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Dr. Dekker besøger København

Mandag den 5. september indledte Philips-koncernens præsident dr. Wisse Dekker sit to dages
besøg i København i anledning af 50-året for den danske Philips-organisation. Dr. Dekker blev
ledsaget affru Helen Dekker. Der var ikke tid til ret mange pauser i det omfattende
besegeprogram, der startede med en sejltur ombord på skonnerten Mercantic II, hvor
præsidentparret mødte en række danske erhvervsledere. Skibet var ankret op udfor Amalieha-
ven, og på kajen tog direktør J.Hoekman og Philips Harmonie imod hr. og fru Dekker. Til
venstre ses bestyrelsens formand, direktør S. A. Windelin.

Philips Harmonie i Tivoli

Med den festligt oplyste restaurant Nimb som baggrund, underholdt Philips Harmonie den
tæt besatte estrade foran koncerttribunen på -Plænen- i Tivoli fredag den 2. september.
Taktfaste klapsalver fra publikum beviste, at det afvekslende koncertprogram gjorde lykke,
og festligt så det ud med de 100 musikanter klædt i rød gallauniform.
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Nordisk samarbejde vil styrke
vor slagkraft
- siger direktør Jan Hoekman
i samtale om den nye organisation

De nordiske Philips-selskaber har i en
årrække samarbejdet på mange områ-
der og under forskellige former.
Med bistand fra det internationale
koncerncenter har de nordiske selska-
ber diskuteret en yderligere styrkelse
af dette samarbejde med henblik på at
mindske omkostningerne og styrke
vor markedsføring.
Man har derfor besluttet at forsætte
dette samarbejde og truffet aftale om
at danne en formel styregruppe. be-
stående af de administrerende direk-
tører i de nordiske lande: J. W. Brans,
Finland, O. Franzen, Sverige, J. Hoek-
man, og K. Vuursteen, Norge.
Gruppen skal forestå de kommende
undersøgelser, således at man inden
udgangen af 1983 kan fremlægge en
plan for videreudvikling af det nordi-
ske samarbejde inden for markedsfø-
ring, administration/finans samt de
juridiske og skattemæssige områder.

Nordisk koordinator
Denne meddelelse blev udsendt i
augst og er senere fulgt op af oplys-
ningen om, at Elcoma-chefen W.C. J.
van 't Hoff af koncernledelsen er udset
som formand for den nordiske koordi-
nationskomite. der pr. 1.januar får
det fulde ansvar for gennemførelsen af
den ønskede målsætning. Han får
domicil i Stockholm.
- Dansk Philips bliver ikke dermed en
satellit, der dirigeres fra Stockholm,
fortæller direktør J an Hoekman i en
samtale med »Philiskopet-.
- Hele reorganiseringen er baseret på,
at i det land, hvor evner, dygtighed og
præstation findes.der kommer tyng-
devægten af vore aktiviteter til at
ligge. Kun med den undtagelse, at
den samlede nordiske ledelse vil fin-
des i Stockholm (men ikke hos Sven-
ska Philips). Den vil forhåbentlig ikke
kreere et nyt bureaukrati, men bestå
af få, højt specialiserede medarbejdere
- blandt dem for eksempel en financi-
el/administrativ chef og en kollega fra
ISA, den centrale edb-organisation.
En plan for den videre udvikling er i
gang foreløbig i tre grupper: Admini-
stration/finans, edb og juridiske/skat-
temæssige forhold. Heri deltager de
fire landes chefer og med en formand

2

- Det nordiske samarbejde er en både sund
og nyttig tanke, fastslår direktør Jan Hoeh-
man.

fra koncerncentret. Fra Danmark del- .
tager således H. Bertelsen, K. Skaa-
rup og Kirsten Henriksen. Disse grup-
per skal komme med ideer til det
videre forløb.
- Det salgsrnæssige område har vi
ikke taget fat på endnu, siger J.
Hoekman. - Og her tror jeg, det især
vil være de stærkt specialiserede fel-
ter, der vil få størst udbytte i første
omgang. Tag for eksempel elektronmi-
kroskoper, hvor der ikke er tilstræk-
keligt stort marked til at opbygge
ekspertviden i hvert land. Men en
dansker eller svensker f.eks. kan med
godt udbytte stå for aktiviteten i hele
Norden.
I Danmark har vi faktisk allerede et
godt eksempel herpå, idet udstyr til
industriel automation markedsføres
herfra - netop hvor den største viden
er samlet. Det har skabt en klart
stærkere markedsføring.

Beslutningsprocessen
Koordinationskomiteen, der udover
van 't Hoff kommer til at bestå af de
fire landes adm. direktører, beslutter,

hvorledes -besparelserne i Norden skal
gennemføres. Ved siden af denne ko-
mite findes naturligvis fortsat besty-
relserne for de enkelte landes nationa-
le organisationer. - Hvor hurtigt det
hele vil gå, er det naturligvis umuligt
at sige i dag. Men vi gør det hellere
rigtigt end hurtigt, siger J. Hoekman.
- Først vil van 't Hoff orientere sig.
Han har allerede i dag et vist kend-
skab til Norden fra sin tid i -Audio-
og nu sidst som chef for »Elcoma«. Jeg
er sikker på, at han med sine kund-
skaber og sin personlighed bliver en
chef, der vil klare denne opgave på en
udmærket måde.

