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12.000 BILER I KØBENHAVN
HAR EN AP RADIOTELEFON
Og hver 7. taxa i Hong Kong kører med anlæg fra Hvidovre-fabrikken

SalgsdirektørC. J. Mørck- med en afde små AP radiotelefoner. der bl.a. benyttes afT AXA i København - i
samtale med direktør Bent Rasmussen foran selskabets domicil i Hvidovre.

Det sidste nye skud på Philips-stammen her-
hjemme, AP Radiotelefon A/S, er en virk-
somhed, der har godt fat i det marked, den
arbejder i. Alene i Stor-København er der
12.000 biltelefon-anlæg, der serviceres af
selskabet, og kommer man til det fjerne
østen, vil man f.eks. i Hong Kong se et anlæg
fra Hvidovre-virksomheden i hver syvende
radiodirigeret taxa.
Det er en meget betydende position, AP Ra-
diotelefon A/S har nået herhjemme i dets kun
25-årige eksistens. Det hele startede på
»køkkenbordet« hos radioteknikeren Anton
Petersen, som sammen med sin kone frem-
stillede et mindre radioanlæg til et taxa-sel-
skab. Det virkede perfekt, og i løbet af et par
år var der ansat 15 damer i produktions- og
monteringsafdelingen. Hurtigt efter fulgte
den første sælger samt teknikere, service-
montører og kontordamer. Flere af disse er
stadig ansat i virksomheden.

Den 1. maj rejste Carl Raun til Saudi Arabien for at
arbejde med på det store telefonprojekt. Han er nu
vel fremme i Riyadh. Læs om hans fremtidige ar-
bejde på side 2.

11928 startede O. G. Christiansen (t.h.) i Silkeborg-
afdelingen - og lod sig aldrig lokke til København.
Han fortæller om sit halve århundrede med Phi-
lips-varer på side 5.

PREBEN WILMANN I KUNSTFORENINGEN: Philips kunstforening havde i år indbudt kunstkriti-
keren, redaktør Preben Wilmann som taler ved medlemsmødet onsdag den 26. april. Det blev en
både livfuld og inspirerende aften, hvor Wilmann fortalte om maleren Vilhelm Lundstrøm. Afte-
nen sluttede med generalforsamling, hvor Turid Budtz, Edith Faurholt og Ejvind Pedersen blev
genvalgt.

Produktionen tidoblet i løbet af de
sidste 15 år
11962 blev der behov for at udvide. Det skete i
den firelængede »Hvidovreqaard«, hvorvirk-
somheden stadig har domicil. Det meste af
Hvidovre er efter sigende udstykket fra denne

(fortsættes side 3)



Ved afskedsreceptionen var der opbygget et interessant miljø omkring Carl Raun. Der blev serveret
saudi-arabiske specialiteter. Arne Echart (t.h.) takkede Raun for hans indsats herhjemme og ønskede
ham nogle interessante år i Riyadh.

MED PHILIPS TIL SAUDI ARABIEN
Carl Raun rejste 1. maj til Riyadh for at deltage i etableringen
af det store telefonprojekt
Der er langt mellem telefonerne i det saudi-arabiske kongedømme. 8 millioner arabere må dele
200.000 apparater. Det giver 2% telefon pr. 100 indbyggere. I Danmark er der 60. Men om tre år
vil der i Saudi Arabien være installeret yderligere 476.000 telefoner, og så er der 7 pr. 100
indbyggere.
Det er Philips og L. M. Ericssan, der står for etableringen af det enorme projekt, og derpå bliver
det Bell Canda, der skal tage sig af driften. Men der bliver også dansk deltagelse i udbygningen
af telefonnettet.
Det er Carl Raun, 57, der har meldt sig. Han har de sidste 18 år haft sit virke hos Philips i
København, først i organisationsafdelingen og sidst som afdelingschef i forvaltningsafdelin-
gen.
Raun rejste fra København via London den 1. maj og landede i Saudi Arabiens hovedstad,
Riyadh, i 40° varme. (Om et par måneder vil temperaturen nå 50°C- i skyggen altså). Allerede
næste dag startede han i sit nye job.
Forud for rejsen talte »Pnitlskopet« med Raun, som her fortæller, hvordan han fik ideen, og
hvad hans fremtidige arbejde skal bestå af.

Jeg følte telefonprojektet som en udfordring til mig

-Jeg har altid været tiltalt af udfordringer, og
jeg har også tidligere været ude i verden, bl.a.
i to år som maskinmester på et skib i det
fjerne østen, fortæller Carl Raun. - Da jeg
hørte, at der blev søgt medarbejdere til tele-
fonprojektet, følte jeg det som en udfordring
til mig. Skulle jeg have luft under vingerne
endnu en gang, måtte det være nu. Der er
ganske vist mange nye opgaver i mit hidtidige
job, men for meget gik efterhånden på rygra-
den. Jeg forhørte mig derfor om mulighe-
derne og blev kaldt til samtale i Eindhoven,
og så gik det ellers stærkt. Den endelige af-
tale blev truffet kun fem uger forud for afrej-
sedagen. Det lykkedes at få alt arrangeret
såvel i virksomheden som privat, så jeg
kunne komme ned og tage fat på mit nye job.
Det team, jeg skal være med i, består af en
halv snes Philips-folk. En del af dem har alle-
rede været derude et stykke tid og er i færd
med at udvide bestående telefonbygninger,
så de kan klare kapacitetsudvidelsen.
Kontoret ligger midt i byen, og vi får kontor-
fællesskab med ca. 100 medarbejdere fra Phi-
lips og L. M. Ericsson. Jeg bliver knyttet til
byggeledelsen som contract supervisor. Det
bliver et skrivebordsarbejde, hvor jeg skal
holde rede på, hvad Philips har forpligtet sig
til at levere til de 34 nye centralbygninger, der
skal opføres og forsynes med dieselgenera-
torer og klimaanlæg. Med i opgaven er også
atholde rede på alle de tekniske dokumenter,
der har økonomisk og tidsmæssig betydning

for Philips i forbindelse med selskabets del-
tagelse i projektet.

