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Philips
koncernen
får ny præsident
Nr. 5

19. Juni 1981

26. årgang

Go' ferie

Dr. W. Dekker,
Philips
kommende præsident.

Med denne idyl fra egnen omkring "Somme rkjøbing" ønskes alle bladets læsere en
rigtig god ferie. Inde i bladet vil to læsere atsløre, hvilke spændende planer de har
for årets ferietur.

Nordisk sportsstævne

.

Se reportagen på bagsiden

koncernens

på Philips-koncernens årlige generalforsamling i Eindhoven den
13. maj blev det meddelt, at Philips -konce rnens præsident, dr. N.
Rodenburg ønsker at trække sig
tilbage fra præsidentposten med
udgangen af 1981.
Dr. Rodenburg, som for kort tid
s iden fyldte 62 år, har med sit ønske om at trække sig tilbage benyttet sig af muligheden for koncernens topledelse til at gå af før det
fyldte 65. år. Ansvaret, der hviler
på medlemmerne af koncernens
øverste ledelse, Board of Management, er stort, og dr. Rodenburgs
handling er med til at give mulighed for en sænkning af topledelsens
gennemsnitsalder ved at lade yngre
kræfter komme til.
Dr. Rodenburg vil som præsident
for koncernen blive efterfulgt af
dr. W. Dekker, der i øjeblikket
beklæder posten som vicepræsident
og viceformand for the Board of
Management.
Dr. Dekker, som er 57 år, begyndte sin Philips karriere i 1948,
hvor han frem til begyndelsen af
70'erne - og med voksende ansvarbeskæftigede sig med Philipsaktiviteter i det fjerne østen.
I 1972 blev dr. Dekker administrerende direktør for den britiske
Philips-organisation,
og i 1976
medlem af Board of Management.
Tre år senere udnævntes han til
vicepræsident i koncernen.
Den formelle overdragelse af
præsidentembedet vil finde sted på
en ekstraordinær generalforsamling i Eindhoven til december.

Philips Radio AlS-;på

for.år.s·k~dstogt
I tre uger har de ansatte i Philips
Radio A/S haft gyngende grund under fødderne.

1200 forhandlere om bord
Det gode skib M/S Monsunen
har dennet de hyggelige rammer
om en lang række samtaler med
mere end 1. 200 forhandlere, som
først hørte på korte foredrag om
branchens fremtid, publikums
købevaner og forretningerne s tilpasningsevne.
Derefter var der en præsentation af Philips Radios efterårsnyheder . Skibet har lagt til i ni havne
over hele landet.
.

\
\

Den kommer li' fra Svendborg a', ...
M/S Monsunen er et mellemstort fragtskib hjemhørende i
Svenborg, men Radios dygtige dekoratører havde uden at ødelægge
den maritime stemning fået skibets lastrum indrettet, så der
blev dels et hyggeligt demonstrationsrum, dels en meget hyggelig
salon med skinnende messinglamper hængende fra loftet og marinebiUeder på væggene.

Mange efterårsnyheder .
Ligesom der var glæde over de
hyggelige omgivelser, var der også glæde over de efterårsnyheder ,
der stod parat til fremvisning i
demonstrationsrummet.
På audioområdet gjorde en ny design sig
bemærket, alle produkterne bar
umiskendelig præg af at være i familie' og man fornemmede, hvordan kravet til betjenings komfort
og enkelt ydre gik igennem som en
rød tråd.

Familielighed.
Kursen hos Philips Radio er
lagt: Mindre produktprogram, der
dog alligevel er fuldt dækkende.
"Familielighed" mellem produkterne, hvad angår design og betjeningskomfort og frem for alt rimelige og konkurrencedygtige priser.

Toppris til Danmark
i europæisk opfinderfinale
Det gik godt for de danske deltagere ved den 13. europæiske fi-
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nale i Philips' opfinderkonkurrence, der i år foregik i Bruxelles.
Kaare Danielsen og Hartvig
Ekner, gymnasteelever fra Holte
fik en af toppræmierne, 10.000
kroner, for udviklingen af skakprogrammet Logichess 2.1, som
også gav dem den danske finalesejr.
Jørgen Due drog heller ikke
tomhændet hjem. Han placerede
sig fint i andenpræmie-gruppen,
og fik 3.000 kroner i præmie for
sit elektroniske system til styring
af hjemmets varme og el.
Fin afslutning på årets konkurrence, hvor vi oplevede større tilslutning end vi før har set.