Den industrielle sektor
Den industrielle sektor vil ikke på
nogen måde blive berørt. Hver enkelt
af fabrikkerne har sit specielle områ-
de både hvad udvikling og produktion
angår, og der foregår en betydende .
eksport fra de fleste. - Der sker ingen
ændring hverken i ledelsen eller i
personalernæssige aspekter på grund
af det nordiske samarbejde, udtaler J.
Hoekman.
- For Norden som helhed kommer vi
til at se en formindskelse af persona-
let, men hvor det kommer til at ske,
vil igen komme an på evner og dygtig-
hed. Der vil foregå et meget nært
samarbejde om disse ændringer, og vi
vil forsøge at finde acceptable løsnin-
ger for såvel medarbejdere som sel-
skabet.
- Der vil naturligvis blive snakket
meget om hele denne ændring, hvor
7.500 mennesker og en omsætning på
godt 7 milliarder kroner bliver koordi-
neret. Vi vil følge op med flere infor-
mationer, så snart der er vigtige em-
ner at berette om. Og medarbejderne
er velkomne til også at stille spørgs-
mål til informationsafdelingen. som
så løbende vil følge op med omtale i
»Philiskopet« .
- Målsætningen er at styrke vor slag-
kraft. Det gør vi, som tidligere nævnt
blandt andet ved at mindske vore
omkostninger, men også ved at bruge
de mange gode ressourcer, vi har her i
Norden, på den mest effektive måde.
En tanke, der både er sund og nyttig,
slutter J. Hoekman.



Den nye nordiske
koordinator
Den nyudnævnte formand for den nor-
diske koordinationskomitå, som Board
of Management har udnævnt, blev
den 55-årige chef for produktdivisio-
nen -Elcoma« i Eindhoven W. C. J.
van 't Hoff.
Han kom til Philips i 1955 og startede
i Domestic Appliances, men kom hur-
tigt efter til RGT (audio og video). I
1962 blev han kommerciel chef hos
Philips i Chile, hvor han tb år senere
udnævntes til administrerende direk-
tør. I 1966 blev han øverste chef for
den indiske Philips-organisation. I
1970 vendte kan tilbage til koncern-
centret som kommerciel direktør for
radio-aktiviteterne i RGT og blev to
år senere chef for hele audio-gruppen.
van 't Hoffblev direktør i Elcoma-
gruppen i 1976 og udnævntes i novem-
ber 1982 til formand for direktionen.
W.C. J. van 't Hoff tiltræder i Norden
pr. 1.januar med domicil i Stockholm.

Direktør Vagn Andersen, B&O, bydes velkominen ombord.

En stormende velkomst
Det første indslag i dr. Dekkers besøg
fandt sted lige efter hr. og fru Dekkers
ankomst. Og det blev på mange måder
en stormende velkomst. Mandag den
5. september om eftermiddagen var
der arrangeret en sejltur på den
pragtfulde tre-mastede skonnert Mer-
eantic II, som lå ankret op ved Amali-
ehaven. For yderligere at understrege
det festlige spillede Philips Harmonie
op på kajen. En lang række kendte
danske erhvervsfolk og andre promi-
nente gæster var inviteret til at møde
Philips-koncernens topchef under af-
slappede former under sejlturen på
det gamle træskib.
Men vejret var ikke lige egnet til

sejlads. Stormen rev i skibets fortøj-
ninger, og regnen styrtede ned, mens
man gik ombord. Men man havde
allieret sig med sagkundskaben.
Blandt gæsterne var nemlig en kon-
treadmiral fra Søværnet, og på trods
af at man droppede den planlagte tur
på Øresund, kom man dog ud at sejle.
Kontreadmiralen mente ikke, at hver-
ken skib eller passagerer ville lide
overlast ved en lille tur i de oprørte
indre farvande i Københavns havn.
Præsident Dekker er selv en ivrig
sejler og kendt med de skandinaviske
farvande og han glædede sig over det
dejlige gamle skib og det uformelle
arrangement, der trods vejret blev en
succes.
På besøgets første dag var der også
arrangeret en sammenkomst, hvor be-
styrelsen og den danske ledergruppe
traf præsidenten, som i sin tale rette-
de en varm tak til samtlige medarbej-
dere i den danske Philips-organisation
for deres indsats, som er medvirkende
til, at koncernledelsen spår mange
gode år for dansk Philips i fremtiden.

Philips58år i Danmark

Philips Harmonie modtager en velfortjent
hyldest af(fra venstre) dr. Dekker, direktør
J. Hoekman, den hollandske ambassadør
H. J. M. van Nispen tot Sevenaer, direktør
Christian Rovsing, direktør A. Jepsen,
Danfoss, kontreadmiral M. E. Michelsen,
Søværnet og telefondirektør P. Ammitzbøll,
.P&T.
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De blæste os et stykke

Der var tæt besat i vinduerne, da Philips Harmonie trak op i gården iført røde
gallauniformer og med en statelig tambourmajor i spidsen.

