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PROFESSOR H. BBG. CASIMIR
ÆRESDOKTOR I KØBENHAVN
Professor, dr. H. B. G. Casimir,
der er medlem af Philips-selska-
bernes øverste direktion, udnævnes
sammen med tre andre fremtræ-
dende videnskabsmænd til æres-
doktor ved Danmarks tekniske Høj-
skole, når første afsnit af højsko-
lens Lundtofte-byggeri i overværel-
se af kongeparret og ca. 700 ind-
budte indvies den 28. september.
De t-re andre æresdoktorer er di-
rektør N. B. Holmblad, A/S Det
Store Nordiske Telegraf-Selskab,
ingeniør Gordon Stanley Brown fra
Massachussetts Institute of Tech-
nologi i USA samt tekn. dr. Uno
Lamm fra ASEA i Viisterås (Sve-
rige).
H. B. G. Casimir er født den 15.
juli 1909 i Haag. Han studerede
matematik og fysik ved universite-
tet i Leyden, hvor han specialise-
rede sig i teoretisk fysik. Dette
speciale fortsatte han med at dyrke
som assistent hos professor Ehren-
fest i Leyden, samtidig med at han
i perioder studerede hos professor
Niels Bohr i København. I 1931 tog
han doktorgraden.
I 1939 blev dr. Casimir udnævnt
til ekstraordinær professor i Ley-
den, og i 1942 fik han ansættelse
som fysiker ved Philips' forsknings-
laboratorier. Tre år senere ind-
trådte han i laboratoriernes direk-
tion, og i 1957 blev han medlem af
Philips-koncernens øverste ledelse.
Professor Casimir har flere gange
holdt gæsteforelæsninger i USA.
Han er medlem af det hollandske
videnskabernes selskab og af det
kongelige hollandske akademi for
naturvidenskab. Han er også uden-
landsk æresmedlem af det arneri-

Medlem af Philips-koncernens øverste
direktion, professor, dr. H. B. G. Casi-
mir, udnævnes den 28. september til
æresdoktor ved Danmarks tekniske
Højskole.

kanske akademi for kunst og viden-
skab og medlem af det kongelige
flamske akademi for videnskab, lit-
teratur og kunst i Belgien. Han sid-
der i ledelsen af flere videnskabe-
lige institutter og er medlem af ad-
skillige internationale komissio-
ner.
Professor Casimir taler otte sprog,
heriblandt dansk. "Men det er da
ikke noget at tale om," siger han
selv, "min far talte 48."

40 ARS JUBILÆUM
I PHILIPS LAMPE

Overassistent Herluf Hallev kan
fredag den 1. oktober fejre sit 40
års jubilæum. På jubilæumsdagen
er der reception kJ. 10-12 i demon-
strationslokalerne, Holmb ladsgade
133.

200 EL·INSTALLATØRER
PÅ BESØG HOS PHILIPS
200 medlemmer af EI-installatører-
nes tekniske og økonomiske Sam-
menslutning "Protektor"s 8. stor-
kreds aflagde den 25. august besøg
hos Philips. Gæsterne fik forevist
produktionen af armaturer i afde-
ling Montering Belysning og sam-
ledes senere i foredragssalen, hvor
Philips' nye undervisningsfilm "In-
terludium Electronicum" blev præ-
senteret.
Bagefter bød selskabet på en for-
friskning i receptionslokalet på In-
dustrigården, hvor de nye armatu-
rer, lyskilder og elapparater var
udstillede.
Direktør P. Selig bød velkommen
og fortalte, at produktionen af ar-
maturer blev startet i begyndel-
sen af fyrrerne, da lysstofrørene
kom frem. - Det kneb med at få
armaturer til dem, så vi begyndte
selv at fremstille dem, sagde di-
rektør Selig. Og tanken har jo vist
sig at være levedygtig! - Salget af
elapparater startede med bestrå-
lingsapparater samt med .Phlll-

(fortsættes side 2)

I afdeling Montering Belysning disku-
terer underdirektør J. Grunnet (nr. 2
fra venstre) en detalje ved et armatur
med et par af "Protektor"s medlem-
mer.