Ændrede fritidsbeskæftigelse r
Mens arbejdet til en vis grad vil minde om mit
nuværende, bliver fritiden sikkert noget an-
derledes. I den første tid skal jeg bo i et lejet
hus i byen, men i løbet af året flytter vi alle til
en lille landsby, der er under opførelse, og
som vil bestå af en serie præfabrikerede fin-
ske huse. De medarbejdere, der bringer fami-
lien med derned, får hver sit hus, men som i
mit tilfælde vil vi blive tre om at dele et.
Landsbyen får eget cafeteria, klub, swim-
ming pool, tennisbane og sportshal, og der
stilles et køretøj til rådighed for os.
- Hvor længe bliver du i Riyadh?
- Vi har foreløbig skrevet kontrakt om en
to-års periode. Inden for denne tid får jeg i
øvrigt lejlighed til at komme hjem hver fjerde
måned inden for en maksi mal ferieperiode på
to måneder pr. år. Det kan jo godt være, at jeg
vil længes efter at komme på lidt kuldeferie,
når. temperaturen kryber op på 50°C.
Om det bliver længere end to år, vil tiden vise.
Der er dem, der har lykønsket mig med 1001
nats eeventyr i det arabiske. Det kan godt
være, at periodens længde bliver 1001 dag,
men jeg betragter det mindre som eventyr
end som en arbejdsmæssig udfordring, og
den glæder jeg mig nu til at gå i gang med.
- Desværre nåede jeg ikke at si.ge farvel til

SAMRAoSUOVALG
HOS

MINIWATT

På et fællesmøde den 10. april blev det be-
sluttet at oprette et samrådsudvalg hos Mini-
vatt til afløsning af det nuværende persona-
leudvalg.
Der var en del debat om emnet, både i tiden
forud for og under mødet. Der var stor enig-
hed om, at der skulle oprettes et samrådsud-
valg, men der var tvivl om, hvor mange med-
lemmer udvalget skulle have.
Flertallet mente, at et lille udvalg ville fungere
bedre end et stort, og det blev derfor besluttet
at det skulle bestå af tre personalevalgte
medlemmer og Jørgen Hegelund.
Det nuværende personaleudvalg har påtaget
sig at arrangere valg ti I smarådsudvalget.

John E. Jensen

vi Henrik Nørregaard, lokal 2372

Den internationale Philips-koncern omsatte i
1977 for 31,2 milliarder gylden (ca. 79 milliar-
der danske kroner), hvilket var en fremgang
på 729 millioner gylden eller 2% i forhold til
1976. Nettofortjenesten blev på 695 millioner
gylden, efter at skatten er betalt - mod 672
millioner gylden i 1976.
Et af Philips mest kendte armaturer, TMS er
nu solgt i mere end 20 millioner eksemplarer
over hele verden. Hvis man lagde dem i en
lang række, ville det svare til 26.000 kilometer
eller to trediedele af jordens diameter. De
TMS-armaturer, der sælges på det skandina-
viske marked, monteres i Danmark.
PSV - Philips' fodboldklub - fører turnerin-
gen om det hollandske mesterskab. Spillerne
har indtil nu spillet 27 kampe uden nederlag
og har vundet 19af dem. De har scoret 65 mål
imod 15.
Den østrigske Philips-organisation hjælper i
disse dage landets VM-fodboldhold. Den har
startet en salgskampagne for farve-TV. Det
østrigske landshold får 40 kroner for hvert
solgt apparat. Og da man venter at sælge ca.
10.000 farvefjernsyn, inden VM i Argentina
begynder, bliver det til en net sum, rundt reg-
net 400.000 kroner.
Philips i Tyskland har leveret en 44-kanals
båndoptager til DOsseldorfs Lufthavn, hvor
den skal optage alle samtaler mellem kontrol-
tårnet og piloterne. Denne levering betyder,
at tysk Philips nu har leveret til 80% af Tysk-
lands lufthavne. Men herhjemme er vi også
godt med. Philips Telekommunikation A/S
har foruden til Københavns Lufthavn leveret
båndoptagere til 11 store danske lufthavne.

mange af mine kolleger, som jeg gerne ville.
Men jeg skal love at lade høre fra mig bl.a.
gennem »Philiskopet«, slutter Carl Raun.

Bj.



Et af produktionslokalerne i AP Radiotelefon AIS på Hjørnagervej, hvor den nye model, AP 2000, fremstilles. I 1978venter man at nå op på 10.000anlæg.

12.000 BILER ...
(fortsat fra forsiden)

gård, der ligger tæt ved krydset, hvor Gam-
mel Køge Landevej løber sammen med Hvi-
dovrevej. Den er let at finde, når man er i
kvarteret, for den 50 meter høje antenne med
tre gange AP i neon ses viden om.
Da det nye domicil - Hjørnagervej 18-20 -
blev taget i brug, var der 35 medarbejdere og
en produktion på 1.000 anlæg om året. Se-
nere voksede medarbejdertallet til 100, og så
opstod et behov for at modernisere organisa-
tionen. Siden er der bygget til, og staben er
nu på mere end 250, der er beskæftiget inden
for produktudvikling, montering, salg, ser-
vice og administration. I 1978 venter man at
producere 10.000 anlæg.
Virksomhedens produkter har i hele perio-
den været regnet blandt de bedste på marke-
det. De første hovedstationer med radiorør
målte 125 cm i højden. I dag er de på 5 cm.
Som en af de første fabrikker i verden lance-
rede AP Rad iotelefon allerede i 1967 de første
transistoriserede modeller af typen AP 700,
der blev solgt i mere end 50.000 eksemplarer
jorden over.
Den seneste udvikling resulterede i systemet
AP 2000, der nu er et år gammelt. Det ingeni-
ør-team, der fik til opgave at udvikle den nye
radiotelefon, præsenterede en radio- og be-
tjeningsenhed, der er markedets mindste,
men med en sende-effekt, der går til lovens
maksimum, nemlig 25 watt. AP 2000 er den
radiotelefon, der har det største antal model-
varianter inden for samme chassis, ialt ca.
600, men baseret på nogle ganske få grund-
moduler.