Nu har vi i månedsvis sukket efter
blot en smule regn, men mon ikke de
allerfleste kan erklære sig enige i, at
det var ærgerligt, at de første dråber
netop faldt, da Philips Harmonie, kon-
cernens 100 mand store amatørband
gjorde klar til at spille for medarbej-
derne på Industrigården fredag den 2.
september. Men måske er vejrguderne
glade for »messingsuppe«, for da orke-
stret kom igang med musikken holdt
det op at dryppe.
Og som de kunne spille. »Sabeldans«,
»Radetzky-march- og andre kendte
numre rungede i gårdrummet på In-
dustrigården, hvor alle vinduer snart
var tæt besat med medarbejdere, der
såvel så som hørte det festlige orke-
ster med en statelig tambourmajor i
spidsen underholde.

Fest i (Jena)gaden
Efter at have underholdt de ansatte
på Industrigården en halv times tid,
marcherede Philips Harmonie til Je-
nagade-fabrikken, hvor musikken på
festligste vis var med til at markere
kantinens og Halsskovbygningens 25
års jubilæum, der pudsigt nok faldt
sammen med orkesterbesøget.
Efter at have spillet for et begejstret
publikum, fik orkesteret et velfortjent
måltid mad. For Randi Andersen og
hendes køkkenpersonale var festen
måske ikke helt så afslappende, som
for alle de mange, der nød den fine
middag med gratis øl. Køkkenperso-
nalet havde simpelt hen så travlt som
aldrig før, dels fordi så mange skulle

Medarbejderne i Jenagade strømmede til, da Philips-orkestret stillede op neden for fabrikken for at bringe en musikalsk hilsen i anledning af
Halsskovbygningens og kantinens 25 års jubilæum. '
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have varm mad, dels fordi »pensionær-
flokken« pludselig blev udvidet med
100 sultne, granvoksne mænd. Men
alt klappede og takket være fællestil-
lidsmand Svend Lofts store indsats
som mundskænk, fik alle også bragt
og åbnet øl og vand.

Hyldest til køkkenet
Det var et mæt og veltilfreds orkester,
der sagde tak for mad, og hvordan
siger en flok spillemænd ordentlig
tak, hvis ikke det skulle være med et
stykke musik?
Randi Andersen og hendes personale
var også de eneste, der ikke havde
haft tid til at nyde det gode orkester,
så da alle var færdige med at spise,
spillede en halv snes orkestermedlem-
mer op inde i kantinen som en særlig
hyldest til køkkenet.
Hr. G. Gazenbeek fra orkesterets le-
delse holdt en kort tale, hvor han
berømmede den gode mad, og Randi
Andersen kvitterede med at takke for
den gode musik.
- Vi har nok aldrig haft så travlt som
i de sidste par timer, hvor der er gået
mere end 700 middage ud af vores
køkken, sagde hun. Men vi har heller
aldrig før haft den fornøjelse at høre
så god musik her hos os og samtidig
at bespise så mange flotte fyre på en
gang. Den.bemærkning takkede orke-
stret for med at synge deres -slag-
sang«, som fik ruderne til at klirre.
Og inden aftenens koncert i Tivoli
drog det store band ud på et par
timers sight seeing i København.

- fortsatte-:'gennem København
ad Strøget til Rådhuspladsen, og her
gav Philips Harmonie tattoo. Mange
mennesker fulgte med på hele turen,
og heldigvis var vejret nogenlunde, de
blankpudsede instrumenter og den
røde gallauniform lyste op i gadebille-
det.

Den københavnske søndags stilhed
blev brudt, da Philips Harmonie un-
der fuld musik marcherede gennem
byen. Efter en koncert i gården til den
hollandske ambassade i Amaliegade
marcherede orkestret gennem Ny-
havn, naturlivis på den muntre side.
Videre gik det for fuld udblæsning op

Det forlyder, Nyhavns tatovør måtte holde pause, da Philips Harmonie marcherede forbi.

Efter en tur gennem Strøget gav orkestret tattoo og koncert på Rådhuspladsen, og trods et par dryp regn var mange tilskuere slået over i
marchtakt og fulgt med på grund af den gode musik.
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Præsidenten taler i Børsen: .-

- Europæisk industrisamarbejde og fælles

Philips-koncernens præsident, dr. Wisse Dekker på talerstolen i Børsen Executive Club.

Tirsdag den 6. september var Philips-
koncernes præsident, dr. W. Dekker
gæstetaler i Børsen Executive Club,
hvor han havde valgt at tale.om
trusler mod og muligheder for den
globale elektronikindustri. Publikum
var et par hundrede topfolk fra dansk
erhvervsliv.
Dekker gaven beskrivelse af karakte-
ristiske træk ved Philips-organisatio-
nen, gennemgik nogle af de trusler og
muligheder, der eksisterer for et sel-
skab som vort og forklarede, hvilke
forholdsregler vi på det sidste har
taget. Han sluttede med at sige nogle
ord om den danske Philips-orgaisation
og dens udvikling i de 50 år, der er
gået.

Nogle Philips karakteristika
Dekker startede med at slå fast, at
Philips er et multinationalt, mangear-
tet elektronikfirma med rod i Europa.
Han beskrev de mange områder, som
koncernen gør sig gældende indenfor,
og slog fast, at dette kun var muligt,
fordi der blev investeret i forskning og
udvikling. Her viste det at være man-
geartet i øvrigt sin styrke, idet udvik-
lings- og forskningsresultater på et
område kan have afsmittende virk-
ning på andre områder, eksempler på
dette er bl.a. VLP, Compact Disc og
datapladen (DOR).
Hvad det multionationale angik for-
talte Dekker om alle de lande, hvor
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Philips i dag har centre for forskning,
udvikling og produktion. I dag er der
Philips fabrikker i 60 lande. Det euro-
pæiske tilhørsforhold beskrev han ved
at nævne, at Philips beskæftiger
336.000 mennesker, heraf 2/3 i Euro-
pa. Også omsætningsmæssigt er Euro-
pa sværvægter, idet 56% kommer fra
det europæiske marked.

