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Glødelampen
fylder 100 år
NR. 8

18 OKTOBER

1979

24. årgang

Troldmandens lærling
Verner H. Mørch var i 33 år ansat hos
Philips. Han er nu 76 år og lever en aktiv
pensionist-tilværelse (tidligere fonnand for
Philips Veteranklub).
Han kan se tilbage på et spændende
livsforløb, der blandt andet omfatter et
par år som medarbejder på Edisons laboratorium.
Verner H. Mørch tog til USA efter sin
ingeniøreksamen. Her fik han i New York
arbejde på en tændrors- og (senere) radioPå væggen bag Verner H. Mørch hænger fabrik, der kort efter blev købt af Edison
en personlig hilsen fra Thomas A. Edison. og flyttet til New Jersey, hvor han havde
sine mange forsøgslaboratorier.
Thomas A. Edison blev af sin samtid kaldt
Arbejdet for Edison bestod for den tidtroldmanden fra Menlo Park. Hans eksperi- ligere Philips-medarbejder ikke i noget
menter og resultater lå simpelthen på græn- med tilknytning til glødelamper , men i at
sen, af hvad den almindelige borger kunne eksperimentere med radiobølger og lavfatte.
frekvenser.

DIT BLOD - EN ANDENS REDNING var mottoet for Blodbankens besøg hos Philips
12. september. 106 havde fulgt opfordringen og gav blod - det er lidt flere end ved forrige
tapning - men stadig noget under, hvad vi burde kunne præstere. Her er det fra. venstre
Irene Christensen, Birgitte Herr, Thea Ørnsbo og Kaj Jørgensen, der bidrager ItI Blodbankens arbejde.

Det er i år 12. gang, Philips udskriver
sin konkurrence for unge forskere og opfindere. Unge fra 16 europæiske lande
mødes på lige fod og kæmper om præmier
på mere end 125.000 kr. I den danske del
af konkurrencen uddeles 10 præmier på i
alt 16.000 kr., og de <tohovedpræmieprojekter deltager i den europæiske finale i
Amsterdam 19.-24. maj 1980. Der er desuden bogpræmier.
Konkurrence-projekterne kan omhandle
snart sagt alt, som de unge interesserer sig
for og arbejder med i fritiden - altså også
andet end naturvidenskab og teknik. Fristen for tilmelding er 1. februar 1980..

Det er i år 100 år siden Edison fandt
frem til en glødelampe, der kunne
brænde længere end blot nogle få
minutter. 21.-22. oktober 1879
brændte en af hans lamper i næsten
to døgn, en skelsættende begivenhed i det kunstige lys' historie.
Philips kom tidligt med i den praktiske udvikling af glødelampe r , produktionen begyndte i 1891, og det
blev grundlaget for Philips-koncernen som vi kender den i dag, med
næsten 400.000 ansatte i 100 lande.
Philips Lampe har planlagt en
række aktiviteter her i 100-året for
glødelarnpen, blandt andet udsendes et jubilæumsnummer af Philips
Nyt Lys. Heri fortælles om lysets
historie, og om udbudet af lyskilder
i dag. Bladet vedlægges dette nr. af
Philiskopet.
Lysteknisk Selskab har udgivet
en forbrugervendt brochure med
gode råd til lys-indretningen af hjemmene. Også denne brochure vedlægges.
På brancheplan er der i øvrigt
udskrevet en konkurrence, hvor 1218-årige kan deltage med et projekt
indeholdende glødelamper. Konkurrencebetingelser kan fås hos elinstallatørerne. Der er også åbnet en
udstilling om glødelamper på Danmarks tekniske Museum i Helsingør.
I forbindelse med åbningen var
Kronborg festligt belyst i en times
tid.

I anledning af glødelampens 100 år har vi
besøgtNGIiHerlev. HerharRosa Hegner,
tillidskvinde, travlt i pakkeriet. Læs mere
på næste side.