»bilteletontjenesten« melder sig og etablerer
forbindelse til det nummer, man ønsker. Op-
kald til bilisten sker ved at dreje 0020. Så
sørger biltelefontjenesten for forbi ndelsen til
vognen.
En AP 2000 består af en sender/modtager,
der placeres under instrumentbrædtet, en
kombineret mikrofon og højttaler eller en
mikrotelefon. Radioenheden kan let tages ud
og anbringes i en bæretaske, der indeholder
batterier, som oplades fra bilens cigartæn-
derstik. AP 2000 er altså også en walkie-tal-
kie.
Prisen for en offentlig biltelefon ligger fra
7.000 til 10.000 kr. For de lukkede anlæg va-
rierer priserne efter de mere eller mindre
avancerede an læg, de indgår i.

55% af salget gik til eksport
- Cirka 55% af salget i 1977 gik til eksport,
heraf de 70% til de skandinaviske lande og
resten til det sydlige Europa og det fjerne
østen, fortæller salgsdirektør C. J. Mørck. -
At vi også kan levere elektronik til Hong
Kong, skyldes kvaliteten af vore produkter.
Og interessen vil stige i de kommende år. Vi
mærker det i vore samtaler med kunderne, at
de lægger større og større vægt på at få ned-
bragt transportomkostningerne. Og der skal
ikke spares mange km daglig for atgøre inve-
steringen i et bilradioanlæg lønsomt. Drifts-
omkostningerne for at have radiotelefon er
helt nede på 7-12 kroner om dagen pr. vogn.
AP Radiotelefon A/S har fem repræsentanter

her i Danmark og et salgsnet på 25 forhandle-
re. I udlandet er der 18 forhandlere i 13 euro-
pæiske lande samt en i det fjerne østen.

Venter stigende produktion
At AP Radiotelefon A/S nu er kommet ind i
Philips-familien peger mod en ekspansion.
Det nævnte direktør G. Henric EgnelI allerede
ved mødet med medarbejderne dagen efter
overtagelsen.
Det blev ved den lejlighed også oplyst, at p~:-
lips i forvejen har flere aktiviteter inden for
mobil-radio. Disse aktiviteter koordineres
gennem »Mobile Radio Management Gr up«
i Cambridge. Som g ruppe betragtet er de n en
af de mest betydende i verden. Inden for
denne gruppe vil AP Radiotelefon A/S hævde
sig fint, siger selskabets direktør, Bent Ras-
mussen.
- Konkurrenceevnen skyldes ikke mindst det
høje specifikationsniveau, man har været i
stand til at holde, og som man også har været
nødt til at holde, fordi det skandinaviske mar-
ked er mere krævende end de fleste andre.
Desuden passer hele teknologien bag AP
2000 fint ind i koncernprogrammet, og det er
baggrunden for vore forventninger om en
stigende produktion.
- Selvom jeg kun har været få uger i mit nye
job, er jeg allerede overbevist om, at det te-
am, der har skabt det gode produkt, vi har i
dag, også har ressourcer til at klare den ek-
spansion, vi venter, slutter Bent Rasmussen.

Bj.

Lukkede radionet og offentlig bil-
radio
AP Radiotelefon A/S leverer to typer anlæg:
Et tillukkede net og et til den offentlige bilra-
dio.
En typisk forbruger af lukkede radionet er
TAXA i København, hvor cirka 90% kører med
AP-modeller. Københavns Brandvæsen og
Københavns Belysningsvæsen er andre stor-
aftagere. I et sådant anlæg har man sin egen
hovedstation. Alle biler, der er forsynet med
radiotelefon, kan kalde eller blive kaldt af ho-
vedstationen, og systemet kan også indret-
tes, så bilerne kan kalde hinanden indbyrdes.
Det mest udbredte anlæg er modellen, der
tilsluttes den offentlige bilradio. I selve bilens
anlæg trykker man blot på en knap, hvorefter AP 2000er en kombineret sender og rnodtaqer, der placeres under Instrumentbrædtet i bilerne.



To røntgeningeniører falder for aldersgrænsen og går på pension med udgangen af
maj måned. Tilsammen har de en anciennitet på 90 år - meget tæt på i hvert fald.
William Kragheren måned fra SO års jubilæet og Har Mosbergto måneder fra 40års
jubilæet.
Kragh og Mosberg har oplevet noget af en revolution på røntgen-området. Fra
tidligere tiders meget primitive udstyr på gamle sygehuse til meget avancerede
systemer på nye hospitalers specialafdelinger. De første røntgenanlæg havde åbne
højspændingskilder og røntgenrørene var ikke indkapslede~ Nu er alt indbygget og
sikkerheden stor. !,

Onsdag den 31. maj er Sidste/arbejdsdag fbfttclem begge: i "PhiUsK'øpe,tds
samtale med dem fik vi ikke fornemmelse af, afde var tæt på afslutningen af deres
aktive erhvervstilværelse. De var så dybt involverede i deres arbejde og i gang med
udformning af nye projekter, at vi ikke kunne frigøre os fC)rden tanke, at der må
komme en reaktion, når de vågner den 1. juni og har fået spændt seletøjet af - som
.den ene af dem udtrykte sig. Vi følte nu ikke, at seletøjet på nogen måder havde
snæret!
Her er lidt af, hvad de fortalte:

