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Direktør P. Selig ved sit skrivebord pi! 5. sal i Industrigi!rden.

DIREKTØR P. SELIG GÅR PÅ PENSION
Fratræder med udgangen af denne måned

efter næsten 40 års virke inden for koncernen
Afskedsreception på fredag

Med udgangen af denne måned trækker
direktør P. Selig sig tilbage fra posten
som medlem af direktionen for Philips
Industri og Handels A/S efter at have
nået den med selskabet aftalte penslons-
alder. Han vil dog vedblivende have sæde
i selskabets bestyrelse.

Det er en af den danske Philips-koncerns
ledende personligheder gennem en meget
lang årrække, som hermed slutter sin aktive
tjeneste. Den begyndte så langt tilbage som
i 1929, da den 23-årige salgsassistent Selig
blev knyttet til koncernen. Han begyndte i
A/S Axel Schou (der dengang indtog en
mere fremskudt position som agenturfirma
for Philips-produkter), og de første år var
salget af elektrotekniske artikler hans væ-
sentligste arbejdsområde. Men det varede
ikke længe, før koncernens ledelse så, at her
var en medarbejder, som kunne spænde over
mere, og han kom allerede til at yde en be-
tydelig indsats, da radiomodtagere og el-
apparater for alvor holdt deres indtog på
det danske marked. I 1940 blev han proku-

rist i Axel Schou, i 1948 direktør i dette sel-
skab og fire år senere medlem af hovedsel-
skabets direktion med ansvar for koncernens
kommercielle aktivitet. På hver eneste af de
poster, han gennem årene kom til at be-
klæde, har direktør Selig gjort fremragende
fyldest i kraft af sin noble karakter, sin

(fortsættes side 2)

STOR IDEBElØNNING
Til VÆRKTØJSMAGER
Jørgen Jensen, afdeling MV, har fået 1350
kroner for forslag om ændret opstilling ved
gevindskæring

Dagen før fabriksferien fik værktøjsmager
Jørgen Jensen, afdeling MV, som er beskæf-
tiget med værktøjsopstilling i maskinerne,
udbetalt en idekassebelønning på 1350 kro-
ner.
Ved gevindskæring i en plade, som indgår i
den i "Philiskopet" tidligere omtalte "bikini",
havde Jørgen Jensen længe ærgret sig over,
at der skulle to opstillinger til for at skære
to gevindhuller, som var placeret i en af-
stand af. syv millimeter. Arsagen hertil var,
at de holdere for gevindtappe, som var på
maskinerne, ikke tillod en mindre afstand
end otte millimeter - altså en millimeter for
meget.
Den ide, som han har fundet frem til, gik ud
på at anbringe gevindtappene i holderne mecr-:--
de otte millimeters afstand og forlænge tap-
pene ved at spænde dem så yderligt i hol-
derne som muligt.
Der har ikke været etableringsomkostninger
i forbindelse med forslagets gennemførelse,
bortset fra Jørgen Jensens eget forsøg. _
En idekassebelønning udbetaltes samme dag
til fru Minna Jensen, der fik 105 kroner for
et forslag til hjælpeværktøj til brug ved re-
paration af kanalvælgere.
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PA INTRODUKTIONSKURSUS
Mandag. den 5. august mødte otte nye lær-
linge hos Philips for at begynde på deres
tekniske uddannelse. De fik lejlighed til at
stifte bekendtskab med deres fremtidige ar-
bejdsplads på et introduktionskursus, der
startede orn mandagen med en kursusorien-
tering, en Philips-information i foredrags-
salen samt en rundvisning på Industrigården.
På ugens øvrige dage undervistes i værk-
stedsteknik, sikkerhed, personaleforhold, ar-
bejdsteknik og koncernens organisatoriske
opbygning. Lærlingene besøgte tillige Philips
Elapparat, Philips Lampe, Philips Radio og
Repax. De blev præsenteret for vareudvalget
i disse selskaber, og der var også rundvis-
ning på Jenagade-området.
Om fredagen sluttede kurset med et møde
mellem lærlinge og lærlingeudvalg.

