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Fra silkespinderi til navigationsudstyr
60 bevægede år i og omkring fabrikken i Jenagade

Danske montricer på vej til Eindhoven i 1933, hvor de blev oplært i glødelampeproduktion.

Et silkespinderi skiftede ejer i
1933. Produktionen blev
nedlagt, og Philips overtog
ejendommen på Strandlods-
vej, som gennem godt 60 år
har dannet rammen om
mangfoldige aktiviteter.
Her følger historien om en
periode, der gik forud - og

om 60 bevægede Philips-år.

Anton Philips i København
i 1903
Danmarks første forbindelse
med Philips i Holland blev
etableret i 1903, da dr. Anton
Philips besøgte København.
Et nyt århundrede var netop

begyndt, og en række tekni-
ske og videnskabelige frem-
skridt var ved at bane vej for
en helt ny tid.

Første Philips-lampe
i København 1904
I København arbejdede den
danske opfinder Valdemar

Tak for indsatsen - og held og lykke i fremtiden!
Det er tungt at skulle skrive afskedshilsen til 160 medarbejdere i Philips Radio Kornmuni-
kations Industri A/S.
Beslutningen om at lukke produktionen af mobiltelefoner har naturligvis ikke været let for
mig, men jeg er fuldt ud klar over, at det ikke tæller meget hos jer, der den 2. juli står
uden arbejde.
Tak til alle for en stor indsats for Philips. Mange af jer har været med til at præge virksom-
heden i en lang årrække. Selv i opsagt stilling har I været uhyre loyale og opretholdt pro-
duktionen i fuldt omfang. Jeg har stor respekt for den indstilling og vil gerne bidrage til at
hjælpe jer videre.
Et praktisk bevis på det er den jobavis, vi for et par uger siden sendte til godt 500 køben-
havnske virksomheder. Det er mit håb, at jobkontoret i Jenagade vil få meget travlt.
Også et farvel til de 60, som nu er Nokia-medarbejdere. I har selv været med til at skabe
en velkørende udviklingsafdeling, som var interessant for Nokia. Det gjorde det nemt at få
aftalen i hus. Selvom I nu er konkurrenter vil det glæde mig at høre, at I med jeres Phi-
lips-baggrund på en positiv måde præger jeres nye virksomhed.
Dermed - til alle »gamle« PRKI-medarbejdere: Mit ønske om en god fremtid!

Willy Goldby

Poulsen på at sende tale og
musik ud i æteren, samtidig
med at dr. Anton Philips ind-
gik aftale med den danske
grosserer Axel Schou om im-
port af glødelamper. Valde-
mar Poulsens apparat blev pa-
tenteret i 1904 og var med til
at bane vej for den elektroni-
ske lyd, samme år som de før-
ste Philips-lamper begyndte
at lyse i Danmark.
I 1925 havde salget af gløde-
lamper nået et omfang, så
Philips oprettede eget salgssel-
skab, Philips Lampe AIS.
Samme år oprettedes den
danske statsradiofoni, som
stimulerede interessen for ra-
dioer. På den tid byggede
danskerne endnu deres radio-
modtagere selv, men i 1927
oprettedes Philips Radio A/S,
som året efter sendte den før-
ste færdigmonterede Philips-
radio på det danske marked.

Lamper,rør,radioer
og neonrør
De glade tyvere var ved at
klinge ud. Wall Street-krak-
ket og depressionen fulgte, og
i Danmark indførtes i begyn-

PIllUPS

}obavisen præsenterer de job-
søgende medarbejdere
fra PRKI, og er sendt til
et større antal virksomheder
i Københavns-området.



[-------------------

Strandlodsvej anno 1933, for Philips købte silkespinderiet. I billed-
et sesj. C. Hempels bygning, der fortsat bærer farve-koncernens
navnetræk.

delsen af 1933 valutarestrikti-
oner, som vanskeliggjorde
import. Philips blev tvunget
til at begynde egen produk-
tion. Philips Industri og Han-
dels NS blev stiftet som ho-
vedselskab, og i august be-
gyndte fremstillingen af glø-
delamper, radiorør, radio-
modtagere og neonrør. Det
skete i en fabrik på Strand-
lodsvej, der tidligere havde
huset et silkespinderi.
Inden produktionen startede
sendtes et hold montricer til
Eindhoven for at blive oplært.
Allerede året efter blev fabrik-
ken udvidet med en etage, og
dette gentog sig i 1937, hvor

Anton Philips indviede de
nye lokaler.

Under krigen:
Radioer ventede på rør
Midt under anden verdens-
krig fejrede fabrikken sin ti-
års fødselsdag. Der var svig-
tende leverancer. Man mang-
lede radiorør, og i årene frem
til 1946 blev der praktisk talt
ikke sendt nye radioer på
markedet. De blev produce-
ret, men stod og ventede på
rørene.
Men efter krigen blev en ræk-
ke nye produkter taget op.
Man begyndte at fremstille
grammofoner, grammofon-
plader, elshavere, lysarrnatu-

Med dette nummer udtræder
Hanne Vøhtz afPhiliskopets
redaktion, da hendes ansæt-
telse hos Philips ophører med
lukningen afPRKI's produk-
tion. T ak for et kort, men
godt samarbejde, Hanne!

