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Det var en smilende direktør N. B. Sommerfeldt, der den 1. juni sagde farvel
og onskede god vind fremover til sine tidligere kolleger i direktionen (fra ven-
stre): Direktørerne Egon Hansen, P. Selig, S. A. Windelin og Max Poulsen.

DA DIREKTØR N. B. SOMMERFELDT
TRAK SIG TILBAGE DEN 1. JUNI

Og direktør S. A. Windelin
overtog posten som administrerende direktør

i Philips Industri og Handels A/S

Skønt direktør N. B. Sommerfeldt
havde ønsket at gå i stilhed den
1. juni, var der mange, der ville
tage afsked med ham og ønske
ham et langt og lykkeligt otium
samt lykønske hans efterfølger, di-
rektør S. A. Windelin, der nu har
overtaget posten som administre-
rende direktør i Philips Industri og
Handels A/S.
Om formiddagen var det venner
uden for huset, der mødte op på
direktør Sommerfeldts kontor på
Industrigården. Blandt de mange
gæster bemærkede man førstese-
kretær ved den hollandske ambas-
sade i København, Jhr., Dr. R. W.
G. de Muralt (der kom med hilse-
ner fra den hollandske ambassa-
dør, dr. K. E. van der Mandele,
som selv var bortrejst), bankdirek-

tør Arthur Schmiegelow, Privatban-
ken i Kjøbenhavn, formanden for
Jern- og Metalindustriens Sam-
menslutning, direktør Hj. Kyrsting,
professor Jørgen Rybner, Dan-
marks tekniske Højskole, civil-
ingeniør, laboratorieleder A. Abild-
gaard-Jensen, Radioteknisk Forsk-
n ings laboratori urn, Rad iofabrikant-
foreningens formand, underdirektør
P. C, Beyer, og sekretær, 'lrs. S.
Kahlke, direktørerne C. H. Schal-
demose, Lunds Radio, Geo Cort-
sen, Rateksa, og L. Fredgaard
samt grosserer Freddy Hansen, di-
rektørerne, professor K. E. Bredahl
Sørensen og Kai Jølck, Laur.
Knudsen, direktør Poul Kingo-
Pedersen og civiløkonom H. Grun-
dorph, Vitrohm, direktør Erik Pe-
tersen, Storno, direktør H. Villum-

MARKETENDERIUDVALG
pA INDUSTRIGARDEN
På Industrigården er der nu ble-
vet oprettet et marketenderiudvalg,
der har forhandlingsret med hen-
syn til forhold, der angår marke-
tenderiets og kioskens drift. Ud-
valgets medlemmer er: Gerda Lar-
sen, Montering Belysning, P. Berg-
mann, Insotrac, Erik Jensen, Phi-
lips Lampe, V. Mørkøv, Repax,
samt marketenderiets økonoma, B.
Kirkegaard.

sen, Kemp og Lauritzen, direktø-
rerne S. A. Tetzlaff, S. O. Toppen-
berg og A. W. Hansen, V. Løwe-
ner, direktør Aksel Ebbesen, So-
phus Berendsen, direktør C. A. Le-
vin, Lyfa, direktørerne Ulf Ekmann
og Jørgen Kofoed, NES, direktør
J. Therp, Møller og Landschultz,
direktør Steen Andersen, Ferro-
sari, kammerherre J, Vest og civil-
ingeniør Erling Foss, begge med-
lemmer af bestyrelsen for Philips
Industri og Handels A/S, samt di-
rektør p, Mikkelsen, tidligere Axel
Schou.
Philips-koncernens præsident, Ir.
Frits Philips, og regional manager
for Europe II, R. Nije, sendte tele-
grammer.
Om eftermiddagen benyttede man-
ge medarbejdere i Philips-selska-
berne lejligheden til at tage afsked
med direktør Sommerfeldt og øn-
ske direktør Windelin held og lyk-
ke på den nye post.

pli FESTLIG VIS indledtes Kunstfor-
eningens generalforsamling i april af
tegneren Hans Bendix, der i fore-
dragssalen på Prags Boulevard fortalte
om og viste eksempler på nordisk
tegnekunst. Efter foredraget var der
lejlighed til at bese prøver på Hans
Bendix' egen produktion. Hans Bendix,
der altid har været en stor beundrer
af det svage køn, tilbød sig som cice-
rone, da (fra venstre) Edith Faurholt,
Inge Nielsen og Margot Walther ville
bese hans arbejder, (Se også s, 3,)
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Sådan er den rigtige loftestilling.

