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20. ÅRGANG

PHiliPS ER SOM ET MUSIKINSTRUMENT
- Blot man anslår de rigtige strenge, klinger det perfekt, siger overingeniør
Børge Otzen, der har 33 års erfaringer bag sig

Overingeniør
B. Otzen
med en Philips
hånddynamo, der blev produceret på fabrikken
i
Jenagade i 4D'erne.
- Den blev populært
kaldt
"knijpkat":
Når
man trykkede håndtaget
ned, gav den samme lyd
fra sig, som når man
trækker en kat i halen.

- Jeg har interesseret mig for radio næsten
lige så langt tilbage, som jeg kan huske.
Ti år gammel solgte jeg den første krystalmodtager, som jeg selv havde fremstillet,
for
den beskedne sum af 1O kroner incl. antenne,
fortæller
prokurist,
overingeniør
Børge Otzen. - Og på radioudstillingen
i 1931 blev
jeg for alvor optaget af den fagre nye verden. Jeg blev radioamatør, og er det stadig.
Min sendetilladelse,
kaldesignal
OZ28T, fik
jeg i 1933, og det er stadig fascinerende
at
kunne snakke med hele verden!
"Min hobbyer mit arbejde", en forslidt frase,
ikke desto mindre holder den faktisk stik i
dette tilfælde. B. Otzen, chefen for teknisk
sekretariat, har i næsten 33 år arbejdet hos
Philips, og er i dag, hvor han står foran sit
otium, lige så begejstret for firmaet og dets
produkter, som da han startede i 1942.
- Philips er som et musikinstrument,
bare
man forstår at anslå de rigtige strenge, så
klinger det perfekt, siger han.
- I 1942 startede jeg hos Philips som mate-

KVINDEDEBAT
pA TIRSDAG
Også diskussion

om samarbejdsformer

I fortsættelse
af de læserbreve, der
har været offentliggjort
i .Phtllskopet"
og en almindelig
snak i huset, indbyder personaleforeningen
PAP til en
debataften
på tirsdag, den 8. april,
kJ. 16.30 i foredragssalen
om "Kvindens situation på Philips".
Der vil også blive diskuteret
samarbejdsformer
på baggrund af debatten på generalforsamlingen
om eventuel etablering
af samarbejdsudvalg.

rialeingeniør.
Jobbets primære funktion var
at godkende alternative
materialer
til produktionen. Krigen bevirkede,. at mange ting
simpelthen ikke kunne fås, så der måtte findes velegnede og holdbare materialer,
som
kunne erstatte dem, der manglede. F. eks.
brugte man under normale forhold stålplader
til chassis'erne,
men disse måtte på et vist
tidspunkt erstattes af zink.
Perioden
som materialeingeniør
blev dog
kortvarig, for allerede i marts 1943 blev B.
Otzen konstruktionschef.
Og gennem denne
funktion kom han til at præge en lang, lang
række Philips-produkter.
"Philetta",
"Matintj", "Operette",
"Opera", "Symfoni" for blotat nævne det klassiske modtagerprogram.
På dette tidspunkt producerede man hovedsagelig til lager, fordi man manglede radiorør. Man rådede over et antal sæt, og disse
blev brugt til at afprøve de "færdige radioer"
for at kontrollere,
at de fungerede. Derefter
blev de sat på lager, alt imens man ventede
på bedre tider. Det vil sige: Man ventede på,
at krigen skulle slutte.
FM - Fin Musik
En af de ting, den tekniske udvikling bragte
ind i laboratoriet,
var FM - Fin Musik, som
mange mennesker troede det betød, nu kendt
af alle som frekvensmodulation.
.Phlltshave",
hånddynamo, cykeldynamoen
"Philidyn",
pladespiller og -skifter, autoradio, spoler til lys(fortsættes

side 2)

PHILlPS·BØRN
TIL MIDDAG I KANTINEN: Den 28.
februar var der liv i Jenagades
kantine.
Blandt
alle de voksne myldrede
der nu pludselig
unger
fra Philips børnehave. De var inviteret til middag
for at smage resultatet
af den menu, de tidligere
havde sammensat:
Flæskesteg
med is. Arrangementet blev en succes. Så stor, at der er planer
om at gentage middagen
næste år. Her ses 6årige Helle Schwarti
meget koncentreret
i færd
med at spise sin flæskesteg.