HoLdet bag det flrste farve- TV-prøvebiLLede. Til højre ses Finn
Hendil, der også var med, da navigatoren kom til verden.

rer og nye radiornodeller. Det
var i de år, de store skabsradi-
oer kom på mode.
Det blev de europæiske mar-
kedsdannelser i begyndelsen
af 60' erne, der endnu en gang
ændrede den danske Philips-
organisation.
Toldskrankernesbortfald i
forbindelse med oprettelsen
af EF og EFT A gjorde det
mere rationelt, at Philips-sel-
skaberne i de enkelte lande
begyndte at specialisere sig.

2 millioner kanalvælgere
om året
M de mange danske produk-
ter blev kun glødelamper og
lysarmaturer tilbage. Til gen-

Kanalvælgerproduktionen var i de flrste mange år en »rigtig«
samlebåndsproduktion.
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gæld påtog vi os en omfatten-
de produktion af kanalvælge-
re til TV-apparater. Midt i
70' erne toppede denne pro-
duktion med cirka 2 millio-
ner stk., som fremstilledes i
serier med cirka 100.000 stk.

TV-prøvebilledet
fra Amager
I 1964 påtog vi os endvidere
opgaven som udviklings- og
produktionscenter for profes-
sionelt TV-måleudstyr.
I 1970 blev dette centers ar-
bejdsopgave udvidet med
elekrrornedicinsk udstyr. Et
enkelt apparat fra denne pro-
duktion tegnede sig alene for
en fjerdedel af produktions-
værdien. Det var en farve-
TV-generator, der er solgt-
og fortsat sælges til TV-indu-
strier og TV-stationer over
hele kloden. Det kendte tv-
prøvebillede blev skabt på
Amager.
Pladsmangel medførte gen-
nem tiden, at flere produktio-
ner flyttede til nye adresser:
Philips Neon til Lergravsvej
på Amager, Philips armatur-
produktion til ny fabrik i
Tårnby og senere til centralla-
geret i Brøndby, glødelampe-
produktionen til Nordisk
Glødelampe Industri A/S i
Herlev, Philips Grammofon
Industri blev nedlagt og salgs-
aktiviteten overgik til kon-
cernens eget selskab Polygram
A/S, salgsaktiviteten for ra-
dio/TV flyttede til Industri-
gården og Philips TV Test
Equipment NS flyttede til
Brøndby.

ap mobiltelefon blev købt
Efterhånden blev fremstillin-
gen af kanalvælgere erstattet



af integrerede kredse. Så op-
stod et stort problem for be-
skæftigelsen. Men direktio-
nen fik i sin søgen efter nye
produktioner kontakt med ap
radiotelefon a/s i Hvidovre,
som blev købt i 1978, og
virksomheden overførtes i
1979 til Amager-fabrikken.
Det blev en ny spændende
udfordring for den danske
Philips-organisation, hvor vi
fik ansvaret for international
markedsføring af mobiltele-
foner og beslægtede produk-
ter. En dygtig udviklingsafde-
ling og en professionel pro-
duktionsaktivitet skabte en
lang årrække en omfattende
eksport, der bragte Philips
Danmark A/S op blandt de
helt store elektronikekspor-
tører herhjemme.

Vi opfandt navigatoren
Midt i dette eksportevenryr
præsenterede en af Philips lo-
kale opfindere, Finn Hendil,
i 1980 sin navigator til brug
for lystsejlere. Det lykkedes at
fa dette fremmed-element i
Philips' produktprogram på
banen - eller søen. Produktet
skabte godt omdømme. Akti-
viteten foregår nu i Philips
Navigation A/S' med marke-
ting- og udviklingsafdeling

flyttet til Indusrrigården og
produktion i Jenagade.
Og her ender historien så for
Jenagade-fabrikken. Den hav-
de gennem de 60 år både
navn som Philips A/S - Fa-
brikken, Philips Radio A/S,
Philips Elektronik Industri
A/S og Philips Radio Kom-
rnunikarions Industri A/S.
Produktionen af mobiltelefo-
ner ophører fredag den l. juli
efter en blændende slutspurt,
hvor medarbejderne har vist
en fin holdindsats ved at gen-
nemføre produktionen af en
allerede planlagt eksport.
Produktionsniveauet kunne
ikke længere opretholdes, så
det var lønsomt. Men midt i
den triste slutning findes dog
glæden over, at den velfunge-
rende udviklingsafdeling fort-
sætter, ganske vist i en kon-
kurrents regi.

Epoken på de 60 år
Denne epoke hos Philips i
Danmark, der begyndte med
købet af et silkespinderi på
Amager, ender bedrøveligt
med at nøglen drejes om.
Epoken omfattede 60 spæn-
dende og afvekslende år for
mange entusiastiske Philips
mennesker.

Henning Bjerno

Produktionsholdet bag ap-navigatoren i 1981.

Det 100 mand store Philips Brass Band .fra Eindhoven besøgte
fabrikken ved 50 års jubilæet i 1983.

været vores målsætning, og -
måske endnu vigtigere - at de
er i den rette kvalirec,

riode. Det kan have mange
årsager, men måske især det
at miste mange gode arbejds-
kammerater, som har været
en del af ens sociale liv.
Tak, alle PRKI'er, for Jeres
indsats! Jeg tror, at de seneste
måneder trods alt vil være
med til, at I går fra denne ar-
bejdsplads med gode minder.
God sommer og held og lyk-
ke i Jeres næste job!

