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Der er smukt på [æreerne. Her er det udsigten til Myggenæs.

Færøerne ind iTV-alderen
Når Færøerne om kort tid træder ind i
TV-alderen er det et historisk øjeblik. På
flere måder. Færøerne får først og frem-
mest del i de glæder, andre vestlige lande i
en årrække har haft gennem TV-apparatet.
Desuden betyder det et spring ind i den ny
teknologi.

Færøerne slipper for en række mellem-
stadier i udviklingen, som andre lande har
været gennem. For eksempel er der med
det samme farve-TV, og der mulighed for

at bruge TV-båndoptager.
Fire medarbejdere i Philips Radio har

været på Færøerne og præsenteret de pro-
dukter, vi har at tilbyde. Dels for forhand-
lerne, dels på en publikums-udstilling, der
samlede 1000.

Det blev nogle travle dage for Philips-
folkene, men den færøske forhandler,
Marstein, fik dog lejlighed til at vise dem
noget af den smukke natur. Læs mere om
turen på side 6.

Philips Fond
støtter
forskningen
Philips Fond af 1958 har gennem årene
udbetalt mere end 2 millioner kr. til støtte
for forskning på tekniske og økonomiske
områder herhjemme. I år er der bevilget
135.000 kr. En del af pengene, 25.000 kr.,
gik til Danmarks tekniske Højskole, hvor
der forskes i nye kommunikationsmetoder:
Røret i forgrunden er omviklet med en 1
km lang, hårtynd glasfiber, som lys kan
passere igennem. Signalet, der kommer
ud, undersøges her af lektor, dr. techn.
Palle Jeppesen. .

.Hvad
mon det

ender med
Smag og farver kan ikke disku-
teres, må det ofte erfares. Det
er ikke desto mindre sket den
seneste måned hos Philips, hvor
beslutningen om farven på den
ny facade endnu ikke er truffet.

Medarbejderne har haft lejlig-
hed til at gætte med, for prøve-
facaden i Industrigården har den
forløbne måned været udsat for
adskillige nuancer i grønt og
beige. Væddemål er indgået,
men den endelige afgørelse er
endnu ikke faldet.

Håndværkerne er i øvrigt alle-
rede gået i gang. De har et par
uger haft travlt med at opmåle
Industrigårdens facader og yder-
væggene indvendigt i bygnin-
gen.

Valget af facade-farven bliver ikke
tilfældigt. Mange overvejelser ligger
bag.
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Kebekortet IiI personalet skal [remover gælde 10 år, IiI gengæld bliver rabauerne sterre.

Personalesalgets dilemma:
Modstridende interesser
Salg af forbrugsgoder til et firmas perso-
nale vil altid være forbundet med proble-
rner.

En mængde modstridende interesser
skal tilgodeses og respekteres.

Spørger man en detailhandler om rime-
ligheden i at sælge firmaets produkter med
rabat til personale, vil svaret næsten altid
være negativt. Går man imidlertid ved-
kommende lidt »på klingen« vil han allige-
vel mene, at det må være rimeligt at et
personale har adgang til at erhverve sig
produkterne - han giver jo selv sit perso-
nale en sådan fordel.

Man kan altså konkludere, at der er
forståelse for, at køb af firmaets produkter
er et både rimeligt og helt naturligt gode.

Forståelsen hos detailhandlerne forud-
sætter imidlertid, at personalesalget fore-
går efter klare, rimelige og retfærdige reg-
ler.

Firmaet er naturligvis interesseret i at
tage mest muligt hensyn til de forhandlere,
der trods alt er forudsætningen for, at
firmaet kan eksistere, og personalet må
ligeledes være interesseret, for at bevare
vores firma som en arbejdsplads.

På den anden side er firmaet også inter-
esseret i, at personalet befinder sig godt,
bl.a. ved at have nogle goder, deriblandt
fordel ved at kunne købe produkterne.

Firmaet har jo også en vidtstrakt inter-
esse i, at firmaets personale - alle som een -
er gode ambassadører for firmaet.

Det må være rimeligt, at den rabat man
som personale kan opnå, indeholder en art
betaling for »arnbassadør-virksomheden«.

Dette hverv må derfor tillægges stor
betydning - så der er altså ikke kun tale om

et gode, men også om en forpligtelse for
den enkelte, til at være en positiv »ambas-
sadør« ved at fremhæve, og med begej-
string anbefale venner og bekendte at købe
Philips, når de næste gang skal ind til den
lokale radioforhandler.

Firmaet har altså to modstridende inter-
esser at tilgodese, og personalet har faktisk
hele tre - nemlig den personlige interesse i
at købe fordelagtigt, og de to andre, der er
identiske med firmaets interesser - idet de
sikrer selskabets eksistens og at arbejds-
pladserne bevares.

Hvad gøres der for at
tilgodese interesserne?
For ca. l år siden blev der nedsat et udvalg
af firmarepræsentanter og repræsentanter
for hele personalet. Formålet med udval-
get var at få kulegravet de mange proble-
mer, som nogle følte der var, og få drøftet
tingene rigtigt igennem, således, at alle
interesser, ønsker og krav kunne imøde-
kommes mest muligt.

