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Direktør Sommerfeldts
jubilæums-ferielotteri:

20.000 KR.
_NR.5 __ 2S._APRIL1_S64 __ S.h_GANG BORTLODDES

Direktør N. B. Sommerfeldt fotogreferet på,.it kontor fornylig.

Philips Industri og Handels AIS
har bevilget 20.000 kr. til bort-
lodning blandt medarbejderne i
anledning af direktør N. B. Som-
merfeldts jubilæum.
De mange rare penge fordeles
indenfor selskaberne ved lod-
trækninger, som administreres
dels af arbejdernes ferielotteri-
forvaltning og dels af persona-
leforeningerne.

UNDGÅ TRÆNGSEL
PÅ FREDAG
Alle medarbejdere er naturligvis
velkomne til receptionen i Industri-
gården's foredragssal på fredag kl.
1P-12 i anledning af direktør N. B.
Sommerfeldts jubilæum. Men lad
os hjælpes ad med at undgå alt for
stor trængsel i det forholdsvis
trange lokale! Der kommer sikkert
også adskillige gæster ude fra, og
de skulle nødig føle, at de blev
trængt ud på gaden. Derfor må vi,
der hører til huset, gøre vort op-
hold i foredragssalen nogenlunde
kortvarigt.

DIREKTØR N. B. SOMMERFELDTS
DOBBELT-JUBILÆ:UM PÅ FREDAG

Reception i Industrigårdens foredragssal klo10-12

Direktør N. B. Sommerfeldt fejres på fredag i anledning af sit dobbelte jubilæum: I 40 år har han
været tilknyttet Philips-koncernen, deraf de sidste 25 år som administrerende direktør for Philips
i Danmark. Selve dagen markeres ved en reception kl. 10-12 i Industrigårdens foredragssal, og
onsdag den 6. maj er der fest for jubilaren i Eindhoven. (fortsættes Ilde 2)
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Skal regnebrættet for de forløb-
ne 40 år gøres op, sådan som
det er skik og brug ved sli-
ge lejligheder, kan det sam-
menfattende konstateres, at de
første 39 år og 11-'måneder gik
næsten som en 'leg i sammen-
ligning med den' sidste måned,
der var streng at komme igen-
nem for vor administrerende di-
rektør. Ikke først og fremmest
på grund af årsberetninger og
regnskaber og generalforsam-
linger på stribe. Alt det hører
til årstidens rutine og tager ikke
pusten fra en erfaren general
som direktør Sommerfeldt.
Næh, det, der har fået ham til
at se lidt jaget ud i den sidste
tid, er noget helt andet. Det er
den commandoraid af fagblads-
og dagblad s-interviewere, som
har holdt ham under en næsten
konstant krydsild af spørgsmål
lige siden påske.
Det er jo ikke sådan, at direk-
tør Sommerfeldt har noget imod
at snakke med folk, tværtimod.
Og han har naturligvis heller
ikke noget imod pressefolk.
Men han kan ikke fordrage at
snakke om sig selv, især da
ikke, når samtalen skal offent-
liggøres bagefter. Han mener
det virkelig, når han siger, at
han hader personlig publicity
som pesten.
Men lige så dårligt han kan
lide at tale om sin egen person,
lige så højt elsker han at tale
om Philips. Det gjorde han der-