Tom Lytzen

Det er imponerende!!!
Fabrikschef Tom Lytzens
kommentar til PRKI' s sidste
måneder:

Da vi i februar fik at vide, at
PRKI's fabrik i Jenagade skul-
le lukke, var det med bange
anelser, at jeg så frem til de
sidste 4-5 måneder. Hvordan
ville medarbejderne reagere?
Ville de blive bitre, blive vre-
de, blive apatiske eller ville de
forlade arbejdspladsen med
det samme og lade den sejle i
sin egen sø i de sidste måne-
der?

[
Loyalitet der mærkes
Jeg tror, at medarbejderne bå-
de blev bitre og vrede, hvad
der også er naturligt, men in-
gen blev apatiske eller forlod
deres arbejdsplads. Alle fik et
beløb for at blive de sidste
måneder, men det var ikke
kun det, der fik medarbejder-
ne til at blive: det er også den
enorme loyalitet, som de har
over for deres arbejdsplads.
Det har ikke været en nem
tid, vi har været igennem ind-

til nu, men et utroligt sam-
menhold og en ukuelig opti-
misme har ført os nogenlunde
helskindet igennem. Sidelø-
bende med dette er der også
præsenteret et godt stykke ar-
bejde af alle medarbejdere i
PRKI. Vi tror på, at vi når
det antal telefoner, som har

En svær tid for mange
N u ser det måske ud, som om
det hele har været en solstrå-
lehistorie, men flere medar-
bejdere har haft en svær pe-

Som led i afviklingsprogrammet blev der holdt tre jobsøgningskurser for produktionens medarbejdere.
Kursernes formål var at ruste deltagerne så godt som muligt til at søge deres næste job.
Det foregik både på det faglige plan -f eks. interviewtræning - ogpå det personlige plan, hvor selv-
tilliden spiller en stor rolle.
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De forstærker Lys i Norden
Den nye økonomichef Per
Juul Ulrich fortæller om
den nye projektorganisation

To begreber i Centurion-pro-
cessen inden for Philips Lys
er »Front Office« og »Back
Office«. Disse begreber blev
taget op i Philips Lighting
Europe for et par år siden, og
bliver nu taget i brug inden
for Philips i Norden. Der er
nu etableret en projekt-orga-
nisation, som skal arbejde
med at strømline og ornkost-
nings-eflektivisere Philips Lys
på nordisk plan. Målsætnin-
gen er - også i fremtiden - at
opretholde en god forretning.
Den nye projektorganisation
er netop i disse uger ved at ta-
ge form. Back Office placeres
på 4. sal nord på Prags Boule-
vard 80. Første mand på ste-
det er økonomichefen Per
Juul Ulrich. Vi har bedt ham
fortælle, hvad der gemmer sig
bag de nye og lidt fremmede
begreber:

»Front Office« og
»Back Office«
»Front Office« svarer til det,
vi i dag kalder vores lokale
lys-organisation, men det vil i
fremtiden komme til at inde-
holde de nødvendige aktivite-
ter, der skal til for at varetage
salget.
Resten af funktionerne vil bli-
ve samlet i Back Office, alter-
nativt købt af Back Office af
den nationale organisation alt
afhængigt af, hvad der er den

f~rretningsmæssig bedste løs-
mng.
Back Office, som specielt be-
skrives her, omfatter de ser-
vice- og støtte-funktioner, det
er økonomisk og forretnings-
mæssig rigtigst at centralisere
og samarbejde om udover
landegrænserne.

Fire hovedprojekter
Der er i forbindelse med
Front Office/Back Office
konceptet defineret fire
hoved-projekter:

* IT(Information Technolo-
gy)-projektet, som er et fæl-
les økonomi- og ordresy-
stem for Lys Norden.*Logistik-projektet, som
omfatter fællesnordisk lager
samt distributionsattaler.*Cornrnonaliry-projektet
skal sikre ensartede forret-
ningsmetoder og et mere
ensartet produktprogram
med størst muligt fælles
præg*F & A (Finance and Adrni-
nistrationj-projekter, som
skal sikre ensartede og opti-
male forretningsgange samt
c~ntralisering af opgaveløs-
mnger.

Projektorganisationen
Den etablerede projektorga-
nisation består af personer,
som arbejder 100 procent
med projektet samt nogle, der
kun er arbejder en del af deres
tid for det. Projektledelsen for
»Back Office«, som fysisk er

placeret her i København, be-
står af

Maarten Overhoff,
IT-manager
Odleif Dahlen, IT -projecr
Kurt Lind, IT-project
LeifWaerness,
Logistic-manager
Per Juul Ulrich,
F&A-manager

Willy Goldbyer projektleder
og deltager aktivt i arbejdet.
Arne Jans, der er nordisk
lys-controller, og Frans Ni-
vard, der er nordisk lys-logi-
stikchef er fortsat stationeret
i Stockholm. De deltager beg-
ge i projektet, men har som
hovedopgave at varetage deres

hidtidige opgaver i den nordi-
ske lysorganisation.