FIRE NYE MEDLEMMER
I PAP'S BESTYRELSE
Udvidelse til ni for at dække samtlige
selskaber på Industrigårds-området
PAP er nu personaleforening
for samtlige
ansatte på Industri gårds-området,
ikke som
hidtil kun for funktionærer
og lærlinge, men
også for timelønnede medarbejdere.
.
Denne ændring af vedtægterne
blev be sluttet på generalforsamlingen
i Industrigårdens
kantine tirsdag den 25. februar, hvor mere
end en fjerdedel af de 320 medlemmer var
mødt og var med til at give sammenkomsten
et livligt forløb.
Personalechef og prokurister også stemmeret
Der var dog ikke tilstrækkelig
mange deltagere til, at beslutningen
kunne træde i
kraft, så der måtte indkaldes til en ekstraordinær samling den 18. marts, hvor ændringen blev endeligt qcdkendt, Her besluttedes
det tillige, at personalechef
og prokurister,
der hidtil har været udelukket fra at stemme,

Den nye PAP-bestyrelse
diskuterer
oplægget til debataftenen
den 8. april. fra venstre Benny Stistrup,
Mie Lykke Larsen, Swenn Poulsen, Kurt lind og A. Pedini sammen med de nyvalgte
medlemmer
Sonja Mortensen, Grethe Visby, Børge Røner og suppleanten Jørgen Knudsen.

TV-SENDER
TIL ENa~-.lVIlt~LION
SOLGT TIL CZEKOSLOVAKIET
Helge Hansen og John Kiewiet på spændende tur til elektronikfabrikken Tesla-Orava for at sætte dansk-produceret udstyr i drift
En intern TV-sender, der er udviklet og produceret hos Philips Radio A/S i Jenagade,
er solgt til elektronikvirksomheden
.TeslaOrava" i Czekoslovakiet.
Prisen er ca. en
million kroner.
Det er ikke første gang, der er leveret udstyr fra fabrikken i København af så stort
et omfang, men idriftsættelsen
har hidtil
været foretaget
af medarbejdere
fra ko ncerncentret
i Holland. Efter at Philips i København ved årsskiftet
har overtaget salgsansvaret, er denne opgave nu også lagt hertil, og den blev for den czekiske leverance
overdraget til Helge Hansen og John Kiewiet.
Herom fortæller
Helge Hansen:
- Det var en tur fuld af kontraster. Vi kom
til et land med en lavere levestandard
for
at sætte meget avanceret elektronisk udstyr
i drift. Vi landede med fly i Wien og tog
derfra i en lejet bil 400 km nordpå op gennem Czekoslovakiet
til Nizna, der ligger i
750 meters højde nær den polske grænse.
Vi oplevede 16 graders frost, og der lå en
halv meter sne i landskabet, så vi fik virkelig fornemmelse
af en pragtfuld natur. Men
mange huse var dårligt vedligeholdte,
og
privatbiler
var sjældne.
10.000 farve-TV-modtagere
om året
Tesla-Orava
producerer
mange forskellige
elektronikprodukter
og har omkring
6.000
ansatte. Da byen kun har 1.500 indbyggere,
kommer mange af medarbejderne
fra de
omkringliggende
byer. Der fremstilles
bI. a.
10.000 farve-TV-modtagere
om året til såvel
hjemmemarked som eksport til lande i både
øst- og Vesteuropa.
Den nye TV-sender skal benyttes til afprøvning og justering af TV-apparaterne,
og alle
enheder i senderne er dublerede for at undgå produktionsstop.
Efter en kortere
indkøringsperiode
skal udstyret afløse den hidtidige TV-sender, hvori også indgår en af
vore billedgeneratorer.
De er åbenbart glade
for Philips-kvaliteten,
for - som fabrikkens
tekniske chef sagde: - Vi vil også fremover
investere i Philips-udstyr.
Gæstfrie og imødekommende
Czekerne er meget gæstfrie

og imødekom-

Czekisk farve-TV-modtager
under afprøvning
med
dansk TV-måleudstyr.
Det kan både benyttes til
det østlige SECAM-system
og det vestlige
PALsystem, som det ses nederst på prøvebilledet.