for med flid, hver gang han
havde en interviewer for sig, og
med så fremragende resultater,
at et æresmedlemsskab af
"Dansk Public Relations Klub"
må være på trapperne. I et du-
sin interviews på hver et par
timer fortalte han entusiastisk
om Philips, uden at to inter-
views kom til at ligne hinanden.
For når det drejer sig om Phi-
lips, er direktør Sommerfeldts
repertoire uudtømmeligt. .
tt blad fortalte han om gamle
dage i Eindhoven: Hos N. V.
Philips' .. Gloeilampenfabrieken,
som .efterhånden skulle blive
den største leverandør af radio-O
apparater til hele verden, be-.
stod eksportafdelingen for ra-
dioudstyr for 40 år siden. kun af
een mand I I, et andet interview
tegnede han så spændende'
fremtidsvisioner af elektronik-
kens tidsalder, at Musikradio-
ens natredaktion straks udbad
sig yderligere kommentarer.
Han redegjorde også for, hvor-
dan Philips i Danmark havde
udviklet sig fra at være et
forholdsvis beskedent lampe-
agentur til at blive en stor,
dansk industri- og handelsvirk-
somhed. Og han svarede åbent
på spørgsmål om, hvilke pro-
blemer der knytter sig til ledel-
sen af en storvirksomhed med
talrige forgreninger, hver med
mange beskæftigede.
Om ham selv fik læserne der-
imod kun, indirekte, den oplys-
ning, at han hver dag i de 40 år
har været levende optaget af
arbejdet indenfor Philips-ver-
denen. I det internationale Phi-
lips-tidsskrift, "Announcer" , ud-
dybede han den dog lidt.
- For mig er det ideen i det
hele, sagde han, at mennesker
skal finde sammen om at løse
opgaverne. Det er så enkel en
parole, men den kan være svær'
nok at efterleve. Derfor er jeg
taknemmelig for, at jeg har fået
lov til at leve mit liv indenfor
Philips-koncernen. Den leder
os ind på vejen til samarbejde,
hvis vi da selv vil. Samarbejde
over alle landegrænser såvel
som mellem folk af forskellig
hudfarve og af vidt forskellige
konfessioner. Samarbejde mel-

lem unge og ældre, mellem spe-
cialister på alle tænkelige fel-
ter og mellem dem og de jæv-
neste mennesker. Kort sagt:
Samarbejde mellem alle slags
mennesker, som ikke ønsker at
være sig selv nok ...
En personlig bemærkning? Ja,
i høj grad - men det er stadig
Philips, der placeres i forgrun-
den. Ingen interviewer fik di-
rektør Sommerfeldt til at ind-
tage den plads.
.Phlllskopet" har slet ikke for-
søgt. Vi vidste på forhånd, at
det ville være håbløst - men
dette skal så også være den
eneste kompliment i dagens an-
lsdnlnq! Det er ikke meningen
her i bladet at synge en lovsang
over direktør Sommerfeldt i ju-
bilæets anledning. Vi ved jo
allesammen, hvad han har bety-

.det for Philips og stadig frem-
over vil betyde. I stedet for at
at gøre ham flov ved at tale om
det, ønsker vi ham hjerteligt til
lykke med, at han har fået lov

. at leve et så rigt liv indenfor
Philips-koncernen.

REKORD: Forslagskassen hos Phi-
lips i Holland har sat ny rekord i
1963. For første gang i dens histo-
rie er der gennemsnitligt blevet
udbetalt 100 gylden eller 192 d. kr.
pr. præmieret forslag. lait blev der
i 1963 indsendt 10.805 forslag mod
10.467 året før. Antallet af præ-
mierede forslag ste9 med 51 til
3.435, der tilsammen blev beløn-
net med godt 693,000 kr. - ca.
80,000 kr. flere end i 1962. Den
højeste belønning, der blev udbe-
talt i 1963, var på 5,180 kr.

OVER 100,000 POSTSÆKKE med
omkring 11.000.000 forsendelser
blev sidste år ekspederet fra post-
afdelingen hos Philips i Eindhoven.
Til gengæld modtog man over 4 mil-
lioner forsendelser. Begge tal viser
en stigning på nogle hundredetusin-
de, når man sammenligner med
året forud. Antallet af telegrammer
og telex nåede op på. 553.000 mod
410.000 i 1962.



MEDARBEJDERNE
ORIENTERES OM
PHILIPS I ÅRET 1963
Inden årsberetning og regnskab for
Philips Industri og Handels A/S
blev offentliggjort i pressen, var
medarbejderne i hovedselskabet og
underselskaberne blevet orienteret
om de opnåede resultater i året
1963.

-- ~".~--~~~
Underdirektor H. Bertelsen gennemgAr
årets resultater for medarbejderne I
Philips A/S.

I Miniwatt fortæller underdlrektør :E.
Dybdal personalet om Philips I året
1963.