Oprindeligt var det et midlertidigt ud-
valg på 10 medlemmer, men nu er der
oprettet et permanent udvalg, som til sta-
dighed skal arbejde med problemerne om-
kring personalesalget. Udvalget repræsen-
terer stort set hele vort selskab og består af
følgende:
Poul-E. Bech (Philips Radio A/S), Jytte
Børtern (Philips, Jylland), Svend Loft (Fa-
brikken, Jenagade), Hans H. Olsen (Fir-
maets repræsentant) og Sigurd Schou.

Såfremt man har klager, ønsker eller
ideer, kan man trygt henvende sig til en af
disse fem personer - og udvalget vil så
behandle sagen.

Hvordan er reglerne
Firmaets ledelse og udvalget er blevet
enige om reglerne for personalesalg. Detal-
jer vedrørende personalesalg kan oplyses
af personalekontorer / sekretariater / kon-
taktpersoner, eller man kan se i afdelin-
gens organisationshåndbog, men et par
vigtige generelle retningslinier skal nævnes
her:

Hvem kan købe?
Udover de bestemmelser, der er beskrevet
i organisationshåndbogen m.h.t. ancienni-
tet, skal det understreges, at det kun er
personalet (og ingen andre) der kan købe,
og kun til eget brug, hvilket vil sige til brug
i familien.

Hvor meget kan købes?
For at tilgodese alle interesser, må det være
rimeligt at man kan købe en ting af hver art
i løbet af en 2-årig periode.

(Dette er nyt - og nuværende købskort
gælder altså til udgangen af 1980).

Hvor ser man varerne?
Når man køber i firmaet, er det nødvendigt
at gøre det klart for enhver, at fremvisning
og demonstration foregår i lokalet, hvor
personalesalget finder sted - her er der
opsat (og tilsluttet) varer.

Det er direkte uanstændigt at gå ind i en
detailforretning og få demonstrationer og
oplysninger.

Desværre har vi hørt om flere tilfælde,
hvor Philips-personel efter endt demon-
stration hos en forhandler, med stolthed i
stemmen sagde: »Tak for hjælpen, men jeg
er ansat hos Philips, og køber selvfølgelig
der«. Det kan vi ikke være bekendt - vel?

Kan man invitere nogle med,
når man køber?
Principielt gælder det, at det kun er den,



der er ansat - der må komme, men køb af
fjernsyn, radio, vaskemaskine og andre
større ting betinger ofte, at ægtefællen er
med, og det vil også kunne accepteres.
Desværre har man i den senere tid set
personer omgivet af op til 8-10 andre,
formodentlig onkler, tanter, venner eller
bekendte. - Det vil naturligvis ikke blive
accepteret.

Det er altså vigtigt, at når man benytter
sig af muligheden for at købe i firmaet,
foregår alt, der har med købet at gøre i
firmaet, det gælder brochurer, demonstra-
tioner, betjeningsvejledning m. v.

Andre praktiske oplysninger j ~

På købskortet er der i forbindelse med
åbnings tiderne anfø1i 'forkeYteidatoer. Der
skal stå:

1/4-24/8 og 25/8-31/3
Købskortet skal altid medbringes og frem-
vises - og man har pligt til at sørge for, at
der bliver klippet hul, hvis man køber
kvotevarer.

Den første torsdag i måneden er der
mulighed for at købe udover den normale
åbningstid, idet der i perioden 1/4-24/8 er
åbent til kl. 17.30, og i perioden 25/8-31/3
til kl. 18.00. - Denne service er først og

fremmest tiltænkt de medarbejdere, der
arbejder uden for Amager.

Endelig skal vi appellere til medarbej-
derne om kun at ringe i telefontiden, som
er angivet på kortet.

Til orientering kan sluttelig nævnes, at
der i fremtiden vil blive bedre demonstra-
tionsfaciliteter , ligesom det vil blive til-
stræbt, at gøre udvalget af bånd og plader
større, og dermed mere interessant.

Det er vort håb, at vi alle kan få noget
fornuftigt ud af dette personalegode på en
sådan måde, at alle interessegrupper bliver
positive.

ED B-afdelingen får ny
datamaskine
EDB-afdelingen på Industrigården tager
sig af mange forskellige arbejdsopgaver,
lige fra styring af lager og ekspeditioner til
bogholderi, registrering m.m. I øjeblikket
klares opgaverne af to Philips datamaski-
ner, P1200, som blev installeret i 1971 og
1972. De står nu for udskiftning, og lede-
ren af Organisation og EDB, K. Skaarup,
fortæller her om planerne:

Da Philips ikke længere laver de store
datamaskiner, har vi længe vidst, at vi
skulle have en maskine af et andet fabri-
kat. Gennem et års tid har det været
meningen, at vi skulle have en IBM data-
maskine fra computercentret i Eindhoven.

Men her i begyndelsen af 1979 er IBM
fremkommet med en ny model- IBM 4341
- som passer bedre til vore formål. Vi har i
forståelse med Eindhoven til hensigt at
anskaffe denne maskine så hurtigt som
muligt.

Hvor tidligt det kan blive ligger endnu
uklart, for IBM kan ikke før i maj give os
besked om leveringstidspunktet. Vi ved, at
det bliver i 1980, men nærmere ved vi
endnu ikke.

Hvad er der så, der er anderledes ved
den ny maskine end dem vi har nu?

For det første er den ny og i ny tekno-
logi. Det betyder med al respekt for dem,
vi har nu, at vi kan klare os med een i
stedet for de nuværende to. Det betyder alt
i alt, at maskinomkostningerne bliver lidt
mindre end nu, selvom den samlede kapa-
citet stiger væsentligt.

