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120 VANDT I KUNSTLOTTERIET
Udbytterig aften med Erik Lagoni Jakobsen i den nu 20-årige kunstforening

Der var cirka 150 d~1tagere i kunstforeningens aftenarrangement. Erik lagoni Jakobsen er på podiet.

- Dette års kunstlotteri dækkede et meget
bredt udsnit af dansk nutidskunst. Der var
mange interessante ting mellem de 35 ho-
vedgevinster og de 85 tillægsgevinster, og
det fortjener kunstforeningens bestyrelse en
stor anerkendelse for, siger Peter Thonning,
der selv ved foreningens generalforsamling
blev nyvalgt til bestyrelsen.
- Persunliq holder jeg meget af de moderne
nonfigurative malere. De forstår med deres
farver og udtryksform at illustrere tiden.
Men jeg er ikke fanatiker. Af de mange
kunstværker, der de sidste uger har været

vist i marketenderierne, var det Anders
Globs "Rapsmark" - som er naturalistisk -
jeg bedst kunne lide.
- En anden kunstner, jeg holder meget af, er
Henry Heerup. Han udtrykker livsglæde med
sine penselstrøg, og han er festlig. Derfor
var jeg naturligvis ked af, at Erik Lagoni Ja-
kobsen mente, Heerups periode var ved at
være slut.
Erik Lagoni Jakobsens bemærkning faldt i
det foredrag, han holdt i foredragssalen for-
ud for generalforsamlingen tirsdag den 3.

(fortsættes side 2)

PHILIPS
I FINALEN
IHÅNDBOLD
Som kort fortalt i sidste nummer af Philisko-
pet vandt Philips' herrehold 1. division i
KFIU's håndboldturnering og kvalificerede
sig dermed til at deltage i De Danske Skyt-
te-, Gymnastik- og Idrætsforeningers lands-
mesterskaber på Ollerup Gymnastikhøjskole
i dagene 2.-3. april. Her nåede Philips-holdet
frem til finalen efter en række spændende
kampe, og det beretter vor udsendte Layla
om i denne artikel.

Der var fart og spænding over kampene i
Ollerup-hallen. De første to indledende kam-
pe - af i alt fire - blev spillet om lørdagen
mod Ar',us og Vejle. I begge kampe havde

(fortsættes på bagsiden)

Det gik hårdt til i vinterens mange håndboldkam-
pe. Her .er det Preben lundberg, der scorer efter
at ha' kæmpet sig fri.

KORT NYT
om Philips

• Philips Telekommunikation har været med
til at lette den vanskelige indflyvning til Va-
gar lufthavnen på Færøerne, som netop har
fået leveret et DME-udstyr (Distance Measur-
ing Equipment). Det fortæller hele tiden pilo-
ten, hvor langt han nøjagtig er fra lufthavnen,
når han lægger an til landing. DME-udstyret
har en rækkevidde på 30 sømil, ca. 55 kilo-
meter.

• Til december skulle der være store chan-
cer for at få flere farve-TV programmer fra
provinsafdelingen i Arhus. Til den tid får af-
delingen nemlig leveret en ny to-kamera OB-
vogn fra Audio-Visuelle Systemer. Den nye
OB-vogn skal halvtid "ansættes" på Casino
studiet, hvor bI. a. udsendelsen "Landet
Rundt" produceres. Resten af tiden skal den
bruges til reportage. OB-vognen koster 4'12
million og bliver den tredie, som Philips le-
verer til Danmarks Radio.

• Philips Lampe er sammen med magistra-
tens tekniske afdeling i disse dage ved at
slutte en ring om Odense. 300 armaturer e~
snart færdig monterede, og når næste etape,
der også omfatter 300 armaturer, er afslut-
tet, har Philips leveret vejbelysningen til de
20 km ringvej fra Blommenslyst i vest til
Asum i øst.

• Medarbejderne i Philips Lampe i Odense
må være helt vilde med runde former. For-
uden til ringvejen har de netop leveret et nyt
belysningsanlæg til Odense Cykelbane. Det
består af to 25 meter høje master med 15
projektører på hver. Den samlede styrke er
på 60.000 watt, så nu kan de fynske cykel-
entusiaster også se på løb om aftenen.

