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SPEJDERANDEN
KOM OP I OS ALLE
I fjorten dage arbejdede et team på syv fra produktionen
i Jenagade på Philips fabrikken i Norrkoping i Sverige
Torsdag morgen gik alle i produktionen
i
Jenagade og glædede sig til den ferie, som
stod for døren. Samme eftermiddag
var
situationen en ganske anden. Fra Østrig og
Belgien havde man erfaret, at der ville opstå akut mangel på visse TV-dele, hvis både
Danmark og Sverige stoppede produktionen
totalt i industriferien.
Gode råd var dyre.
Forhandlinger
frem og tilbage mellem Sverige og Danmark, forespørgsler
til personalet
begge steder ... og ved lukketid var det hele
bestem!.

mennesketomme
fabrik, der under normale
forhold er arbejdsplads for 1500 ansatte.
Hvordan var så førstehåndsindtrykket
af den
nye arbejdsplads?
Alle er enige om, at det
var noget andet end produktionen
i Jenagade. Lokalerne var meget store, og der var
en del støj. Men alle er ligeledes enige om,
at det er svært at vurdere en arbejdsplads
i
en ferieperiode,
hvor kun få mennesker er
i sving.
- Spejderånden
kom op i os alle sammen,
som en af deltagerne i operationen bagefter
sagde til .Phillskopet". - De betingelser, vi
havde at arbejde under, var vanskeliqe, selv
om vi den første uge fik assistance af en
svensk forberedelsesmand
og en værkfører,
som viste os, hvordan produktionsudstyret
fungerede.
(fortsættes

side 2)

Prøveopsætning af glasemailleret facadeelement på
Industrigården. Solafskærmningen er tænkt anvendt
på vest- og sydvendte facader.

NY FACADE PÅ
IN DUSTRIGÅRDEN?
Mange
medarbejdere
og besøgende
har
undret sig over en brunlig beklædning, der
er opsat på Industrigårdens
facade ind mod
tagterrassen.
Opsætningen er sket i sommermånederne og er et led i et forsøg, der har
til formål at sikre Industrigårdens
facader.
Her er mange af vinduerne utætte, isoleringen er utilstrækkelig,
og man er nu og da
ude for, at pudslaget falder ned.
Den brunlige beklædning er et glasemailleret
prøvefelt
med indvendig
isoleringslag,
vinduer med termoruder
og udvendige rullegardiner til solafskærmning.
Forsøget skal give ejendomsforvaltning,
arkitekter og ingeniører de nødvendige erfaringer forud for detailprojekteringen,
der måske vil resultere i en ny facade i løbet af
nogle år.

o

ELAPPARAT TILBAGE TIL INDUSTRIGARDEN
Arbejdet på fabrikken i Norrkiiping foregik i en
hyggelig atmosfære, her diskuterer Lilly Beck og
Molly Lund en detalje.

Syv ansatte fra produktionen, Doris Ramløse,
Lilly Beck, Molly Lund, Vanda Jensen, Erik
Skaaning, Kurt Olsen og H. Ørum, havde udskudt deres ferie for at gi' en hjælpende
hånd - og familierne
accepterede. Materialer, måleapparater,
værktøj etc. skulle transporteres til Norrkiiping,
for at alt kunne stå
klart, når danskerne
ankom til fabrikken
mandag morgen. Så der kom fart over feltet,
både i Jenagade og hos Insotrac i Glostrup,
hvor der i samme periode også var beskæftiget nogle medarbejdere på lager og i andre
hjælpefunktioner,
så materialer
kunne bringes til og fra Norrkiiping.
Og søndag den 4.
juli - sent om aftenen - var der afgang fra
Hovedbanen til Norrkiiping,
hvor man skulle
arbejde de næste 14 dage sammen med
svenske kolleger for at producere berøringspaneler eller på nudansk: .touch-panels"
til

Tv-apparater.
15 arbejdede

i fabrik med plads til 1500

Starten til operation
.toucb-panels"
fandt
sted mandag morgen kl. 7.00, hvor de syv
danske Philips-folk
startede i den næsten