Direktør P. Selig byder elektroinstal-
latørerne velkommen ved receptionen
på Industri gården.



UDGIVET AF PHILIP AIS
Prags Boulevard 80, Kbhvn. S.

Redigeret af:
Niels Jørgensen (ansvarsh.)

og Olav Ulsaker
Lay-out: Rud. Jeppesen

Bladudvalg :
O. Beyer, Erik Broe, W. Elkjær,

B. Henriksen,
Anne Margr. Jeppesen,

B. Klemvig, Sv. Loft, E. Nissen
og Vagn Nyberg.

Næste nummer udkommer
den 21. oktober.

Stof må være redaktionen i hænde
senest onsdag den 7. oktober.

200 EL-INSTALLATØRER
(fortsat fra side 1)

shave", der sidste år kunne fejre
sit 25 års jubilæum på markedet,
fortsatte direktør Selig. - I slutnin-
gen af 1950'erne skete der en væl-
dig udvikling i elapparatgruppen,
da husholdnings-apparaterne gjorde
deres entre.
Et af de nyeste skud på stammen
var mikrobølgeovnen, hvis præsta-
tioner gæsterne selv kunne iagt-
tage. Den blev i dagens anledning
brugt til at varme cocktailpølser i.
30 sekunder efter at pølserne var
kommet i ovnen, kunne de tages
ud igen rygende varme og nydes til
en kold øl fra de udstillede køle-
skabe.
Formanden for .Protektor+s 8. stor-
kreds, elektroinstallatør J. P. Lay-
barn, takkede Philips' direktion for
den venlige modtagelse, gæsterne
havde fået. - Vi køber som regel
vore varer gennem grossister, så

Ingeniør B. Nyholm fra elapparatafde-
lingen trakterer gæsterne med varme
cocktailpølser fra Philips' nye mikro-
bølgeovn.

mange af os har ingen personlig
kontakt med selskabet, sagde han.
- Vi er glade for, at vi i dag får
lejlighed til at lære det at kende!

Besøget var et led i 8. storkreds'
sommerudflugt "En onsdag på Ama-
ger", der sluttede med en hyggelig
middag på "Dan-hotel", hvor en
kreds af Philips-medarbejdere fra
Lampe-selskabet og el-apparat-af-
delingen var installatørernes gæ-
ster.

- TIL LYKKE MED 25 Ans JUBILÆET,
siger Jørgen Gramhart (th.) til spe-
cial arbe jd e r Svend Jensen ved recep-
tionen den 10. august i neonafdelin-
gen på Engvej. Jørgen Gramhart over-
bragte medarbejdernes lykønskning og
gave: To bind af historieværket "Dag-
ligliv i Danmark", redigeret af Axel
Steensberg.

Svend Jensen bad bagefter "Phiii·
skopet" viderebringe hans varme tak
til alle, der havde glædet ham med
hilsener og gaver på hans jubilæums-
dag.

PAKISTANSK BESØG: Som et led i
den danske stats tekniske bistand til
udviklingslandene er Mr. ~ohammed
Afzal (nr. 2 fra venstre) og Mr. Jazal
Admad (yderst til højre) på et seks
måneders ophold i Danmark, hvorti I
de er sendt af den pakistanske rege-
ring for at studere europæisk mar-
kedsføring. Sammen med deres dan-
ske vært, direktør, cand. polit. J. Lo-
renz Christensen (mellem dem), af-
lagde de pakistanske gæster i slut-
ningen af august besøg på Prags
Boulevard, hvor afdelingschef Ib lind-
holm bød velkommen og bagefter for-
talte om de markedsanalyse-metoder,
Philips i Danmark benytter.