• Nu er der chance for, at forhandlingerne i
Dansk Arbejdsgiverforening og Rønne Byråd
kommer til at glide endnu lettere. Begge har
nemlig fået leveret et konferenceanlæg fra
Afdelingen for Audio-Visuelle Systemer.

• Et nyt transportabelt farve-TY-kamera er
netop blevet introduceret af Afdelingen for
Audio-Visuelle Systemer. Den helt store for-
del ved dette nye Philips kamera er, at det
kun vejer 3,5 kg, hvilket gør det til marke-
dets absolut letteste.

• Den internationale Philips-koncerns om-
sætning nåede i 1976 op på 69 milliarder
kroner - en stigning på 12 procent i forhold
til året forud.

VELKOMMEN TIL
INDUSTRIGARDEN!
Det bliver spændende at få de korn-
mercielle medarbejdere fra Philips
Radio AIS over på Industrigårdsområ-
det. Vi glæder os til at byde dem vel-
kommen - og vinke farvel til de flit-
tige håndværkere og deres fræsende
boremaskiner. A. Pedini.

Læs om flytningen tillndustrigården
på side 3.



Der graves flittigt i jorden på PCL. Her er det (fra venstre) Ella Larsen, Hartvig Pehrson og Anna Jen-
sen, der arbejder med hakke og spade. V. Nygaard ser smilende til.

HAVEBRUGERE EFTER ARBEJDSTID
På sidste samarbejdsudvalgsmøde i PCL blev det vedtaget, at de medarbejdere, der havde
lyst, kunne udnytte' lidt af den omkringliggende jord til køkkenhaver. Mange var begejstrede
for ideen. Jorden blev målt op, og 60 stk. parceller a 56 m2 blev stillet til rådighed for intet"
esserede medarbejdere.
Alle er gået til opgaven med stor entusiasme - lodderne er blevet indhegnet, og der er fore-
taget udgravning til vand. Man har købt og indrettet en udrangeret jernbanevogn fra DSB,
som nu skal anvendes til værktøjsopbevaring m. v. De, der er med i "projekt køkkenhave",
hygger sig gevaldigt. Familierne tages med, og der diskuteres indkøb af frø og løgsorter -
om det skal være tidlige eller sene afgrøder osv. Jo, havebrugerne på PCL har noget at se
til efter arbejdstid.

KUNSTLOTTERIET
(fortsat fra forsiden)

maj. I halvanden time holdt han en stuvende
fyldt sal i ånde. Foreningens formand, Arne
Echart, fortæller, at aldrig tidligere har der
været så mange til møde i kunstforeningen.
Lagoni er maler og medlem af Statens Kunst-
fonds indkøbsudvalg. Få uger forud var han
deltager i den meget omtalte TV-udsendelse
"Kunsten stiger" om prisdannelse på kunst.
I sit foredrag om "Kvalitetsbedømmelse ved
indkøb af kunst" fortalte Lagoni om den tek-
nik han og andre kunstnere benytter ved ud-
formningen af deres lærreder. Han viste
også en lysbilledserie, hvor han gennemgik
kendte værker fra græsk antik skulptur over
Leonardo da Vinci og hollandske renais-
sance-malere til Renoir, Degas, Dali og Pi-
casso m. fl.

Uændret kontingent
Generalforsamlingen, der fulgte umiddelbart
efter foredraget, blev sikkert styret af Allan
Frederiksen. Her blev Arne Echart, Sv. Loft
og Egon Malmros genvalgt til bestyrelsen.
Peter Thonning efterfulgte Helen Jessen, der
ønskede at blive afløst. Suppleanter blev
Anette Prætorius og Ole Tønnes Petersen.
Kontingentet fastsattes uændret til 5 kroner
pr. måned.
Da generalforsamlingen var slut, fejrede
medlemmerne med natmad og Vin Rose, at
det var 20 år ,siden, foreningen blev stiftet.
Og her blev det afgjort, hvem der skulle
have de 120 oliemalerier, skulpturer, colla-
ger, litografier og bøger med hjem. Der var
mange, der blev glade - og klokken blev fem
minutter i tolv.