.Back Office i Lys =
Support Office
i Konsument Elektronik
Det er svært at finde fuldt
dækkende begreber på dansk
for de nye aktiviteter. Derfor
fastholder Philips Lys i Nor-
den »Fronr Office« og »Back
Office«.
I Philips Konsument Elektro-
nik benytter man divisionens
betegnelse »Support Office«.
Det nordiske Support Office
placeres i Norrkoping i Sve-
rige og omfatter fælles lager,
logistik og edb-system for de
nordiske salgsselskaber. Bj

»Back Office« i Philips Lys Norden er en internationalt sammensat
projektgruppe. Her er de taget i deres nordiske domicil på den ny-
indrettede 4. sal på Industrigården i København: Fra venstre Per
[uul Ulrich (dansk), Willy Goldby (dansk), Frans Nivard (hol-
landsk), LeifWaermess (norsk), OdleifDahlen (norsk), Maarten
Overhoff(hollandsk), og Pål Eikeland (norsk). Kurt Lind (dansk)
og Arne Jans (dansk) var i Sverige, da fotografen kom.

Det skrev vi for - Redigeret af Lena Tolstrup

- 60 år siden:
Philips har i Løbet af de sid-
ste 12 1/2 Aar fabrikeret og
solgt 100 Millioner Radiorør
og vi skal forsøge at give Dem
et Indtryk af, hvad 100 Mil-
lioner egentlig vil sige. Der le-
ver paa Jorden ialt 2 Milliar-
der Mennesker; det er saavel
Hottentotter, Eskimoer,
Buskmænd, Mongoler som
de civiliserede "Blegansigter" .
Fordeler vi nu Radiorørerne
mellem alle disse 2 Milliarden
Mennesker, saa kommer vi til
det Resultat, at gennemsnitlig
hver 20nde Beboer paa vor
runde Jordklode er den lykke-
lige Ejer af et Philips-rør.
Tænk lidt over, hvad det vil
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sige, at gennemsnitlig hvert
20nde Menneske paa hele
Jorden ejer et Philips Radio-
rør.

- 50 år siden:
(Lidt om Bogholderi:) Sikker-
heden staar og falder med, at
man fører sit Lagerkartotek,
før Modtageren leveres; men
dette er netop eet af de Punk-
ter, hvor Betragtningerne
over at ofre det, der skal ofres
paa Bogholderi spiller ind.
Mange vil nemlig hævde, at
man ikke har Tid til at notere
på Kortet, før Modtageren
ekspederes, eller at man ikke
kan lade Kunden vente etc.,
men man maa have Tid til

den Slags Ting, for man har
simpelthen ikke råd til at lade
være. Vi driver Forretning for
at tjene Penge, og man tjener
nu engang intet ved at sælge
sine Varer, hvis man ikke sik-
rer sig, at man kan faa dem
betalt.

- 25 år siden:
De elektroniske byggesæt og
fysikundervisningen i fjernsy-
net har givet mange børn og
unge en så omfattende forstå-
else af elektronikken, at det
satte deres fysiklærere grå hår
i hovedet. De havde simpelt-
hen svært ved at tilfredsstille
elevernes videbegærlighed.
Derfor har Philips Skole Ser-

vice startet et kursus, hvor læ-
rerne på 7 eftermiddage
undervises i halvlederfysik,
elektronik, forstærker-lære og
kredsløbsteknik. Kurset af-
sluttes med en eksamensop-
gave.

- IOår siden:
Med Philips nye micro-fiche
system kan samtlige af Philips
250.000 fakturaer og kredit-
notaer nu gemmes på 900
små »lysbilleder«. Man behø-
ver ikke længere at gemme en
eneste faktura-kopi. Det fjer-
ner en masse papir-arkivering.
Så meget, at der kunne tages
omkring 60 meter hylder ned
fra Philips' kontorer.



Hvor er de 2 andre!!?
Nyt videomodul til CD-i lanceret med hjælp fra Linie 3

Torsdag den 28. april præsen-
terede vi pressen for to gode
CD-i nyheder: Det nye Digi-
tal Video modul er nu på det
danske marked -og Linie 3's
show »Hvor er de 2 andre!l?«
er nu fremme som den første
danske CD-i titel.
Digital Video modulet er en
flad, sort boks, der skydes ind
bag i CD-i afspilleren. Så kan
man vise rigtige levende bille-
der på TV'et fra CD-i'en som
f. eks. spillefilm, shows eller
musikvideoer.
Philips Konsument Elektro-
nik havde inviteret til presse-
møde i Eksperimentarium i
Tuborg Havn, og Jaap Boc-
hove og Per Vagnholm fortal-
te om de nye produkter og
demonstrerede dem for pres-
sen.

Mål:
l million anlæg i 1994
Midt i det hele kom Linie 3
selv ind ad sidedøren og satte
deres personlige præg på ar-
rangementet.
Philips-folkene og Linie 3 be-
svarede spørgsmål fra journa-
listerne, som også fik at vide
at interessen for CD-i er

stærkt stigende på markedet.
Det er Philips' mål, at der in-
den årets udgang skal være l
million CD-i afspillere ude
hos verdens forbrugere.
En af pressefolkene spurgte,
om man kunne zoome ind på
Anders Bircow, som netop da
var midt i en sang oppe på

lærredet. Anders Bircow selv
svarede spontant og lynhur-
tigt:
»Det skal du ikke ønske dig!".
Det seriøse svar fra Per Vagn- <

holm var, at det teknisk er
muligt, men at det ikke er
lagt ind på denne CD-i.

