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Festligere velkomst findes ikke. Efterhånden som de knap 1600 medarbejdere og pensionister ankom til Bella Centret samledes
de i den store forhal, hvor Gladsaxe Pigegarde underholdt. Og der var mere underholdning i vente. Jubelen var endeløs, da
Eddie Skolier krøb op på sin velkendte taburet og sang for det veloplagte publikum. Mere om festen på siderne 2,3,4 og 5.

Festlig start på Philips' jubilæumsår

Der var trængsel i den gamle børssal under Philips' jubilæumsreception 5. januar. Der kom mange smukke gaver og blomster
fra selskabets forretningsforbindelser. Den mest markante gave kom B&O med. Direktør Vagn Andersen overrakte en
skulptur, fremstillet af en ilanddrevet molepæl. Se reportagen fra jubilæumsreceptionen
på siderne 6, 7 og 8.

Alle tiders jubilæumsfest for

•

Echart, Leisner og Leth havde som henholdsvis arrangør, konferencier og
kapelmester en stor del af æren for, at festen blev en ubetinget succes.
Sikken fest, sukkede en træt, men
glad og tilfreds deltager på vej ud til
den ventende bus efter jubilæumsfesten 3. januar i Bella Centret.
Havde forventningerne til festen været store var det intet imod, hvad de
1556 deltagere oplevede på de fem
timer, festen varede.
Stemningen blev slået an af Gladsaxe
Pigegarde, der modtog deltagerne i
Bella Centrets forhal, efterhånden
som de mange busser bragte deres last
af feststemte mennesker frem.
Til tonerne af Københavnermarchen
gik alle til bords, og alene synet af de
festlige borde med levende lys og
blomster satte humøret et par grader i
vejret.
Ivan Leths orkester tog over, hvor
pigegarden slap, og kort tid efter
havde alle fundet plads ved et af de
ialt 132 borde.

Otto ••Hopla•• Leisner ledede slaget
Efter en kort velkomst af direktør J an
Hoekman fik Otto Leisner overdraget
hvervet som festens konferencier, og
det varede ikke længe, inden han gav
smagsprøver på sit landskendte vid. I
det hele taget var Leisner med sin
sikre sans for publikum en veloplagt
og sprudlende koordinator af de mange indslag, der i eftermiddagens løb
rullede over scenen.
I sin velkomsttale fortalte direktør
Hoekman, at der alt i alt ville blive
fortæret 900 hummere, 5 ton kalvekød, 5 ton tilbehør og 2500 liter vin.
Det er noget af en opgave at servere
en tre retters middag for så mange
mennesker, men Bella Centrets restaurant fortjener al mulig ros for
såvel madens høje kvalitet som for den
fine, venlige og hurtige betjening, gæsterne nød godt af.
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Vi skal sikre fremtiden
gennem en fortsat tilpasning
Efter at have taget hul på bordets
glæder steg direktør Hoekman som
den første på talerstolen.
Med udgangspunkt i Danmarkshistorien, hvor Christian II's Dyveke havde
etableret de første bånd mellem Amager og Holland, trak Hoekman paralleller til 1933, hvor det var danske
montricer, der rejste til Holland og
kom hjem for at være med til at lægge
grunden til vor nuværende store arbejdsplads.
I sin tale beskrev Hoekman, hvordan
forholdene har ændret sig siden starten i 1933.
- En klog mand har engang sagt, at
det eneste vi kan være sikre på i
tilværelsen er, at tingene vil forandre
sig, og når vi ser tilbage på Philips 50
år i Danmark, kan vi ikke finde bedre
bevis på rigtigheden heri.
Gennem en række praktiske eksempler beskrev Hoekman stigningen i
såvel produktivitet som i levefod og
fremhævede, at det netop har været
dansk Philips store fortjeneste, at man
har forstået at tilpasse sig de mange
forandringer, der er foregået gennem
årene.
- Jeg er overbevist om, at vi i fremtiden kan finde den rette balance mellem den stigende velfærd og de menneskelige problemer, fastslog Hoekman, og hvad fremtiden i Øvrigt angik,
spåede han, at vi ville få kortere
arbejdstid, at timelønnede arbejdere
med tiden ville blive fast ansatte og at
vi hos Philips ville opleve en stigende
omsætning af vore produkter.
- Lad mig til sidst sige, at jeg tror, vi
skal være glade for, at vi er en del af
den verdensomspændende Philips koncern. Vi har gennem årene nydt godt