Ildebrand iJenagade,-;'

Allerede dagen efter branden gik man igang med oprydningsarbejdet i den brandska-dedelagerbygning i J enagade.

Stop tyven
med elektronisk tyverialarm
Antallet af tyverier fra og af personbiler er desværre hastigt sti -

I

gende. Tal offentliggjort af Det
Kriminalpræventive Råd viser, at

Philips elektroniske tyverialarm til biler gør livet besværligt for folk med lange
fingre.

Det er ikke noget kønt syn, der
møder en, .når man slår døren til
bygning D i Jenagade op. Torsdag
den 28. maj, Kristi Himmelfartsdag om.morgenen, udbrød der
brand i bygningen, der rummer
dels færdigvare lager , dels halvfabrikata og komponenter for såvel
A.P. som afdelingen for Professionelt TV-måleudstyr.
Skønt brandvæsenet i løbet af
halvanden time havde branden under kontrol, nåede der at ske skader for et beløb, der overstiger
20 millioner. Politiets teknikere
er på nuværende tidspunkt ikke i
stand til at fastslå brandårsagen.
Hvad angår forstyrrelser
og forsinkelser i produktionen ser det
ud til, at man kan fortsætte nogenlunde uændret frem til sommerferien.
Allerede fredag gik man igang
med at bestille nye komponenter
hjem samtidig med at man under
oprydningsarbejdet har forsøgt at
redde så meget som muligt af de
effekter, der helt eller delvis er
uberørte af branden.
tyverierne i Københavnsområdet
er steget med 50%fra 1. kvartal
1980 til samme tidsrum i -81.
Med den nye tyverialarm fra
Philips bliver det muligt effektivt
at beskytte bilen og effekter i denne. Alarmen, der dels består af
en lille sender enhed dels af en styreenhed er let at installere for
brugeren selv.
Sendeenheden placeres i kabinen,
og styreenheden kan anbringes enten i motorrummet, i bagagerummet eller et andet sted i vognen.
Alarmen strømforsynes af bilens
12Vanlæg.
Tyverialarmen kan udbygges til
også at omfatte bagagerum og motorrum. Den sættes i gang, når
luften i kabinen påvirkes, f. eks.
ved at en dør åbnes eller en rude
knuses. Herved aktiveres senderen, og bilens horn går i gang. En
vedvarende tuden skal nok få folk
med ureIle hensigter til at fordufte
med uforrettet sag.
Ved installationen kan brugeren
indbygge forsinkelse, så han eller
hun selv kan nå at afbryde alarmen
ved indstigningen, ligesom der går
20 sekunder efter at bildøren er
lukket, inden alarmen er sluttet til.
Og så kan man ievrigt håbe på,
at den medfølgende selvklæbende
mærkat, der kan anbringes et
iejenraldende sted, skræmmer tyven væk, inden denne forsøger sig.
3

AP Nordisk MobifTelefon
får sommerpremiere
Den 1. juli lægger Sverige som det
første af de nordiske lande ud med
et nyt fuldautomatisk mobiltelefonsystem kaldet Nordisk Mobil
Telefon, forkortet NMT.
Bag udviklingen af systemet
ligger flere års intensivt samarbejde mellem de nordiske landes
telestyrelser og fabrikanter af
mobiltelefoner .

AP's NMT til vands. Tilsluttet bådens
12V anlæg sikrer den sejlere jordforbindelse.

Forudsætningerne for NMT
En af forudsætningerne for, at
man nu får et nyt mobiltelefonsystem i Skandinavien er, at de eksisterende mobiltelefonnet er fyldt
op. Vi har problemer her i Danmark, hvor det ikke i månedsvis
har været muligt for forbrugerne
at få en offentlig mobiltelefon.
p & T var af pladsmæssige årsager nødt til at lukke for tilgangen, men med NMT-systemet
lysner det. Til januar bliver Danmark koblet på, og så kan alle få
installeret den nye mobiltelefon,
og ringe direkte til 500 millioner
telefonabonnenter over hele kloden.
En anden forudsætning for
NMT'en er naturligvis den teknologiske udvikling, hvor mikroprocessoren sætter sit præg på
såvel udformning af mikrotelefon
og senderenhed som på det udstyr,
der findes hos de fire telestyrelser, idet den hurtige datatransmission mellem mobiltelefon og telefonnettet ikke ville være
mulig uden en mikroprocessor.