Dansk Røntgen Teknik A/S var næsten helt
nyt, da jeg startede den 9. juli 1928 som fir-
maets første lærling, 15 år gammel, fortæller
William Kragh. Lønnen var 12 øre i timen. Det
blev til en ugeløn på fem kronerog 76 ører. En
af mine første opgaver var at være med til at
installere Militærhospitalets første røntgen-
anlæg. Min svendeprøve som 4. års lærling
blev røntgeninstallationen på Øresundsho-
spitalet.
Femten år efter min ansættelse blev jeg leder
af serviceafdelingen for øerne. Men samtidig
fik jeg opfyldt et ønske om at sælge udstyr til
tandlægerne. Jeg varglad for det, selvom det
skulle foregå om aftenen. Min første provi-
sion var på seks kroner og 45 ører.
Efterhånden blev det udelukkende salget,
der tog min tid. Meget af det udstyr, jeg solgte
dengang, nikker jeg genkendende til, når jeg
besøger det medicinsk-historiske museum.

Philips fik et prøveår, og drømme
fra drengeårene gik i opfyldelse
11959 blev firmaet overtaget af Philips, og det
var med nogen ængstelse, jeg gik ind i den
store familie. Jeg gav det nye firma et prøve-
år. Det bestod sin prøve, og jeg blev altså
hængende og blev glad for arbejdet under de
nye vilkår.
Aret efter gik en af mine drømme fra drenge-
årene i opfyldelse. Jeg havde ofte stået på
Amalienborg slots plads og ønsket at kunne
kigge indenfor. Kongens livlæge, Erik Ban-
dier, bad DRT om at låne mig sammen med et
transportabelt Philips-røntgenapparatur for
at kunne fotografere Frederik IX, der lå syg på
slottet. Det blev til ialt ti besøg deroppe, og
det var en interessant begiven hed for mig.

Anden fase af mit liv må ikke
smuldre bort
Det er svært at erkende, at jeg ikke mere skal
være med i arbejdet, men jeg føler det som en
tilfredsstillelse at have været med til at sætte
noget i gang. F.eks. har jeg deltaget i udvik-
lingen af et stativ til røntgenfotografering,
der nu anvendes på mange skoletandklinik-
ker.
Når jeg nu skal gå, er det naturligvis en fordel,
at jeg kun er 65 år. Jeg er frisk til at starte på
anden fase i mit liv. Den bliver helt anderle-
des. Jeg glæder mig til at dyrke klaveret og
violinen, at passe hus og sommerhus og at
være sammen med min kone hver dag. For at
tiden ikke skal smuldre bort, har vi besluttet
at lave en tidsplan og så prøve at overholde
den. Den kommer blandt andet til at omfatte
teaterbesøg og mange udstillinger, slutter
William Kragh.

Egentlig begyndte jeg med røntgen
for 50 år siden - men som portør
Mine første erfaringer med røntgen stammer
fra 1928, da jeg dengang var portørmedhjæl-
per på Sæby Sygehus her på Sjælland, og
som jeg netop forleden har besøgt for sidste
gang som røntgeningeniørfra Philips-så, på
en måde kan man sige, at ringen sluttes nu 50
år efter, fortæller Harry Mosberg.
Min første tilknytning til Dansk Rønt-
gen-Teknik A/S fik jeg dog først ti år senere, i
1938, hvor jeg blev ansat som røntgentekni- .
ker.
Efter tre-fire år som tekniker begyndte jeg at
sælge dental-apparatur, som jeg i øvrigt også
selv monterede.

Med kufferten på bagagebæreren
Januar 1945 blev jeg fuldtids-sælger og fik
Sjælland, Lolland/Falster, Fyn, Bornholm og
Grønland som mit område. I krigsårene måtte
vi selvfølgelig tage toget, når vi skulle rundt i
distriktet, og for at komme hurtigt frem, blev
cyklen ofte indskrevet som rejsegods, og jeg
har mange gange kørt turen fra Slagelse til
Korsør, Skælskør og f.eks. Næstved og videre
med kufferten på bagagebæreren og rnap-
perne over styret.
Rejselivet var jo ikke så forjaget dengang, og
det er vel svært at forestille sig det, men læger
og inspektører inviterede os ofte hjem blot
for at høre nyt inde fra den store by.
Jeg må sige, at jeg ikke har kedet mig en
eneste dag. Det har været et meningsfyldt
arbejde, og jeg har en følelse af at have udret-
tet noget ved min kontaktvirksomhed mellem
Philips og sygehusene.

I

Ud i det blå med fragtskib
Selv nu på falderebet er jeg i fuld aktivitet.
Men det bliver min efterfølger, der kommertil
at se resultatet f.eks. af den ny røntgenafde-
ling, jeg er med til at planlægge på Rønne
sygehus med seks-syv røntgenrum.
Det bliver underligt at få spændt seletøjet af,
men jeg glæder mig til min pensionisttilvæ-
relse, hvor jeg bl.a, vil ud på en lang sejltur.
Bare ud i det blå med et fragtskib. Og så ferie
på Skagen til sommer ligesom den sidste
menneskealder.
Og ellers? Tjah, måske gør jeg ligesom post-
budet: Kører min gamle rute igennem af og til
og si'r go'dav, slutter Harry Mosberg.

Ion-røret er fra 1908 og blev benyttet til røntqentotoqrs
beskæftiget sig med disse rør og fortæller her Harry Most
komme en passende strømgennemgang, før billedet kuru
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O. G. Christiansens hobbyer svæveflyvning. 11938 blev han danmarksmester i sit selvbyggede fly for6'h
times uafbrudt flyvning langs Lønstrups klitter. Og samme år nåede han tillige at blive Skandinaviens-
mester med otte timers flyvning. Scrapbogen fortæller, at det vakte stor opsigt.