Det betyder også, at vi får fordel af de
seneste års tekniske udvikling, der har
betydet, at EDB-anlæg er hurtigere, min-
dre og mere teknisk stabile end det var
tilfældet, da de nuværende anlæg blev byg-
get. Det ny anlægs elforbrug er lille, og det
betyder, at det varmer mindre, så behovet
for køling er mindre end hidtil. Desuden er
følsomheden over for temperaturudsving
ikke nær så stor som hidtil.

Til anlægget vil være knyttet magnetpla-
dehukommelser, som er faste og ikke ud-
skiftelige. Deres kapacitet er så stor, at vi
vil have mulighed for konstant at have alle
data for alle vore systemer liggende umid-
delbart tilgængelige på disse magnetplader
- undtagen data, der. meget sjældent bru-
ges, og som derfor fortsat vil blive gemt på

magnetbånd, der kun fremtages, når disse
data skal benyttes. Det betyder et stort
fremskridt i forhold til i dag, hvor vi har
godt 200 udskiftelige magnetplader , hvoraf
højst 12 kan være monteret på et anlæg ad
gangen.

Fremskridtet består først og fremmest i,
at vi får mulighed for at opstille skærmter-
minaler ude omkring i selskabet. På disse
terminaler kan man kalde de data, EDB
hele tiden har liggende på magnetpla-
derne, og svaret vil vise sig på skærmen få
sekunder senere.

Det er en mulighed, vi tror vi få stor
indflydelse på vor EDB-udvikling i de nær-
meste år.

I den forbindelse bliver det naturligvis
nødvendigt at anlægge nye sikkerhedspro-
cedurer, så der fra en terminal kun er
adgang til bestemte systemers data, eller
eventuelt kun en del af et systems data.

Det er også et fremskridt, at driftsafde-
lingen bliver fri for at skifte magnetpla-
derne ud i dagens løb, efterhånden som de
enkelte systemer køres. Dels undgår man

arbejdet hermed, men man undgår også
samtidig risikoen for at beskadige pla-
derne, og dermed undgås en del tekniske
fejl.

De øvrige maskinenheder , der hører til
anlægget ligner, hvad vi har i dag - dog er
magnetbåndstationerne flere gange hurti-
gere end dem, vi har nu, og man kommer
ikke længere i berøring med magnetbån-
dene når de udskiftes, så også her reduce-
res risikoen for tekniske fejl.

Desværre bliver overgangen fra Philips
data udstyr til IBM ikke noget, der klares i
et snuptag. Det kræver en lang række
omlægninger, der angår hvert enkelt pro-
gram, der køres. Da vore EDB-program-
mer indeholder mere end en million ordrer
til maskinen betyder det, at arbejdet er så
stort, at det beslaglægger kapacitet sva-
rende til hele system afdelingens beman-
ding i et helt år. Arbejdet tænkes af prak-
tiske grunde strakt over hele 1980 og første
halvdel af 1981. Til forberedelserne hører
også ombygninger i maskinstuen for at
gøre klar til det nye anlægs ankomst. En
del af disse omflytninger og ombygninger
er allerede i gang.

Organisation og EDB har med andre ord
en periode foran sig, hvor der sker store
tekniske ændringer, for at vi om et par år
kan være stillet således, at der kan ske
væsentlige udvidelser af den service, det er
muligt at give til brugerne af EDB i Philips.

Store tekniske ændringer er på vej i Organisation og ED B



To dage fyldt med indtryk ,:-:~'~
Tårnby-elever på arbejde
9. d fra Tårnby skole var 26. og 27. marts i
erhvervspraktik hos Philips. Den første
dag deltog eleverne i arbejdet i forskellige
afdelinger, mens den sidste og var afsat til
at interviewe nogle ansatte, fordøje ind-
tryk og til at se show i foredragssalen.

Eleverne fortæller den følgende artikel
om deres indtryk fra besøget hos Philips.

Henrik begyndte praktikperioden på
centrallageret, hvor han først var i kørsels-
afdelingen:

Jeg fik lov til at læsse varer på en af
bilerne, og da vi var færdige med det, drak
vi kaffe. Nu fik jeg at vide, hvor de forskel-
lige folk kørte hen og afleverede deres
pakker.

I serviceafdelingen fik jeg lov til at finde
de forskellige pakker på hylderne. Jeg fik
også lov til at pakke vognen, og så fik jeg
noget at vide om EDB-anlægget. Ordrer
fra Jenagade kommer gennem EDB, og
det tager 20 minutter at køre det ind. Der
er 124 ansatte på centrallageret.

Efter frokost kom jeg ind på kompo-
nentlageret, der næsten er det samme som
Serviceafdelingen, der er bare mindre ting.
Her gik jeg selvstændigt rundt og fandt de
forskellige ting, som kunderne bestilte.

Jeg synes, opholdet var godt, de ansatte
var meget flinke. Der var en lille smule
støj, men det var ikke ret meget, og der var
plads nok. De ansatte havde et godt for-
hold til hinanden, og der var også en god
kantine.

Jeg syntes faktisk, det var sjovt
Mitzi var sammen med Annette P. på
fabrikken iJenagade:

- Vi blev modtaget af værkfører Hels-
feldt, der fortalte os, hvad vi skulle arbejde
med, og bagefter viste han os det. Derefter
fulgte han os til det sted, hvor vi skulle
begynde. Annette P. kom til at stå ved et
loddebad, og jeg var montør.