[~----------------

John Madsen, formand for gruppen, indstiller her flammen ved indsmeltningen.

150.000 glødelamper om dagen
Nordisk Glødelampe Industri i Herlev producerer hvert år 35 mil!. glødelamper.
Dagsproduktionen er 150.000 stykker, og

ved den enkelte maskine produceres næsten
en glødelampe i sekundet. Philiskopet har
besøgt virksomheden for at se, hvordan

det står til med glødelampeproduktionen
herhjemme i 100~året for Edisons glødelampe.
Det årlige forbrug af glødelamper i Danmark ligger på ca. 30 mill., så NGI kunne i
teorien nemt forsyne markedet alene.
Men der er andre om budet, og en del afproduktionen går til eksport.
- Vi har ikke selv noget at gøre med
salget af vore glødelampe r , siger direktør
Folmer Hansen, NGI. Vi er udelukkende
en produktionsvirksomhed. Vi afleverer
vores produkter til aktionærerne, som er
Philips og Søren Madsen, og de sørger så
for at sælge vores varer videre.
På NGI, der beskæftiger 120 medarbejdere, produceres standard-lamper samt
kerte- og krone-lamper.
- Vi kan ikke undgå at være lidt dyrere i
fremstillingspris end vore konkurrenter i
de øvrige europæiske lande. Vi er en mindre
fabrik, og der er store transportomkostninger, siger Folmer Hansen. Men til de
skandinaviske lande har vi dels den fordel,
at vi er tæt på markedet og kan reagere
hurtigt på nye situationer, dels har vi her
lavere leveringsomkostninger end vore
konkurrenter længere sydpå.

Kaffe-termomat
Philips har introduceret Kaffe-Termomat 1000, der forener
den almindelige kaffemaskines egenskaber med termokandens
fordele. Kaffen brygges direkte i termokanden - det sparer
energi, idet varmelegemet afbryder automatisk, når kaffen er
færdig. Kaffen holder sig varm i termokanden, der er enkel og
tidløs i sin udførelse og som kan tages med hen, hvor kaffen
skal drikkes.
Den ny maskine kan brygge op til ti kopper. Den har regulerbart kaffefilter, som sikrer fuld udnyttelse af bønnerne.
Ligesom de øvrige kaffemaskiner fra Philips har den patenteret dampkammer, så maskinen kun skal afkalkes med mange
måneders mellemrum. Den er væltesikret, idet filterholderen
er fastmonteret og tilpasset termokanden, der står sikkert i
kaffemaskinen under brygningen.
Vejledende forbrugerpris er 398 kr.

Philips tegner og fortæUer

Philips Telekommunikation har haft besøg
af sit hollandske »søsterfirma«. Anledningen var, at man i Holland har udviklet en
Scribophon - der skulle præsenteres blandt
andet i Danmark, hvor interessen for produktet skulle undersøges. Scribophonen
består af en almindelig telefon, tilsluttet
en skriveplade med en elektronisk pen
samt et TV-apparat. Når den, der ringer
op har et tilsvarende udstyr, kan han tegne
på sin plade og overføre tegningen eller
det skrevne til modtagerens skærm. Derved kan tegninger og diagrammer diskuteres pr. telefon og mange misforståelser
undgås.
.
Scribophonen kan desuden anvendes af
døve og døvstumme.

Frank J. Hakhoff viser her,
hvordan Scribophonen fungerer.

I

25 ÅRS JUBILÆUM

Leif Møller Madsen

I

Eiler Nissen

Poul Erik Jensen

Fredag den 2. november: Teknisk konsulent Leif Møller Madsen, Philips Service
A/S. Reception kl. 10.30 i mødelokale C i
Jenagade.
Fredag den 9. november: Fuldmægtig Eiler
Nissen, Philips Service A/S. Reception kl.
10.30 i mødelokale C i Jenagade.
Fredag den 23. november: Teknisk fuldmægtig Poul Erik Jensen, Philips Elektronik Industri A/S. Reception kl. 10.30 i
mødelokale C i Jenagade.