Trusler og muligheder
- 60'erne og deJe af70'erne udmærker
sig ved stigning i industrielt" aktivi-
tetsniveau og stigning i indtjening.
Dette billede begyndte imidlertid at
vende i 1974, og man kunne se, at det
ikke nyttede bare at sidde med hæn-
derne i skødet og vente på bedre tider,
der måtte en tilpasning til, fortsatte
Dekker. Som en europæisk statsmand
udtrykte det: Selv fremtiden var ikke
længere hvad den havde været. Såvel
trusler som muligheder og ofte et mix
af begge dele var årsag til, at forhold
indenfor det elektroniske område hav-
de ændret. sig drastisk.
Morgendagens samfund bliver et in-
formationssamfund med computere og
høj grad af automatisering inden for
såvel produktion som kommunika-
tion. HØjteknologisk udvikling og mi-
kroelektronik vil blive hjørnestene, og
Philips er aktiv på alle disse felter, så
det kan tage sig ud som en fordel for
os. Ikke desto mindre er der også

ulemper forbundet med denne udvik-
ling, ulemper, der kan blive trusler,
hvis man ikke i tide kommer dem i
forkøbet. J eg tænker her på forhold
som produktivitetsstigning, stordrifts-
fordele, enorme investeringer i forsk-
ning og udvikling og så videre. Elek-
tronikindustrien har oplevet en ud-
vikling de sidste ti år, hvor produkti-
viteten hvert år er øget med ca. 10%.
Der er ingen rund til, at denne udvik-
ling ikke skulle fortsætte, måske en-
dog forstærkes. Sker der ikke samti-
dig en tilsvarende markedsudvidelse
bliver resultatet, at der bliver over-
skud af medarbejdere og alt for store
lagre. Kan EF ikke håndtere dette
problem, degraderes den europæiske
elektronikindustri til en andenrangs
industrimagt. EF må stimulere an-
vendelsen af den ny teknologi. Og jeg
ser ingen vanskeligheder i accept fra
fagbevægelsens side. Masseproduktion
og automatisering er nødvendige for
Europas overlevelse på længere sigt.
Arbejdsløsheden er imidlertid et
kæmpe problem, som vi må vride
hjernerne for at løse, ikke mindst for
de unges skyld. Men skal vi løse
problemerne, kan vi ikke se bort fra,
at vejen frem er anvendelsen af den
ny teknologi. Indføres den i samarbej-
de med politikerne og fagbevægelsen,
og spiller man med åbne kort, så kan
tilliden mellem parterne også bevares
og udviklingen vendes til noget posi-
tivt.
Hovedvægten i dr. Dekkers tale lå
som titlen afslører i det, han havde at
sige omkring elektronikindustriens
fremtidige udvikling. Der findes i dag
tre centre for den elektroniske indu-
stri: USA, Japan og Europa. Hvert af
disse centre har sin styrke. USA's
styrke ligger i et homogent marked og
evnen til at forny sig. Japan har sin
styrke i en helt enestående forståelse
for at kombinere national disciplin
med et samarbejde mellem regering
og erhvervsliv. Desuden er det næsten
umuligt for udenlandske selskaber at
komme ind på det japanske marked.
Hvad med Europa? Vi har helt sikkert
vores styrke på forsknings- og udvik-
lingsområdet, men vi mangler et ho-
mogent marked, politisk vilje og en
struktur for europæisk industrisarnar-
bejde. Med andre ord, en fælles euro-
pæisk industripolitik.
Og her havde Dekker et par alvorlige
henstillinger til de europæiske politi-
kere. - Philips er i høj grad tilhænger
af europæisk samarbejde og europæisk
industripolitik, det har vi bevist ved
adskillige lejligheder, men vores posi-
tive holdning afhænger af, at man
viser forståelse for, at samarbejdet er



europæisk industripolitik er nødvendig
baseret på styrkeforholdet i de samar-
bejdende selskaber i stedet for natio-
nale interesser og at europæisk indu-
stripolitik har sine rødder i sagkund-
skab på det industrielle område hvor-
ved politiske hensyn indskrænker sig
til at skabe de rette betingelser for en
fælles indsats, sagde Dekker,
I sammenhæng med dette havde Dek-
ker også bemærkninger til national
protektionisme, som han anså for en
af de store trusler mod europæisk
industrisamarbejde.
- Selv indenfor EF mærker man en
forøgelse af nationale og protektioni-
stiske interesser, fastlog Dekker. Men
hele Europa som hjemmemarked er
nødvendigt, hvis den samlede europæ-
iske elektronikindustri skal overleve i
kampen med USA og Japan. Jeg kan
derfor ikke stærkt nok slå fast, at EF-
politikerne i Bruxelles hurtigst mu-
ligt må gennemføre en reel markeds-
integration i Europa.
Det sidste eksempel på trusler og
muligheder, som Dekker kom ind på,
var de samfundsøkonomiske forhold,
som virksomhederne eksisterer under.
Endelig nævnte Dekker forholdene
omkring de urolige valutakurser, hvor
på det seneste dollarens bevægelser
har stor betydning for erhvervslivet.