Kl. 10.55 ringede klokken til spisning, og
hele salen gik i kantinen. Kl. 11.30 sad vi
på vores pladser igen. Annette og jeg
byttede pladser, sådan at jeg kom til lodde-
badet og Annette til montørarbejdet. Kl.
14.30 spurgte Annette om vi ikke skulle
bytte. Jeg var så montør en halv time,
indtil vi stoppede arbejdet, fordi lodde-
bads-damen skulle gøre sin maskine ren.

Mitzi sammenfatter sine indtryk således:
Da jeg kom ind i salen, hvor vi skulle
arbejde, synes jeg, at det så hårdt ud. Da
jeg først sad inde ved bordet, syntes jeg
ikke, det var så hårdt. Jeg syntes faktisk,
det var sjovt, fordi man sad i venlige
omgivelser. Hvis jeg skulle sidde der otte
timer hver dag i årevis, ville jeg jo nok
have fået lidt ondt i ryggen.

En masse dimser
Sanne var sammen med Jan på armatur-
fabrikken på Bredskiftevej:

Vi blev vist rundt på fabrikken, og der-
næst fik vi anvist vore pladser. Jan var i
malerværkstedet, og jeg skulle sidde på en
montageplads. Vi var tre ved hvert
»bånd«, og kunne bytte rundt, som vi
havde lyst til, så vi ikke lavede det samme
hele tiden.

Vi skulle lave 120 lamper, der skulle
sendes til Norge.

Ved den første dame blev der sat en
masse dimser i en plade, bl.a. ledningshol-
dere og fjedre. Så blev pladen sendt vi-
dere, hvor man forbandt en masse lednin-
ger og satte dem på pladen. Til sidst kørte
den så videre til en, der satte lysrør i,
afprøvede dem, satte låg på og pakkede de
færdige lamper i kasser med tre i hver.

Der var svært at huske alle detaljerne i
begyndelsen, men det blev snart en vane.

Kammeratskabet er godt. De er alle dus
og på fornavn, og nogle af dem var også
sammen uden for arbejdspladsen.

Mit indtryk af arbejdet er, at det må

Direktør H. Bertelsen interviewes af Henrik, Carsten og Jane. Han fortæller om, hvordan
han har fået stillingen, og om, hvad han synes om den.

være meget kedeligt at sidde dag ud og dag
ind og sætte små dimser på en plade, men
jeg er alligevel glad for at have prøvet det.

Og Gitte ventede ...
Gitte var i praktik i Industrigårdens postaf-
deling:

Vi begyndte med at kigge konvolutter
efter for at se, om der var noget glemt. Så
pillede vi frimærkerne af, de går til en
frimærkeklub, de har. Jeg skulle følge Kir-
sten hele dagen.

Da vi havde været ude med post til
medarbejderne, skulle posten sorteres.
Hvis man var heldig, var der nogle konvo-
lutter, hvorpå der skulle sættes navne og
adresse-mærker. Ellers skulle man vente,
til man igen skulle ud med post kl. 10.15.

I frokostpausen købte vi lækker og billig
mad i kantinen. Efter frokost var vi i
Jenagade med post. Efter postturen kl.
15.30 vejede og frankerede vi breve.

Indtryk fra andendagen . . .
Vi delte os i 3 hold og interviewede hen-
holdsvis direktør Bertelsen, en sekretær og
en dame fra fabrikken. En time senere
mødtes vi i show-rummet, og Louise star-
tede rundvisningen. Først var vi oppe i
salgsafdelingen, hvor forskellige Philips in-
strumenter var udstillede: Føntørrer, væk-
keure, barbermaskiner og lignende. Der-
efter var vi inde på en anden salgsafdeling,
hvor der var fjernsyn, pladespillere og
båndoptagere.

Kl. 11 var vi inviteret til kaffe hos fælles-

Vi fra 9. d, der har været iJenagade,
på Bredskiftevej. og på centrallageret
iGlostrup, retter hermed en tak til de
ansatte på Philips, som prøvede på at
gøre dagene så spændende og inter-
essante som muligt. Det lykkedes.

Hilsen fra 9.d

MERE HÆDER: Jan Henning Simonsen,
der vandt en af førstepræmierne i Philips'
konkurrence for unge forskere og opfin-
dere, er blevet hædret af Djurslands Er-
hvervsråd for sin indsats. Erhvervsrådet
overrakte ham udstyr til en el-boremaskine
og lykønskede med resultatet.



tillidsmanden Svend Loft, og mens vi slub-
rede det i os, fortalte han om sin funktion.
Vi så også et bibliotek, som var tilknyttet
Philips.

Vi fortsatte ovre på fabrikken, hvor vi,
som havde været der den foregående dag,
fortalte de andre, hvad vi havde lavet.

På Philips har de også en fysioterapeut,
som vi havde en samtale med.

Nu var alle sultne. På vej til frokost var
vi inde i udviklingslaboratoriet, hvor
Lykke havde været. Vi fik derefter en
lækker frokost og fik hvilet fødderne.

Næste punkt var fotograferingen. KJ. 13
kom en fotograf, og et par stykker gik med
ham op til direktøren og tog et billede. Vi
arbejdede lidt med vore interviews i show-
rummet, hvor endnu et billede blev taget.