Sådan fødtes AP's NMT
A. P. Radiotelefon A/S er også
blevet hørt, når det gælder ud-

NMT'en i en typisk situation. "Knoglen" sidder fast i en magnetholder , mens nummeret indtastes, og når røret løftes, kaldes der op. Den fås til såvel højresom venstrehånds betjening, ligesom man kan opnå frihåndsfunktion ved at installere
mikrofon og højttaler i bilen.

Tuxen hæger stadig om sin træklods, og faktisk I
endelige udgave er bevaret under de mange tilpæ
elektronisk, materialer og krav til betjening har

formningen af NMT-systemet.
Telestyrelserne tog for snart fem
år siden kontakt med mobiltelefon -fabrikanterne og siden har der
under udarbejdelsen været hyppig
kontakt for at fastlægge de nødvendige specifikationer.
En ting er systemet, noget andet
er, at det også kræver udvikling af
et nyt produkt. Hos AP gik man
igang med at finde ud af, hvilke
krav man skulle stille til den nye
biltelefon.
Et af hovedkravene var, at den
ikke måtte fylde ret meget, og at
den skulle være let at betjene og
bekvem at holde på. AP'S designer kom med en lang række for-
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en ting er at have et færdigt de.sign, noget andet..at,få elektronikken skræddersyet" til atpasse på
så lille en plads.
Men det lykkedes, og nu er
storproduktionen i fuld gang i
Jenagade.

Mere end
en almindelig
telefon
AP-udgaven af NMT'en kan alt
det, der ligger i det nye system.
En af de vigtigste forbedringer i
forhold til det nuværende system
er, at man kalder op direkte,
altså udenom Rigstelefonen. Det
sparer tid, og sikrer fuld samtalediskretion.
AP-udgaven har l6-cifret dis=
play, mulighed for kortnummervalg af op til 60 numre, og den
"husker" altid det sidste kaldte
nummer. Er det optaget lægger
man på, venter lidt, og trykker
så kun på to taster, hvorefter
nummeret ringes op igen af sig
selv. Den kan medflyttes til den
hjemlige telefon om aftenen, faktisk kan den lige så meget som en
almindelig telefon plus lidt til.
Hvad angår designet erAP-udgaven noget særligt. "Knoglen"
eller mikrotelefonen er enkel og
funktionel og radioenheden fylder
ikke mere, end at den let finder
plads i vognen.
Så trængslernes tid er i mere
end en forstand slut på mobiltelefonområdet i Norden, hvor alle fire
lande i løbet af et års tid er koblet
på.

r det bemærkelsesværdigt, at ligheden til den
ninger, der er sket, når samspillet mellem
skullet opfyldes.

slag, men som det så ofte går, kan
en tilfældig bemærkning blive udslagsgivende. Lars Tuxen, chef
for AP'S udviklings-laboratorium
mindes, hvordan en forhandler
fra Esbjerg under et møde slyngede ud: "Den skal kunne sidde,
hvor der er plads til radioen i min
Mercedes" .
Tuxen gik hjem, og skar et stykke træ til i den omtalte form, og
da den først lå i hånden, var det
klart, at det ikke kun var betjeningspanelet, man stod med, men
hele mikrotelefonen. Et lille stykke træ blev sat til i den ene ende,
så var den der. Og så var problemerne der til gengæld også. For

Hvad kan
Nordisk
Mobil
Telefon system
tilbyde?
NMT systemet i sig selv:
•

Fuldautomatisk

•

Trådløst

• Direkte opkald til nærved
30 lande uden om Rigstelefonen.
• Ingen ventetid
•

Fuld samtalediskretion

AP-udgaven af NMT'en:
•

Let at betjene, tastaturet
er anbragt i selve mikrotelefonen, som fås til såvel højre som venstre
hånd.

• Alle taster er oplyst om
natten. Lyset tændes automatisk ved mørkets
frembrud.
•

16-cifret display, der viser hele det kaldte nummer.