- I 1937 blev jeg ri nget op i Silkeborg med
besked om, at Axel Schou direktøren, P. Mik-
kelsen, ønskede mig til København som sin
højre hånd. Jeg havde nu ikke megen lyst til
at forlade Jylland, og da det samtidig blev

ering. William Kragh (t.v.) har ofte som servicetekniker
erg, hvordan der blev pumpet luft ind i røret, så der kunne
e tages.

meddelt, at jeg sku Ile møde i København næ-
ste morgen, afslog jeg det smigrende tilbud.
Nogle år senere tilbød direktør Max Poulsen
mig flere stillinger i Philips i København, også
som repræsentant, men jeg vægrede mig
stadig, fortæller lagerforvalter O. G. Christi-
ansen.
At O. G. Christiansen er blevet i det jyske, er
altså hans egen fortjeneste. Det blev til et
halvt århundrede, hvor han har haft sit virke
med Philips-varer. Først i Philips-agenturet
A/S Axel Schou og siden 1952 - da Axel
Schou-afdelingerne i provinsen blev nedlagt
- hos Philips. Om sin jyske tilværelse fortalte
O. G. Christiansen, før han med udgangen af
april gik på pension:

Arbejdstiden fra 8-18 seks dage
om ugen
- Min Philips-tilværelse begyndte den 10. de-
cember 1929, hvor jeg tiltrådte i A/S Axel
Schou's Silkeborg-afdeling til en løn af 60
kroner om måneden.
Det var en stor løn. Næsten dobbelt så meget,
som mine skolekammerater fik i banker og
hos det offentlige. Men arbejdstiden var også
lang. Fra 8 til18 på ugens seks dage, og dertil
kom mindst tre timers overarbejde på tre-fire
af ugens dage.
Ofte hentede jeg posten i boksen om sønda-
gen og bestilte de dele, vi skulle have hjem fra
København. De kom så med båd til Arhus og
derfra med fragtbil til Silkeborg. For kun-
derne var ekspeditionstiden noget mere gun-
stig end i dag. Det hændte ofte, at ordrer, vi
fik kl. 19 blev sendt pr. banepakke samme
dag.

Havde sin ungdom imod sig .
I mine første år havde jeg min ungdom imod
mig. Da vor lagerforvalter i 1934 blev forflyttet
til Alborg-afdelingen, kom jeg faktisk til at
fungere som lagerforvalter, men på grund af
min unge alder blev radiotekniker Axel Søe-
borg udnævnt. Først da han kom ud som re-
præsentant tre år senere, fik jeg både ansva-
ret og titlen.
Under krigen havde vi mange vanskelighe-
der. Ikke alene kneb det med at få varer frem.
Der manglede også varme. Vi kunne ikke få
koks, så det var ofte tørv og trærødder, vi
måtte putte i ovnen - dog først når de var
tørret indenfor! Personalet iklædt vinter-
frakke og sivsko var ikke et sjældent syn. Ef-
ter et par helligdage var temperaturen helt
nede på _4°C, og det tog flere dage, før den
krøb op på + 10°C.

Lærlinge udstationeret i provinsen
11950 kom jeg til Arhus-afdelingen, hvor jeg
har været siden. Vi har der som i andre af
provinsafdelingerne haft fornøjelse af en af
direktør Max Poulsens ideer: Han ønskede, at
de unge mennesker - som regel fjerdeårs
lærlinge - skulle udstationeres. Jeg tror, alle
parter havde glæde af den ordning. De unge
mænd - og kun mænd -var hos os i et årstid.
Vi lejede et værelse, som gik i arv fra mand til
mand. Jeg kan således prale af at have været
med til at uddanne P. Bjørnholt, John Wi n-
kelmann, K. W. Nielsen, Villy Jensen, Kaj
Lindgren og Børge Larsen med flere. De
havde vist en interessant tid i provinsen, fordi
de her fik føling med hele vareregistret, altså
både radio, TV, elapparater, musik, lamper
og armaturer.

»De gode, gamle dage« ikke så
gode endda
Selvom det er hyggeligt at tænke tilbage på
de »qode gamle daqe«, så må det nu retfær-
digvis siges, at vore arbejdsforhold i dag er
lang, langt bedre. Noget af det hyggelige for-
svinder trods alt, når jeg tænker på de første
fem-seks år, hvor vi foretog statusoptælling
nytårsnat fra kl. 18 til nytårsmorgen kl. 8 og
derpå hver aften til kl. 24 i de næste 14 dage.
Det samme gentog sig omkring 1. juli. Og en
stor del af påsken gik med at skure gulve og
trapper og fernisere dem. Nej, vi har det
bedre i 1978.
Når pensionist-tilværelsen nu starter, glæder
jeg mig over, at jeg har mit sommerhus 25 km
syd for Arhus, hvor min kone og jeg vil være
hele sommeren og blandt andet få besøg af
børnebørnene på 1V2 og 4 år.
Der bliver også mere tid til den hobby, jeg har
dyrket siden 1934. Det er svæveflyvning. Jeg
var dengang med til at starte Silkeborg Fly-
veklub, hvor jeg stadig fungerer som instruk-
tør. Når jeg så svæver hen over Silkeborg-eg-
nen og ser ned på det sted, hvor jeg startede
for 50 år siden, vil der nok gå mange venlige
tanker til de mange Philips-kolleger, jeg sæt-
ter pris på, og som har været med til at give
mit livet rigt indhold, slutter O. G. Christian-
sen. Bj.



DE sA pA: Et veloplagt publikum på 350 radioforhandlere og deres medarbejdere overværede premieren
på "Philips Lyd og Billede 197B" i Håndværkerforeningen i København.

PHILIPS LYD OG BILLEDE 1978
Philips Radio præsenterer det nye og omfattende radio- og
video-program ved en række forhandlermøder rundt i landet i
maj måned
Maj bliver en travl måned for mange medar-
bejdere i Philips Radio. De skal nemlig rejse
land og rige rundt, for at præsentere audio-
og video-produkter under temaet "Philips
Lyd og Billede 1978". Det sker ved en række
møder, hvortil radiofaghandlerne og deres
personale er inviteret. Philips regner med, at
mere end 3.000 mennesker har deltaget i
disse møder når rundrejsen er slut.