Så kom det længe ventede show. Vi så
Marx Brothers og Claus Ryskjær på video,
hvorefter vi hørte et overdådigt bånd.

Nu vidste vi næsten alt om Philips - og så
gik turen hjem.

2. dag var meget spændende, der skete
en hel del, man kedede sig ihvertfald ikke. Dagens interviews bearbejdes af Peter, Jonna, Rie, Mitzi, Louise og Lone.

Hjemmecomputer til leg og undervisningsbrug
Philips Service har introduceret Videopac
Computer G 7000 på det danske marked.
Computeren kan bruges af børn og voksne
i alle aldre. Den kan stille regneopgaver,
hjælpe med indlæring af grundlæggende
computerprogrammering, og den kan bru-
ges som legetøj.

Valget af forskellige øvelser og legepro-
grammer sker gennem en række forud-pro-
grammerede kassetter (kaldet Videopacs),
der sættes ind i apparatet.

En række opgaver gør det muligt for
børn at lære og gennemføre regneøvelser
som at lægge sammen, gange osv., ved at
indskrive svarene til de spørgsmål, der
vises på skærmen. En serie rigtige svar
bliver belønnet med en lille melodi. Com-
puteren giver selv det rigtige svar efter to
forsøg. Øvelsernes sværhedsgrad kan til-
passes barnets alder og standpunkt.

En anden kassette gør det muligt for
studerende at udvikle og skrive deres egne
programmer på op til 100 programtrin, ved
hjælp af en detaljeret instruktionsbog på
engelsk. Denne specielle mulighed er især
værdifuld, når man med sig selv skal lære
de grundlæggende principper for at ar-
bejde med computere og for at program-
mere.

Men Videopac Computeren er også alle
tiders legetøj. Den kan blandt andet spille
basketbal, rugby, blackjack (et kortspil),
racerløb og ordgætteleg. Spilletiden vises
på TV-skærmen, og to separate fjernbetje-
ningsenheder gør det muligt for spillerne at
bevæge de livagtige figurer på skærmen,
skyde osv. Ligesom ved regneøvelserne
kan der vælges forskellige grader af svær-
hed, sådan at det passer til spillerens fær-
digheder.

Pia fra postafdelingen viser, hvordan hjemmecomputeren fungerer.

Allerede nu kan der fås 11 forskellige
Videopacs (programmer). Det er planlagt
at udvide udvalget med regelsmæssige mel-
lemrum, sådan at mulighederne med ma-
skinen øges. Det er faktisk kun fantasien,
der sætter grænserne for anvendelsesmulig-
hederne.

Video pac Computeren fylder ikke mere
end en transportabel skrivemaskine. Prisen
er ca. 1700 kr. klar til brug, incl. to Video-
pacs. Ny programmer koster lige godt 100
kr. pr. Videopac.

Medarbejdere stod ikø
hos uddannelses-
afdelingen
Birte Othmar oplevede en kø af medarbej-
dere, da indholdet af det ny cirkulære om
studiegodtgørelse blev kendt. I løbet af
rekordtid meldte godt 30 merkonom-stu-
derende sig for at nyde godt afordningen.

Efter den gamle ordning blev der udbe-
talt eksamensbelønning, efter at uddannel-
sen var afsluttet. Denne ordning er ændret,
sådan at Philips dækker tilmeldings- og
undervisningsgebyrer i takt med at de for-
falder til betaling. Virksomheden dækker
desuden bogudgifterne løbende.

De generelle regler gælder følgende kur-
ser: Købmandsskolens afdeling for enkelt
fagsundervisning, EDB-skolen (datanom
og EDB-assistent), Specialskolernes linie-
fag (merkonom-studiet) og suppleringsfag.
Desuden sproglige studier (korrespondent)
og økonomiske studier (HD) på Handels-
højskolen, VF-skolen og andre.
yderligere oplysninger om studiegodt -

gøreisen kan findes i cirkulæret, der har nr.
2.31.01, eller ved henvendelse til Birte
Othmar, lokal 2228.



Philips-farver på Færøerne

TV-udstillingen var arrangeret i samarbejde med Philips-forhandleren på Færøerne: Brdr.
Marstein. der også viste Øerne frem for Philips-folkene

Fire Philips-medarbejdere har været på
Færøerne for at vise, hvad vi kan tilbyde
inden for TV-apparater, TV-båndoptagere
og den ny Videopac Computer. Poul-Erik
Bech var med på turen og fortæller her om
sine indtryk.

Indbyggerne i det sydlige Danmark har
nu været i stand til at se TV i mere end 25
år og har vel derfor vanskeligt ved at
forstå, at vore landsmænd i den nordlige
Atlant ikke har haft den fornøjelse før nu.

En idealistisk færing mener, at tiden nu
er inde til at lade de naturskønne øers
befolkning komme ind i TV-kiggeriets ver-
den.

Studerer man det færøske samfund lidt
nøjere, kan det såmænd undre, at der
endnu ikke er TV, for levestandarden er
usædvanlig høj. Der er lige så mange biler
pr: indbygger som i Danmark, selvom der
ikke er så mange veje endnu. Lønningerne
er lidt højere, leveomkostningerne lavere -
specielt er madvarer utroligt billige. En
almindelig momsbelastet og brandskattet
dansker vil opfatte Færøerne som et slaraf-
fenland, hvis man kigger på priser i en
slagterforretning. Arbejdsløsheden er lig
nul- og så har de jo naturen ganske gratis.