Efter ni år med adresse i Jenagade flyttede Philips Elapparat i midten af juli måned tilbage til Industrigården. De nye lokaler på anden sal i nordfløjen er lyse og venlige og giver medarbejderne større albuerum. BI. a. er der indrettet et dejligt demonstrationslokale,
hvor de mange forskellige produkter bli'r
præsenteret på bedst tænkelig måde. Der gik naturligvis nogle dage, inden det hele var i orden, og her
ses et glimt fra flytterodet i demonstrationslokalet.
Alle gav et nap med, her er det fra venstre Warny
Kofod, Torben Sejerø,Vagn Kjettrup Andersen og Jørn Slot.

UÆNDRET
ARBEJDSTID
Fællesrådet har på et møde med direktionen
forelagt et forslag om, at arbejdstiden
for
kontorer blev fastlagt til kl. 8.00-16.00 hele
året.
Baggrunden herfor var dels en række henvendelser fra medarbejderne
og dels en analyse, der gav begrundet formodning
om, at
Philips sammenlignet
med flere andre virksomheder har en relativ lang kontorarbejdstid.
Resultatet
af mødet blev, at direktionen
måtte konstatere, at man på nuværende tidspunkt ikke var i stand til at imødekomme
fællesrådets ønske om en kortere arbejdstid.
NYUDLÆRTE
LÆRLINGE: Fredag den
30. juli fik to nyudlærte lærlinge overrakt deres lærebrev
ved en sammenkomst
på underdirektør A.
Echarr's kontor. På
billedet ses de to udlærte lærlinge, Per
Larsen og Conny
Petersen, sammen med
A. Echart og Jan
Biilow. Endnu en fuldførte sin læretid på
denne dag, nemlig Lis
Esmail, som var bortrejst. Hun ses herunder
med sit bevis på afsluttet læretid.

HVORFOR
, SKULLE RYGERNE
~~ VISE HENSYN?

SPEJDERÅNDEN
(fortsat

...

fra forsiden)

Altskulle
bygges op fra bunden, de svenske
operatører instrueres osv. Men kl. 10.00 den
første dag var alt færdigmonteret,
så produktionen kunne starte, og kl. 12.00 var alle
svenske kolleger instrueret og i gang. Slutfacit den første dag var 208 stk., men det
steg kontinuerligt
og lå på omkring 6-700
stk. ved slutningen af perioden.
Villige

til at tage af sted igen

Det gjorde naturligvis
ikke tingene lettere,
at nogle af de svenske medarbejdere
kun
arbejdede en uge ad gangen, således at der
efter den første uge skulle oplæres endnu
et nyt hold. Svenskerne var imidlertid
ualmindelig søde, hjælpsomme
og imødekommende og arbejdet foregik
i en hyggelig
atmosfære.
Alle deltagere
i denne noget usædvanlige
operation synes, at det var en oplevelse. -

Tak til Bent Dideriksen for hans indlæg, hvor
han beder rygerne vise hensyn til ikkerygerne.
Som ikke-ryger
kan jeg fortælle
om svar,
jeg har fået af rygere, når jeg bad dem om
at vise hensyn:
Kan du ikke lide lugten af vores røg? Vi er
da ligeglade!
Får du ondt i øjnene af vores røg? Det kan
vi ikke tage os af.
Smager din mad af vores røg? Det var
næsten synd!
Er der så meget kulilte i vores røg, at du
kan blive utilpas af at trække vejret? Så
kan du bare lade være ha - ha - ha.
Er der blåsyre i vores røg? Hvad kommer
det os ved!
Nej, kære Dideriksen,
du får aldrig hovedparten af rygerne til at vise hensyn ved at
bede dem pænt om det. Der skal helt andre
midler til, hvis vi ikke dagligt skal udsættes
for tobaksgiftens
nedbrydende virkninger.
Hvem har gode forslag til, hvad vi kan gøre
for at rense luften på Philips?