•

Sikret mod misbrug ved
anvendelse af elektronisk
kodelås.

•

Mulighed for at lagre op
til 60 forskellige kortnumre.

•

Telefonen kan spærres , så
den f. eks. kun kan anvendes til nationale eller
regionale opkald.

•

Sidste nummer huskes, og
kan kaldes igen med kun
to tryk. Så finder den selv
nummeret, og kalder op
påny.

• Automatisk' omstilling til
andet nummer, f. eks.
det hjemlige om aftenen
eller firmaet, hvis vognen
forlades i dagtimerne.

Med anvendelse af en "portaphone", en
transportabel sendeenhed med strøm
til seks timers drift, kan AP's NMT
tages med overalt, selv på telttur i
ødemarken.

• Fås med "portaphone ", en
bærbar sendeenhed med
genopladelige batterier til
cirka seks timers drift.
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Hvorhen i ferien?
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To af bladets læsere har reageret på henvendelsen i sidste nummer, og vil løfte
sløret for spændende ferieplaner.
'

Chris.
Christensen

Chris Christensen, edb-systemafdelingen, skal ud at sejle i tre
uger, og målet er at nå dybt ned
i Tyskland. Hvor langt afhænger
af, om de mange middelalderbyer,
der ligger langs ruten lokker til
ophold af længere varighed. Når
det kan lade sig gøre at komme
dybt ind i Tyskland pr. båd skyldes det, at der er et veludviklet
kanalsystem .
Efter at have sejlet via Kalvehave, Guldborgsund og Gedser,
forlades Danmark, og kursen går
mod Liibeck. Her påbegyndes så
kanalsejladsen, hvor turen går ad
Liibecker-Elb kanalen til Molln og
Lauenburg, to idylliske middelalderbyer . På denne strækning
passeres seks sluser. Om turen
går videre ad kanalen til Braunschweig kan kun tiden vise.
Chris Christensen ved, at han
på hjemturen skal bruge 4 dage
fra Liibeck for at nå havnen i

Kastrup, så det sætter en grænse.
Chris Christensen, som har sin
kone med på turen, er interesseret i. at få følge af andre motorbåde.
så sidder der nogle rundt om kring uden endelige ferieplaner,
kan de kontakte Chris Christensen,
der har alle detaljer klar om turen.

søge Europas nordligste punkt,
nemlig Nordkap .
I år, den 6. juli tager vi tre
hold afsted, hver med sin campingvogn, for via Sverige og Finland at nå vort mål, Nordkap.
I Finland skal vi desuden besøge
den russiske grænse og med kano
til en guldvaske-lejr.
Hjemturen foregår via Norge,
ned langs vestkysten, hvor vi
blandt andet i Mo i Rana skal udforske underjordiske huler med
vandfald og se Norges største
isbræ, Svartisen. I Oslo skal vi
naturligvis se Kontiki-museet og
Holmekollen. Hjemmefra tager vi
proviant med, så vi uafhængig kan
slå lejr, hvis campingpladserne
ikke passer os. Vi har planlagt
denne tur gennem tre år, så vi
glæder os rigtig meget, slutter
Hans Bang.
Rigtig god tur såvel til lands
som til vands, ønsker redaktionen og takker for bidragene.

Hans Bang

Man skulle tro, at Hans Bang, Elapparat fik kørt bil nok til daglig
i jobbet som repræsentant.
Det tyder årets ferieplaner
imidlertid ikke på. Følgende
spændende planer fik redaktionen
tilsendt på brevpapir, der er
fremstillet specielt til årets tur.
Hans Bang skriver:
For 30 år siden, i 1951, stod
jeg på toppen af Sveriges største
bjerg, Kepnerkaise, og lovede
mig selv, at jeg en dag ville be -

Tekstbehandling
på grønlandsk
Philips Data Systemer har holdt
sit indtog på Grønland. Allerede i
1979 leverede Philips tekstbehand lingsudstyr til Julianehåb Kommune i form af to P5002 tekstbehandlingsanlæg.
Senere er også Godthåb Kommune kommet med og bruger idag et
lignende udstyr.
Begge kommuner anvender tekstbehandlingsanlæggene til den daglige administration, spændende
fra byrådsmøde referater til arbejde i folkeregister, skatteforvalt ning, socialforvaltning samt til
opdatering af de kommunale budgetter.
Ulla Marsbol har et par gange
måttet forlade den hjemlige tekstbehandlingsskole for at give undervisning på Grønland. Her får Katrine Sikemsen fra Julianehåb
Kommune råd og vejledning.
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Amager rundt - i regnvejr,-.~'