Men de har altså ikke TV - den officielle
sender vil først blive etableret om et par år,
så indtil da må man klare sig med en
midlertidig sender, som bemeldte færing
har taget initiativ til at få opsat. Allerede
nu sidder der, på et af de få højhuse, der
findes på øerne, en lille midlertidig sender,
der i maj afløses af en anden midlertidig
sender (med 50 gange så stor senderstyrke)
som skal sidde, indtil den officielle kom-
mer i gang i 1982-83.

Senderens rækkevidde er beskeden, idet
det kun bliver Thorshavn og omegn, der vil
få glæde af den. Imidlertid betyder det, at
mere end en tredjedel af den samlede
befolkning på ca. 40.000 vil have mulighed
for at få dette horisontudvidende, belæ-
rende og underholdende medie ind i deres
stuer.

Philips var naturligvis på pletten, da vi
erfarede, at denne nye, værdifulde del af
færingernes tilværelse så ud til at blive en
realitet.

Et hold Philips-medarbejdere tog af sted

til det høje nord, for at indvie såvel for-
handlere som publikum i brugen af farve-
TV, billedbåndoptagere og Videopac
Computere.

To heldagskurser for forhandlere og to
dages udstilling for publikum blev det til.
Hele 1000 kom for at se, hvad vi havde at
vise. Medbragte videobånd gjorde udstil-
lingen levende, og det kan nok være, at der
blev kigget TV i de dage.

De fire Philips-medarbejdere, Allan
Frederiksen, E. Pedersen, Jørgen Som-
merfeldt og Poul-Erik Bech, fik dog også
tid til at komme på sight-seeing. Hovedfor-
handleren på Færøerne, brødrene Mar-
stein, tog os med på en tur til det nordlige
af Færøerne.

Mange har vel et eller andet indtryk af
øerne. De fleste har set billeder eller
måske fjernsynsudsendelser og dannet sig
et indtryk af, hvad Færøerne er.

Ser man på et atlas, fremgår det tydeligt,
at Færøerne består af et par klipper, der
stikker op af Atlanterhavet. Man har nok
en fornemmelse af, at der er fuglefjelde,
men er de så høje? Vi havde en fornem-
melse af, inden vi tog derop, at vi ved at
placere os på en klippe kunne overse det
hele på en gang. Men det var faktisk noget
helt andet, når man satte sine ben på
stedet. Storslået natur - høje, høje bjerge.
Færøernes højeste bjerg er 882 meter højt-
en stor del af vejene ligner hylder på
bjergsiderne og befinder sig højt over ha-
vets overflade, nogle mere end 600 meter
oppe.

Færøerne har verdens højeste forbjerg,
en lodret klippevæg, der rejser sig 750
meter over havets overflade.

Færøerne er grønne, og selvom sneen;
den største snemængde, de har haft i
mands minde, lå tæt, var det alligevel
muligt at fornemme de enorme græsklædte
bjergskråninger.

Når man flyver til Færøerne starter hele
oplevelsen meget dramatisk. Landingsba-
nen i lufthavnen på Vågø er ikke mere end
1100 meter lang, og kun de specialbyggede
Boing 737 flyer i stand til at lande nogen-
lunde sikkert. Det gælder om at bruge
motorernes bremseeffekt mest muligt og at
aktivere hjulenes bremser så meget som

muligt. Flyet er- fra landingsøjeblikket og
til det står stille næsten usynligt - så meget
støv, vand osv. hvirvles op på grund af den
meget dramatiske landing. Passagerne
klappede spontant, da flyet stod stille kun
75 meter fra afgrunden.

Luften på Færøerne er usandsynlig ren.
Det er vældig befriende at ånde. Den rene
luft medfører, at man kan lufttørre fårekød
og fisk. Ikke alene den rene luft, men også
det faktum, at den er saltholdig gør det
muligt at konservere på denne måde, uden
at madvarerne går i forrådnelse. Skulle
nogen få lyst til ved et besøg på øerne at
spise tørret kød, skærpekød. kan vi anbe-
fale at strø rigelige mængder af salt på - så
smager det helt godt.

Hvad er Færøerne, og hvorledes er de
tilknyttet Danmark? Slår man op i et leksi-
kon står der, at Færøerne er en selvsty-
rende øgruppe inden for det danske rige
beliggende i den nordlige del af Atlanter-
havet på ca. 62° nordlig bredde og 7° vestlig
længde. Ser man tilbage på historien, fin-
der man ud af, at Færøerne efter at have
været på norske hænder fra det 9. århun-
drede i 1380 kom til Danmark sammen
med Norge, og øerne forblev danske efter
1814, da Norge fik sin selvstændighed.
Siden 1948 har man haft selvstyre i inden-
rigspolitiske spørgsmål. Folkekirken, po-
liti, radio og luftfart er derimod fællesanlig-
gender. Færøerne er ikke medlem af EF og
ønsker det heller ikke.

Man siger deroppe, at den ideelle løs-
ning er, at Danmark forbliver i EF, og at
Færøerne forbliver ude.

Færøerne er også selvstændigt toldom-
råde, og tolden er høj for såkaldte luksus-
varer. Derfor er farve-TV mere end 1000
kr. dyrere end i Danmark. For et år siden
fandt de færøske toldmyndigheder ud af, at
tandbørster og kamme vist ikke hørte
under luksusvarer, og tolden blev nedsat til
13 pct mod 113 pct. Så man vil derfor se
mere velfriserede færinger med blændende
hvide smil - selvom det er svært at holde
krøllerne på plads ret længe ad gangen,
idet det som oftest blæser kraftigt deroppe.