Philips' øjeblikkelige
forholdsregler
Dekker kom også med en redegørelse
for, hvorledes Philips greb trusler og
muligheder an. Som et første punkt
nævnte han omstruktureringen i Eu-
ropa, som tog sin begyndelse i 1980 og
som nu på det nærmeste er gennem-
ført. Et andet punkt var styrkelsen af
selskabets aktiviteter i USA, hvor
Dekker nævnte overtagelsen af sel-
skaber som Magnavox og Signetics i
Silicon Valley, verdenscentret for ud-
vikling og fabrikation af integrerede
kredsløb. Som et tredie eksempel på
forholdsregler omtalte Dekker Philips
særdeles aktive politik med hensyn til
at etablere joint ventures, enten af
hensyn til at udvide markedsandele
eller for at opnå deling af meget høje
udviklingsomkostninger med andre.
Den sidste forholdsregel, som Dekker
omtalte var, at man investerede enor-
me summer i forskning og udvikling
for at være med helt fremme.
- Vores tro på fremtiden er delvis
baseret på de forskningsresultater, vi
opnår i vore laboratorier, sagde han.
Men vi foretager en omhyggelig ud-
vælgelse af, indenfor hvilke felter,
vores forskning skal gå, ligesom vi,
hvis der er mulighed for det, etablerer
joint ventures.

Philips 50 år i Danmark
Dr. Dekker sluttede sin tale med at
give et signalement af den danske
Philips-organisation, der i 1983 har
eksisteret i 50 år, og han udtrykte sit
håb om, at de mange aktiviteter,
dansk Philips for øjeblikket er midt i,
fortsat vil holde organisationen ung
og livskraftig.

Spørgerunden
Efter foredraget var der spørgerunde.
hvor såvel et panel bestående af le-
dende erhvervsjournalister fra dagbla-
det Børsen som Øvrige inviterede kun-
ne stille spørgsmål til Dekker.
Et af spørgsmålene gik på Philips
muligheder for og vilje til at etablere
handelsforbindelser til østblokken og
Kina.
- Hvad det angår, svarede Dekker,
kan jeg oplyse, at det ikke er let at
gøre forretninger med disse lande. Der
er dog forskel, idet et land som f.eks.
Jugoslavien er relativt åbent. Sovjet
selv er det langt vanskeligere at
handle med, men vi åbner snart kon-
tor i Moskva, så nu må vi se. Hvad
Kina angår er det også svært, men vi
ser flere interessante muligheder i
fremtiden. Man skal dog forstå, at det
er svært, fordi man ikke kan have det
samme direkte forhold mellem sælger
og kunde, som vi kender det i Vesten.
Der er også visse vanskeligheder på
det finansielle område, men jeg genta-
ger, vi ser mange muligheder i Kina,
men skal jeg gætte på, hvor lang tid,

Phili~s5eår i Danmark

det vil tage at få etableret et samar-
bejde, vil jeg sige 5 år.
I det hele taget var der mange gode
spørgsmål fra panel og sal og mange
gode svar fra Dekker.
Det sidste spørgsmål var af helt per-
sonlig karakter. Dekker blev spurgt
om han som præsident for Philips-
koncernen og leder af 336.000 menne-
sker har flere personlige ambitioner.
- Når jeg engang skal trække mig
tilbage fra min post, vil jeg gerne
kunne sige, at jeg har været med til at
bringe koncenenet stykke i den rigti-
ge retning. Derudover er det mit per-
sonlige håb, at jeg må have helbred til
at blive en bedre sejler. Sejlsport er
både min kones og min store interes-
se, og takket være jeres danske opfin-
delse, A. P. navigator, har vi fået
ekstra udbytte af vores feriesejlads i
de danske og nordiske farvande som
vi med glæde besøger, sluttede Dek-
ker.

Dr. Dekkers foredrag i sin
helhed og på engelsk kan
rekvireres ved henvendelse til
informationsafdelingen, lo-
kal2364.

Spørgepanelet ved sammenkomsten i Børsen bestod af(fra venstre) chefredaktør Jan
Cortzen, direktør i Elektronikfabrikantforeningen Frede Ask, journalist Henrik Jersild og
ordstyrer direktør Preben Schack, Børsens forlag. Yderst til højre dr. Dekker.
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Dr. Dekker
på besøg
i Jenagade
Om formiddagen, tirsdag den 6. sep-
tember, besøgte dr. Dekker Jenagade,
hvor han dels fik en rundvisning på
laboratorierne, dels så produktionen.
Forud for Jensgadebesøget havde
Dekker et møde med den danske
management komite efterfulgt af et
møde med ledergruppen, hvor præsi-
denten fik en orientering om en ræk-
ke af de danske aktiviteter.

Foroven
Underdirektør SØren Janlev (t.h.) og labo-
ratoriechef Jens Simonsen fortalte Dekker
om de sidste nyudviklinger indenfor profes-
sionelt TV-måleudstyr under Dekkers
rundgang på laboratorierne i Jenagade.