Bedre end bånd ·når det er
bedst
Billedkvaliteten på sådan en
Digital Video er noget bedre
end på et VHS videobånd,
når dette i øvrigt er nyt. Et
bånd der har været spillet
mange gange tåler ingen sam-
menligning med CD-i.
CD-i afspilleren koster 4995
kr., Digital Video modulet .
1995 kr. og Linie 3-showet
299 kr. - alt sammen vejle-
dende udsalgspriser. JER

pleant. Som nyt medlem af
bestyrelsen valgtes Jørgen
Friis.
Efter generalforsamlingen
meddelte formanden, Finn
H. Nielsen, hvem der var de
heldige vindere i foreningens
bortlodning af indkøbte
kunstværker, og som sædvan-
lig blev stemningen en blan-
ding af skuffelse og glæde.
De indkøbte sager blev frem-
vist på den bedst tænkelige
måde, idet ejendomsafdeling-
en havde sørget for et nyt
belysningssystem, som vir-
kede meget professionelt.
Det er faktisk slet ikke så tos-
sede indkøb, kunstforeningen
foretager!
Og så kom aftenens clou,
hurtigsnakkeren og »entertai-
neren« Claus Meyer, der med
vanlig charme og overbevis-
ning talte om de gode råvarer
til madlavningen og om glæ-
den ved det gode måltid. Et
måltid bør ikke være noget,
der blot skal overstås, men en

Linie 3 i godt selskab! Direktør Jaap Bochove viser her den nye CD-i frem. Til højre i billedet ses
produktchef Per Vagnholm fra Philips Konsument Elektronik.

En smagfuld generalforsamling
anledning til samvær og ny-
delse, og det kan man jo kun
give ham ret i.
For at underbygge hans argu-
menter inviteredes forening-
ens medlemmer så til at deli-
katere sig med alle de små
lækre ting fra Meyers køkken

- og der blev run på ta' -selv
bordet. En hyggelig aften og
en god afslutning på kunst-
året 1993/94.
Et afgået bestyrelsesmedlem
ønsker foreningen god vind!

Hanne Vøhtz

Kunstforeningens generalfor-
samling blev i år lidt anderle-
des end sædvanlig. Vi plejer
at blive beværtet på allerbed-
ste måde af Philips' kantine,
men i år stod den samme per-
son for både »det leveride-
indslag og for maden, idet af-
tenens causeri blev givet af
køkkenkunstneren Claus
Meyer.
For at få alle programmets
punkter til at klappe måtte
man lave lidt om på den sæd-
vanlige rækkefølge, og man
startede med den ordinære
generalforsamling, som med
den tidligere formand, Claus
Melgaard, som dirigent blev
gennemført i et meget dyna-
misk tempo. Beretning og
regnskab godkendtes af de til-
stedeværende, og Kathe Sø-
rensen genvalgtes som med-
lem af bestyrelsen. Erling
Kjær blev genvalgt som sup-
pleant, og John LanghoÆ og
A. Walther genvalgtes ligele-
des som revisor og revisorsup-

To af årets gevinster var af maleren Peter Nyborg, som her er gang
med et afsine billeder. Hans kunst er bi. a. permanent udstillet i
EU-kommissionens hovedkvarter i Bruxelles.
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Wild
West

Pap Party
Fredag den 3. juni 1994
Der var halm på gulvet og vognhjul, sad-

ler, seletøj og kobjælder bidrog til
præriestemningen, da PAP holdt

Wild West Party
på Prags Boulevard.

Western-klædte PAP-medlemmer
stegte oksebøffer og spare-ribs på
den store udendørs grill og kendte
cowgirls serverede flødekartofler,

salat og hjulbrød hertil.
Senere sørgede farvestrålende square

dansere for undervisning i de specielle
»cowboy-trin«, så det amarkanske orke-

ster, Salty Dogs, kunne spille op
til den videre dans.

Joh -livsglæden og samværet havde sandelig
gode kår den aften, og selvom der ofte

lød pistol-skud og høje røster
kunne den lokale sherif roligt

tage sig en slurk afWhi-
sky-flasken og glæde sig

overen herlig aften
i selskab med de

humørfyldte
»indbyggere«.
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Tele - kommunikation
på kryds og tværs

Alle mødte veloplagte frem,
da Philips T elekornrnunika-
tion holdt afdelingsseminar
på Mogenstrup Kro den 31.
maj - l. juni. Her fik vi intro-
duceret vores »nye« produkt-
navn SOPHO. Et navn Phi-
lips Business Communication
vil gøre meget ud af at få
kendt uden for teleområdet.
I alt er der afsat ca. 200 mill.
USD World Wide til at pro-
mote dette.
Vi fonsatte med at gennemgå
T ele' s »spilleregler«, idet en
kraftig udvidelse af afdelingen
med 6 personer nødvendiggør
mere faste rammer.
De nyansatte skal primært be-
skæftige sig med servicering af
allerede installerede telefon-
centraler.
BCS's mission World Wide
hedder »MISSION 125«.
Den er udformet som en ra-
ket, der skal affyres i trin,

med det formål at fa flere or-
drer ud af tilbudsmassen.