PAS pA RYGGEN!
I sommer-week-ends og -ferier går
mange medarbejdere i gang med
uvant, hårdt, legemligt arbejde. De
graver f. eks. have eller lægger
fliser, og enkelte særligt ihærdige
forsøger sig endda som selvbyg-
gere af helårs- og sommerhuse.
Det kan være en udmærket motion,
men det kan også være lidt halv-
farligt. I sundhedscentrene har
man i denne forsommer haft man-
ge medarbejdere til behandling for
dårlige rygge - oftest forårsaget
af manglende kendskab til, hvor-
dan man løfter rigtigt. Medarbej-
derne i sundhedscentrene har der-
for bedt Philiskopet viderebringe
følgende lille vejledning i løfte-
teknik: Gå tæt hen til den ting,
der skal løftes. Bøj ned i knæene
med strakt ryg, og tag fat om tin-
gen. Træk hagen helt ind til bry-
stet og svaj godt i lænden. Løft
ved at strække benene samtidig
med, at ryggen holdes rank.

EN BRANDBOMBE BLEV OVERHØRT
Da BV holdt sin årlige øvelse på Industrigården

I kampens hede kan man nemt
komme til at høre galt i telefonen.
Det skete da også for en af de ei-
lers meget dygtige BV-piger i mel-
decentralen på Industrigården un-
der BV's store øvelse i slutningen
af maj. Hun overhørte simpelthen
en melding om, at en brandbom-
be var faldet i Industrigården - og
endda lige ved siden af det sted,
hvor brandkorpset havde sit hoved-
kvarter.
Men under BV-øvelser gælder den
regel, at man ikke må rykke ud,
før man har modtaget en melding,
og brandkorpset måtte derfor stå
uvirksomme og se til, mens det
meste af Industrigården - tilsyne-
ladende - var ved at gå op i luer.
Meldingen kom dog frem, og så fik
brandfolkene travlt med at slukke
ilden.
Denne lille fejltagelse kom dog
ikke til at ødelægge den meget
veltilrettelagte øvelse. Alle kom
i ilden, ikke blot det tapre red-
ningshold, der måtte stive trapper
af og redde sårede ud af bræn-
dende bygninger med fare for at
blive forgivet af fed, sort røg. Det
samme var lige ved at ske for de
mange tilskuere, og ikke mindst
for Deres udsendte medarbejder,
der altid befinder sig i forreste
linje. Han var grøn i hovedet flere
timer efter.
Alt forløb dog vel, og dommerne
fra Civilforsvaret og Brandvæsenet
havde kun rosende ord tilovers
for Industrigårdens BV, da alle
samledes efter den anstrengende
øvelse om de veldækkede borde i
kantinen.

De tre SV-piger i meldecentralen (fra
venstre) Alice Haxholm, Lis Gellner
og Grethe Rummelholf havde fuldt op
at gøre under øvelsen.

Redningsholdet har netop reddet en
såret ud fra en nedstyrtet bygning.

En bil er brudt i brand, men ilden
slukkes hurtigt af Aage Højgaard Chri-
stensen (tv) og Sv. E. Christensen.

DE BLEV VÆK
54 PPL-medlemmer havde indkaldt
til ekstraordinær generalforsamling
den 27. maj med forslag om kon-
tingentforhøjelse. Men kun 27 mød-
te op, og generalforsamlingens di-
rigent, Jørgen Jensen, kunne der-
for kun konstatere, at generalfor-
samlingen ikke var beslutningsdyg-
tig. Hertil krævedes en trediedel
af foreningens medlemstal eller
mindst 48 ja-stemmer.

JUBILÆER I PHILIPS RADIO
Afdelingschef Bent R. Holm, Phi-
lips Radio, fejrer fredag den 29.
juli sit 25 års jubilæum. På jubi-
læumsdagen er der reception kl.
10.30-12 i mødelokale C, .Jena-
gade 22.

Repræsentant John Lindhardt, Phi-
lips Radio, fejrer mandag den 1.
august sit 25 års jubilæum. På ju-
bilæumsdagen er der reception kl.
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10.30-12 i mødelokale C, Jena-
gade 22.

Værkfører Arne R. Mikkelsen,
Philips Radio, fejrer fredag den
12. august sit 25 års jubilæum. På
jubilæumsdagen er der reception
kl. 10.30-12 i mødelokale C, Jena-
gade 22.

PENSIONIST
31. august fratræder værkfører Sv.
Aa. Richter, Philips Lampe, sin
stilling efter at have været ansat i
selskabet i 33 år. Vi ønsker Sv.
Aa. Richter et langt og lykkeligt
otium.

TO JUBILARER I REPAX

12. maj fejrede ekspedient Walther
Pilegaard, Repax, sit 25 års jubilæum.
Blandt gratulanterne var Verner H.
March (tv) og C. F. Schmidt (th), der
i sin tale til jubilaren roste ham for
hans aldrig svigtende loyalitet mod
selskabet og hans store ordenssans.
C. F. Schmidt overrakte også Walther
Pilegaard en "Philetta~·radiomodtager
fra medarbejderne.