To grundeDirektionen
fremhævede bI. a.:
AT den tilnærmelse
mellem arbejdstiden
for
timelønnede og for funktionærer,
der gennem
de senere år var sket ved de overenskomstmæssige nedsættelser
af arbejdstiden
for
timelønnede, gerne skulle fortsætte. En nedsættelse
af arbejdstiden
for funktionærer
ville gøre denne forskel markant igen.
AT en forkortelse
af arbejdstiden
utvivlsomt
ville forøge vor omkostning til overarbejde.
Denne meromkostning var der ikke basis for.
Fællesrådet
tog direktionens
svar til efterretning, men anmodede om, at spørgsmålet
blev overvejet fremover, og at en mulig videregående sammenligning
af arbejdstider
i
andre virksomheder
blev foretaget,
hvilket
direktionen
indvilligede
i.
A. Pedini

Jørgen Simonsen

Man hjalp hinanden og supplerede hinanden
i produktionen,
og skulle der opstå en Hgnende situation, ja, så er alle' villige til at
ta' af sted igen.

Erik Skaaning, Vanda Jensen og Molly Lund i produktionshallen hos Philips i Norrkoping.

Et glimt Ira indvielsen af EBX 6000. Telefondirektør
Johs. Rosbæk diskuterer det avancerede apparatur
med direktør G. Henric EgnelI og direktør J. van
Straalen fra Hilversum.

KTAS' CENTRAL
INDVIET
Torsdag den 1. juli blev KTAS' nye telefonhuscentral taget i brug. Det er Philips, som
har leveret centralen - en computerstyret
telefoncentral
EBX 8000, den første, der er
taget i brug uden for Holland.
Indvielsen blev markeret med en reception,
hvor repræsentanter
fra såvel Philips i Danmark som Philips i Holland var til stede.

40 ÅRS JUBILÆUM

Kurt Ljungquist

I

Erik Hegner

Fredag den 15. oktober: Formand Eri k Hegner, Nordisk Glødelampe Industri AIS. Jubilaren er bortrejst på dagen.
Fredag den 8. oktober: Værkfører Kurt Ljungquist,
Nordisk
Glødelampe
Industri
AIS.
Jubilaren er bortrejst på dagen.

25 ÅRS JUBILÆUM

MAX HANSENS 25 ARS JUBILÆUM: En af de mest originale gaver, underdirektør Max Hansen modtog
ved sit 25 års jubilæum den 19. august, kom fra KTAS: En vægielefon fra århundred-skiftet,
tilsyneladende. På billedet herunder drejer chefingeniør Ib Carlsen på håndsvinget. Der kom ikke en lyd - men
en cigaret ud af tragten. Hørerøret er en lighter og kabinettet en mini-bar. Blandt de mange gratulanter
var også repræsentanter for de tre øvrige teleadministationer
P&T, FkT og JTAS samt konkurrenterne
Siemens og L. M. Ericsson. Fra koncerncentret i Hilversum kom J. F. Lansu og F. A. Vitha (herunder)
med en model af en forstærker-kasse til et koaksialt system, som jubilaren selv for mange år siden gav
inspimtionen til, og som siden er solgt i Danmark Dg 15 andre lande. Den studeres ivrigt, også af fru
Inge Hansen. Til receptionen kom foruden direktionen en lang række Philips-medarbejdere.
Gaven
fra kolleger Dg medarbejdere blev præsenteret af Sv. E. Andersen (herover). Det var bI. a. en "bullers
tray" og to små lampeborde. Fra personaleforeningen kom formanden, Alfredo Pedini, med en vinhilsen.

Villy Christensen

Fredag den 1. oktober:
Ingeniørassistent
Villy Christensen, Philips Telekommunikation
AIS. Reception kl. 10.30 i mødelokale 416
på Industrigården.

NYE MERKONOMER OG HD'ERE
Syv medarbejdere har for nylig fuldført deres
studier, og flere års slid har givet resultater
i form af veloverståede
eksaminer. Til lykke
til: Per J. Hansen, Philips Telekommunikation AIS, HD i regnskabsvæsen,
Ole W.
Knudsen, Philips Elapparat AIS, HD i afsætningsøkonomi, Mads Illum, Philips ElektronikSystemer AIS, HD i regnskab, Claus D. Christensen, PCL, merkonom, Per Arge, Philips
Industri
og Handels AI, merkonom,
John
Andersen, Philips Radio AIS, merkonom, Jan
Michael Hansen, Philips Radio AIS, merkonom, og Jens Dalsgaard, PCL, overbygning
til merkonomstudiet.

pA PENSION
Med udgangen af august måned gik servicetekniker
Frank Chr. Hansen, Philips Data
Systemer AIS, på pension efter godt 24 års
ansættelse.