DE OPTRADTE: Grethe Mogensen, Allan Frede-
riksen, Poul Erik Bech og Kaj Løvring bød radio-
faghandelen velkommen med fællessang, der op-
fordrede publikum til at hilse på hinanden og Phi-
lips.

DE STYREDE: Bag scenen var der travlhed. Her
tog Helge Svendsim og Ejvind Pedersen sig af
teknikken.

»Phillps Lyd og Billede 1978" havde premiere
i Håndværkerforeningen i København den 24.
april, hvor et veloplagt publikum fik en saglig
introduktion til de mange nye Phi tips-pro-
dukter. Den blev leveret af Allan Frederiksen
og Poul Erik Bech fra Sales Promotion afde-
lingen. De mere underholdende indslag sør-
gede Grethe Mogensen og Kaj Løvring for.
I forbindelse med mødet var der opbygget en
udstilling med de nye produkter. Og det kan
nok være, at gæsterne benyttede sig af lejlig-
heden til at skrue på knapperne på de nye
Hi-Fi anlæg, som her blev vist for radio-fag-
handelen for første gang. Interessen for de
nye farve-TV-apparater var ikke mindre. Det
var første gang, at de besøgende kunne stifte
bekendtskab med verdens første farve-TV'
med Hi-Fi lydgengivelse.
Dagen efter var interessen for Philips-nyhe-
derne mindst lige så stor. Da fik dag- og fag-
pressen mulighed for at stifte bekendtskab
med de nye produkter.

PHILIPS FØRST MED
HI-FI LVD I TV
Svensk udvikling, men med dansk
hjælp

Lydgengivelse i TV har aldrig været på højde
med den, vi kender fra radioen." Men nu sker
der noget. Udviklingslaboratoriet på vor
svenske TV-fabrik har fremstillet et nyt fjern-
syn, der er en revolution på TV-området: Ver-
dens første TV-apparat med Hi-Fi lydgengi-
velse.
Når lyden i fjernsynet ikke hidtil har været så
god, skyldes det bl.a., at lyd- og billedinfor-
mationerne blandes til et signal på Tv-stati-
onerne for først at blive skilt igen i TV-appara-
tet hjemme i stuen. Denne adskillelse har ikke
været fuldkommen. Men det er den altså nu
på de nye Philips apparater. Det skyldes en
nyudviklet detektor, som er i stand til at ad-
skille de to signaler 100%.
Men et bedre signal gør det ikke alene. Derfor
er de nye fjernsyn også forsynet med for-
stærkerog højttaler i Hi-Fi kvalitet. Resultatet
er en fantastisk god lydgengivelse. Eller sagt
på en anden måde: »Det er bare kakao for
ørerne" som en tekniker i Philips Radio udtal-
te.
Nok er det en svensk udvikling, men sven-
skerne skal ikke have hele æren, for de har
fået en hjælpende hånd fra Danmark. Philips
Elektronik Industri har nemlig leveret det må-
leapparatur, der har været nødvendigt for at
udvikle og producere verdens første TV med
Hi-Fi lyd.

De tre ting, der giver Hi-Fi lyd i de nye fjernsyn
vises her af Anders Ekstrom: Forstærkeren (til
venstre), detektoren og højttaleren, som er monte-
ret i et specielt basrefleks-kabinet.

Fredericiaskolen - Statens skole for tunghøre og døve - blev mandag den 10. april indviet af dronning
Margrethe. Skolens tekniske udstyr omfatter bl.a. et af Danmarks mest avancerede farve-TV-studier
udenfor Danmarks Radio. Det er udstyret med Philips' professionelle studieudstyr, Video BO. Men der
skal også produceres underholdningsprogrammer såsom legestue for døve børn. Det er leveret af
Afdeling for Audio-Visuelle Systemer, som også har leveret samtaleanlægget.
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Formanden for Kvindernes Klub, Gerda Frederik-
sen (til højre) blevgenvalgt som tillidsmand for MK
1 ved generalforsamlingen. Hun er her i kanalvæl-
gerproduktionen i snak med de to nyvalgte tillids-
mænd Gerda Frandsen (MK 2) og - til venstre -
Kate Krog (PIT).

TO NYE TILLIDSMÆND I
JENAGADE-FABRIKKEN
170 deltagere i generalforsamlin-
gen i Kvindernes Klub
Kvindernes Klub i Jenagade holdt sin årlige
generalforsamling den 6. april med 170 del-
tagere. Efter formandens indberetning var
der en god og livlig debat. Der blev vedtaget
en udtalelse til Kvi ndeligt Arbejderforbund
om en udvidelse af barselshvileperioden fra
14 til28 uger, og der blev udvist en meget stor
interesse for Philips fremtid og for hvilken
produktion, der skal udføres, når kanalvæl-
geren ikke mere produceres.
Generalforsamlingen genvalgte Gerda Fre-
deriksen som tillidsmand for MK 1. Doris
Ramløse, der har overtaget kiosken efter
Ragna Pileborg, kunne ikke genvælges som
tillidsmand for MK 2 og blev efterfulgt af
Gerda Frandsen. For afdeling PIT nyvalgtes
Kate Krogh.
Som sekretær nyvalgtes Jytte Lotze, da
Conny Hansen ikke ønskede genvalg. Dervar
genvalg af kassereren Klara Aahøj, bestyrel-
sesmedlemmet Molly Lund, suppleanten
Inge Lytzen og revisoren Anna Sarkov.
Også under punktet »eventuelt« var der
mange, der ønskede at deltage i debatten, og
der blev taget mange gode emner op.