Alle på natarbejde ...
Etter middag fortsatte vi med
gruppearbejde. Emnet var
kommunikation, og til det
formål var J annik Rasmussen
fra Uddannelsesafdelingen
kommer. Han hjalp os med
nogle småøvelser som synlig-
gjorde, at vi også i Tele har
kommunikationsproblemer.
Lidt over midnat sagde vi
godnat til Jannik. Med en hel
dags oplevelser på nethinden
var det sværere for nogle at
falde i søvn end andre - eller
var det musikken i natklub-
ben, der havde skylden?
Næste morgen mødtes vi fri-
ske og veloplagte (næsten da)
og gik i gang med nye grup-
per, som bl.a. redigerede pro-
duktinformation, priser,
reparationsprocedurer o. s. v.

,-

Efter frokost evaluerede hele
afdelingen seminarer. Alle var
her enige om, at det at tage
væk var en god ide - bI. a.
fordi personer der ikke nor-

malt sætter sig sammen, her
har muligheden for det og ti-
den til at diskutere og plan-
lægge relevante forhold.

Anni Deleuran

Efter frokost den første dag arbejdede vi i grupper på at effektivisere
afdelingen og målrette den med henblik på salg. Her sesfra venstre
Steen Simonsen, Henrik Pedersen, Michael Leidahl og Anni
Deleuran.

APpropriate Action
Denne kreative overskrift
indleder en stor portrætartikel
over tre sider om Philips Na-
vigation A/S i april/maj udga-
ven af International Boat In-
dustry.
Det er et firfarvemagasin, der
udsendes til samtlige distribu-
tører i marinebranchen over
hele verden.
Med stor hjælp fra vor engel-
ske presseagent Alice Driscoll
har vi opnået en fornem por-
trættering. Historien handler
om vor oprindelse som ap
Radiotelefon. med udvikling

af elektroniske navigarorer til
Decca systemet og de seneste
GPS navigatorer, som arbej-
der med satellitdata.
Artiklen fortæller om vores
kommercielle succes med
60% markedsandel i slutnin-
gen af 80' erne med en posi-
tion som branchens førende
navigationsproducent, samt
de efterfølgende vanskelighe-
der vi løb ind i med mere end
20 nye produkter indenfor
GPS i løbet af bare ro år.
Hovedbudskabet drejer sig
om vor målrettede ornstruk-

turering med det mål, at vi vil
være den førende udbyder af
udstyr til positionsbestem-
melse til såvel maritimt som
landmobilr behov.
Direktør E. Martinus Ander-
sen udtrykker det ganske
koncist i artiklen: »Jeg tror
ikke forbrugerne er dumme.
Hvis de ønsker kvalitet, og
mange af dem gør, ved de og-

så at de skal betale lidt mere
for at få det«,
Historien har i første omgang
affødt en række kollegiale
kontakter, der kan ende i
samarbejde indenfor teknolo-
gi, markedsføring og distribu-
tion med nogle af markeds-
lederne i maritim elektronik.
Vi er meget tilfredse med ar-
tiklen. Finn T Christensen

Set og Hørt
ved Helle Bencke

Selv solens skønhed må lukke et øjefor Philips GV lygte!
Billedet afsolformørkelsen er hentet fra Jyllands-Posten den 11.
maj. 35% afsolen var dækket, da formørkelsen var på sit højeste.
(Foto: Ole Lind)
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Tre år i bestyrelsen
!

Philiskopet har spurgt Lena
T olstrup fra økonomiafdelin-
gen om hendes arbejde som
medarbejderrepæsentant
i Philips Danrnarks's besty-
relse. Lena blev valgt ind for
tre år siden, hvor hun blev

opfordret af flere kollegaer til
at lade sig opstille som med-
arbejderrepræsentant:
»At jeg blev valgt hang nok
sammen med, at jeg fra vore
fællessamrådsmøder var kendt
som en, der kunne sige noget
og stille spørgsmål. Selvfølge-
lig er møderne i bestyrelsen
anderledes end i fællessamrå-
det, men jeg synes, at vi som
medarbejderrepræsentanter
har en reel indflydelse på tin-
gene. Heldigvis er der nu ble-
vet mere åbenhed efter besry-
relsesmøderne. Der udsendes
referater efter alle møderne,
og det syntes jeg er en god
ordning«.
»Synes du, at du ved nok om
f eks. økonomi til at følge med
i de ting, der bliver drøftet i
bestyrelsen«?
»For nogle år siden blev jeg
merkonom i regnskabsvæsen,

så jeg kan da følge med, når
regnskaberne bliver gennem-
gået. Med hensyn til de be-
slutninger, der er blevet taget
- især her i den sidste tid - er
det da trist at skulle være med
til at godkende ting, som går
ud over kollegaer, men for
mig har det vigtigste været
hensynet til Philips Danmark
som helhed«,

Mangler input fra kollegaer
"Tavshedspligten har jeg
egentlig ikke de store proble-
mer rned«, fortsætter Lena.
"Til gengæld er jeg ikke ban-
ge for at sige noget på selve
møderne, og det må være en
af de vigtigste egenskaber for
et bestyrelsesmedlem. Jeg sy-
nes, det er spændende at være
med til at præge Philips som
arbejdsplads, såvel til direk-
tionen som til kollegaer.