ELEKTROKARDIOGRAMMERNE
ER FULDT pALlDELlGE
På generalforsamlingen i personaleforenin-
gen på Industrigården blev der stillet spørgs-
mål om nøjagtigheden af de kardiogrammer,
der optages ved helbredsundersøgelser i
sundhedscentret. Der kunne ikke svares på
generalforsamlingen, men "Philiskopet" har
spurgt bedriftslæge Johs. O. Hagelsten om
nøjagtigheden. Han siger:
- Nøjagtigheden og pålideligheden af vore
kardiogrammer er der ingen grund til at
tvivle om. Usikkerheden skyldes sikkert, at
enkelte medarbejdere er blevet bedt om at
komme igen til senere undersøgelse, fordi
kardiogrammet ikke var i orden. Baggrunden
herfor er følgende.
Når vi optager et elektrokardiogram, er det
svage elektriske strømme fra hjertets rytmi-
ske sammentrækninger, vi måler på et fint-
følende instrument, elektrokardiografen. Inde
i den sker en kolossal forstærkning af strøm-
mene, før de udskrives på papiret scrn det
såkaldte elektrokardiogram.
I så fintfølende et instrument vil også udefra
kommende påvirkninger blive registreret. Det
samme er man ude for på hospitaler. Det er
oftest strømme med en frekvens på veksel-
strømsnettets 50 hertz. På Industrigården
kommer disse f. eks. fra tre nærliggende ele-
vatorer, en opvaskemaskine, Elapparat-de-
monstrationslokalet og sundhedscentrets
eget apparatur. Når disse strømme kommer
ind, er vi helt klar over, at det sker, og det
er i disse tilfælde, vi beder medarbejderne
komme igen. Men det er uhyre sjældent.
Skulle vi gardere os mod forstyrrelserne,
måtte centrets vægge, gulv og loft isoleres

7-tallet
SOVEBESLAG TIL VOLVO AMAZON: Næsten
nye, kr. 400,-. Henvendelse til Thorleif Søy-
land, Asta 6515, lok. 625 (kl. 7':"'15), eller tlf.
(01) 199801 efter kl. 17.

JULEPLATTER fra den Kgl. Porcelainsfabrik,
1966 til og med 1976, sælges samlet eller
enkeltvis for højeste bud. Henvendelse Bent
Holm, TA, Jenagade, Asta 6515, lok. 615.

SPEJLREFLEKS-KAMERA, PETRI HL med 3
udskiftelige objektiver: Normal f. 1,8/55 mm,
tele f. 2,8/135 mm og vidvinkel f. 2,8128 mm.
Et sæt mellemringe. Samletaske. Alt som
nyt. Kr. 1.500,-. Ib Lindholm, AS 2222, lok.
252.

PHILIPS pA KEM-TEK: Philips Elektronik-Syste-
mer, Afdeling for Industri lig Forskning, var i
april med på en stor udstilling for den kemisk-
tekniske industri. Philips-standen var som resten
af udstillingen præget af avancerede elektroniske
instrumenter og minicomputere. Men midt i al al-
voren havde Philips en morsom detalje på stan-
den. Det var en elektronisk vægt koblet sammen
med en kontor-computer, der på få sekunder kun-
ne fortælle udstillingsgæsterne, om de vejede for
lidt - eller for meget. Her ses en af gæsterne på
vægten. Det er Kjeld Moselund, der betjener com-
puteren, mens K. Thingsig kontrollerer, at alt går
rigtigt til.

LÆG MAKE UP MENS HARET TØRRER: Philips
har netop bragt en helt ny type tørrehjælm på
markedet - en hættehårtørrer. Hætten, der opvar-
mes af luft, har god plads til curlers, men er også
god til glathårsfrisurer. Da motor og hætte er ad-
skilt, føles hætten næsten vægtløs på hovedet.
Mens håret tørrer, kan man lægge make-up, tale
i telefon eller høre radio. Støjniveauet er meget
lavt. Hvis hårtørreren bliver overophedet, afbrydes
den automatisk og tænder selv igen, når den er
afkølet. Slange og ledning kan foldes sammen og
opbevares i låget, så hårtørreren også nemt kan
finde plads i kufferten. Den vejledende forbruger-
pris er kr. 268,-.

ved anbringelse af et metalnet - et såkaldt
Faradays bur - men det ville vel næppe være
rimeligt, slutter dr. Hage1sten.