VARM OP
FØR DE
DYRKER
SPORTI
Så undgår De mange skader

Mange idrætsfolk kommer til ska-
de, fordi de ikke varmer op, før de
går igang med at dyrke sport. Den
erfaring har man gjort i Philips'
sundhedscentre, der hvert år har
adskillige sportsglade medarbejde-
re til behandling for skader forår-
saget af manglende opvarmning.
De mest almindelige skader er for-
vredne fod led, smerter i nakke og
ryg samt ømhed i albueregionerne
og i underarmen. Disse skader op-
træder sjældent blandt idrætsfolk,
der deltager i holdsport som f. eks.
håndbold og fodbold. Inden for dis-
se sportsgrene sørger lederne som
regel for, at spillerne varmes op
inden spillet. Derimod er skaderne
hyppigst blandt de sportsfolk, der
dyrker enkeltmands-discipliner som
f. eks. badminton. De går nemlig
oftest fra omklædningsrummet lige
ud på banen og tager fat på spil-
let.

Som at starte en kold bil
Når man starter en bil, der har
stået stille en tid, skal man helst
ikke presse motoren for hårdt i be-



gyndelsen. Den skal have lov til at
blive varm først. På samme måde
er det med den menneskelige ma-
skine. Den skal også varmes op,
før den presses til det yderste.
En muskel består af en mængde
fibre. Når man bruger musklen til
lettere arbejde, er kun få fibre virk-
somme, men når muskelarbejdet
forøges, kommer flere fibre i funk-
tion. Hvis man nu pludselig an-
strenger sig voldsomt, som f. eks.
når man spiller badminton, er
musklerne ikke forberedte på de
store ydelser, der afkræves dem.
De er stadig kolde, reagerer ikke
så hurtigt og godt. Derfor kommer
man nemt til at forvride en fod eI-
ler overanstrenge en muskel, fordi
musklerne ikke kan nå at komme
i gang og eventuelt hindre en be-
vægelse, der vil medføre en for-
vridning.
Der er også andre forhold, som
nødvendiggør opvarmning. En mu-
skel, der arbejder hårdt, bruger
mere ilt end en muskel, som er i
ro. Ilten får musklen fra blodet, der
nu skal løbe raskere gennem den.
Har man ikke gradvist sat blod-
omløbet i vejret, risikerer man at
overanstrenge hjertet.

Opvarmningsøvelser
.Phlhskopet" har bedt en af Phi-
lips' fysioterapeuter, fru Annette
Prætorius, om at give opskriften
på et par opvarmningsøvelser. (De
er illustreret på side 2.)
- Der er tre meget vigtige øvelser,
som alle burde gøre, inden de går
i gang med at dyrke sport, siger
Annette Prætorius. Den første øvel-
se (fig. 1) består i at løbe på ste-
det med høj knæløftning. Når man
har gjort det nogle gange, kan man
fortsætte med bens park bagud og
opad, det såkaldte hælespark. Der-
efter skal man stille sig med let
spredte ben og svinge armene rundt
begge veje (fig. 2). I begyndelsen
udføres øvelsen langsomt - senere
sættes farten op. Det er vigtigt, at
armene svinges tæt forbi ørene
og kroppen. Når armsvingene er
overstået, bliver man stående i
bredstående stilling, mens man fo-
retager sidebøjninger (fig. 3). Dis-
se tre øvelser bør gøres i mindst
seks minutter sammenlagt, før man
kan forsvare at begynde på at dyr-
ke sin sport.

S. A. Janlev lykønsker T. Rye (tv.)
med 25 års jubilæet og overrækker et
dejligt Omega-armbåndsur fra medar-
bejderne.

T_ RYES JUBILÆUM
Underdirektør C. Hermann bød vel-
kommen til receptionen den 1. sep-
tember for 25 års jubilaren, inge-
niør T. Rye, hvorefter ingeniør
S. A. Janlev fik ordet for at lyk-
ønske samt overrække et dejligt
Omega-armbåndsur fra medarbej-
derne. Med uret fulgte et par min-
dre langvarige forbrugsgoder: En
buket blomster og en flaske whi-
sky, som Janlev ligeledes håbede,
Rye måtte få glæde af. Derefter
lykønskede PPR-formanden, W. EI-
kjær, jubilaren og overrakte en
flaske cognac fra foreningen.

TAK
.Phtllskopet" bedes viderebringe
min hjerteligste tak for al den op-
mærksomhed og venlighed, der
blev vist mig på min jubilæumsdag.

