en TV-skærm kan man blandt andet
se patientens puls, elektrokardiogram
og temperatur. Herhjemme markedsføres dette udstyr af Philips Elektronik-Systemer
A/S, Afdeling for Medico-Systemer,
der netop har
leveret et omfattende udstyr til patientovervågning til Vejle Sygehus.
John Andersson fra den nyoprettede kommercielle
afdeling præsenterer en måleudslyrs-opslilling,
der
anvendes i TV-sendere.

Hvordan er kvindernes placering i
pyramiden?
Det ville være rart at få nogle tal på bordet
til belysning af kvindernes
situation
her i
firmaet. Lad os få lidt statistik vedrørende
kvindernes arbejdsområde.
Hvor stor en del
af arbejdsstyrken
udgøres af kvinder? I hvilke stillingsgrupper
er disse kvinder ansat?
Hvor mange på fabrik, lager og kontor? Hvordan er kvindernes placering i pyramiden i
forhold til uddannelse og anciennitet?
I sidste nummer af .Phlltskopet" er der en
meddelelse "ni nye merkonomer".
Alle disse
nye er mænd. Hvad betyder det? Er der ingen piger, der har lyst og evner til at videreuddanne sig? Gider de ikke, eller bliver de
simpelthen
frustrerede
ved tanken om, at
ligemeget hvormeget de lærer, hvormeget de
kan, og hvilke eksaminer de har, så er alle
veje lukkede, der er ingen chancer for mere
meningsfyldt arbejde. Hvad sker der med de
piger, der har taget realeksamen,
handelsskoleeksamen, gennemført kontoruddannelse
på lige fod med deres mandlige kolleger.
Eventuelt suppleret
med bogholderikursus,
sprogkursus,
stenografi
på flere sprog etc.
Hvordan er deres chancer i forhold til mændenes?
Hvad siger vore mandlige kolleger?
Kunne vi ikke få lidt debat om disse ting her
i bladets spalter og evt. ved en debataften i
PAP. Jeg opfordrer
alle raske piger til at
komme frem med et indlæg. Det er lige meget, om strømperne er røde, blå, grønne eller
gule - ingen farvediskrimination
her. Vi vil
også meget gerne høre lidt fra vore mandlige kolleger. Sætter de ikke så meget pris
på os, at de kunne unde os en lille "bid af
kagen" også?
Indlæg efterlyses:
Under overskriften:
Kom med nogle indlæg,
piger! skriver Elsa Vachal:
Vi er nu i det kvindens år 1975, og hvorfor
ikke benytte det her på arbejdspladsen til at
få en debat om alt det, der tales om i krogene kvinder imellem.
Det kunne bl. a. denne brevkasse bruges til.
- Mændene må dog gerne blande sig, hvis
de har en begrundelse for, at kvindens stilling på arbejdspladsen
er, som den er i dag.
Jeg vil lægge for med at spørge, om vi kan
få en kort redegørelse for kvindernes avancementsmuligheder.
Kom med nogle indlæg, piger! Gerne med
lidt humor og pep, det skader aldrig.
Formanden for personaleforeningen PAP har
allerede bebudet et indlæg i næste nummer
af .Phlllskopet",

25 ÅRS JUBILÆUM

Grethe Talstrup.

Alfred Sieben.

Benny Stistrup.

Herluf

BERIT KREBS' 25 ARS JUBILÆUM:
Montrice Berit
Krebs blev hyldet af mange af sine arbejdskammerater på sin 25 års jubilæumsdag
den 3. januar.
Først blandt gratulanterne
i mødelokale C var fællestillidsmand
Sv. Loft, som på Fællesklubbens
vegne lykønskede med en smuk ring (billedet
til
højre). Og fra Kvindernes Klub var der blandt andet et hørerør, som formanden Vanda Jensen (herover) spøgefuldt overrakte med en bemærkning
om, at jubilaren,
der er kendt for at følge med i,
hvad der sker, nu kan udvide sit område. Til højre
ses jubilarens
mand og fru Doris Ramløse. Blandt
de mange andre rare gaver var porcelænsfuglen
"optimist"
fra Kvindeligt
Arbejderforbund,
der på
denne måde ønskede, at jubilaren
fortsat
måtte
holde humøret højt.

Nielsen.

Fredag den 31. januar: Assistent Grethe Tolstrup, kundebogholderiet,
Philips Radio AIS.
Reception kl. 10.30 i mødelokale C i Jenagade.
Fredag den 7. februar: Ekspedient Alfred Sieben, Philips Centrallager.
Jubilaren er bortrejst på jubilæumsdagen.
Fredag den 7. februar: Teknisk overassistent
Benny Stistrup,
informationsafdelingen,
Hovedselskabet.
Reception kl. 10.30 i mødelokale 416 på Industrigården.
Mandag den 24. februar: Ekspedient Herluf
Nielsen, Philips Lampe AIS, Arhus. Jubilaren er bortrejst på jubilæumsdagen.