Færøerne er et besøg værd. Det er ikke
nemt at finde mange steder på kloden,
hvor der på så lille et areal gives så mange
storslåede oplevelser. Og nu får beboerne
deroppe endnu flere oplevelser, når de via
TV kan se, hvordan der ser ud i resten af
verden.

Data-personalets
kontingent øges
Personaleforeningen hos Philips Data Sy-
stemer i København besluttede på general-
forsamlingen 25. april at forhøje kontin-
gentet med to kr. til otte kr. fra 1. januar
1980. Desuden blev det vedtaget at lovene
ændres, sådan at regnskabsåret skal følge
kalenderåret. .

Klaus Ebbe sørgede som fungerende for-
mand for beretningen, og han fortalte om
årets aktiviteter, både på den selskabelige
og den faglige front.

Mogens Jeppesen ønskede ikke genvalg,
han afløses i bestyrelsen af Ole N. Chri-
stensen.



SUNDHED OG FACADE: Der var mødt ca. 60 til den medlemsaften. PAP arrangerede
først i april. Carl Hermann orienterede om den ny bekendtgørelse om virksomhedernes
sikkerheds- og sundhedsarbejde, og A. Echart fortalte om sikkerheds- og sundhedsarbejdet
på Industrigårdsområdet. Til mødets tredje indlæg bidrog arkitekt M. Black Petersen med
en orientering om den forestående [acaderenovering,

25 ÅRS JUBILÆUM

Sv. Høj

Mandag den 21. maj: Lagerforvalter Sv.
Høj, Professionel Service. Reception kl.
10:30 i mødelokale 416 på Industrigården.

Udlært
Laila Folke Hansen blev udlært på kontor-
området 30. april.

7-tallet
ØDEGÅRD: i del nordlige Skåne/sydlige
småland søges. Er der nogen som kender
nogen, som har hørt om ... ? Henvendelse
E. Martinus Andersen, lokal 2253.

*NIELS ARENTZEN er blevet valgt til
formand for TL-klubben samt til talsmand
for TL-medlemmerne i Philips Lampe.
Han efterfølger Steen Jensen, der er til-
trådt en stilling som sekretær i Teknisk
Landsforbund.

VETERANER PA SKOVTUR: 70 tidligere Philipsmedarbejdere og »bedre halvdele«,
havde trods det lidt fugtige forårsvejr en god tur til Beaulieu i Klampenborg. Deltagerne
benyttede stedets faciliteter som billard og bowling, og der var sørget for underholdning og
god mad.

PAP FJEREDE FORÅRET: 60-70 medlemmer af PAP havde sat hinanden stævne fredag
4. maj for at holde forårsfest. Det blev en livlig aften med fællessang, taler og flittig dansen
til Jørgens Diskotek.

På pension
2. februar: Specialarbejder Svend Her-
mann, afd. Ejd., Philips Elektronik Indu-
stri A/S, efter 10 års ansættelse.
28. februar: Montrice Ella Ejlertsen, afd.
MK, Philips Elektronik Industri A/S, efter
9 års ansættelse.
9. marts: Ekspedient Henrik Petersen,
Lager, Philips Elektronik Industri A/S,
efter 10 års ansættelse.
30. marts: Montrice Asta Jørgensen, afd.
MK, Philips Elektronik Industri A/S, efter
10 års ansættelse.
17. april: Montrice Grethe Oppenheim,
afd. MK, Philips Elektronik Industri A/S,
efter 23 års ansættelse.
31. maj: Assistent Kristine Andersen, Phi-
lips Radio A/S, efter 25 års ansættelse.
31. maj: Ekspedient Eigil Børge Nielsen,
Philips Centrallager, efter 6 års ansættelse.

Dødsfald
Kontorchef Kay Andersen, personalead-
ministrationen, døde den 9. april efter kort
tids sygdom, 55 år gammel. Kay Andersen
begyndte som piccolo for 39 år siden og var
i mere end 30 år ansat i Pope A/S.



l SPORTEN I
22 danske deltagere
i Nordisk Sportsstævne
I dag, torsdag, rejser 22 aktive sportsfolk
med Preben Laudrup som leder til Stock-
holm for at deltage i Nordisk Sportsstævne,
der afvikles 17.-20. maj.

Deltagerne i håndbold er Robert Jensen,
Jørgen Grå Jensen, Torben Bak Sørensen,
Torben Gylling, Arne Vestergaard, John
Bendixen, Torben Kok Nielsen, Preben
Lundberg, Helge Jeppesen, Frank Jensen
og J ens Munch Christensen.

I badminton deltager Lilli Rasmussen,
Bente Kenneth og Birgitte Hansen.

Orienteringsløb har deltagelse af Kirsten
Hansen, Eva Rasmussen, Anny Juul Za-
cher og Gitte Bjørn Petersen.

Bordtennis-deltagerne er Karin Rasmus-
sen, Else Andersen, Søren Bacher og Jørn
Esmann.

Skifolk forbereder den
næste sæson
Sneen er smeltet, og skisæsonen 1978/79 er
slut. det blev trods det fine skiføre i Dan-
mark til to fornøjelige ture til Sverige ud
over en lærerig instruktører fra Dansk Ski-
forbund.