T_ Rye

HOLLANDSKE FILMFOLK besøgte midt
i august den danske Philips-organisa-
tion for at optage scener til en film
om ergonomi. Filmen, der får titlen
"Optimum", er tilne ttel aq t af .dr. P.
van Wely, som er ergonom hos Phi-
lips .l Holland. Den spiller i 30 mi-
nutter, af hvilke syv alene skal om-
handle det arbejde, Philips herhjem-
me gør for at forebygge arbejdabe-
tingede muskellidelser. Blandt scener-
ne er ovenstående fra skolebygningen
i Jenagade 22, hvor fysioterapeut fru
Margrethe Jernved oplærer de nye
kontorelever i at bruge musklerne rig-
tigt, når de skriver på maskine. "Op-
timum" skal senere vises for teknikere
og ergonomer i Philips-selskaber ver-
den over.

PPR'S FAMILIEFEST
PPR's energiske bestyrelse er i
fuld gang med forberedelserne til
foreningens store familiefest lørdag
den 25. september. Invitationen ly-
der på deltagelse i en billigrejse
med PPR til "Philips-øen". Øens
beliggenhed vil bestyrelsen ikke
røbe, men der går vedvarende ryg-
ter om, at den ikke skulle ligge så
iorfærdelig fjernt fra Jenagade 22,
hvor man mødes klo 19.15 på fest-
aftenen. Traktementet står på snit-
ter med øl og kaffe, og når dette
er sat til livs, spiller William Ole-
sens kvartet op til dansen.

Så dejligt er der på "Philips-øen",
hvor PPRs familiefest i år skal holdes.

Fire heldige medlemmer (fra venstre):
Kirsten Østrup, Birthe Jenkins, Alfred
Sieben og Børge Jensen kommer gra-
tis med til PPR's familiefest. De vandt
hver et fripas i en lodtrækning blandt
de medlemmer, der havde tilmeldt sig
inden 1. september.

PHILATELlSTERNE HOLDER
MOTIVMÆRKE-KONKURRENCE
Frimærkeklubben indleder 7. sep-
tember sin tredie sæson med at
udskrive en motivmærke-konkurren-
ce. Det gælder for medlemmerne
om at samle frimærker, der illu-

(fortsættes side 4)



PHILATELlSTERNE
(fortsat fra side 3)

strerer en række emner som f. eks.
malerkunst, dyr, blomster, rumfart,
flyvemaskiner, jernbanetog m. m.
De tre bedste samlinger præmieres
og udstilles, når konkurrencen slut-
ter til december. Udstillingen vil
være åben for medarbejderne.
Frimærkeklubben holder mødeaften
den første tirsdag i hver måned i
mødelokale C i Jenagade 22. Med-
arbejdere, der har lyst til at blive
medlemmer, kan henvende sig til
formanden, F. Hernig, Miniwatt, te-
lefon 69 16 22, eller til bestyrelses-
medlem B. Stistrup, Industrigården,
lokal 391.

Der er livlig gang i mærkebytningen
Philips' frimærkeklub.

SPORTEN
HANDBOLD-PIGERNE
BLEV KREDSMESTRE
Philips' håndbold-piger har endnu
en gang bevist, at de udgør et af
landets bedste firmahold. Den 11.
august repræsenterede de KFIU i
De Danske Skytte-, Gymnastik- og
Idrætsforeningers turnering om
kredsmesterskabet for Storkøben-
havn på Gentofte Stadion. De star-
tede meget stærkt med at vinde
7-5 over "Holte", et hold, de al-
drig tidligere har kunnet magte, og
fortsatte med at slå OFFA med
8-4.
Efter således at have reddet kreds-
mesterskabet i havn, gik de videre
til OSG & l's store landsidræts-
stævne i Nyborg den 4. og 5. sep-
tember, hvor de kæmpede om me-
sterskabet for hele landet. Her be-
gyndte de med at tabe til Svend-
borg Amt med 2-7, men fik uaf-
gjort 5-5 i kampen mod Lolland-

Falster og vandt 12-6 over Born-
holm. De placerede sig derved som
nr. 7 blandt landets otte bedste
firmahold.