- Du har altid været en meget afholdt
kollega, sagde T. Burkai til 25 års
jubilaren, Poul Nielsen, måleinstru-
mentværkstedet i Repax, ved receptio-
nen den 3. juni. - Du har altid været
hjælpsom - især over for lærlingene,
der ofte har draget nytte af din store
erfaring. Bagefter fik Poul Nielsen af
V. Morkøv (tv) overrakt gaven fra
medarbejderne: Et guldarmbåndsur.

TAK
Efter receptionen bad de to jubila-
rer Philiskopet viderebringe deres
varmeste tak for al den venlige
opmærksomhed, der var blevet
dem til del på deres jubilæums-
dag.

HVAD VALGTE VINDERNE?
Vinterens debat i Philiskopet om
Kunstforeningens indkøb af kunst-
værker til den årlige lodtrækning
gav formodninger om, at ikke alle
medlemmer delte bestyrelsens
smag, hvad kunst angår. Men de
tre heldige, der først blev ud-
trukket ved bortlodningen efter ge-
neralforsamlingen i april, var i
hvert fald yderst tilfredse med de-
res gevinster. Philiskopet har
spurgt de tre, Ole Topp, Dora Jap-
sen og Arne Kastrup, om hvilket
kunstværk de valgte og hvorfor.
Her er svarene:

Ole Topp: - Jeg vaklede lidt mellem
en litografi af Oluf Host og Ib Brauns
figurgruppe, n Tyrkisk siesta". Jeg valg.
te den sidste, fordi den er så dejlig
rolig i sin komposition.

Fru Dora Japsen: - Som gammel .ko-
gepige" tænkte jeg først på Merete
Hansens billede, "Opstilling med løg".
Det er et dejligt billede, men det pas-
ser bare ikke i min stue. Det gør der-
imod dette vinterbillede af Bengt
Koch. Jeg kan især godt lide den
spændende kontrast mellem de morke
huse og den hvide sne.

Arne Kastrup: - Mit valg faldt straks
på Agnes Boertmanns billede af en
gammel gård i Allerslev. Jeg synes,
der er noget dejligt optimistisk ved
det billede. Man bliver i godt humor.
når man ser gennem porten og ud i
lyset.

HANS HANSENS JUBILÆUM: 15. juni
fejrede værkfører Hans Hanse-n, A. P.
Hansens Maskinsnedkeri sit 25 års
jubilæum. Arthur Jensen (tv) over-
rakte den glade jubilar en lampe af
kgl. porcelæn fra medarbejderne på
Landlystvej og i Jenagade.

TAK
Tak til de mange, der glædede mig
med hilsener og gaver på min 25
års jubilæumsdag.

Hans Hansen

FØRSTEHJÆLP: 28 medarbejdere har
i det tidlige forår gennemgået kursus
i elementær førstehjælp i Jenagade.
Kurset strakte sig over seks under-
visningsaftener og blev ledet af in-
struktor fra A.S,F. - Dansk Folke-
hjælp, Leif Aagaard (i uniform), der
her viser en af sine elever, hvordan
man lægger en korrekt trekantforbin-
ding.

KORT SAGT
Det frygteligste ved at søge sand-
heden er at finde den.

Remy de Gourmon!



SPORTEN

Selvom det en overgang så sort ud
for Brun Rasmussen (tv) i finalen mod
Max Andreasen, tog det ojensynlig ik·
ke modet fra ham.

BRUN RASMUSSEN SKAKMESTER
EFTER NERVEPIRRENDE FINALE
I en uhyre spændende skakfinale,
hvor E. Brun Rasmussen var tvun-
get til at forcere sit slutspil på
grund af tidnød, lykkedes det ham
at slå Max Andreasen og dermed
vinde Philips-mesterskabet i skak
for tredie gang. Brun Rasmussen
blev mester med 9'(, point, mens
Max Andreasen fik 9 points.
Kurt Olsen blev uventet turnerin-
gens nr. 3 med 7 points, og Tøl-
bøll Sørensen blev nr. 4 med 6
points.

RINGE DELTAGELSE I
TENNISTURNERINGEN
Med hensyn til deltagerantallet
blev tennisafdelingens første turne-
ring i denne sæson ikke nogen
stor succes. Kun ti af afdelingens
25 medlemmer var med, og her-
iblandt var ingen af afdelingens
fem kvindelige medlemmer. Turne-
ringen blev spi lIet som on single-
turnering, og placeringerne afhang
ikke af vundne sæt, men af hvor
få partier den enkelte spiller kun-
ne undgå at tabe. Mogens Wass-
mann tabte ikke et eneste parti
gennem hele turneringen og blev
vinder. Jesper Poulsen og V. Si-
monsen, der hver tabte to partier,
måtte deles om 2.-pladsen.