På pension
Montrice Esther Press, Philips Elektronik
Industri er gået på pension 19. oktober
efter 12 år hos Philips.
Overingeniør Th. Fausbøll, Philips Elektronik Systemer, afdelingen. for Medicosystemer, går på pension 31. oktober efter
40 år hos Philips.

Andespil og juletræ
Efterårets traditionelle fester for PAPmedlemmer uden og med familie vil i år
finde sted således:
Andespil 30. november og juletræ 15.
december.
For medlemmerne afcentrallagerets personaleforening PCP holdes andespil 3. november og juletræ 15. december.
Kvindernes Klub har juletræ 9. december, mens Fællesklubbens andespil afvikles 30. november.

7-tallet '
KLA VER- Findes der en medarbejder på
Philips som har et klaver (ikke for dyrt),
de vil af med, vil min søn og svigerdatter
gerne købe det. Henvendelse til Else Cortzen, lokal 3551.

IB LINDHOLM, markedsanalysechef, fik
en helt overvældende hyldest, både af
Philips-kolleger og mange eksterne forbindelser, da han fredag den 14. september
fejrede sit 25-års jubilæum. På det lille billede, hvor han kommer til receptionen sammen med Stig Dresling, ses et udsnit af de
mange receptionsgæster. Og herover, hvor
han står sammen med afdeligens medarbejdere (fra venstre) Erik Bloch, Inge K.
Andersen og Martinus Andersen samt sennen Jens, viser han det franske taffelur
frem, som var gaven fra kolleger og medarbejdere.
Dagbogen fra Martinus Andersen indeholder en morsom hyldest på vers.

Tak
Min hjerteligste tak til alle, der var med til
at gøre min jubilæumsdag til en festlig og
uforglemmelig begivenhed for mig.
Ib Lindholm

Festlig dag på PCL
Overskriften virker måske lidt misvisende,
billedet taget i betragtning, men der er
faktisk kun tale om »leg«. Bedriftsværnet
på PCL i Glostrup havde midt i september
to træningsaftener, der blev fulgt op af en
øvelse - og når der ikke er tale om alvor
kan det jo være helt sjovt (og lærerigt) at
bevæge sig rundt i røgfyldte lokaler, hjælpe
sårede kammerater, forcere forhindringerog meget mere.
Cai Ekstrørn og Vilhelm Nygaard havde
ihvertfald gjort hvad de kunne for at få en
spændende eftermiddag ud af det - der var

.

.

masser af røgbomber og problem-situationer der skulle løses. Efter øvelsen var der
fællesspisning, og de 40 deltagere fra PCL
fik således en festlig dag ud af strabadserne. I øvelsen deltog også CF og brandvæsenet samt et par repræsentanter for
bedriftsværnet i Jenagade.
PCL har i øvrigt nemt ved at rekruttere
folk til bedriftsværnet - selvom det foregår
i fritiden. For nogen tid siden var der hele
12, der skulle erstattes - det skete blot ved
en tur rundt på virksomheden.

Tommy Hansen får hjælp af Irene Haslund (tv.), Per Westrup og Susanne Knudsen.

bliver de destrueret, således at medarbejderne er sikret 100 procents anonymitet.
Formålet med undersøgelsen er at få et
indtryk af, hvordan medarbejderne opfatter deres arbejdsplads, ligesom man gerne
vil vide, hvilken betydning medarbejderne
tillægger. de forskellige faktorer, der spiller ind i arbejdsforholdenepå
virksomheden.
Det er meningen, at alle medarbejdere
skar have kendskab til totalresultatet for
de berørte områder, ligesom medarbejderne inden for hvert enkelt område skal
have resultatet for det område, de selv er
ansat i.