PÅ PENSION
750 KR. FOR EN GOD IDE
Ide kassen i Jenagade har udbetalt 750 kroner til John Baumgarten, førsalgsafprøvningen i Glostrup. Han foreslog, at der skrues
en loddeflig på kanalvælgerne V 7 eller U 7,
når disse af serviceafdelingen
udskiftes
i
farve-TV chassiset K 9.
Derved undgår man risikoen for at kortslutte
antennekablet
ved den ekstra opvarmning,
der ellers er nødvendig, når der loddes direkte på kanalvælgerens kasse.
Desuden har Annie Nellemann, afdeling "administrativ
ledelse",
fået en opmuntringspræmie på 125 kroner for et forslag om en
ændring af ekspeditionen
i personalebutikken.

DEBATAFTEN

I PAP?

Personaleforeningen
PAP har også modtaget
Hanne Mølgaards debatoplæg,
som vi har
læst med stor interesse. Vi vil meget gerne
arrangere en debataften, såfremt der efter offentliggørelsen
i "Philiskopet"
viser sig interesse for det.
Bestyrelsen for PAP

Efter at have været ansat hos Philips i godt
20 år trådte P. O. Nagel den 31. december
ind i Philips-pensionisternes
række.
Han
startede i 1954 i apparatproduktionen
og har
i de senere år været beskæftiget med kvalitetskontrolarbejde
i komponentproduktionen
i Philips Radio.
Vi takker P. O. Nagel for hans meget loyale
indsats for at holde Philips-kvaliteten
helt i
toppen og for hans imødekommende indstilling over for alle i det daglige samarbejde.
K. Friihlich

O. SCHMIDTS 25 ARS JUBILÆUM:
V. Kragh havde sat sin og kollegernes
hyldest på vers, da han
(billedet herunder) lykønskede ingeniør O. Schmidt
med 25 års jubilæet i Philips Elektronik-Systemer
A/s den 3. januar. Jubilaren og fru Ingrid Schmidt
har her indtaget
TV-stolen,
som var gaven fra
medarbejderne
i Afdeling
for Medico-Systemer.
Flere leverandører
og adskillige
overlæger benyttede dagen til at hilse på den populære jubilar, og
fra Philips
i Sverige kom ingeniør Tage Wallen
(billedet herover) og sagde til lykke med et keramikfad. Bag dem ses fra venstre Poul B. Frederiksen, Christa Lauritzen og Hanne Scheel.

EN-TO MANGE
Underdirektør
C. Hermann
har sin egen
måde at klare åndelige problemer på. Forleden dag skulle han skrive en længere redegørelse - 45 minutters koncentreret arbejde,
10 wienerbasser
som brændstof, og så var
den klaret.
Sidste:
.Phlllskopet?s statistiske
departement oplyser, at C. Hermanns præstation kun tangerer
hans personlige rekord, men for at yde C.
Hermann fuld retfærdighed
må det oplyses,
at der let kunne være sat ny rekord - der var
bare ikke flere wienerbasser på fadet.

TAK
Det blev en både festlig og fornøjelig
dag,
som jeg længe vil huske. Tak for håndtryk og
gaver.
O. Schmidt
Hjertelig tak til alle, der gjorde mit jubilæum
til en smuk og minderig dag.
Berit Krebs

FØRSTEHJÆLP
CENTRALLAGERET
Stor tilslutning
Glostrup

fra medarbejderne

pA

SPORTEN
~.t

~'.I

0.J.

SPORTEN

i

I tilknytning til oprettelsen af et bedriftsværn
i Glostrup har medarbejderne på Centrallageret været indbudt til kurser i elementær
brandbekæmpelse
og førstehjælp. Brandkurset, der var omtalt i sidste nr. af .Phillskopet", havde god tilslutning,
og det blev der
også til førstehjælpskurset,
der holdtes fra
11. november til 17. december med to timers
undervisning pr. uge. Cirka 50 deltog, og det
er mere end en tredjedel af de ansatte.
Kurset blev ledet af to instruktører fra FalckZonen, der gennemgik alle førstehjælpens
forskellige aspekter, såsom forbindinger, indblæsningsmetoder
og sidelejring.
Til trods
for emnets alvorlige karakter vakte det stor
moro blandt deltagerne,
da de indbyrdes
skulle afprøve den nye viden.
Kurset kom til at tjene et dobbelt formål. Vi
lærte hinanden at kende fra en anden side.
Det er også en fordel, for hvis ulykken indtræffer, vil førstehjælperen
ikke stå fremmed
over for personen, der skal hjælpes.
Efter undervisningens
afslutning deltog alle i
en skriftlig prøve, der viste, at kursus-deltagerne havde fået det rigtige udbytte af timerne. Der vil blive udleveret bevis for gennemført kursus.
Vi Ih. Nygård

SÆTTER HARET I EN FART: Med en ny hårtørrer
fra Philips Elapparat AIS, Hairstyler 4116, kan
man nu hurtigt få håret sat. Den har to varmestyrker, en på 650 watt til tørring og en lidt svagere til frisering eller styling. Som tilbehør findes
en finkam til at glatte og forme med, en grovkam
til krøller og en børste til toupering eller til at
give håret fylde. Den vejledende forbrugerpris er
228 kr.