Undervisningslederen, ingeniør H. Krebs (tv) ved afslutningen af introduktionskursus sammen med
Flemming Nybo Andersen, Hans Jørgen Liitze, Kim Johansen, Reidar Darre, Finn Petersen, Jens Thorsen,
Henning Wael og Per Correll. Darre og Petersen er i lære som elektromekanikere, de øvrige som radio-
mekanikere.
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sikre analytiske evne, sin legendariske flid
og sin dermed forbundne minutiøse indsigt
i det foreliggende arbejdsområdes proble-
mer.
Det er ikke ret mange, der har kunnet på-
vise en faktor, som var glemt, når Selig
havde fremlagt en sag og redegjort for,
hvordan den kunne gribes an.
De samme evner, der helt selvfølgeligt førte
ham til tops inden for de danske Philips-
selskaber, gjorde ham også på et tidligt tids-
punkt til en velset deltager i det organisa-
toriske samarbejde i flere af de brancher,
som Philips dækker. I ca. 15 år var han
medlem af bestyrelsen og forretningsudval-
get for Lysteknisk Selskab og i en periode
tillige viceformand i Foreningen af Fabrikan-
ter og Grossister i El-branchen og medlem
af bestyrelsen for denne forenings el-tekni-
ske sektion. I hvert fald i de senere år er
det dog i den meget livfulde radiobranche,
Selig har placeret sig mest markant. Han
var i 1966 med til at stifte Radiobranchens
Leverandørforening og derefter - i samar-
bejde med Rateksa - Radiobranchens Fælles-
råd, og han har siden været en meget virk-
som formand for begge disse vigtige sam-
menslutninger.
Det organisatoriske arbejde, som har direk-
tør Seligs store interesse, er naturligvis
værdifuldt i sig selv for alle de firmaer, der
tilhører de pågældende brancher, og dermed
også for Philips. Men med sin respekterede
indsats på dette felt har Selig utvivlsomt til-
lige i høj grad bidraget til, at vore selskaber
på en så harmonisk og naturlig måde er
integreret i det øvrige danske erhvervsliv.
Også i det internationale Philips-samarbejde
har direktør Selig lagt et stort arbejde. Det
er noget selvfølgeligt for enhver Philips-
medarbejder på det plan, hvor han i så man-
ge år har været placeret. Men særligt skal
det nævnes, at lige siden der ved liberali-
seringens gennembrud kom til at stå virke-
lige realiteter bag det skandinaviske Philips-
samarbejde, er det ham, der på dansk side
har trukket det store læs. Også det er en
sag, som har stået hans hjerte nær.
Det er svært at slutte denne artikel, hvori
jeg på mine kollegers - og på alle Philips-
medarbejderes - vegne har ønsket at sige
Selig tak for hans store og betydningsfulde
arbejde i koncernens tjeneste. Det har været
så vidtspændende og positivt, at enhver sta-
tus-opgørelse må blive mangelfuld. Men alle,
der læser dette blad, vil alligevel vide,

at det er en Philips-mand af t_et særligt for-
mat, vi nu siger f?fy,el til,r!2g tak I

S, A. Windelin,

Direktør P. Seligs afgang markeres ved en
reception fredag den 30. august kl. 10-12· i
foredragssalen på Industrigården.

FRK. MORTENSEN PÅ PEN'SION
Også direktør P. Seligs sekretær gennem de
sidste 22 år, frk. Camma Mortensen, går på
pension med udgangen af august måned.
Da frk. Mortensen begyndte hos Philips som
korrespondent i reklameafdelingen, følte hun
sig modtaget med en betydelig skepsis af af-
delingens øvrige medarbejdere. "Er det vir-
kelig Dem, der skal arbejde her," spurgte
den ene efter den anden. Det virkede næ-
sten, som om de mistænkte hende for at
have sneget sig ind i huset I Først da man
kendte hinanden lidt bedre, fik hun forkla-
ringen på den underlige modtagelse. Den
daværende personalechef .havde bebudet
hendes komme med bemærkningen: "Nu har
jeg antaget en ældre dame, som begynder
til den 1."
Frk. Mortensens kolleger syntes ikke rigtig,
hun svarede til signalementet. Og det gør
hun da forresten heller ikke i dag, hvor hun
dog er 29 år ældre end dengang. Hun må
virkelig have al mulig udsigt til et langt og
indholdsrigt otium. Det ønsker vi også alle,
at hun må få, for blev hun mødt med skepsis
ved sin tiltræden, har hun siden til gengæld
kun været omgivet af velbegrundet sympati
og tillid.
Det vil hun få bekræftet ved den reception,-
som markerer hendes fratræden. Den finder
sted torsdag den 29. august kl. 10-12 på 5.
sal i Industrigården.