Desværre far jeg ikke så me-
get input fra kollegaer. Der
var mange, der stemte på mig
ved valget, men det er lige-
som om kollegaerne derefter
"glemmer« at de har en re-
præsentant i bestyrelsen. Jeg
synes også det er ærgeligt, at
vi så sjældent afholder fælles-
samrådsmøderne. Vi kunne
godt bruge dette forum meget
mere til at diskutere vores ar-
bejdsplads«.
»TiL slut: Hvad er din hidtil
bedste oplevelse [ra dit bestyrel-
sesarbejde«?
"At Philips Danmark omsider
gav overskud i 1993«, kom-
mer det uden tøven. "Det tog
mig altså tre år. .. nej, helt ær-
ligt: den ære skal ikke tilkom-
me mig, det glæder mig bare
at vi igen giver overskud«!

fannik Bo Rasmussen

Atter overskud
Philips•I

På bestyrelsesmødet i Philips
Danmark A/S den 26. april
kunne direktør Willy Goldby
fortælle de øvrige medlemmer
af bestyrelsen, at overskuddet
for 1993 blev på 20 mio kr. -
eller 100 mio kr bedre end
året før. Tilfredsheden afspej-
les på billedet nedenfor af be-
styrelsen, hvor det nye med-
lem, direktør Michael Gerlif,
Philips Norden AB, står
længst til venstre. Han afløser

Hiltjo Bos, der forlader Nor-
den efter 10 år i København
og Stockholm. De øvrige
medlemmer er Ole Herstad,
Willy Goldby, Jørgen
Hegelund (formand), Niels
Frandsen, Lena Tolstrup og
John Jensen. Søren Mollerup
var forhindret i at deltage.
Det stærkt forbedrede resultat
blev markeret i kantinerne
dagen efter med kaffe og lag-
kage til alle medarbejdere.

Philips Elektronik Systemer er nu klar med de første fem forret-
ningsgange til deres ISO 9000-system. Det blev markeret på et sta-
tusmøde i foredragssalen den 27. maj, hvor der også blev uddelt
kvalitetshåndbøger. Som man ser her, var der trængsel som på bog-
udsalgets første dag!
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En arbejdsplads i Philips:

PTVTransmission'Team
På PTV - Philips TV Test
Equipment -i Brøndby har de
masser at lave for tiden. Næ-
sten alle produkterne går til
eksport, og investeringslysten
hos kunderne er stigende. Så-
ledes har PTV for nylig fået
en stor ordre til Australien,
som skal have leveret udstyr
til kabel-TV systemer i en
række storbyer dernede.
Medarbejderne på PTV er
opdelt i tre såkaldte teams, alt
efter hvilke produkter de ar-
bejder med. Det er Setmaker
Team, Studie Team og
T ransmission Team. Vi har
besøgt Transmission Team,
som med omkring 35 medar-
bejdere er det største af de tre.
Værkfører Kurt Møller Niel-
sen mener, at opdelingen
i teams har været en klar for-
del:
»Ideen er, at teamet har an-
svar for både udvikling, pro-
duktion og test af sine pro-
dukter. Det betyder, at vi har
fået et bedre samarbejde mel-
lem udvikling og produktion.
I produktionen har vi fået
større indflydelse på udviklin-
gen, som på sin side har fået
et bedre kendskab til produk-
tionens vilkår«, siger Kurt
Møller.

Stilfærdig
og effektiv atmosfære
Transmission Team udvikler
og fremstiller produkter til
udvikling af TV-apparater, og
til udsendelse af TV-signaler.
Et eksempel er en modulator,
som kan lave et videosignal
om til TV-antennesignaler på
alle kanaler fra stort set alle
TV-systemer. Sådan et appa-
rat er ideelt til tests når en fa-
brik f. eks. skal udvikle et nyt
TV-apparat.
Teamet holder til i et par sto-
re lokaler midt i PTV' s byg-
ninger på Kornmarksvej.
Montage og test foregår i et
og samme lokale, hvor et im-
ponerende opbud af måle- og
testudstyr viser, at det er høj-
teknologi der bliver produce-
ret her. Alt virker målrettet,
roligt og effektivt, og det er
påfaldende at testpladserne
tager mere plads op end selve
momageafdelingen hvor pro-
dukterne bliver samlet.
»Vi tester hvert apparat i flere
omgange, før det går ud til
kunden«, fortæller Kurt Møl-

ErLingJohansen fra Transmission Team er i gang med sluttest af en PM 5638. For dem der har for-
stand på den slags:Det er et apparat, som Laver et RGB-signaL om til et composite video signaL.

Ved montagearbejdspLadserne i hjørnet af det store lokale er 16medarbejdere beskæftiget med at om-
sætte kundernes ordrer til færdige apparater.

ler: Fortesten skal primært af-
sløre, om der skulle være no-
gen funktionsfejl. Så laver vi
en burn-in test, hvor appara-
tet står i timevis ved en tem-
peratur på omkring 45 gra-
der. Ved sluttesten checker vi
til sidst, om det overholder
alle specifikationerne.

100% ordrestyring
Der er mange forskellige pro-
dukter i sortimentet, og pro-
duktionen er helt og holdent
ordrestyrer. Der ligger ingen
lagervarer på hylderne og
samler støv eller bliver foræl-
dede, hvad der er nok så væ-
sentligt. Når en kunde har af-
givet en bestilling, planlægges
og startes produktionen.
Gennemløbstiden ligger ty-
pisk på et par uger, hvor et
sted mellem 5 og 35 timer er
egentlig arbejdstid.