MANGE·, P:l~NGE FOR
FIRE GODE IDEER
Mere end 11.000 kroner til tre serviceteknikere og to produk-
tionstekniske medarbejdere

Mange Philips-medarbejdere går rundt med
en masse gode ideer i hovedet til forbedring
af arbejdsforhold, produkter, værktøj o.s.v.
En del af disse ideer når idekassen. andre når
aldrig så langt - og det er da heller ikke alle
ideer, som fremsættes, der kan bruges i prak-
sis.
Tre hvidevareteknikere, ansat rundt om i
landet, havde hver for sig fået ideer, som de
syntes, det var værd at give videre - og det
syntes idekasse-udvalget åbenbart også. For
i begyndelsen af april modtog de store præ-
mier som belønning for deres ideer, ialt næ-
sten 10.000 kroner.
I Odense fik Peter Møller Hansen 4.500 kr. for
at ha' rettet en konstruktionsfejl i opvaske-
maskine AAD 002. Ionbytteren tyngede va-
skekarret ned i den ene side, således attårnet
med spulearmen krængede over - med det
resultat spulearmen satte sig fast på siden af
karret. Ved at flytte en bøjle og indføre en
klods blev ionbytteren understøttet, så fejlen
forsvandt. Denne ændring blev omgående
indført i fabrikationen.
Hans Guldborg fra Philips Service i Holstebro
fik 3.900 kr. for en konstruktion af et beslag,
der sikrer, at varmelegemet ikke falder ud
eller bliver utæt i opvaskemaskinen AAD 004,
hvor vaskekarrets væg havde en konstruk-
tionsfejl. Fejlen er nu rettet i fabrikkens værk-
tøj, og bøjlen har allerede nu forhindret, at
maskiner skulle byttes.
Per Christiansen, Århus blev belønnet med
1.500 kr. for en afprøvningsenhed til kontrol
af elektronikken i vaskemaskinen AWB 127
(808). Med den nye enhed kan man hurtigt se,
om en fejl findes i varmelegemet, motoren,
elektronikenheden, timeren o.s.v., uden at
man behøver at skille hele maskinen ad. I dag
er samtlige servicevogne udstyrede med
denne afprøvningsenhed.

37 LÆRTE OM FREMTID, DER ALLEREDE ER NUTID:
37 Philips-folk var i slutningen af april på skolebænken i Jenagade for at lære om fremtidens lille tekniske
viduner: Microprocessoren. Den er faktisk allerede nutid, idet den indgår i elektronisk måleudstyr, der er
på markedet i dag. Og i de kommende år vil den blive mere og mere almindelig, f.eks. som vaskepro-
gram-kontrol i vaskemaskiner. Selve microprocessoren er ikke større end 4Y2 x 6 millimeter og rummer
100.000 funktioner. Kursets formål var at give deltagerne en introduktion til microprocessoren og dens
brug i måleinstrumenter. Det var arrangeret af Afdeling for Industri og Forskning i samarbejde med
Philips i Holland.

Mandag den 10. april fik Hans Guldborg, Philips
Service Arhus, overrakt en belønning på 1.500 kr.
af værkstedschef P. Afzelius for et forslag iii en
afprøvningsenhed, som samtlige servicevogne nu
er udstyrede med.

Det er ikke bare i provinsen, der skabes lyse
ideer. Det gør Københavnerne også. Bent
Cederkrantz og Tage Ruff fra spoleafdelin-
gen i Philips Elektronik Industri har tilsam-
men fået en belønning på 1.500 kr. for en lille
anordning til Kinomat spoleautomaterne BV
4. Den består af en jernplade, som fejer slag-
ger af tinoverfladen, lige inden den emaiIIe-
rede tråd dyppes ned i tinnet. Herved undgår
man, at der dannes slaggeklatter, som tidli-
gere har siddet på spoletrådene til gene ved
montagen af spolerne på printpladerne.
Desuden har et opfinderhold i produktions-
teknisk/elektrisk afdeling fået et kollektivt
gavekort til personalebutikken på 150 kr.

FØRSTE MØDE I
SAMRADSUDVALGET I
PHILIPS LAMPE AIS
Torsdag den 27. april mødtes det nyvalgte
samrådsudvalg i Philips Lampe A/S til sit
første møde.
Der var en meget positiv stemning, og man
fandt frem til de emner, der skal på dagsor-
denen til de følgende møder i udvalget.
Udvalget i Philips Lampe A/S består af Alice
Andersen, Niels Arentzen, P. Bjørnholt, Sv.
Carstensen, Inge Geisshirt, Thomas Hansen,
Søren Høegh, Inge Malmberg, Tommy Ras-
mussen og Elsa Vachal. Medarbejderne i Ar-
hus var ved mødet repræsenteret af Ib Rene
Prebensen og fra Odense af Peter Martin Pe-
tersen. Lærlingenes observatør var Jens Ol-
sen.
Næste møde i udvalget finder sted tirsdag
den 16. maj.



7-tallet
Et par søde kattekillinger trænger til kærlige
hjem om ca. en måned. Henvendelse til Ulf
Korremann,lokal2258.

BEDRIFTVÆRNSØVELSE
FOR PCL
Torsdag den 13. april holdt bedriftværnet på
Centrallageret den årlige uddannelsesøvel-
se. I år var den henlagt til Civilforsvarets skole
i Fløng ved Hedehusene, så man kunne få
lejlighed til at afprøve færdighederne under
realistiske forhold.
Mandskabet tog samlet fra PCL i bus, og al-
drig så snart varvi ankommet til skolen, før alt
personel var igang med slangeudrulning og
klargøring af sprøjter. Og inden vi fik set os
om, var ilden slukket, så vi måtte starte forfra
igen.
Vi fik arbejdet med materiellet under så virke-
'lighedstro forhold, som man har mulighed
for at skabe under iagttagelse af den for-
nødne sikkerhed.
Ved den efterfølgende kritik blev der uddelt
megen ros til mandskabet, så vi kan være
sikre på, at opstår der eventuelt brand på
lageret, så skal den nok blive imødegået med
en meget energisk indsats. Vilh. Nygård

Mandskabet i gang med slukningsarbejdet. Det er
fra venstre Inga Stie, J. Haslund, Arne Kofod, C. W.
Nielsen, P. Webstrup og J. Martinusen.