RADlO/TV TIL
o

INDUSTRIGARDEN
Den kommercielle gruppe i Philips
Radio AIS holder åbent hus tirsdag
den 28. juni og viser de nye lokaler
frem for alle på Industrigården

Om få uger flytter den kommercielle gruppe
i Philips Radio AIS samt den dertil hørende
administration fra Jenagade til Industrigår-
den.
De første, der flytter, bliver dekorationsaf-
delingen og reklamelageret, som den 6.-9.
juni tager deres nye lokaler i stueetagen ud
mod Strandlodsvej i brug. I dagene 13.-14.
følger salgs- og produktafdelingerne. De får
kontorer på 2. sal i øst- og nordfløjen i de
lokaler, Philips Data Systemer har forladt.
Administrationen flytter ind på 2. sal samt
på 3. sal i nordfløjen, hvor de får etagefæl-
lesskab med koncernadministrationen. Sam-
tidig med flytningen udsendes en ny telefon-
liste, hvoraf hver enkelts placering vil frem-
gå.

Nyt telefonnummer
Onsdag den 15. juni er flytningen overstået,
og fra samme dag ændres telefonnummeret
for samtlige medarbejdere, der indtil nu kal-
des på Asta 6515. Det nye nummer bliver
(01) 57 22 22.
- Vi glæder os naturligvis til at tage de nye
kontorer og lokaler i brug, siger Per
Schouenborg, der er formand for flytteudval-
get, men det må ikke forstås sådan, at vi var
kede af at bo i Jenagade. Her har vi været
godt tilfredse, men en lokalemæssig forny-
else er tiltrængt.

Håber på hyggeligt naboforhold
- Vi håber selvfølgelig på at få et hyggeligt
naboforhold til dem, der i forvejen bor på
Industrigården, og som i nu snart mange må-
neder har måttet lide under håndværkernes
støj. Vi vil i hvert fald gøre vort til, at sam-
arbejdet bliver så godt som muligt. Som en
optakt indbyder vi derfor alle på Industrigår-
den til at se indenfor i dekorationsafdeling,
reklamelager og kontorer tirsdag den 28.
juni fra kl. 15 til 16.30. Den dag vil vi også
slå dørene op til demonstrationslokalet på
anden sal, som ellers vil være forbeholdt
vore forhandlere. Alle er velkomne, slutter
Per Schouenborg.

TAK
Alle, som med gaver, blomster og på anden
vis glædede mig på min fratrædelsesdag, be-
der jeg modtage min varmeste tak.

Inger Halse.

Min jubilæumsdag blev en aldeles dejlig op-
levelse. Tak til alle dem, der glædede mig
ved at komme til receptionen og til dem, der
bidrog til det dejlige maleri, jeg fik foræret.

Jørgen Hegelund.

En hjertelig tak til alle, der glædede mig
med blomster, vin og andre gaver på min
jubilæumsdag.

Solveig Esbensen.

25 AR MED PHILIPS GRAMMOFONPLADER: I 1952 var kapelmester Bruno Henriksen med til at oprette
Philips Grammofon Industri. Den 1. april i år blev han fejret for sin 25-årige tilknytning til Philips gram-
mofonplader. Ved en reception hos Nordisk Polyphon Akts. overrakte Ove Wiisholm (herover) en morsom
tegning, hvor man ser Bruno Henriksen dirigere et orkester med nogle af de populære kunstnere, han
gennem de mange år har været producer fllr. I hængesofaen, som var en gave fra Philips- og NPA-kol-
leger, ses fra højre Johnny Reimar,. Starbox, Steffen Fryland, NPA, jubilaren og fru Grethe. Yderst til
venstre A. Echart.