DR. NØRSKOV ANDERSEN
FORLADER NU PHILIPS
Dr. A. P. Nørskov Andersen, der udførte en
pionerindsats ved oprettelsen af sunheds-
centret hos Philips for 20 år siden, har nu
ønsket at blive løst fra sin stilling som be-
driftslæge med udgangen af august.
Dr. Nørskov Andersen er afholdt af såvel
ledelse som medarbejdere for den person-
lige og hjertelige måde, hvorpå han har
varetaget sit hverv.
Vi ønsker ham et lykkeligt otium.

FRU JERNVED pA PENSION
Fysioterapeut, fru M. Jernved, der siden 1956
- efter nogle års konsulentvirksomhed - har
været fast knyttet til sundhedscentret, fra-
træder sin stilling hos Philips ved august
måneds udgang efter at have nået pensions-
alderen.
Fru Jernved, der sammen med dr. Nørskov
Andersen har udført en meget påskønnet ind-
sats ved sundhedscentrets etablering og ud-
vikling, vil dog i en periode stå til rådighed
for selskabet med forberedelse og gennem-
førelse af en række kurser.

NY H.D.er
Villy Jensen, Philips Lampe, har bestået di-
plomprøven i salg og reklame på Handelshøj-
skolen.

FYRRE ÅR MED
PHILIPS LAMPER
Tæt ved et halvt hundrede forhandlere og
andre forretningsforbindelser mødte frem ved
receptionen torsdag den 1. august i Philips
Lampe's Odense-afdeling. De ønskede sam-
men med Philips Lampe-medarbejderne fra
Odense, Århus og København at hylde da-
gens 40-års jubilar, lagerforvalter Edvin
Petersen.
Jubilæet vil huskes som en af de hyggelige
fester inden for Philips Lampe. Lagerassi-
sten Fr. Jørgensen overrakte personaleadres-
sen sammen med gaven fra kolleger i Oden-
se, Århus og København. - Det er sjældent
at hilse på en 40-års jubilar, sagde han. -
Og vi er glade for at kunne fejre Dem i dag.
Odense-afdelingens leder, afdelingschef H.
C. Aarup, kom i sin tale til jubilaren ind på
Edvin Petersens flytning fra den nu nedlagte
Haderslev-afdeling. - De var svær at over-
tale, men vi glæder os over, at De kom her
til Odense.
Det blev en virkelig lys og festlig dag, der
markerede Edvin Petersens fyrre år med
Philips Lamper.

Lagerassistent Fr. Jørgensen (til venstre) overræk-
ker på kollegernes vegne gave og adresse, mens af-
delingschef H. C. Aarup og underdirektør J. Grunnet
(i midten) ser til.

Edvin Petersen i samtale med (fra venstre) fru L.
Wortmann, jubilarens frue og ingeniør Haue-Peder-
sen, der ligesom fru Wortmann er ansat i Odense-
afdelingen.

Jubilaren lykønskes af overmontør B. Nohr, Thrige-
Titan.