mende, men de lever mindre komfortabelt
end danskerne. Ved besøg i private hjem
kunne vi mærke forskellen.
For eksempel
kan en 40-årig ingeniør med kone og to
børn kun lige få det til at løbe rundt, når
han bor i en ret lille lejlighed. Hus må de
nøjes med at drømme om.

ET MUSIKINSTRUMENT ...
(fortsat

fra side 1)

stofrør og båndoptagere
m. v. havde man
også med at gøre. Ligeledes hørte den første
udviklingsfase
inden for TV til den teknik,
man arbejdede med i disse år. Og alt sammen noget, hvor B. Otzen på et eller andet
tidspunkt
havde "en finger med i spillet",
lige indtil han i begyndelsen af 60'erne overgik til teknisk sekretariatsarbejde.
Teknisk sekretariat en levende funktion
Teknisk sekretariat
- det lyder meget nøgternt i en ikke-teknikers
øren. Men under
samtalen med B. Otzen får man omgående
øjnene op for, at arbejdet både er spændende og interessant, og fremfor alt afvekslende og vidtspændende.
- Erfaringerne fra de mange forskellige produkter, jeg har været i berøring med, nyttiggøres her i arbejdet med emner som standardisering,
elektrisk
sikkerhed,
radiostøj.
patenter, varemærker
og approbation,
siger
B. Otzen. - Mange af de emner, vi har behandlet, har haft relation til Danmarks indtræden først i EFTA og siden i EF. Selvom
man ad politisk vej kan fjerne toldmæssige
og lignende handelshindringer,
der modvirker varernes frie bevægelse over landegrænRadioamatøren
B. Otzen
meste af verden.

ved sin

sender

i hjemmet

Den ene af hovedpræmievinderne
i Philips-konkurrencen, 16-årige Albert Friis Jensen fra Hjallese,
er ved at afprøve et kredsløb
i sit projekt
til
digital trafikkontro!.

TRE GYMNASIASTER VANDT
OPFINDER-KONKURRENCEN
Ved en højtidelighed
på Danmarks tekniske
Museum fredag den 21. marts uddelte uddannelseschef,
civilingeniør
Hans Harboe
præmier til i alt elleve skoleelever for deres
bidrag til den danske afdeling af "Philips
europæiske konkurrence
1975 for unge forskere og opfindere".
De to hovedpræmier
gik til den 16-årige Albert Friis Jensen, Hjallese, for et projekt til digital trafikkontrol
og til den 17-årige Poul Henrik Damgaard,
Allinge, og den 18-årige Peter Thejll, Køge,
for deres fælles afhandling
om det indskrænkede trelegemeproblem.
De skal nu repræsentere Danmark i den europæiske finale
i Eindhoven, Holland, hvor vinderne fra 14
lande i maj konkurrerer om studielegater
på
tilsammen 120.000 kroner.

serne, vil det hele stadig være omsonst, såfremt tekniske handelshindringer,
der f. eks.
kan være skabt af indbyrdes forskellige standarder, ikke også prompte eliminer-es og nye
hindringer
forhindres
i at opstå, slutter B.
Otzen.
i Skovshoved,

hvorfra

han er i kontakt

med

det

NY FORMAND

FOR PPR

Henning Petersen efterfølger
C. W. Brinckmann
Personaleforen ingen
PPR har fået ny
formand
og ny sekretær.
Ved generalforsamlingen i kantinen
i Jenagade fredag
den 28. februar
valgte medlemmerne
Henning Petersen
til formand, foreløbig
for de næste to år.
Henning Petersen.
Han efterfølger
på
denne post Conrad
W. Brinckmann, der efter fem år i bestyrelsen havde ønsket at blive afløst. Henning
Petersen er ansat i lønningsbogholderiet
og
deltog meget aktivt i valget til selskabets
bestyrelse i 1974.
Sekretæren,
Ena Henriksen,
ønskede
at
slutte sit arbejde i bestyrelsen efter syv år
på jobbet. Hun blev afløst af Erling Vagnholm i Philips Service.
Efter en meget fredelig forhandling blev der
serveret en wienerschnitzel,
og aftenen fortsatte med dans i diskoteket.