JØRGEN HEGELUNDS JUBILÆUM: Receptionen i
Miniwatt den 28. april for underdirektør Jørgen
Hegelund blevet tilløbsstykke. Allerede da Thor
Askerud (herunder) afslørede gaven fra kolleger
og medarbejdere var der mange, som ønskede at
sige til lykke. Og i løbet af formiddagen kom der
gratulanter fra en lang række forretningsforbindel-
ser, bl. a. fra Storno, Radiometer, Briiel & Kjær,
DISA, Oticon, Carmen, Danfoss og B&O, der lyk-
ønskede med den sidste nye radiomodtager. På
billedet til højre ses direktør Thorkil Meldal, direk-
tør H. Bertelsen og direktør G. Henric EgnelI un-
der receptionen i samtale med 25-års jubilaren
og fru Hegelund.

SOLVEIG ESBENSENS JUBILÆUM: To gange hav-
de jubilæet måttet udskydes, og man noterede
glæden over, at det endelig lykkedes, da Solveig
Esbensen sammen med Hans H. Olsen (herover)
torsdag den 31. marts ankom til 25-års jubilæums-
receptionen i Jenagade og fik en hjertelig modta-
gelse. Jubilarens kolleger ønskede denne gang at
vide, hvor de havde hende, og byggede derfor en
mur omkring hende (billedet t.v.). Her er det
Tage Due, der hylder Solveig Esbensen, som for-
uden en smuk guldring fik en kinesisk urtepotte-
skjuler og en figur fra kollegerne. Fra personale-
foreningen kom en porcelainsfigur, idrætsforenin-
gen lykønskede med whisky, og fra bridgeklubben
var der bøger, bI. a. "Jomfru Jensens erindrin-
ger".



FIRE SVØMMERE TIL OSLO: Tirsdag den 10. maj
var der udtagelse af svømmere til De nordiske
Sports mesterskaber i Oslo. Udtagelsen fandt sted
i Vesterbrohallen, og de fire, der sikrede sig en
plads på holdet, var: Alice Haxholm, Inge Møller,
Torben Kok Nielse!l og Finn P. Andersen. Reser-
ver blev Michael Lerche samt Connie Christensen,
der her ses på startskamlen omgivet af tidtagerne
Layla Enevoldsen og Preben Laudrup.

PHILIPS I FI'NALEN,
(fortsat fra forsiden)

Philips-holdet let spil. Det vandt henholdsvis
19-12 og 18-1'1 uden særlig dramatik.
Også om søndagen gik det strygende for
spillerne. Den første kamp blev spillet mod
Syd-Slesvig, hvor Philips vandt så stort som
20-10. Men i den sidste af de indledende
kampe kom der spænding over spillet. Den
blev spillet mod Holbæk. Efter en svag start,
hvor Philips kom bagud med 1-3, spillede
holdet sig op. Det førte med et mål ved halv-
leg, vandt kampen 15-11 og kval ificerede sig
dermed til semifinalen.
Afviklingen af landsstævnes program var me-
get stramt, selvom hver kamp kun varede
2 x 15 min. Philips havde således kun en
halv times pause mellem den sidste indle-
dende kamp og semifinalen.

Straffe til Philips et halvt minut før tid
Det var nogle trætte spillere, der gik ind til
semifinalen, som skulle spilles mod Hamme-
rum. På trods af dette blev det en virkelig
dramatisk kamp, hvor Philips-spillerne mødte
hård modstand. Ved halvlegen stod det 6-3
til Philips, men derefter arbejdede Hamme-
rum sig ganske langsomt ind på Philips. og
da der manglede fem min. af kampen, var
det Hammerum, som førte med to mål.
På det tidspunkt blev der spillet meget hur-
tigt fra begge sider, og det ene mål fulgte

efter det andet. Ved stillingen 13-12 til Ham-
merum blev der dømt straffe til Philips et
halvt minut før tid. Ved at udnytte dette skaf-
fede Philips sig en omkamp på 2 x 5 min. I
den bragte Philips sig omgående foran med
3-0, men fra begyndelsen af 2. halvleg gik
Hammerum over til personlig opdækning,
hvilket resulterede i to mål til Hammerum.
Gennem et par udskiftninger fik Philips imid-
lertid igen greb om spillet og vandt kampen
6-3 - og gik videre til finalen.