Vejrguderne var ikke i allerbedste humør søndag d. 24. maj, men 59 Philips-cykliBter tr odsede regnen og mødte op for at tage del i det årlige arrangement. Iført trøjer, med dagens motto "Festlig fritid med Philips" kastede man sig ud på de 42 km;
ruten traditionen tro strakte sig over. Starten gik klokken godt 12, og allerede en
time senere brød solen Igennem og forgyldte resten af arrangementet. Succesen har
gennem de sidste år været så stor, at Philips motions -afdeling har besluttet at anmode om 100 startpladser til næste år. Så der er måske en chance for, at "Mini
Gert Frank" i forgrunden kan være med på egne to hjul i 1982.

Tak

Nyt fra idekassen
Opfindsomheden blomstrer atter
hos Phtltps , og følgende forslag
er belønnet:
Fra Jenagades idekasse fik Willy Sachse 750 kroner for en ændring i AF 2000 mobilradioen, der
forhindrer, at man kan dreje tærskelfølsomheden så langt ned, at
et kaldesignal overhøres .
I J enagade er der desuden uddelt
opmuntringspræmier til Keld Pedersen for at anvende et stykke
plastic kabelbakke til ophængning
af coax forbindelseskabler . Kabelbakken er forsynet med lameller,
hvorimellem kablerne kan hænge.
Bent J. Hansen fik ligeledes
opmuntringspræmie for et forslag
om at ændre betjeningsboksen til
AP 700 så det blev muligt at se,
om en retransmission er igang.
Endelig fik Dan Bressendorff en
opmuntring for to forslag til montageændringer , der kan nedsætte
fejlhyppigheden.
på Industrigården er Erling
Kjær blevet muntret op for et forslag vedrørende vinduesbeslag .

Philips
verdensturnering
i golf 1981

Jubilæer

Hjertelig tak til alle, der tænkte
på mig i forbindelse med min sidste arbejdsdag på Philips.
Henry BØg
Hjertelig tak til alle, der med
hilsner og gaver glædede mig på
min sidste arbejdsdag.
Tage Ruff
Tak til alle, som var med til at
gøre min sidste arbejdsdag til en
festdag, og tak for godt samarbejde gennem de mange år.
G. Makholm
Hjertelig tak til alle, der Var med
til at gøre min sidste dag hos Philips til et varigt minde.
Minna Emanuelsen

7-tJillet
PUCH knallert, mrk. MONZA
Flagskib til salg, 1 1/2 år gammel.
Står som ny, prts kr, 4.000.
Henv. V. Nygård, p.t. Reklamelageret, lok. 2549.

Bent Holm

Grete Visby

40 ÅR: AfdelingSchef Bent Holm,
Philips Elektronik Industri.
Reception fredag den 31. juli kl.
10. 30 i mødelokale C.
25 ÅR: Sekretær Grete Visby,
Philips Service.
Reception torsdag den 13. august kl. 10.30 i mødelokale 416.

Udnævnelse
Tekn. overassistent Ole Sars,
Philips Elektronik Industri, er udnævnt til tekn. fuldmægtig pr. 1.
juni.

På pension
Chauffør Poul B. Pedersen, Philips Centrallager , gik på pension
med udgangen af maj efter 35 års
ansættelse.

Alle Phtltps -ansatte verden over
indbydes til at deltage i Philips
World Golf Tournament for the Anthony Guepin Challenge Cup 1981.
Betingelsen for at deltage er, at
man har et officielt godkendt golfhandicap samt at man er amatør.
Tidspunktet for turneringen er
i år week-enden 19-20 september,
og Philips-medarbejdere
såvel
som pensionister kan stille op i
slaget om de 18 huller.
y derli,gere oplysninger kan fås
ved henvendelse til informationsafdelingen.
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Nordisk sportsstævne
1981 i København
Den 22. maj 1981 ankom fra
Sverige, Norge og Finland 75 veloplagte idrætsudøvere til Kastrup
lufthavn for at dyste med 25 kolleger fra Philips i Danmark.
Alle gæster blev inkvarteret på
Globetrotter Hotel i Kastrup,
hovedkvarter for de næste dages
idræts- og festaktiviteter .