BØRNEHAVENI TEATRET I MØDELOKALE C: Den 19. februar var der' teaterforestilling i mødelokale C
for børnene i Philips børnehave. Inger Boeslund opførte dukketeater for børnene, og tilslutningen var
stor. Alle morede sig strålende, og børnene gik levende op i stykkets handling, hvor trolden, grisen,
kattekillingen o.s.v. optrådte til stor fryd for ungerne.

JYSK

Vi
den jyske
personaleforening
byder
søsterforeningen
i Glostrup,
PCP, velkommen. Men den epokegørende
nyhed, I omtaler i "Philiskopet"s
nr. 12, skal I nu ikke
have æren af. Lige fra starten i 1971 har
både måneds- og timelønnede medarbejdere
været medlemmer af vor forening.

40 ÅRS JUBILÆUM

Fritjof Olsen.

Børge Sørensen.

Tirsdag den 8. april: Lagerchef Fritjof Olsen,
Philips Centrallager.
Reception kl. 10 i Glostrup.
Mandag den 28. april: Lagerforvalter
Børge
Sørensen, Philips Centrallaqer.
Jubilaren er
bortrejst på dagen.

25 ÅRS JUBILÆUM

OPFINDELSE

I

J_ E. Bech blev ny sekretær
Vi holdt generalforsamling
i Personaleforeningen Jylland her i Arhus den 17. februar.
Herluf Nielsen blev genvalgt som formand
og Jytte Bøttern som kasserer, mens P. E.
Bech blev nyvalgt til posten som sekretær.
I beretningen blev der gjort rede for de forhandlinger, der var ført med de øvrige Philips-foreninger
om ændring af gageudbetalingsdag og oprettelse af samarbejdsudvalg
m. v. Formanden
udtrykte
endvidere
sin
glæde over den udvidede orientering fra selskabets direktion til medarbejderne.
Foreningens sommerfest
holdes den 6. juni
på Løgten Kro.
Bent Brodersen

FRA DE GODE GAMLE DAGE
Philips-veteranerne
til filmforevisning
nr. 2
med klip fra begivenheder mange år tilbage
i tiden

Leif Madsen,
er bortrejst

Der vil komme mange genkendelsesudbrud,
når medlemmerne
af Philips Veteran Klub
mødes i foredragssalen
på Prags Boulevard
torsdag den 10. april. Da viser Benny Stistrup anden afdeling af de gamle film, der
ligger i Philips-arkiverne.
Første afdeling
blev vist for et års tid siden og vakte så
stor interesse, at den også måtte vises nogle
uger senere for henved hundrede
aktive
medarbejdere.
Foruden filmene fra de gode gamle dage,
vil der også blive vist et par af de nye
Philips-film.

Gennem "Philiskopet"
sender jeg en hilsen
og hjertelig tak for opmærksomhed ved mit
25 års jubilæum.
Herluf Nielsen

Genvalg af Busck og Rye
- PVK holdt generalforsamling
torsdag den
20. februar, fortæller
sekretæren,
Camma
Mortensen. - Formanden, Verner H. Mørch,

Leif Madsen.
Fredag den 9. maj: Ekspedient
Philips Centrallager.
Jubilaren
på dagen.

fortalte i sin beretning om de mange hyggelige sammenkomster,
vi har haft, og han
bebudede
også en sommerfest
på Hotel
Hvide Hus i Frederiksdal
i år. Det bliver
sikkert lige så dejligt som festen derude i
1974.
H. G. Busck og Torben Rye, som var på valg
til bestyrelsen,
blev genvalgt med akklamation.