Nederlaget var uundgåeligt
Den kamp var faktisk tabt på forhånd. Vore
spillere havde været igennem tre kampe plus
en omkamp inden for fire timer og havde
kun en times pause inden finalen, hvor mod-
standerne - Aalborg HK - havde to. Desuden
var der flere landsholdsspillere - bl. a. Bent
Larsen - på Aalborgs hold.
Philips fulgte dog pænt med de første 20 mi-
nutter, men så var det også sket. Trætheden
var for stor. Kampen foregik for Philips ved-
kommende nærmest i slow-motion. Et neder-
lag var uundgåeligt. Philips-holdet tabte kam-
pen så stort som 32-21, efter 17-13 ved
halvleg.

Humøret var tip top
Men det var trods alt en fin præstation, at
spillerne nåede så langt. Det var på alle må-
der en vellykket tur til Ollerup - stemningen
og humøret var tip top såvel under som efter
kampene.

SPORTEN SPORTENSPORTEN
MAX ANDREASSEN
SKAKMESTER
MED MAX-POINTS
Turneringen om Philips-mesterskabet er fær-
digspillet. Den blev vundet af Max Andreas-
sen med maksimumpoints. Før sidste runde
kunne E. Hauerberg komme a points med
Max Andreassen, men deres indbyrdes parti
blev efter en hård kamp vundet af Max An-
dreassen. På 3. pladsen kom Benny Frede-
riksen.
Korrespondance-turneringen er ligeledes fær-
digspillet på nær nogle få partier. Her vandt
Søren Bacher med 6'12 points af 7 mulige.
En meget fin præstation, da Søren kun har
spillet korrespondanceskak i to år. På 2.
pladsen kom S. Dresling, og nr. 3 blev E.
Hauerberg.
I februar deltog vi i A-klassen i KFIU's hold-
turnering, der som sædvanlig blev spillet hos
BP. Her opnåede vi en 2. plads. Vi vandt de
to første matcher sikkert og spillede uafgjort
i den tredie mod Kommunedata, der blev nr.
1 på grund af flest vundne partier.

E. Hauerberg.

MANGE AKTIVE I
PHILIPS IDRÆTSFORENING
Fredag den 25. marts havde idrætsforenin-
gen indkaldt til generalforsamling i Jenagade
kantinen.
Foreningen tæller i alt 492 medlemmer, og
selvom der er "dobbeltgængere" imellem,
er det alligevel et imponerende antal. 80 var
mødt op for at høre om idrætsforeningens
aktiviteter i det forløbne år.

Formændene for de forskellige idrætsgrene
aflagde beretning, og i alle afdelinger kunne
man melde om stor interesse.
Formanden, Preben Laudrup, sagde bI. a. i
sin beretning, at alle idrætsgrene har en god
aktivitet samt, at der er en stigende inter-
esse for firmasport.
I øjeblikket er det De nordiske Sportsmester-
skaber, der står for døren, og mange træner
intenst i svømning, volley-ball, pistol skydning
og tennis for at sikre sig en plads på holdet,
når turen den 2. juni går til Oslo.
Kirsten Hansen genvalgtes til næstformand
og B. Frandsen til kasserer. Som altid slut-
tede generalforsamlingen med en bid brød
og hyggeligt samvær.

SÆSONENS SIDSTE KAMP
Som et follow-up på håndboldholdets trium-
fer vinteren igennem vandt det også sæso-
nens sidste kamp.
Den blev spillet i Baunehøjhallen, hvor Phi-
lips repræsenterede KFIU ved et fællesstæv-
ne. Her var modstanderne 1. divisions vin-
derne i FKBU's turnering, nemlig Gutenberg-
hus.
Spændingen om udfaldet holdt sig kun kort
tid. Efter kun 5 min. førte Philips med 5-1
og fortsatte ved koncentreret indsats i både
forsvar og angreb til 9-2. Derefter blev der
slappet en smule af, og kampen sluttede
22-17.
Det var sæsonens sidste kamp og samtidig
afslutningen på en god, lang og indholdsrig
sæson, som klart viste, at Philips er værdige
mestre.

Preben Lundberg.

Tre kampe på fire timer - og så meldte trætheden
sig. Torben Kok Nielsen (t.v.) og John Bendixsen
trækker vejret inden finalekampen.
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