TEKSTBEHANDLING
PÅ GRØNLAND: Philips Data Systemer har installeret to
P5002 tekstbehandlingsanlæg i Qaqortoq i Grønland. Anlæggene skal bruges til normal
korrespondance, lønninger, regnskaber og budgetter, rapporter om byplanlægning samt
til forskellige emner, der er under behandling i politiske og administrative komiteer i
kommunen. Lederen af kommunens sekretariat, Lis Lynge, instruerer her en grønlandsk
kollega, mens J. Schennemann fra Philips ser til.

Philips sikrer
Stauning-flyene
Philips har leveret udstyr til inspektion af håndbagage i Stauning Lufthavn i Vestjylland. Udstyret, et
Dynaflour X røntgengennemlysningsapparat, er mobilt og fuldkommen støjfrit. Det tilsluttes en almindelig stikkontakt og gennemlyser
håndbagage og andre genstande op
til 61x69x30 cm.
Dynaflour X-anlægget kan foruden anvendelse i lufthavne også
bruges som inspektionsudstyr på
posthuse, ambassader, i fængsler og
af andre institutioner, der har behov
for sikkerhedskontrol af mindre genstande.
Lufthavnschef H. J. Eriksen demonstrerer, hvordan det ny anlæg kontrollerer indholdet af håndbagagen.

Udstillingsbus
Enudstillingsbus
er sagen, når man skal
rundt og vise kunder anlæg, der er tidskrævende at stille op. AVS har taget konsekvensen og anskaffet en udstillingsbus,
der skal give sælgerne et bedre værktøj i
det daglige arbejde.
Jørn Britze har stået for indretningen af
bussen, der første gang var i brug på HImessen i Herning, hvor den viste miljøradioudstyr og personsøgeanlæg. Efter
messen var den på tur rundt til eventuelle
kunder, indtil den var tilbage for at blive
gjort klar til udstillingen U79 i Herning.
Her viste den overvågningsudstyr. Bussen
skal i øvrigt vise samtaleanlæg, personsøgeanlæg, lydanlæg, miljøradio og Video
80 (TV-udstyr) - samt hvad man ellers
finder ud af undervejs.
På U79 viste AVS i øvrigt også Video
80, mini-sproglaboratoriet,
editeringsudstyr og Videopac Computeren fra Service
var med. Mere om udstillingen i næste
nr. af Philiskopet.

Trivslen under lup
I november vil der blandt medarbejderne
på Industrigården. Niirnberggade, Marielundvej, Emdrupvej, C. F. Richsvej og
Kornmarksvej blive gennemført en meningsundersøgelse.
Et spørgeskema sendes hjem til medarbejderne, der sender svaret direkte til
Dansk Institut for Personalerådgivning.
Her behandles skemaerne og efter brug

Leveringstidspunktet for den ny datamaskine til EDB og Organisation ligger nu
fast. 1. november leveres en IBM 370/138.
Dens centrale enhed byttes i maj 1980 til
en IBM 4341, som så i august 1980 udbygges til sin endelige størrelse. Den gradvise
udbygning gør det muligt for EDB-afdelingen i første omgang at omlægge Retopssystemet til kørsel på IBM-udstyr, sådan
at de to Philips datamaskiner, som er
overbelastede, bliver aflastet. Øvrige tekniske ændringer gennemføres i takt med at
flere systemer bliver omlagt til kørsel på
IBM-udstyr i løbet af 1980.
]f

Philips Telekommunikation har fra KTAS
modtaget ordre på en telefoncentral af
typen EBX 8000 (ligesom de, KTAS og vi
selv bruger) til Frederiksberg Hospital.
Centralen, der får 750 apparater, skal allerede leveres i år.
]f

Philips Lampe har solgt 635 perronarmaturer til DSB. Armaturerne skal bruges på
stationerne i Tåstrup, Korsør, Nyborg,
Viby S, Frederikshavn og Køge. Ordren
er i alt på ca. en halv mill. kr.

*

Philips Telekommunikation har fra Postog Telegrafvæsenet fået en ordre til godt
en halv mill. kr. på udstyr til data-transmission.
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