Direktør P. Friis (til højre) lykønsker Dansk Rønt-
gen-Teknik's første 40-års jubilar, røntgeningeniør
W. Kragh, og frue.

morsomheder, der har et dejliM barokt til-
snit. a~'n' o: i
Ved receptionen, der havde samlet alle med-
arbejderne på Ole, Nielsensvej, var også af-
delingerne i Århus' og Odense repræsenteret.
Blandt gæsterne sås tillige en del forret-
ningsforbindelser, bI. a. fra Kodak, IIford og
Agfa-Gevaert. Fra Eindhoven modtog Kragh
et stort Del.ft-fad. Blandt en del gaver, der
var sendt til hjemmet, fra overlæger på de
hospitaler, som Kragh servicerer, var også
en hilsen fra overlæge Marcus Schalimtzek
på Ortopædisk Hospital: "Ved plantning af
et træ i Israel med Deres navn ønsker vi
Dem hjertelig tillykke."

TAK
Hjertelig tak for al opmærksomhed, der blev
mig til del i anledning af min pensionering
efter 33 års virke hos Philips, og som jeg
har glædet mig meget over. Mange uforglem-
melige minder knytter der sig til disse år,
og jeg ønsker alle medarbejdere held og
lykke i deres fortsatte arbejde i koncernens
tjeneste,

PENSIONERING
Efter mere end 34 år i selskabets tjeneste
fratræder maskinmester Hans Rasmussen
med udgangen af august måned sin stilling i
ejendomsforva Itn ingen,
Kolleger, der ønsker at tage afsked med
Hans Rasmussen, kan træffe ham på under-
direktør A. Echarts kontor torsdag den 29.
august kl. 10-12.
Vi ønsker Hans Rasmussen et langt og lyk-
keligt otium.

Med udgangen af juni fratrådte ekspedient
Jens Viggo Andersen sin stilling på kommer-
cielt lager i Philips Radio efter at have været
ansat hos Philips i 17 år. Vi ønsker Viggo
Andersen et langt og lykkeligt otium.

Svend A. Chr. Pedersen,
Besøg fra OECD: Mrs. B. N. Seear fra den euro-
pæiske økonomiske samarbejdsorganisation, OECD,
besøgte Philips fredag den 16. august.
Besøget var kommet i stand på Dansk Arbejdsgiver-
forenings foranledning, og ved et møde hos under-
direktør Jørgen Holm drøftedes problemer i for-
bindelse med den kvindelige arbejdskraft, som efter
en pause vender tilbage til arbejdsmarkedet.

En hjertelig tak for al den opmærksomhed Mødets deltagere var (fra venstre) underdirektør
og hyldest, der blev mig til del på min 40- Jørgen Holm, afdelingschef H. Krebs, civilingeniør
års iubilæumsda . Hans Glendrup, Dansk Arbejdsgiverforening, Mrs.'=:..:!f-----"-'-"'-~"-'-'-''''-''.!.!-''''''-''''''---------- ---~Efar;-1<ormrtenrE1'irNTei .en, LO;og-m;r"'s"'----

W. Kragh. kvinde, fru Anna Kristensen, Philips Radio.

Overingeniør Th. Fausbøll (til højre) overrækker
kollegernes gave, en smuk lysestage.

En af W. Kraghs forbindelser uden for huset, inge-
niør I. Borris fra Agfa-Gevaert siger tillykke med en
vinkurv.

DANSK R8NTGEN-TEKNIK's
o

F8RSTE 40 ARS JUBILAR
- De har været Dansk Røntgen-Teknik et
godt ansigt udadtil, udtalte direktør P. Friis
i sin hyldest til røntgen ingeniør W, Kragh
ved receptionen fredag den 9, august.
- Det er et meget fint jubilæum, vi fejrer i
dag. Det er vort første 40-års jubilæum, idet
De blev ansat få måneder efter firmaets stif-
telse i 1928, Takket være Deres store kun-
nen på det røntgentekniske område - parret
med Deres evne til at tale med folk samt
Deres gode humør - har vi set gode salgs-
resultater af Deres indsats,
Overingeniør Th. Fausbøll talte på kolleger-
nes vegne.
- De er kontinuiteten i firmaet, De er hjælp-
somheden selv. Vi sætter pris på Dem, Når
tingene engang imellem går i hårdknude, så
er De et af Iyspunkterne, der siger det for-
løsende ord - og så holder vi af Deres

Må jeg hermed sende alle, der glædede mig
ved mit 40 års jubilæum, min hjerteligste
tak, Det var en dejlig dag.