Fredag
Efter den officielle velkomst og
en kort spisepause, drog man afsted til de fire konkurrencesteder ,
og gik igang med det sportslige.
Fodbold-pigerne spillede på Kløvermarken, dame- og herrebowling-spillerne brugte hotellets fine
bowlingbaner. Herreatletik tog til
Sundby Idrætspark og dame- og
herrebridgespillerne
dystede i
mødelokale C i J enagade.
Efter fredagens indledende konkurrencer , hvor vi lærte en hel
del om hinandens styrke og temperamenter , skal vi her blot nævne
nogle af de mest bemærkelsesværdige resultater.
Fodboldpigernes målkoner holdt
"burene" rene idet både FinlandSverige og Norge- Danmark spil-

lede o-o. Herefter var der lagt op
til en spændende afgørelse om
lørdagen.
Bridgespillerne fra Sverige viste
sig at være meget stærke og slog
Finland 20 - -5. Blandt de danske
atletikudøvere afslørede fredagens
konkurrencer, at vi tilsyneladende
havde den stærkeste individuelle
udøver - men ville det være nok
til en god holdplacering?
Fredagen sluttede med middag
på hotellet for alle gæsterne, og
der var discotek, som dog sluttede
ved midnatstid således,.at alle kom
i seng i pæn tid.

Lørdag
Lørdag kl. 8.45 åbnede bridgespillerne konkurrencedagen med
spillet Norge - Finland der endte
20 - -3. Herefter slog Sverige
Danmark 13 - 7; Sverige vandt
over Norge 20 - Oog Danmark
vandt over Finland 20 - -4. Slutstillingen blev, at Sverige havde
5 point, Danmark 3 point, Norge
2 point og.Finland l point.
Under fodboldpigernes første
kampe gik der hul på bylden. I
Danmarks kamp mod Sverige vandt

vi 2-1 hvilket var et overraskende
og glædeligt resultat, derimod
spillede Norge og Finland uafgjort
O-Oog der var altså lagt op til en
spændende finale. For at sikre
nationssejren skulle Danmark vinde overEinland. Pigerne gik uimponeret til sagen og nøjedes ikke
med at vinde l-O men scorede hele
4 gange og holdt selv buret rent.
Norge vandt over Sverige med l-O
men dette rokkede ikke ved vor l.
plads. Norge blev herefter nr. 2,
Finland nr. 3 og Sverige nr. 4.
Bowlingkonkurrencen forløb
også spændende, men det morsomme opstod ved, at slutresultatet
mellem de fire lande blev, at Finland på en 4. plads fik 6474 kegler,
Danmark nr. 3 med 6705 kegler,
Norge nr. 2 med 7000 kegler og
Sverige vandt med 7307 kegler
altså en forskel på ca. 300 kegler
mellem hvert land.
Atletikkonkurrencen startede
med følgende stilling inden dagens
konkurrence: Sverige førte med
124 point, Finland 100 point,
Danmark 98 point og Norge sluttede fredagen som sidste land med
95 point. Under de 3 sidste dicipliner viste Sverige igen sin styrke
og vandt sikkert med en forskel på
29 points foran nærmeste konkurrent, Norge der før sidste diciplin
var 5 point efter Danmark, men
Norge ikke alene indhentede os, de
slog os med 5 point. Finland lukkede porten med 31 point efter os.
Det samlede resultat af Nordisk
sportsstævne 1981 blev at Sverige
sejrede, Danmark blev nr. 2,
Norge fik trediepladsen, og Finland blev fjerde bedst.
Stævnet sluttede traditionen tro
lørdag aften med festmiddag på
Globetrotter Hotel. Talerne, sangene, den gode musik og ikke
mindst den særlige stemning, der
opstår, når Philipskolleger fra de
fire nordiske lande dyster og fester sammen, var med til at gøre
dette nordiske sportsstævne til en
begivenhed, alle deltagere vil mindes med glæde.
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