PHILISKOPET
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I forgrunden træner Svend Larsen i "ægte rødt", og i baggrunden ved det store hel-matchs bord er
Harry Olsen midt i en slagserie, mens Pehr Olsen kridter køen.

STOR FREMGANG FOR
BILLARD-KLUBBEN
Medlemstallet

steget med 600 procent

Fra en beskeden start i slutningen af 1973
til i dag er der sket en betydelig udvikling
for billardklubben.
I begyndelsen måtte medlemmerne træne i lokaler uden for Philips'
område, og det var svært at skabe den helt
store interesse for denne sportsgren.
Men
nu - efter indvielsen af klubbens nye lokaler
i bygning MV i Jenagade - er det gået
stærkt. Fra 5 aktive medlemmer er klubben
med et slag kommet op på over 30, og der
kommer stadig flere til.
Nye lokaler og billardborde
Det er imponerende at se, hvad medlemmerne har fået ud af det tomme fabrikslokale,
som Philips har stillet til rådighed for klubben. Alt er lavet på frivillig basis, og der er
brugt mange arbejdstimer
på istandsættelsen, men resultatet er også derefter. Dejlige
varme farver og hyggelig indretning danner.
en perfekt ramme om de to nye billardborde,
som nu er til rådighed. Det ene er et helmatch kegle-billard,
som har de internationale turner inqsmål. Det andet, der er lidt
mindre, er et klein-rnatch,
hvor der spilles
carambole eller blot en hyggelig "skomager".
Handicap-turnering
Billard-klubben
koncentrerer
sig i øjeblikket
om at finde de nye medlemmers handicaptal, så de kan komme i gang med den første
store turnering. - Vi har åbent alle hverdage
mellem kl. 16 og 20, og vi forsøger på alle
måder at hjælpe de nye medlemmer godt i
gang, siger Pehr Olsen, der sammen med
Svend Larsen står for træningen.
Kamp og fest
En ting, som medlemmerne glæder sig til, er
den årlige kamp mod STORNO, der i år skal
spilles hos Philips. Efter kampen holder deltagerne fest, hvor der jo nok også bliver væltet et par kegler.
- Vi har store planer for fremtiden, og der er
plads til mange flere nye medlemmer, så interesserede kan bare henvende sig til mig på
lokal 619 i Jenagade, siger Pehr Olsen.

GLADE HANDBOLDSPILLERE
Har fået en pæn start i 1. division
Så er første halvdel af sæsonen gået, og vi
er stort set glade og tilfredse. Vi føler, at vi
har klaret os pænt efter oprykningen til første division i KFIU's håndboldturnering.
At vi
har vundet tre og tabt fire kampe, betragter
vi selv som pænt i den nye division, og fortsætter det på samme måde i anden halvdel
af turneringen, er vi godt tilfredse.
Det går lidt dårligere for vort 2. hold end
sidste år. Vi startede med at tabe to kampe,
men vi håber at få rettet op på resultaterne
i de resterende. Indtil nu har vi vundet tre
kampe og tabt to.
Helge Jeppesen

FODBOLDSÆSONENS

START

Kløvermarks-sammenslutningen
indleder den
årlige trænings-turnering
den 9. februar
Nu skal bolden til at rulle igen. Det kribler
sikkert i en og anden efter at komme ud at
røre sig efter nogle måneder uden aktivitet.
Men det skal vi nok tage os af i fodboldafdelingen. Både gamle og nye medlemmer
er velkomne til at kontakte Kent Hansen på
lokal 851 på Industrigården
eller undertegnede på lokal 413 i Jenagade.
Der er mange store opgaver i år. Den største er vel nok det skandinaviske
Philipssportsstævne i Helsingfors i maj måned.
Men forud for det starter Kløvermarks-sammenslutningen
deres årlige træningsturnering. Det sker den 9. februar, hvor vi har tilmeldt et hold. Her spilles hver søndag frem
til påske. Og disse kampe plus de første turneringskampe
i foråret vil danne basis for
udtagelse af holdet, der skal af sted til Helsingfors.
C. W. Brinckmann

HVEM SAMLER pA MØNTER?
Samler du på mønter, kan du måske få mere
ud af din hobby ved at være med i "Philips
numismatiker
og philatelist
forening".
Ring
til undertegnede på lokal 641 i Jenagade.
For bedre at kunne foretage indkøb af mønter ønsker vi desuden at vide helt eksakt,
hvor mange af medlemmerne i klubben, der
samler på mønter. Også disse bedes ringe til
P. Clemensen

PHILIPS

TRYK