Edvin Petersen.

FIRE NYUDLÆRTE ASSISTENTER fik onsdag den 31. juli overrakt deres lærebrev. De har i foråret be-
stået handelsmedhjælper-eksamen på Købmandsskolen og har nu afsluttet den praktiske lærlingeuddan-
nelse hos Philips. Fra venstre ses undervisningsleder, ingeniør Helge Krebs, Elly Jacobsen, William
Brinchmann, Pia Vang, Ruth Skytte og underdirektør Jørgen Holm.
Den 30. april var fire andre af de elever, der begyndte deres læretid hos Philips i 1965, udlært, Det
var Per Norden Andersen, Jytte Holm Christensen, P. Klixbøll og Kjeld Michaelsen.

TI NYUDLÆRTE SVENDE foran Halsskovbygningen fredag den 2. august - fra venstre: Steen Bendixen,
Uffe Munch, Andre Westh, Helge Larsen, Kaj Munk, Alex Meyer, Uffe Schwender, Erik Jacobsen, Peter
østergaard og Leo Stoltze Jessen. Bendixen og Westh blev udlært som elektromekanikere og de øvrige
som radiomekanikere.



PHILIPS BIDRAGER Til
FÆRDSElS-SIKKERHEDEN
Radiofaghandelen over hele landet udleverer
i september måned gratis antidug-ruder til
btlister, som derefter deltager i en konkur-
rence om fire farve-TV. - Særskilt konkur-
rence for Philips-medarbejdere, der ikke kan
deltage i den almindelige konkurrence.

For at styrke Philips position hos forbruger-
ne, arrangerer Philips Elapparat og Philips
Radio en forbrugerkonkurrence i september
måned.
Forbrugerne vil hos radioforhandlere over
hele landet kunne hente en antidug-rude,
hvor vort slogan "Der er lagt mere i Philips"
på en diskret måde er påtrykt. Blandt alle,
der kører med antidug-ruden, vil der blive
trukket lod om fire farve-TV.
Medarbejdere hos Philips samt deres nær-
meste familie kan ikke deltage i denne kon-
kurrence, men der arrangeres en særskilt
konkurrence for Philips-medarbejdere, der
er bilejere. Samtidig med udleveringen ud-
fyldes et kort, hvor også bilens registrerings-
nummer anføres, hvorefter man deltager i en
speciel lodtrækning om fem Philishave 3
de luxe og fem Philips ladyshave. Det er
naturligvis en betingelse, at antidug-ruden er
monteret i vognen.
Antidug-ruden udleveres fra personalebutik- •
ken i Jenagade fra torsdag den 26. august
til fredag den 6. september.
Lodtrækningen foretages af statsaut. revisor
Børge Hansen mandag den 9. september,
hvorefter udleveringen finder sted. Vindernes
navne offentliggøres i næste nummer af
"Philiskopet".
Vi glæder os til at se mange antidug-ruder
på bilerne i de kommende uger. De rekla-
merer for Philips - og forøger samtidig tra-
fiksikkerheden på de danske veje.

60 bedriftsværns-medlemmer mødte op til en reali-
stisk øvelse, der blev holdt på Jenagade-området
torsdag den 15. august. I kælderen under Halsskov-
bygningen var der indrettet en interimistisk skade-
stue, hvor øveisens tilskadekomne blev behandlet.
Øvelsen blev overværet af flere professionelle red-
ningsfolk. Blandt disse var ekspeditionssekretær
Jerichau, Københavns Brandvæsen. der her inspi-
cerer behandlingen af tilskadekomne.

Sommerkonkurrencen

SÅDAN M8DTEd01!SEN"PHILlPS I FERIEN
Sommerkonkurrencen fik ikke den store til-
slutning, hvad ,vi måske kan tage som udtryk
for, at Philips-medarbejderne rigtig har slap-
pet af og haft held til at glemme det daglige
arbejde.
Det præmierede motiver hentet hjem af
I. P. W. Olsen i Repax, som modtager en
Philishave 3 de luxe. .
Det andet billede, der præmieres med et
gavekort til personalebutikken på 50 kroner,
viser en bus med Philips skilt på torvet i
Palma på Mallorca. Det er indsendt af Ove
Thomsen, Philips Lampe, der skriver: "Nok
kan man flygte fra hverdagen, men Philips
vil altid være med i billedet."