FODBOLDSPILLERNE
SIKRET OPRYKNING
Philips' L-hold, -der er ubesejret
i efterårets turnering, skal spille i
Mesterrækken til foråret
Philips' 1.-hold i fodbold har spil-
let ualmindeligt stærkt i sidste om-
gang af KFIU's turnering blandt
klubberne i A-rækken. Som det
eneste hold er det gået ubesejret
gennem efterårsturneringen. Alle-
rede før de havde spillet deres sid-
ste kamp - mod TIK - var Philips-
spillerne sikre på en 2.-plads - og
dermed på at rykke op i Mester-
rækken sammen med det førende
hold, MIF, når den nye turnering
begynder til foråret. På vej mod
toppen har de slået Mærsk med
4-0, spillet uafgjort 1-1 med MLU
samt vundet 3-1 over FLS og 3-0
over HIF, og mod TIK fik de uaf-
gjort O-O.

Philips' 1.-hold, der nu rykker op i
mesterrækken. Fra venstre i bageste
række: Erling Kjær, Per Werner lar-
sen, John Jørgensen, Poul Hansen og
Kurt W. Nielsen - i midten: Knud Jen-
sen og Klaus Kjærsgård - og forrest:
Sv. Erik Johansen, Arne Fuglholt, A.
Pedini og Niels Overgård.

Philips pressede hårdt i efterårstur-
neringens sidste kamp mod TIK, selv
om pladsen i Mesterrækken var sikret.
Her er det John Jørgensen (th.). der
forfølger en målchance.

2.-holdet ligger nu som nr. 4 i 0-
rækken. Holdet har slået HIF med
3-0, tabt 2-4 til ØKB og slået
"Danmark" med 3-1.

HERREGYMNASTIK TIL VINTER
Flere gange har "Philiskopet" bragt
indlæg fra gymnastikinteresserede,
mandlige medarbejdere, der har ef-
terlyst ligesindede, som kunne
tænke sig at være med til at star-
te et gymnastikhold. Hver gang er
planerne dog løbet ud i sandet på
grund af manglende tilslutning. Nu
ser det imidlertid ud til, gymnastik-
holdet bliver en realitet. Det er
fodboldafdelingens formand. Pre-
ben Laudrup, der har taget initiati-
vet hertil - i første række for at
fodboldspillerne kan være i top-
form, når de til foråret skal del-
tage i KFIU's turnering, hvor de nu
skal spille i Mesterrækken. Men
indbydelsen til at deltage i gym-
nastikken gælder samtlige mandli-
ge medarbejdere. De skal blot hen-
vende sig til Preben Laudrup på
lokal 355, hvis de har lyst ti I at
være med. Gymnastikholdet starter
tirsdag den 5. oktober på Skolen
ved Sundet, Samosvej 50 på Ama-
ger, hvor man hver tirsdag vinteren
igennem vil gøre smidighedsøvel-
ser og spille bold kl. 18-19.30.

Sommerbridge :
FAVORITTERNE VANDT
Det blev som ventet Erik Sørensen
og frue fra TIF, der løb af med
sejren i Philips' sommerbridge-tur-
nering. Allerede efter turneringens
tredie spilleaften var det helt klart,
at ingen af de øvrige 71 par kunne
gøre dem rangen stridig, og de be-
satte da også førstepladsen med
851 points. Derimod var der spæn-
ding om de øvrige placeringer. Da
man endnu manglede at spille to
gange, så det ud til, at F. Lund-
strøm og H. Søndergaard fra "Tele-
fonen" havde chancer for at blive
nr. 2, men de spillede svagt til
sidst og måtte afgive pladsen til
W. Jørgensen og frue fra NESA,
der fik 814 points. Sidste års vin-
dere E. Boman og A. Petersen fra
SAS blev nr. 3 med 811 points.
Bedste Philips-par blev Sv. Blank-
holm og B. Frandsen, der kom på
8.-pladsen med 804 points.

PHILIPS TRYK