TAK
Jeg var meget glad for den opmærksomhed,
der blev vist mig på min sidste dag hos
Philips. Mange tak til alle, der tænkte på
mig.
Henny Hansen

Både for min kone og for mig blev jubilæumsdagen en helt enestående oplevelse. Til
alle, der bidrog til de dejlige gaver, vi fik, og
til de mange, der glædede os ved at komme
til receptionen, siger jeg min varmeste tak.
Max Hansen.

ERIK RANDAS 25 ARS JUBILÆUM: Der var trængsel i mødelokale C den 6. august, hvor mange mennesker var mødt op for at hylde jubilaren. Age
Johnsen (billedet til højre) overrakte gaven fra
personalet, et armbåndsur, Dg fra PPR kom Steen
Andersen med en standerlampe.
Fællesklubben
sagde tak for de 25 år med blomster Dg en flaske,
Dg Steen Jensen, formand for Teknisk Landsforbund, sagde til lykke med en flaske snaps. På billedet hero,ver studerer C. Hermann sammen med
jubilaren Dg dennes frue Dg datter lykønskningstelegrammet fra personalet.

TAK
Hjertelig
tak til alle, som var med til at
gøre min jubilæumsdag
til en uforglemmelig
oplevelse.
Tak for de dejlige
gaver og
blomster.
Erik Randa

SPORTEN

NYE PRODUKTER

MANGE NYHEDER
FRA PHILIPS RADIO

BADMINTONPIGER

Efteråret er traditionelt
den årstid, hvor alle
nye radio- og fjernsyns-modeller
bliver præsenteret.
Blandt de mest spændende af de nyheder,
Philips Radio i år introducerer,
er to spoletil-spole båndoptagere,
N 4504 og N 4506,
der specielt henvender sig til de mere krævende båndamatører
og Hi-Fi entusiaster.
Begge er såkaldte Decks, det vil sige, at de
er uden udgangsforstærkere.
De har specifikationer langt over Hi-Fi normen.
To støjreduceringssystemer
Til dem, der foretrækker
kassettebåndoptageren, kommer der et avanceret Hi-Fi deck
med to støjreduceringssystemer:
Dolby og
DNL. Den nye model, N 2511, er forsynet
med et nyt tonehoved, FSX, fremstillet
af en
legering med bedre magnetiske egenskaber
og større slidstyrke end de hidtil kendte.
Finder selv stationerne
Inden for stereo-radioer
introduceres AH 762,
der selv er i stand til at finde stationerne
ved hjælp af en indbygget elektronisk
stationssøger.
Denne nye Philips stereo-radio
har ingen udgangsforstærker,
idet den er beregnet til MFB-højttalersystemet.
Kan det meste selv
Det varer heller ikke så længe, før vi i personalebutikken
kan se en ny pladespiller,
der klarer de fleste funktioner selv. På den
nye model, GA 222, behøver man kun at
lægge pladen på, så føres pick-up-armen
automatisk på plads. Når pladen er færdigspillet, returnerer
pick-up-armen,
og pladespilleren stopper.
Nyudviklede farve- TV-apparater
Alle Philips' nye farve-TV-apparater,
syv i
alt, er forsynet med et nyudviklet billedrørssystem, 20 AX, der giver et - om muligt endnu mere naturtro farvebillede.
Modellerne
er opbygget på et nyt chassis, K 11, der dog
næsten til forveksling
ligner det hidtil anvendte K 9, som har været med til at skabe
det meget fine omdømme, Philips farve-TV
har fået i de forløbne år.
Nv TV-båndoptager
Til oktober præsenteres en forbedret udgave
af den velkendte Philips TV-båndoptager.
En
I Phifins nye spole-ti l-spole båndoptager, N 4504,
er der indbvqqet en speciel forstærker med separat
styrke- cg balancekontrol til hovedtelefon.