Skisæsonen 1979/80, skiafdelingens an-
den sæson, begynder allerede om ca. et
halvt år med en kombineret trænings- og
familietur til den første nysne i Norge eller
Sverige. Indtil da vil mange af afdelingens
medlemmer træne flittigt med at forbedre
konditionen ved deltagelse i motionsafde-
lingens program, orienteringsløb eller den
ugentlige forberedelse til Erimitagelebet
1979 i Dyrehaven på lørdage kl. 14.25, fra
den røde fortunport.

Et af sæsonhøjdepunkterne vil blive del-
tagelse i Philips-mesterskaberne i langrend
i Helsingfors i februar 1980. Så derfor:
Mød op i Dyrehaven.

Torben Kjær

Amager Rundt
35 friske Philips cyklister deltager søndag
27. maj i Amager Rundt. Der er i alt
tilmeldt 12.000 cyklister, der skal gennem
en rute på 42 km. Ruten går i år forbi
Philips.

Philips-deltagerne mødes på Industrigår-
den, Prags Boulevard 80 kl. 13.00, og de vil
her få udleveret en Philips-trøje. Omklæd-
ning kan ske på Industrigården. Starten går
kl. 13.51.

Vel mødt og en god tur.
Erling Kjær

Dobbelte bridgemestre 1979
Efter 12 attener med i alt 360 spil og
skiftende placeringer lykkedes det Chri-
stian og Dorthe Barkhuus at blive nr. 1 i
par med Ulla Gall og Grethe Mouritzen
lige efter. I hold vandt de sammen med
Grethe Rummelhoff/Ole Rex Thomsen.

I B-rækken par vandt Frederik og Edith

Jørgen Dahm har netop returneret til Børge Larsen og Knud Leth Rasmussen

Seks hektiske badminton-timer
De 30 deltagere i Philips-mesterskabet i
badminton måtte tilsammen igennem 40
kampe, inden vinderne var fundet. Turne-
ringen varede seks timer og blev gennem-
ført søndag 29. april.

Dagens mest vindende spiller blev Rita
Hansen, Pope, der vandt tre mesterskaber.
I single, i damedouble sammen med Bir-
gitte Hansen og i mixed-double sammen
med Børge Larsen.
I herre-A-rækken vandt Erik Wibrand,

og i B-rækken Jan Christensen. I C-rækken
vandt Søren Christensen.

I herre double vandt Erik Wibrand og
Jørgen Ditlevsen A-rækken, og i B-rækken
Jan Christensen og Lars Sørensen.

Efter kampene var der afdelingsmøde,
hvor Niels Pelle, A. P. Radiotelefon A/S
fortalte om årets aktiviteter. Der var heref-
ter en livlig debat om badmintonafdelin-
gens repræsentation ved Nordisk Sports-
stævne. Debatten mundede ud i, at for-
samlingen opfordrer Idrætsforeningens be-
styrelse til at sende flere badmintonspillere
(specielt herrer) til Nordiske Sportsstæv-
ner. Desuden mente forsamlingen, at en

Bruus, i C-rækken Grethe Brandt/Poul
Mortensen. I B-rækken hold vandt Grethe
og Ingvard Tolstrup, Solveig Esbensen/
Bitten Olsen. I C-rækken vandt Grethe
Brendt og Poul Mortensen/Hanne og John
Stockbridge.

Vintersæsonen sluttede fredag 27. april i
den festligt pyntede kantine med en turne-
ring, der blev kaldt kampen om bord 1.
Her var der præmieoverrækkelse, en læk-
ker kold anretning fra fru Japsens køkken
og en lille svingom.

KFIU holdt onsdag 2. maj den indle-
dende runde af forårsturneringen i Jena-
gade, hvor det lykkedes Grethe Rummel-
hoff/Ole Rex Thomsen og Knud Leth Ras-
mussen/F. Schledermann at komme i fina-
len, der blev holdt på Nesa 16. maj.

30 maj begynder vor årlige sommertur-
nering, der efterhånden er blevet en fast
tradition blandt bridgespillere i køben-
havnske firmaer. Her er deltagerantallet
begrænset til 256 personer.

Kurt Olsen

idrætsgren skal have været aktiv i mindst et
år i alle fire lande, før den kan udvælges til
deltagelse i Nordisk Sportsstævne.

Mødedeltagerne gik ind for at badmin-
tonafdelingen udbygger kontakterne til
kolleger i andre lande, og der blev nævnt
muligheder som Sverige, Holland, Tysk-
land og England.

Niels Pelle blev genvalgt til afdelingsfor-
mand, og spilleudvalget kom til at bestå af
Birgitte Hansen, Jørgen Ditlevsen, Benny
Frederiksen, Søren Høegh og Lars SØren-
sen

Niels Pelle

Kunstforeningen sparer
sammen til jubilæum
De godt 100 deltagere i Philips Kunstfore-
nings medlemsmøde mandag 30. april be-
sluttede at forhøje kontingentet med to kr.
til syv kr. pr. medlem om måneden. Den
ene krone spares op til at fejre foreningens
25 års jubilæum om tre år.

På medlemsmedet blev der bortloddet
de ca. 120 kunstværker, der var købt i årets
løb. Alle valg var genvalg.

Asger Jorn-filmen af Per Kirkeby blev
vist som optakt til generalforsamlingen.

Philips Kunsforening har 457 medlem-
mer.
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