Forneden
Direktør J. Hoekman ledsagede dr. Dekker
under rundgangen på fabrikken, hvor fa-
brikschef B. Nerholm-Jesseti viser en del af
den nordiske mobiltelefon frem.

Philips5e åri Danmark

Så starter Philips'
opfinderkonkurrence igen ...
Er du med i Philips opfinderkonkur-
rence til næste år, eller er dine børn?
Alle unge mellem 12 og 21 år indbydes
nu for 16. år i træk til at deltage i
Philips europæiske konkurrence for
unge forskere og opfindere.
Vinteren står for døren, og med den
mange timer til indendørs hobbies og
interesser. Har du selv fritidsinteres-
ser eller kender du nogle, der har,
f.eks. gennem aften- og ungdomssko-
lerne, så tænk over, om det ikke er en
god ide at være med.
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Engang må det vel lykkes at se en
Philips-medarbejder eller et barn af
en komme med blandt deltagerne.
»Ide-pjecen«, som indeholder alle op-
lysninger om konkurrencen, bliver om
kort tid lagt frem i alle kantiner og
marketenderier samt Hallen på Indu-
strigården.
Den kan også rekvireres ved henven-
delse til Philips Informationsafdeling,
lokal 2364.
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Det var lige, så glaskolberne i glødelampeproduktionen klirrede, da Philips Harmonie gav et nummer for fuld udblæsning i fabrikshallen,

Festligt glødelampejubilæum
på Nordisk Glødelampe Industri
Mandag den 5. september var en
mærkedag for Herlev-fabrikken. Den
dag løb glødelampe nummer 750 mil-
lioner af båndet, og det skete til
tonerne fra Philips Harmonie, der gav
en festlig koncert i produktionshallen.
Mange kunder og forretningsforbin-
delser kom til stede, og NGI's direktør
H. Folmer Hansen overrakte jubilæ-
umsglødelampen til en repræsentant
for de lokale forbrugere, fru Jytte
Lauenborg, som er formand for Her-
lev-Hjortespring Husmoderforening.
Efter den lille højtidelighed holdt or-
kestret tattoo på parkeringspladsen
foran fabrikken, hvor medarbejderne
fik lejlighed til at se og høre det
fantastiske hollandske orkester.

Philips5e åri Danmark

Fru Jytte Lauenborg, for-mand» for hus-
mødrene i Herlen-Hjortespring får overrakt
den jubilerende glødelampe af direktør H.
Folmer Hansen, NGI.
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Kan du høre, om det er originalbåndet eller Compact D ise pladen med Tesedrengene. jeg spiller nu, spurgte Ole Wernberg. Ligesom alle
andre, der har været til »Iyttepreoe« måtte Jørn Slot (t.h.) indrømme, at det kunne han ikke. For der er nemlig ingen forskel, ud over, at båndet
slides for hver afspilning, og det gør CD-pladen ikke.

Fuld fart fremad hos Philips Radio
Der er fart på hos Philips Radio.
Sommeren igennem er det strømmet
ind med produktnyheder, som kom-
mer frem hos radioforhandlerne i lø-
bet af efteråret. Blandt nyhederne er
et nyt stort tekst-TV med hukommel-
se, så man kan kalde op til 20 tekstsi-
der frem helt uden ventetid. Der kom-
mer også et tekst-TV med printer, så
man på 30 sekunder kan få en lap
papir med et aftryk af den ønskede
tekstside, lige til at stikke i lommen.
Og så ser en helt ny familie video-
båndoptagere dagens lys. De nye ma-
skiner er helt anderledes i designet
end de tidligere modeller. De er min-
dre, lettere og med 00% færre kompo-
nenter. Det betyder langt større drifts-
sikkerhed, og de er også langt mere
enkle at betjene.
- Vi er virkelig glade for den nye
Philips Videofamilie, fastslår marke-
tingchef Jørn Slot. Det er ganske
enkelt de bedste videomaskiner på
markedet. Ingen af vore konkurrenter
kan vise maskiner, der kan lave bil-
ledsøgning helt uden støjstriber, og
som er så enkle at betjene. De nye
maskiner har en knap pr. funktion.
Man skal altså ikke først tænde for
maskinerne, før man enten skal opta-
ge eller afspille, man »går lige på«.
Den nye videoserie består af fire ma-
skiner, flagskibet er en stereomodel
beregnet til indbygning i rack, og der
er også et bud i økonomiklassen under
10.000 kroner. Men alle fire maskiner
er fantastisk gode, og noget, man
venter sig meget af.
Der er også nyheder på lydsiden.
Philips Compact Disc har gået sin
sejrsgang siden introduktionen i maj.
Nu kommer der en helt ny afspiller
frem. Den har en skuffe i fronten, som
pladen lægges i. Det betyder, at den
kan anbringes ovenpå, ved siden af
eller inde i et Hi-Fi system. Nye
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højttalere er der også, og de ser bedre
ud og lyder også bedre end de »gamle-
typer.
- Der er virkelig tale om forbedring,
der kan høres, siger Ole Wernberg.
Takket være nogle tekniske landvin-
dinger, f.eks. flade membraner og en
nyudviklet diskantenhed, er det lyk-
kedes at udvide toneområdet til
40.000 Hz og fjerne det, der i fagspro-
get hedder tunneleffekt. Det vil i
praksis sige, at de har langt mindre
forvrængning og bedre lydgengivelse i
hele toneområdet, også det vanskelige
mellemtoneområde.