SOL OVER SURIKATTENE I ZOO: For nogen tid
siden var elefanten Diana fotomodel for Philips. Til
gengæld skulle Zoologisk Have ha' en gave. Efter
at have spekuleret lidt over sagen, fandt direktør
Dyhrberg ud af, at det man allermest ønskede sig,
var et solarium til de små surikatte. I naturen op-
holder de sig på tørre buskstepper i Sydafrika, så
de fryser geva Idigt i vort klima, hvis de ikke har
konstant varme. Nu er problemet løst: Surikattene
hygger sig i samlet flok under de infrarøde stråler
fra solariet.

SPORTEN SPORTEN

Et glimt fra lørdagens kampe. Her er modstan-
derne holdet fra Lynge. Kampen endte med et
nederlag til Philips-holdet på 12-10.

HANDBOLDHOLDET TIL
LANDSSTÆVNEIOLLERUP
Højt humør og masser af optimisme prægede
Philips' håndboldhold, da det mødtes den 1.
april kl. 7.30 under uret på Hovedbanen.
Efter at være blevet københavnsmestre i
KFIU's håndboldturnering, skulle der nu
kæmpes for unionen på Ollerup Idrætshøj-
skole om landsmesterskabet. Sidste år lyk-
kedes det holdet at komme i finalen, men det
tabte denne til Alborg.
På turen over Sjælland blev programmet for
turneringen ivrigt studeret - og optimismen
blev endnu større. Der skulle spilles to kampe
i løbet af lørdagen og en om søndagen. Hol-
dene, der skulle kæmpes imod, skulle man
nok ••ordne«.
Så let gik det nu ikke. KI. 14.30 blev den første
kamp spillet mod Arhus, og allerede her fik
Philips konkurrence. Begge hold spillede en
dårlig kamp og brændte en del mål. Ved halv-
leg stod det &-6, og kampen endte uafgjort
11-11.
Holdets træner, Oskar, talte dunder til holdet,
••nu havde de bare at ta' sig sammen i den
næste kamp, der skulle spilles«. Modstan-
derne var denne gang Lynge-Uggerløse.
Også i denne kamp mødte Philips modstand
fra starten. Modstanderne var meget hu rtige,
og der blev spillet hårdt på begge sider. Phi-
lips førte 6-5 ved pausen, men måtte alligevel
se sig slået med 12-10. Om søndagen gik det
endnu dårligere, denne kamp, som blev spil-
let mod Viking, Rønne, fik slutfacit 13-9 til
modstanderne.
Men trods nederlaget i turneringen var hu-
møret alligevel i top, da holdet søndag aften
vendte tilbage til København. Det havde væ-
ret en sjov tu r uanset resultatet.

BORDTENNISSPILLERE
TIL LANDSMESTERSKABER
Som afslutning på en sæson med fine resul-
tater drog fire bordtennisspillere fra Philips
til Haderslev den 18. marts for at deltage i
DDSG og l's landsmesterskab. Karin Ras-
mussen, Benny Frederiksen, Søren Backer
og Ove Sørensen formåede at gøre sig pænt
gældende i konkurrence med flere hundrede
spillere fra hele landet. De deltog tilsammen i

ni torskeltiqe rækker (single, double og mix),
og scorede ialtto sølv- og en bronzemedalje.
Ved Idrætsforeningens generalforsamling
blev det afsløret, at bordtennis er på pro-
grammet ved næste års nordiske sports-
stævne i Stockholm. Den kommende sæson
vil derfor indeholde en del aktiviteter, der ta'r
sigte på udtagelsen af et bordtennis hold be-
stående af to damer og to herrer. Alle, der har
lyst til at deltage i disse eller andre bordten-
nisaktiviteter, er velkomne til at kontakte un-
dertegnede på tlf. 34 66 33, lokal 42.

Ove Sørensen

ORIENTERING
Ved nordisk sportsstævne i Sverige i 1979
skal vi som bekendt deltage med fire damer i
orienteringsløb. Efter sommerferien tager
orienteringsafdelingen fat på fortræningen
og udtagelsesløbene. Men hvis der er damer
- eller herrer - som allerede nu vil ud at løbe
orienteringsløb, så er der muligheder i om-
egnen af København hver eneste weekend.
Nærmere oplysninger hos Ove Sørensen,
Phil ips Data Systemer 346633, eller hos
Kjeld Moselund, 572222, lok. 2443.

Kjeld Mose'lund

MESTRE I BRIDGE
Bridgeafdelingen har haft en hyggelig og god
sæson. I alt har48 spillere deltaget i turnerin-
ger og spilleaftener hos Philips.
I år blevet nyt par Philips-mestre i bridge
nemlig G. Rummelhoff og O. R. Thomsen -
måske fremtidens topscorere! Nummer to
blev T. Budtz og P. Jarlskov. I B-rækken vandt
F. og U. Gall og T. og L. Rasmussen blev
nummer to i rækken. C-rækken blev vundet
af G. Abrahamsen og B. Olsen og anden
pladsen blev besat af I. Stie og Jørgen Dahm.
I holdturneringen i A-rækken vandt C. og D.
Barkhus samt M. og K. Olsen mesterskabet
fulgt af E. og B. Henriksen og T. og E. Budtz
på anden pladsen .
Phil ips er igen i år vært for den store sommer-
turnering, og datoerne for afviklingen ligger
fast: 31. maj, 14. juni, 28. juni samt 2., 16. og
30. august vil der bliver spillet i kantinen i
Jenagade. Interesserede kan tilmelde sig hos
P. Laudrup senest den 12. maj.

Kurt Olsen
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