I. P. W. Olsens billede "Dolomitterne". Her mødte
konkurrencens vinder "teknikkens triumf" - Philips.

BLIV SAMARIT
Der har fra medarbejder-side været fremsat
ønske om afholdelse af et samaritter-kursus
i lighed med dem, der tidligere år har været
arrangeret her hos Philips.
Under forudsætning af en tilstrækkelig stor
tilslutning vil et sådant kursus starte i løbet
af ret kort tid. Interesserede medarbejdere
kan henvende sig til ingeniør H. Kreds, lokal
228.

SÆSON-NYHEDER FRA PHILIPS RADIO

Futura 20": De små billedformater er populære i
sorVhvid TV. Nyheden fra Philips Radio i år er 20"-
formatet, hvor billedet er blevet endnu mere fir-
kantet end i de tidligere 19" apparater.

R7 Stereo: En fuldt færdig stereomodtager med
FM, mellem- og langbølger. Den har programvælger
med forudindstilling på fire FM-stationer. Teak-
eller palisanderkabinettet har nappabeklædt over-
side.

Den nye personalebutik i Jenagade, der bestyres af
S. Schou, har til huse i Haug-bygningen ved ud-
kørslen til Jenagade. Der er åbent fra mandag til
fredag kl. 11-13 og kl. 16-17.

MASKE SELVBETJENING
I JENAGADE-BUTIKKEN
Da den nye personalebutik i Jenagade åb-
nede mandag den 22. juli var alt forvirring.
Låsen i døren var gået i baglås, og da vi
kom ind ad bagdøren, kunne vi dårligt være
der på grund af kasser på gulvet og larmen-
de håndværkere, der arbejdede i hast med
at blive færdige. Alt imens klarede Sigurd
Schou med stoisk ro ekspeditioner og fore-
spørgsler.
Da vi kom igen nogle dage senere var alt
under kontrol, og vi kunne konstatere, at det
gamle ønske om bedre lokale- og ekspedi-
tionsforhold var indfriet. Det er endda til-
rettelagt således, at butikken kan indrettes til
selvbetjening, hvis det skønnes hensigts-
mæssigt.

SPORTEN ...
Håndbold-afdelingen:
VI MANGLER DAMER
Håndboldpigernes deltagelse i sommerturne-
ringen lovede godt fra starten, men på grund
af svigtende deltagelse endte holdet på en
sjette-plads. Så dårligt har det ikke været
de sidste 15 år, fortæller A. Sieben.
Efterårsturneringen starter i slutningen af
september, og træningen begynder lørdag
den 31. august kl. 13 i Sundby-Hallen. Vi hå-
ber, at der er en del Philips-damer, der vil
melde sig omgående. Sieben har lokal 630.

BOWLING
Efterårets aktivitet i bowling-afdelingen ind-
ledes den 1. september. Der spilles på Is-
lands Brygge, og der er endnu nogle ledige
baner torsdag kl. 18-19 og kl. 19-20.
Interesserede medlemmer kan henvende sig
til Kaj Tølbøll Sørensen, lokal 581.

216 BRIDGESPILLERE DYSTER I JENAGADE

Philips er vært for en stor sommerturnering,
der er arrangeret af KFIU. Onsdag den 14.
august afvikledes fjerde runde i kantinen i
Jenagade.
216 bridgespilIere deltager i denne par-
turnering, der af KFIU's blad "Funktionær-
idræt" omtales bI. a. således: "Turneringen
er blevet en stor succes i det smukke og
velegnede lokale ... Det kan vist roligt fast-
slås, at der. ikke i det ganske land findes
nogen flottere bridgeturnering ".
I turneringen deltager 18 Philips-par; femte
og sidste runde afvikles den 28. august.

PHILIPS TRYK