Begejstring hos pressen
I slutningeri af august inviterede Phi-
lips Radio til pressemøde for at vise de
mange nyheder frem for fag- og dag-
bladsjournalisterne. Alle de relevante
blade kom til stede, og der faldt
mange rosende bemærkninger om pro-
dukterne. Dagens højdepunkt var en
sammenlignende test af en indspil-
ning med den danske gruppe Tøse-
drengene. De har netop indspillet en
ny plade, og det var lykkedes for Ole
Wernberg og Jørn Slot at få fat på det
bånd, som lp-pladerne og Compact
Disc pladerne blive indspillet efter. Og
så var det spændende, om Compact
Disc indspilningen lød ligesom origi-
nalen eller om noget var gået tabt ved
overspilningen. Med garanti: Ingen
kunne høre forskel. Og det er tanke-
vækkende, for hver gang, originalbån-
det spilles, så slides det en smule og
er lidt dårligere den følgende gang.
Compact Disc indspilningen er der-
imod den samme, gang på gang og i al
fremtid.

Få det store katalog
Philips Radio udgiver nu for første
gang et stort samlet katalog med
samtlige produkter indenfor lyd og

billede. Gå en tur i Personalebutikken
og tag et katalog med hjem, det er
gratis!

I anledning af 50-års jubilæet havde Phi-
lips i år sagt ja til at være med i den lange
række af besegsarrangementer, Københavns
Rundskue formidler. To eftermiddage gav
Ole Wernberg, Philips Radio, en times
gennemgang afCompact Dise systemet. Der
er talt og skrevet meget om det nye gramme-
fonsystem, og interessen for at få mere at
vide var stor. I alt kom der 150 mennesker
til arrangementerne i foredragssalen, og
spørgelysten viste, at der er mange uafkla-
rede punkter omkring systemet, som leve-
randørerne kan tage fat på.
Men det er sikket, at Ole Wernbergs demon-
stration og svar har gjort sit til, at gæsterne
nu ved en hel masse om det nye systems
fortræffeligheder.



25 års jubilæum

Helen Jessen Gert Nelson Petersen

Tirsdag den 1. november: Oldfrue He-
len J essen, Kontorartikellageret. Re-
ception i mødelokale 416 kl. 10.30.

Torsdag den 3. november: Servicetek-
niker Gert Nelson Petersen, Philips
Service i Holstebro. Reception kl.
9.30, S-Lageret.

Tak
Desværre nåede jeg ikke at besøge
alle de, jeg gerne ville, for personligt
at sige et -farvel-, men det tilgiver I
mig forhåbentlig. Når jeg begynder at
nyde min frihed, vil jeg gå i gang med
at dyrke de interesser, jeg før har haft
alt for lidt tid til. Tak for mange års
samarbejde og godt kammeratskab -
det vil jeg tænke tilbage på med
glæde.
Elsa Priergaard

Hjertelig tak til alle de medarbejdere
der med varme hilsener og gaver, var
med til at gøre min sidste dag hos
Philips til en uforglemmelig dag for
mig.
Knud Frede Mortensen

Modtag min vameste tak for gaver og
blomster på min sidste dag på Philips.
Det blev for mig en dag, jeg sent vil
glemme.
Kirsten Jensen

Udnævnelser
Pr. 1. september er Peder Gebauer og
Victor Allan Soland, EDB systemafde-
ling, udnævnt til seniorprogrammø-
rer.

Pr. 1. september er Kim Nielsen og
Ivan Bo Rasmussen, EDB driftsafde-
ling, udnævnt til overassistenter.

Pr. 1. oktober er Henrik Dorph-Jen-
sen, Philips Elapparat, udnævnt til
fuldmægtig.

Dødsfald
Fhv. repræsentant Dirck Svenstrup,
der gik på pension i 1970 efter 22 års
ansættelse hos Philips Lampe, døde
den 6. september, 62 år gammel.

Fisketur
. J-_

med medvind
I august måned havde vi lejet en
fiskekutter MIS-PIP og fredag d. 19.
august satte -vi kursen mod Fladen
nord for Anholt.
Vejret kunne ikke være bedre, højt
solskin og blikstille. Der var høj stem-
ning blandt de 14 ivrige lystfiskere.
Lørdag morgen var vi fremme og det
var ikke fisk der manglede, der blev
fanget 100 pighajer, lige så mange
makreller og mange andre fiskearter;
der iblandt sej, lubbe, rød knurhale,
fjæsing, ål, ising, rødtorsk.o.s.v.
Som rosinen i pølseenden fangede Bri-
an Mogensen en rødtorsk på 10 kg.
Lørdag aften sejlede vi til Anholt
havn for at overnatte, nogle at:os
lejede cykler og kørte ud for at se på
Anholt, der er en dejlig ø, andre
fiskede fra kysten.
Søndag morgen satte vi igen kursen
ud på havet, det var lige så fint et
vejr. Der blev fanget meget. Der var
også tid til en dukkert i det 70 meter
dybe Kattegat, og vi sluttede turen
med en fryser med 1/2 ton fisk.
Hvis nogle fiskeinteresserede vil høre
nærmere om fiskeklubben's ture så

Med en fangst på fire pighajer behøver Finn
Lippert ikke at ty tillystfiskerhistorier.

kontakt Finn Lippert.Tokal 2234, el-
ler Preben Petersen, lokal 2414.