Medarbejderne I Philips lampa IAr for-
klarat Arsberetning og ragnskab af
kontorchef A. Dehlie.
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Ved hjælp af lysbilleder gennemgår
underdirektør Hans H. Olsen (stående)
årsregnskabet i enkeltheder for med-
lemmerne af samarbejdsudvalqet I Phi-
lips Radio. Siddende fra venstre ses:
Arnold Nielsen, Vands Jensen, Greta
Larsen, B. Brandt. C. Hermann, Sv.
loft, H. Nilssan, V. Falck og John
Jensen.

Bagefter orienterer Hans H. Olsen
funktionærerne i Philips Radio om
Philips-resultaterne i oms-året 1963.

"PLUMBICON"S
OPFINDERE HÆDRET
To forskere hos Philips, Dr. H. Brui-
ning og Dr. E. F. de Haan, har
modtaget Scientific Radio Fund Ve-
der Foundations hæderfulde pris
for deres opfindelse af Philips nye
TV-kamerarør, det såkaldte .Plum-
bicon"-rør, der er i stand til at
gengive selv meget hurtige bevæ-
gelser, uden at der opstår ••efter-
slæb". Fondet uddeler hvert år pri-
ser til forskere, der har gjort en
særlig fremragende videnskabelig
indsats indenfor radio-telegrafi, ra-
dio-telefoni og television.

HUSK AT...
fredag den l. maj er sidste frist
for at kunne deltage i .Phtltsko-
pet"s præmiekonkurrence: "Hvad
skal vi lave i ferien?". De tre bed-
ste ideer til en morsom - og ikke
for dyr - sommerferie vil blive præ-
mieret med hver 25 kr. og bragt i
bladet.

NYE PRODUKTER

FJERNKONTROLLEREDE LYNFRYSE-
RE. Philips elapparatafdeling sender
i nær fremtid to Iynfrysare med en ka-
pacitet på henholdsvis 265 og 400 liter
på det danska marked. I bagga Iynfry-
sere foregår indfrysningen ved -7-300

C, hvilket betyder, at man kan Indfryse
henholdsvis 25 og 35 kg fodevarer I.
lobat af blot 24 timer l Som et ekstra'
raffinement kan lynfryserne forsynes
med fjernkontrol, og fra kokkanet køn
man nu - som den unge dame på det
nederste billede - overvåge og regu-
lera lynfryseran, der f. eks. er anbragt
i kælderen, i bryggerset, i havehuset,
pA loftet, ellar hvor der nu bedst er
plads til den i huset.

AUTOMATISK LYS PA SKALAEN. Por-
talet Auto FM er kommet i en ny udga-
ve. Af finesserne ved den nye modta-
ger kan bl. 8. nævnes, at den nu har
indbygget skala lys, der automatisk
sættes i funktion. når modtageren fun-
gerer som bilradio. Samtidig har Por-
talet Auto FM fAat nyt, smukt kabInet
og nye vælgerknappar.



.POLITIKEN"S NYE NEONANLÆG: lover 30 år havde .Politiken"s gamle neon-
anlæg lyst op fra taget af det store bladhus på Rådhuspladsen. Men da bladet
den 1. februar skiftede skrifttype, mente man, at tiden nu også var inde til at ud-
skifte det veltjente anlæg med et nyt, der skulle afspejle den nye type. Philips'
neanafdeling, der har leveret både det gamle og det nye anlæg, har genskabt
skriften i tre store skilte ved hjælp af 2 meter høje aerylforsider, som bagfra
belyses af omkring 740 m neonrør. Det nye anlæg er forsynet med en regulerings-
anordning, så anlæggets lysstyrke kan varieres.

SPORTEN
FODBOLD PA PROGRAMMET VEb
SKANDINAVISK SI1.0RTSSTÆVNE?

- Det ser ud til, at vi også skal spil-
le fodbold ved Skandinavisk Sports-
stævne i København til næste forår,
fortæller Idrætsforeningens for-
mand, Vagn Nyberg. - Det ligger
allerede fast, at de norske, sven-
ske og danske Philips-folk skal kap-
pes i skydning, tennis og bridge.
Men vi har for nogen tid siden
foreslået, at fodbold også skulle
med. De norske sportsfolk har alle-
rede akcepteret vort forslag, og nu
venter vi blot på svar fra "Philips-
Kamraterna" i Sverige, slutter Vagn
Nyberg.