NYE MEDLEMMER ...
(fortsat fra side 1)
nu både skal have stemmeret og være valgbare til bestyrelsen.
Der er dog ingen prokurister
blandt de nye
bestyrelsesmedlemmer.
Valgt
blev
Sonja
Mortensen, Finax A/S, Kjeld Reenberg, Professionel Service, Børge Røner, Philips Lampe AIS, og Grethe Visby, Teknisk Sekretariat
i hovedselskabet.
Dermed kom bestyrelsen
op på ni medlemmer, som det blev besluttet
på sidste års generalforsamling.
Denne udvidelse var begrundet med et ønske om at
kunne dække flest mulige af de selskaber
og afdelinger,
der er placeret på Industrigårds-området
(Industrigården
og servicebygningen).
Kontingentet forhøjes fra 1. april til 4 kroner
pr. måned, dog kun 2 kroner pr. måned for
piccoliner,
lærlinge og andre under grunduddannelse.
A. Pedini omtalte i sin formandsberetning
blandt andet bestyrelsens
store ønske om
en livligere
debat i fremtiden,
og Benny
Stistrup nævnte, at festudvalget
- foruden
en terrassefest,
en familiefest,
et andespil
og en julefest for børnene - havde planlagt
to debataftener.
Hvordan får vi størst mulig medindflydelse?
Som et led i bestræbelserne
på at opnå
størst
mulig
medbestemmelse,
medindflydelse, samarbejde
og trivsel
ønskede formanden at høre medlemmernes
tanker med
hensyn til oprettelse
af samarbejdsudvalg
i
de forskellige
bifirmaer.
Der kom mange
indlæg i denne debat, og bestyrelsen
har
derfor sat dette emne på tapetet ved debataftenen den 8. april.

[~--------~----~
7-tallet
MANGE MORSOMME
NAVNEFORSLAG
TIL DEN NYE
KOMMUNIKATIONSSPALTE
Mange deltog i .Phlttskopet".s
lille konkurrence om navn til den nye kommunikationsspalte. Der kom forslag som "Kontakten",
.Phlllbyt",
"Slumpetræffet",
"gør et fund"
og "Philikram",
men på sit møde den 18.
marts besluttede
bladudvalget,
at navnet
skulle være "l-tallet".
Efter at navnet var bestemt, skulle gevinsterne udtrækkes. Men det viste sig, at den,
der fortjente
jordemoderkufferten,
ønskede
at være anonym og heller ikke ville modtage gevinsten.
Der blev derefter trukket lod blandt samtlige
indsendere. Jordemodertasken
gik til Connie
Kronby på Centrallageret
med tak for fødselshjælpen,
brødmaskinen
gik til Ragna
Pileborg i Philips Radio, og Jørgen Graae
Jensen var den heldige, der fik smykkeskrinet.
BARSKAB uden flasker
sælges.
FM-reolsystem i teak. Velholdt. Kr. 250,-. Trehjulet
barnecykel med lad. Kr. 25,-. Tohjulet barnecykel, ca. 4-5 år. Kr. 50,-. Kejser, Elektronik-Systemer,
lokal 231.
FORSTØRRELSESAPPARAT,
24 x 36, brugt
alt for lidt, sælges. Schrøder, Industri og
Forskning, lokal 239.
KELIM-TÆPPE, str. 225 X 165 cm, som nyt,
i farverne sort/rødt, sælges. Kr. 285,-. Gudrun Sonne, Philips Radio, lokal 532, tirsdag
og torsdag formiddag.
GAMLE TÆNDSTIKÆSKER
efterlyses.
Nielsen, Philips Radio, lokal 520.

Ebbe

BADMINTONKETSJER med stålskaft.
spændbøjle og beskyttelseshætte
sælges. Kr. 25,-.
Connie Kronby, P.C.L., 454333,
lokal 234.
FRITIDSHUS i Småland til leje i perioder a
cirka 14 dage i tiden juni, juli og august.
lO km fra Helsingborg. 5 sengepladser.
Sv.
Madsen, Philips Radio, lokal 441.
FEM DÆK PA FÆLGE OG EN KØLER til
Triumph-Herald.
Kr. 110,-. Samme til Fiat
600. Kr.
180,-.
O. Rasmussen,
P.C.L.,
454333, lokal 241.
EJERLEJLIGHED i Sverigesgade, 2 værelser,
solrig, elvarme. Kr. 85.000 med 15.000 i' udbetaling. Børge Andersen, Miniwatt, 691622.