Eftermiddagens vært, direktør Jan
Hoekman, talte om fortid, nutid og
fremtid.
af det initiativ, der er udgået fra
koncerncentret og vore søsterselskaber
rundt om i verden. Vi kan også i den
danske organisation være stolte over,
at vi har bidraget til koncernens trivsel, bl.a. med nyudvikling afprodukter. Jeg tror helt bestemt på en lykkelig fremtid for Philips, og dermed også
for Philips i Danmark.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke alle medarbejdere og pensionister, der gennem årene har bidraget
positivt til vort selskabs trivsel og
vækst. Uden gode medarbejdere trives
en virksomhed ikke.
Og direktør Hoekman sluttede med at
føre an i tre lange og tre korte hurraråb med ønsket om en lang fremtid for
Philips.

De menneskelige ressourcer skaber en
god arbejdsplads
Eftermiddagens næste taler var fællestillidsmand Svend Loft, der talte på
de timelønnedes vegne. Også han gik
tilbage i tiden og mindedes, hvordan
hans slægtninge havde arbejdet hos
Philips siden 1933.
- Jeg havde en kusine, der var blandt
de 15 montricer, der rejste til Holland.
Men hvad Philiskopet ikke havde med
var, at visse aviser havde advaret
kraftigt mod at sende disse unge piger
afsted, af frygt for at der var tale om
hvid slavehandel.
Loft mindedes også, hvordan de første
kontakter til fagbevægelsen havde
fundet sted, og kom derefter ind på de
kriser, samfundet såvel som selskabet
havde oplevet i de forløbne 50 år.
- En af kriserne var under de fem
forbandede år, mindes Loft. Philips
store fortjeneste var, at det ikke lykkedes tyskerne at få et eneste apparat ud
af fabrikken. Fremfor at hjælpe ty-

medarbejdere og pensionister

-1får HUK-MAND, hvisjeg ikke
kommer på forsiden af P hiliskopet,
altså.

Festens ældste deltager, den 84-årige
Edith Henriksen, var i gode hænder
hos Henry Bertelsen.
skerne stillede Philips - som nok de
færreste ved - skydelokaler til rådighed for den modstandsgruppe, jeg var
i. Den næste krise var i 1954, hvor jeg
selv var med til at organisere den
strejke, der blev kendt over hele verden. Resultatet af strejken blev, at vi
fik ny fabriksledeIse. Herved skete der
et skred, og vi fik etableret et formidabelt godt samarbejde med ledelsen.
Mange danske virksomheder misundte Philips, at vi kunne klare op- såvel
som nedgangstider, hvor andre bukkede under.
Loft mindedes videre, hvordan medlemsskabet af EFTA og toldskrankernes bortfald betød en alvorlig trussel
mod arbejdspladsen. Ledelse og medarbejdere fandt dog sammen en løsning på problemerne og en række gode
år, hvor vi producerede kanalvælgere.
tog sin begyndelse.
Loft berørte endvidere den fortsatte
teknologiske udvikling, der betød afvikling af kanalvælgerproduktionen.
Men vi fandt nye veje frem, og overtagelsen af A. P. Radiotelefon har betydet, at vi i dag har produktion af
radiotelefoner, og at vi i laboratoriet
bl.a. har udviklet navigatoren.
- Navigatoren er et godt produkt, og
et af de nicheprodukter, som vi skal
bygge videre på, sagde Loft. Gør vi
det, er jeg enig med Hoekman i, at vi
vil se en gunstig udvikling for vort
selskab fremover.
Og han sluttede med at opfordre ledel.sen til at sætte selskabets menneskelige ressourcer i centrum.
- Gør ledelsen det, så vil Philips også
holde 75 års jubilæum. Det er danske
arbejdere og funktionærer, der sikrer
denne virksomheds drift til gavn for
det danske folk og for Philips.
Til en jubilæumsfest hører en sang, og