Skak:

KAMP OM MESTERSKABET!

Der er stor spænding om hvem, der
bliver årets Philips-mester i skak.
I øjeblikket fører Max Andreassen
overraskende i pulje A med 4'12
points, men sidste års mester, E.
Brun Rasmussen, har endnu ikke
opgivet håbet om at vinde, selvom
han kun har 3 points. Teoretisk set
skulle det stadig kunne lykkes for
ham at genvinde mesterskabet.
I de to andre puljer er vinderne
allerede fundet: Pulje B blev over-
bevisende vundet af E. Hauerberg
med 5 points, mens Edgon Jensen
sikrede' sig 1. pladsen i pulje C
med ialt 3 points.

FODBOLDSPILLERNE TABTE
TIL B&W

Vore fodboldspillere har ikke fået
skud i støvlen endnu. Det var en
af grundene til, at de i forårets før-
ste kamp i A-rækken måtte bide i
græsset overfor B&W, der vandt
med 3-1.
Men nu skal skeen tages i en anden
hånd, forlyder det fra fodboldafde-
lingen. Derfor har man allieret sig
med Børge Søborg, der har lovet at
træne spillerne hver tirsdag kl.
16.45 på Kløvermarkens baner. Man
håber, mange nye spillere vil møde
op.

KOM - SA OG SEJREDE

Philips badmintonafdeling er kendt
for sine dygtige, kvindelige spille-
re. Og ØKB, der ikke selv har kvin-
delige medlemmer, bad derfor
Esther Thøisen fra Philips deltage
i KFIU's individuelle mesterskaber
i mixed-double sammen med en
ØKB-spiller. Esther Thøisen gjorde
ikke de store forventninger til
skamme: Sammen med Leif Johan-
sen vandt hun mixed-doublen i tur-
neringen mellem spilleme fra B-
rækken.

FIND TENNISKETCHEREN FREM
IGENI

- 1. maj begynder vi at spille ten-
nis igen, meddeler afdelingsfor-
manden, Finn Hougaard. - Vi spil-
ler i Kløvermarkens Tennisklub,
der netop har fået nyt klubhus og
omklædningsrum til damerne. Vi

-
håber, det kan friste mange kvin-
delige Philips-medarbejdere til at
være med, for vi mangler dem i
turneringerne. De fleste spillere
har sikkert ikke rørt ketcheren hele
vinteren, så derfor lægger vi ud
med instruktion både for rutinerede
og nye spillere. Vi har sendt ind-
meldeisesblanketter til alle tidli-
gere spillere, og nye spillere kan
blot henvende sig til mig på tele-
fon 691622, lokal 55, slutter Finn
Hougaard.

BRIDGEMESTRENE
ALLEREDE FUNDET?

Der er endnu to omgange tilbage af
bridgeafdelingens interne turnering
om Philips-mesterskabet, men alle-
rede nu ser det ud til, at årets vin-
dere er fundet. I mesterrækken fø-
rer O. Gulev-H. Nilssan med ialt
510 points, og der er ikke store
chancer for, at par nr. 2, fru A.
M. Larsen-Aa. Piletræ Petersen, der
har 490 points, kan nå at indhente
dem. Ernst Pedersen-Folmer Sø-
rensen, der for nylig fik en så fin
debut i KFIU's bridgeturnering,
hvor de vandt B-rækken, må nøjes
med en 3. plads i vor interne me-
sterskabsturnering med 478
points.
I A-rækken er det umuligt at spå
om udfaldet. Efter 1. omgang så
det ud til, at Vagn Nyberg og fru
Inge skulle blive rækkens vindere,
men i 4. omgang satte Kate Elm-
Mogens Thorsen alle sejl til og op-
nåede '137 points, hvilket bragte
dem op på 1. pladsen med ialt 502
points. Inge og Vagn Nyberg er nu
nr. 2 med 487 points - hårdt trængt
af par nr. 3, fru G. Rummelhoff-
K. Haagensen, der har 484 points.

Hvornår mon man opfinder noget så
simpelt som carbonpapir, der ikke
gentager fejl hele vejen igennem ... ?

(.Kontakt·)

PHILIPS TRYK