7 -TALLET

pA

OPSLAGSTAVLE

En del medarbejdere får sendt .Phlltskopet"
hjem og ser derfor ikke "l-tallet"
samtidig
med dem, der får det udleveret på arbejdspladsen. For at alle skal have samme chance, bliver "Philiskopet"
fremtidig sat op på
opslagstavlerne
på udgivelsesdagen
i de afdelinger, hvor bladet ikke udleveres.

PHILIPS SERVICE CENTERNR. 10: Onsdag den 12. marts indviedes det nye Service Center i Holstebro.
Det er nr. 10 i rækken, og dermed er Philips blevet landsdækkende. På åbningsdagen var der mødt
mange radioforhandlere fra det nordvestlige Jylland for at være med til at fejre begivenheden. Til
højre i billedet ses Børge Gøtz. Philips Service, sammen med den nye center-leder, Ejner Madsen, og
Bjarne Olsen, der står for værkstedet.

Den nye timer, PDT 022, er let og enkel at
betjene. Den måler 215 X 160 X 80 mm. Eksponeringstiden
angives på en oplyst skala
for såvel sort/hvid
som farvearbejde.
I en
lille elektronisk
hukommelse
oplagres den
angivne eksponeringstid,
hvis der skal fremstilles flere aftryk af samme negativ.

BEDRIFTSLÆGE
KVARTS-URE MED STOR PRÆCISION: Philips EIapparat har netop introduceret en serie nye elektroniske ure. De nye ure er revolutionerende i
deres teknik, idet man benytter de samme højfrekvens kvarts krystaller, som også benyttes i
Philips farve-TV. Kvarts krystallerne styrer den
elektroniske proces og deler hvert sekund op i
4.194.304 dele. De nye ure er så præcise, at
Philips garanterer en maksimal afvigelse på højst
30 sekunder på et år. Den vejledende forbrugerpris på uret herover er kr. 348,-, og hvis man
ikke ønsker dato, er prisen kr. 298,-.

NY FOTOTIMER
Måler automatisk belysningstid
og papirtype
Philips Lampe A/S har lanceret en fototimer,
som kan gøre arbejdet
i mørkekammeret
både morsommere
og lettere. Den måler
automatisk
såvel belysningstid
som papirtype. Forstørrelsesapparat
og mørkekammerbelysning tilsluttes
timeren, der også indeholder tænd- og slukur. Ind- og udkobling
af forstørrelsesapparat
og mørkekammerbelysning foretages automatisk
over timeren.

Fra den lille målesonde (i venstre hånd) går oplysningerne videre til Philips-timeren, hvor man
kan aflæse, om der skal benyttes hårdt eller blødt
papir. Samtidig angiver den, hvor lang eksponeringstid, der skal benytes.

I ODENSE

Medarbejderne
i Odense har hidtil ikke haft
helt den samme ordning med hensyn til bedriftslægetjeneste
som kollegerne
i Arhus.
Det er nu ændret, idet Philips pr. 1. marts
har truffet aftale med læge Gerhard Heydenreich om at tage sig af regelmæssige
helbredsundersøgelser
m. v.

!SPORTEN

I

BADMINTONSPILLER
OP I MESTER RÆKKE
Ved de nyligt afholdt KFIU-mesterskaber
i
badminton spillede Erik Wibrand, Hovedselskabet, så godt, at han blev nr. 3. Dermed
er han blevet mesterrække-spiller.
En anden præstation bør også nævnes. Jan
Christensen,
Philips Service, Glostrup, deltog i januar
i KFIU's begynder-turnering,
hvor han på overbevisende
måde spillede
sig frem til en tredje-plads.
Det er en god
og lovende indsats.
Hugo Bentzen
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