Fire af bedriftværnets
medlemmer er i færd med
afstivninger under øvelsen på Industrigården.

UG Til

BEDRIFTVÆRNET

Luftalarm,
flyvere, der nærmede sig, folk,
der var styrtet ned af trapper, en bombeforsager
på taget,
rigtige
bomber,
der
sprang, nedstyrtede trappegange og sprængte
vandrør. Det var de ingredienser,
bedriftværnets chef, John Petersen, havde rystet
sammen til en cocktail af en øvelse som
blev holdt for et stykke tid siden.
'
Hvis vi ellers skal tro de tre dommere,
brandinspekør
Viggo Hansen samt konsulenterne Bernhard Møller og Kim Petersen fra
Civilforsvaret,
er der ingen grund til frygt
for Industrigårdens
personale, hvis katastrofen skulle komme. Der blev uddelt UG med
kryds og slange, både til øveisens tilrettelæggelse og til dem, der arbejdede
med
brandslanger, hjalp sårede personer, flyttede
tunge bjælker og uddelte trøstende
ord i
skadestuen.
Efter øvelsen samledes alle deltagerne til en
festlig
middag i repræsentationslokalerne,
hvor direktør H. Bertelsen på firmaets vegne
takkede for indsatsen og straks meldte sig
som offer til næste års øvelse.
Kom så op af starthullerne
Dette tilbud fra direktør H. Bertelsen blev
modtaget med kyshånd af John Petersen, der
sammen med Richard Lisewsky fra Københavns Brandvæsen i mange år har undervist Industrigårdens
bedriftsværn.
Han benyttede samtidig lejligheden
til' at opfordre
endnu flere til at komme op af starthullerne
og melde sig til bedriftværnet.
- Den uddannelse, som bedriftværnets
medlemmer får i brandslukning
og førstehjælp,
er ikke kun anvendelig på arbejdspladsen.
Også i hjemmet, i trafikken, ja, overalt hvor
vi bevæger os rundt, kan der ske ulykker, og
så er det af stor betydning at vide, hvad
man skal foretage sig for at redde menneskeliv, sagde John Petersen.

af de væsentligste
forbedringer
på den nye
model, N 1502, er et elektronisk
tænd- og
slukur. Det starter
og stopper automatisk
optagelsen på et forudbestemt
tidspunkt inden for 72 timer - mod tidligere
kun 24
timer, så nu er det muligt at tage på forlænget weekend uden at gå glip af f. eks.
"Columbo".

SØGES

Philips badmintonafdeling
deltager i KFIU's
holdturnering
med to hold. Hvert hold består
af 4 mænd og 2 damer. Mændene har vi,
men ingen rutinerede
piger. Er du en badmintonspillende
pige, der eventuelt træner
andetsteds, og har du lyst til en gang hver
måned - sammen med os - at dyste mod
andre firmaer her i København, så ring il
Hugo Bentzen, P.C.L. (02) 4543 33 lok. 239.
Du behøver ikke at blive meldt ind hos os,
når du starter. Du skal bare være ansat hos
Philips.
Badmintonafdelingen
har 16 banetimer
i
A.B.C.'s hal i Markmandsgade 8. Der er pludselig opstået en så stor interesse for at
spille badminton, at vi desværre må melde
alt optaget. Vi prøver at få nogle flere baner,
men det bliver nok meget svært.
Hugo Bentzen

TRAVLE FLYTTEDAGE
FOR
PHILIPS DATA SYSTEMER

Mandag den 9. august flyttede datafolkene
fra
Industrigården til nye lokaler på C. F. Richsvej på
Frederiksberg.
Flytningen skete i hurtigt tempo.
Mandag aften var alt på plads i kontorerne, og fra
tirsdag morgen fungerede alt normalt ..• på nær
kaffeaulomalen,
som først kom i funktion nogle
dage senere. Her er glimt fra flytningen, fra venstre
ses J. Britze, Frank Hansen, T. Wolff Kield Hansen
og Finn Holmen.
'
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