Skiftende held,
Tennis-spillerne har skiftende held
i KFIU's holdturnering for klubber-
ne i A-rækken, hvor de sidste år
blev nr. 2. I dysten mod SAS kla-
rede Philips-holdet sig fint: Sv.
Blankholm og Mogens Wassmann
vandt de to singler, mens Børge

Larsen og V. Simonsen tabte doub-
len, så det blev altså en 2-1 sejr.
I næste kamp - mod Privatbanken
- led holdet et eklatant nederlag
på 0-3. Både Wqssmann og Jes-
per Poulsen tabte deres singler,
og Børge Larsen og V. Simonsen
blev for anden gang i træk slået
i double. I den sidste kamp - mod
Carlsberg - vandt Philips-holdet
overlegent med 3-0.

Røde Kors-turneringen:
TO PHILIPS-PAR
VANDT DIPLOMER
Den 17. marts samledes bridge-
spi liere verden over i grupper på
mindst ti par for at deltage i den
store velgørenhed s-turnering, Cha-
rity Challenge Cup, til fordel for
International Røde Kors. Eksper-
ter havde i forvejen fordelt kor-
tene i de 26 spil, turneringen om-
fattede, samt udregnet hvor mange
points, et par maksimalt kunne op-
nå ved at spille disse spil. Af de
14 Philips-par, der deltog i turne-
ringen, blev Ernst Pedersen og K.
Leth Rasmussen bedst placeret.
De scorede ialt 189 points, svaren-
de til 60,6'10 af det højest opnåe-
lige antal points. Birte Nybjerg og
Sv. Blankholm, der blev nr. 2, fik
180 points eller 57,7 'lo af det
maksimale point-antal. Den højeste
procent, et par nåede, var 72,9.
De to Philips-par har af den in-
ternationale turneringsledelse fået
tilsendt diplomer for deres fine
præstationer.

DA MINIWATT MATTE
BIDE I GRØNSVÆREN
Og Nordisk Polyphan fik et
udbrændt radio-senderrør som
sejrstrofæ
Vi vil meget nødig tro, at det kan
have været interne stridigheder
mellem over- og underbo på Em-
drupvej 115, der kan have givet
stødet til det 2 x 25 minutter lan-
ge opgør i Utterslev Mose forleden
mellem medarbejdere fra Miniwatt
og Nordisk Polyphan. Vi vil me-
get hellere tro, at det var for mo-
tionens skyld. Men en kendsger-
ning er det, at der blev kæmpet
bravt på begge sider.
De to parter havde hver udvalgt
elleve af deres egne til at afgøre
striden for sig, og for en nemheds
skyld havde de udklædt' dem i

Ulla Gyldendal overrækker den værdl-"
fulde pokal til det vindende Polyphon-
holds anfarer, Niels Bornhoj, mens
hans holdkammerater (fra venstre) M.
Schultz, Johny Reimer, Palle Elmdahl
og Erik Mortensen ser til.

specielle dragter. Så var det let-
tere for de mange tilskuere at
kende dem fra hinanden, når de
bogstavelig talt tog livtag på grøn-
sværen i forsøget på at få en fod-
bold ind imodpartens målnet.
Det lykkedes flest gange for Poly-
phon-holdet, der i en spændende
kamp, hvor der ind imellem også
blev spillet fodbold, hvad der kun
bidrog til at øge forvirringen, fik
scoret fire gange, mens Miniwatt-
spillerne kun havde heldet med .sig
i tre forsøg. Polyphans elleve fik
som sejrstrofæ et udbrændt radio-
senderrør pyntet med "Beatles"-
hår.

BRIDGEMESTRENE KARET
Andet år i træk lykkedes det Ernst
Pedersen at erobre Philips-mester-
skabet i bridge. Sammen med sin
makker i denne turnering, K. Leth
Rasmussen, passerede han den 9.
og næstsidste spilleaften favorit-
parret Birte Nybjerg-Sv. Høj. Ernst
Pedersen og K. Leth Rasmussen
bevarede førerstillingen i 10. run-
de og endte på 1.-pladsen med
1264 points. Birte Nybjerg og Sv.
Høj blev nr. 2 med 1216 points,
og B. Henriksen og B. Matthissen
kom ind som nr. 3 med 1137
points.

Arets Philips-mestre i bridge: Ernst
Pedersen (tv) og K. Leth Rasmussen.

PHILIPS TRYK