hr. Jubmand - alias direktør A.
Echart - afslørede poetiske tilbøjeligheder i en sang om hverdagen i selskabet på godt og ondt.
Da sangen havde lagt sig, talte Preben
Rigbolt på funktionærernes vegne.
Også Rigbolt tog udgangspunkt i selskabets historie, og fremhævede strejken i 1954 som et vendepunkt, hvorefter det var samarbejde og gensidig
tillid mellem ledelse og medarbejdere,
der gav Philips ry for at være en af
landets bedste arbejdspladser.
Rigbolt nævnte vore skiftende produktioner og den bekymring der opstod,
da kanalvælgerne ebbede ud.
- Vi oplevede nogle år i 70'erne med
stor personalereduktion, og vi måtte
sige farvel til mange gode kolleger.
Men nu er det en realitet, at vi har en
stor produktion af radiotelefoner og
navigationsudstyr, foruden det professionelle TV-måleudstyr.
Rigbolt nævnte endvidere, at overflytningen af medarbejderne fra A.P. ikke
var gået helt gnidningsfrit, men at
samarbejdet i dag er godt.
Også den nu overståede OVA-analyse
fik et par ord med på vejen.
- Det er bestemt ikke spændende at
sidde i sin gruppe og arbejde med at
gøre sig selv overflødig, sagde Rigbolt,
men dermed være ikke sagt, at der
ikke har været behov for rationalisering. Men det værste er vel nok overstået nu, og ser vi på selskabets
resultater, vil 1982 i modsætning til
1981 vise et overskud. Det er tegn på
at ledelse og medarbejdere i fællesskab har forstået at vende udviklingen i gunstig retning.
Rigbolt sluttede med at ønske to ting
for fremtiden:
At vi kan fortsætte den økonomiske
udvikling, vi er inde i og at vi kan

skabe den forståelse mellem ledelse og
medarbejdere, der er nødvendig for
arbejdsglæden og trygheden i ansættelsen, så vi i de kommende år kan
sige: Philips i Danmark er en god
arbejdsplads.

Skolier tog alle med storm
Festens højdepunkt var uden diskussion Eddie SkolIer. Sprudlende af musikalitet rev han alle med, og alle var
»Bekymret- samen med ham, da han
sang om den dag, vi ikke længere har
Svend Loft. Vi kom med -Landet
rundt-, og SkolIer lod heller ikke
Philips slippe for tiltale, og lovede alle
tilstedeværende HUK-MAND, hvis de
ikke artede sig vel.
I »Historien om en Blues- fik han alle
til at synge og klappe med og uden
ekstranummer var SkolIer med garanti ikke sluppet helskindet hjem.
Til glæde for alle sluttede SkolIer af
med en sang, hvor han ønskede at
komme på forsiden af »Philiskopet«.
Det er hermed opfyldt.
Under kaffen førte Leisner an i en
sangspøg mellem to udvalgte hold, og
uden at nogle rigtigt kan forklare,
hvordan det gik til, var midtergangen
pludselig fyldt med dansende, der
trængte til at røre benene ovenpå den
gode mad.
Men alt godt har en ende, og kl. 18
sluttede Hoekman af med en tak til
alle for en pragtfuld fest og en fantastisk stemning.
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Jubilæumshilsen til præsidenten: 1600 med-

Jubilæumshilsen fra præsidenten: Tusind tak

arbejdere og pensionister, samlet i Bella Centret for
at fejre dansk Philips' 50 årsjubilæum sender Dem,
hr. præsident, og koncerncentret de hjertligste hilsner og tak for mange års godt samarbejde.
Vi ønsker samtidig den internationale Philips koncern fortsat fremgang - De kan regne med os!