Finn Lippert
Philips Sportsfiskerafdeling

Nyt fra
Idekassen
Bo Bang Kærva og Alex Kjær Nielsen
har fået 6.380 kroner til deling for en
ide til afhjælpning af en opstået fejl i
et Saudi-modul.
Ib Jørn Jensen, MAI har fået 3.000
kroner for en monteringsmetode, som
muliggør måling før endelig samling.
Selvom forslaget angår AP 700, som

Så -enhelt- foregår det ikke hos Philips.
Denne gang blev der udbetalt godt 12.000
kr. for gode ideer.

udgår, blev besparelsen på restservi-
cen dog betydelig.
Hans Lutze, MAI, har fået 1.500 kro-
ner for et forslag om afkortning af
kabler. Materialebesparelsen og mon-
terings- og kvalitetsforbedring er be-
regnet til det nævnte beløb.
Vibeke Lange, MAlI, fik 900 kroner
for et forslag til en mere rationel
måde at afprøve handset'et til Saudi-
modellen. Derudover er der opmun-
tringspræmier til Lisbeth Nielsen,
Jimmy Roneklindt, Hans Lutze, Bo
Bang Kærva og Gerda Frederiksen
plus Jørn Hedin, som skal dele.

På pension
1. oktober: Ekspedient Ingvard Aa-
kjær, PCL, efter 28 års ansættelse.

1. oktober: Montrice Ruth Else Ellinor
Petersen, PEI, efter 30 års ansættelse.

22. oktober: Montrice Daniela Bret-
stein, PEI, efter 10 års ansættelse.

Vellykket PAp·fest
Arrangørerne af årets sensommerfest
havde ikke lovet for meget. Den hyg-
gelige Bromølle Kro serverede en læk-
ker kold buffet, men endnu bedre, de
lokale spillemænd var med til at
skabe en stemning så god, at de 37
deltagere fortsatte med at feste i bus-
sen på vej hjem.
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AP 3000 nummer 10.000'
1.juli 1981gik det interskandinaviske
mobiltelefonsamarbejde i luften med
start i Sverige. Siden bredte NMT -
nordisk mobil telefon - systemet sig
til resten af Skandinavien, og interes-
sen for det har overrasket alle, lige fra
de fire post- og telegrafvæsener til
producenterne. Der har virkelig været
gang i produktionen af NMT'er på
Jenagadefabrikken, og sidst i august
rundede produktionen 'et markant
styktal. Værkfører Kurt Olsen og fa-
brikschef B. Nørholm-Jessen overræk-
ker her eksemplaret med serienum-
mer 10.000 til chefen for A. P. Radiote-
lefon, C. J. Mørck, som har ledet
markedsføringen af NMT'erne med
fint resultat. Nu håber Mørck, at
andre lande vil følge efter Skandina-
vien og Holland og indføre et NMT-
system, så han kan takke for nummer
10.000 med ordresedler, der yderligere
kan få antallet af afleverede NMT'er
til at stige.

Besøg fra Saudi Arabien
Philips Elektronik Industri og A. P.
Radiotelefon har haft besøg fra Saudi
Arabien. Chefen for mobiltelefonsek-
tionen i Saudi Telephone - svarende
til Post og Telegrafvæsenet i Danmark
- var som led i en Europa-turne i
København for at se produktionen af
de mobiltelefoner, vi leverer til hans
land. Abdullah al Darrab er ansvarlig
for indkøbet af mobiltelefonsystemet,
og han besøgte TKD i Tyskland, som
leverer basisstationerne til det store
projekt, Philips i Hilversum samt fa-
brikken i København, hvor B. Nør-
holm-Jesse n og C. J. Mørck, viste

rundt. Under Europa-rejsen var Ab-
dullah al Darrab ledsaget af David
Smith fra Mobile Radio Managemerit
Group, der koordinerer Philips mobil-
radioaktiviteter på verdensplan. På
grund af den verdensomspændende
krise på olieområdet har den saudi
arabiske regering besluttet at se tiden
an, før de afgiver flere ordrer på
Iriobiltelefoner, men Abdullah al Dar-
rab roste kvaliteten af vore mobiltele-
foner, og mente, at man i slutningen
af 1984 atter var parat med nye
ordrer, også til Philips i Danmark.

Abdullah al Darrab på besøg i produktionen, ledsaget af sin tolk og Davis Smith fra
koncernens mobiltelefongruppe. B. Nerholm-Jeesen (to.) og C. J.Mørck viste rundt.

Efter godt to års forhandlinger er der
truffet aftale om storproduktion af
køleskabe mellem folkerepublikken
Kina og Philips-selskabet I.R.E. i Ita-
lien, som er en af Europas største
producenter af køleskabe og andre
»hårde hvidevarer«.
I.R.E. skal bidrage med know how,
produktionsmetoder og maskinelt ud-
styr samt dokumentation. Aftalen går
i første række ud på at øge produktio-
nen på den kinesiske fabrik Beijing
Refrigerator Factory fra SO.OOO køle-
skabe årligt til 200.000, beregnet til
det kinesiske hjemmemarked.
Begge parter udtaler, at aftalen er
første skridt mod et nært samarbejde
mellem Folkerepublikken Kina ug
Philips-koncernen.
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