for Deres hilsen 3. januar. Vi i koncerncentret er
meget glade for Deres ønsker for og opmuntrende
ord til Philips koncernen. De venligste hilsner
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Godt 500 gæster tn
Omkring 500 af selskabets forretningsforbindelser og venner mødte
personligt op på Børsen 5. januar for
at gratulere Philips med de første 50
år i Danmark.
Den smukke gamle børssal var under
det meste af den to timer lange reception helt fyldt op, og når man tog et
overblik over gæsterne var det tydeligt, at såvel toppen af dansk erhvervsliv som organisationerne og
mange offentlige institutioner havde
ønsket at benytte lejligheden til at
sige tillykke til Philips.
Bestyrelsens formand, direktør S.A.
Windelin og administrerende direktør
Jan Hoekman tog imod de mange
gæster, ligesorri godt 70 medarbejdere
var til stede for at hilse på venner og
forretningsforbindelser.
Blandt gæsterne var blandt andet di-

Før dørene til børssalen gik op og strømmen af gæster begyndte, udbragte J.
Hoekman en skål for selskabet med ønsket om en god formiddag med selskabets
venner.
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P. Bjernholt præsenterer direktørerne
Hans Nielsen og Villy Kruse, Dansk
Kunststofindustri for S. A. Windelin.

jubilæums:reception
rektør Sven F. Thomsen, Jernets Arbejdsgiverforening, generaldirektør
Laurits Bindslev, DR, forbundsformand Hardy Hansen SID, direktør
Bendt Hansen, Handelsbanken og direktørerne Vagn Andersen og Jens
Thorsen, B&O, der overrakte Philips
dagens mest markante gave, en molepæl af kæmpefyr, drevet ind på den
jyske vestkyst, formet af Jacob Hermann.
I følge inskriptionen er den et symbol
på kreativitet og dynamik. En blomst
til Philips fra Bang og Olufsen i
Struer.
Fra koncerncentret kom F. van Rangen med lykønskninger.
Billedreportagen på denne og følgende
side bringer et udpluk af de mange
gratulanter.

Direktør A. Schmiegelow, Privatbanken, ønskede selv at overrække gaven, en to
hundrede år gammel kinesisk porcelænsskål, til Philips. Han var ledsaget af
direktørerne Bent Pedersen og Steen Rasborg samt underdirektør N. C. Lissau.

Jeg må hellere gribe den, hvis du
vælter den, lød det fra H. SchmaltzJørgensen til kollegaen Bent Henius,
Danmarks Radio.
'~~~

Industrirådets direktør Ove Munch (to.) underholdt sig med Svend Loft og SIDformanden Hardy Hansen.

J. Hoekman og T. Meldal i samtale
med direktør Bent Carstensen, Radiobranchens Leoeranderforening.

Den hollandske ambassadør H.J.M. van Nispen tot Sevenaer (tu.) i samtale med
direktør Vagn Andersen, B&O, og direktørerne J. Hoekman og S. A. Windelin.
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Direktør Bendt Hansen (to.) og direktør H. Gade, Handelsbanken,
hjørne sammen med H. Bertelsen, A. Echart og J. Hegelund.

fandt et roligt

Mon ikke forhandlingerne på arbejdsmarkedet fik en bemærkning med på
vejen i samtalen mellem direktør Sven
F Thomsen, Jernets Arbejdsgiverforening og de to Philips værter.

Dr. Susane Madsen og direktør Ole
Madsen, SM Lampen, kom for at sige
tillykke.
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J. Hoekman flankeret af Birthe Christensen, Kvindeligt Arbejderforbund,
tillidsrepræsentant Gerda Frederiksen, og Bente Laubinder, Kvindeligt
Arbejderforbund.

Fremtiden står skrevet istjernerne
<~
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Reklamebureauet Ogilvy og Mather
sagde tillykke til Philips med denne
annonce i Børsen 5. januar.

Fra Bella Centret, der to dage forud
dannede rammen om medarbejderfesten, kom et fantasifuldt og karakteristisk blomsterarrangement.

PHILISKOPET

Medlem af Philips bestyrelse, professor
Thor A. Bak, underholdt sig med
direktør Hans Cordes, Louis Poulsen
& Co.

Birte Mercebach, Erling Kjær, Freddie
Gregersen og alle de øvrige, der registrerede gæster og gaver, havde en
travl formiddag.
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