Jannik Bo Rasmussen

ELektrotekniker Jørgen Parbst ved sin arbejdspLads. Han og hans
udviklingskoLLeger er ved at være klar med tilbehøret til den nye
VITS-generator, som bl. a. bruges til overvågning afsignaLkvaLi-
teten.
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Badminton
Badmintonafdelingen havde
en rimelig god vintersæson,
og vore fire hold i KFIU' s
holdrurnering har spillet alle
deres kampe. En stor tak til
spillerne og holdlederne. På
grund af fabrikslukningen i
Jenagade tilmelder vi desvær-
re næste år kun to hold, nem-
lig l. og 2. holdet som har
mistet færrest spillere.
Philips Open '94 arrange-
mentet, som er en årlig tradi-
tion, løb af stablen den 23.
april og efterfulgtes af den år-
lige badmintonfest. Der blev
spillet i følgende rækker:

Herresingle A, som igen i år
blev vundet af Thomas Wiell
fra Nykøbing F. Nr. 2 blev
Steen H. Sørensen.

Herresingle B blev vundet af
Niels V. Christensen over Ole
Feddersen.

Herresingle C tog Kaj Jæger
sig af.

Damesingle blev vundet af
Lene Jensen over Benthe
Arentzen.

Damedouble blev vundet af
Ulla Laursen og Lene
Malmberg.

Herredouble A: Søren Mac
Larsen og Anders Lindqvist
tog sejren over Steen Simon-
sen og Michael Leidahl fra
Medico - dejligt at se nye an-
sigter!

Herredouble B, Ole Fedder-
sen og Bo Christensen over
Steen Sørensen og Torben
Høffding, begge par iøvrigt

rykket ned i B efter at have
tabt deres første kamp.

Mixdouble A, Lotte
Woltemaht/Steen H. Søren-
sen vandt over Hanne Knud-
sen og en træt Anders
Lindqvist.

Mixdouble B: Irene og Søren
Mac Larsen over Joan Wiell
og Lars Buus, en stor tak til
Joan som lod sig overtale til
at spille med så kort varsel.

Samme dag holdt vi afde-
lingsmøde, hvor vi diskute-
rede afdelingens fremtid og
valgte ny formand. På grund
aflukningen i Jenagade var
den nuværende bestyrelse
(Lars Buus som formand,
Steffen Graae og Torben
Høffding som medlemmer)
nødt til at gå af. Ulla Krogh
Laursen blev valgt som ny
formand og Steen H. Søren-
sen som medlem. Steen vil
tage sig af kontakten til
KFIU.
Jeg vil til slut gerne benytte
lejligheden til at sige tak til
alle afdelingens medlemmer
for de mange år - syv her i
sidste omgang - jeg har været
formand. Det har været en
fornøjelse. Tak til Idrætsfore-
ningens bestyrelse og til vor
kasserer Bent Frandsen for
hans store tålmodighed. Også
tak til Torben og ikke mindst
Steffen for det store arbejde
med kontakten til KFIU.
Banefordeling for sæsonen
1994-95 er nu klar og bliver
udsendt inden sommerferien.

Med sportslig hilsen og held
og lykke fremover!

Lars Buus

Step by step
Motionsafdelingen har ind-
købt Step-Bænke. De giver
sved på panden - når de tages
i brug, og de bruges flittigt
hver tirsdag året rundt (minus
ferie). Kan du ikke selv del-
tage i disse step-øvelser, så tag
trappen i stedet for elevato-
ren, det er (næsten) det sam-
me!!! Stor hilsen Anny [uul
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To
afdelinger
nedlægges
Den 1. juni var det slut med
bordtennisafdelingen, og pr.
l. juli ophører billard.
Ejendomsafdelingen vil prøve
at finde et nyt lokale til det
store billardbord.

Sportsfiskeri
Sommerfiskeriet er startet, og
mange har været ude i den
nye jolle, der ligge i Kastrup
Havn.
Fangsten har været god, der
blev halet mange hornfisk og
torsk indenbords, så det
skulle du prøve.
Sidste kysttur i april gik til
Fyn og Langeland. Fangsten
blev 15 havørred - men - de
14 måtte udsættes igen, da de
var under målet! Men mulig-
hederne er gode, og Fyns Amt
gør meget for kystfiskeri efter
havørred. Ved kreds-
mesterskabet i april deltog vi
med 2 hold, og l hold var
blandt de bedste, tillykke.
Vi skal vidre til DM der af-

Knæk og Bræk
Finn Lippert

holdes fra Skodsborg på Lan-
geland i september måned.
I august måned (uge 34) tager
vi til Sejerø bugt, hvor. vor
base er et sommerhus på Sj.
Odde.
Her er fint hav-ørredvand og
mulighed for at dørve ved
Ordrupnæs fra vores egen
jolle samt en lejet.
Havtur fra Sj. Odde efter
markrel- nærmere oplysnin-
ger følger!
Har disse oplysninger vagt
din interesse, så kontakt Finn
lokal 2234 eller Claus lokal
2384 og fa tilsendt vores års-
program.

Finn og Tommy på vej ud af havnen.

Jollen ligger i Kastrup Jollehavn.
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I. plads til bowlingholdet
i Odense
Det ser ud til at Bowling-
afdelingen i Odense fortsætter
med den succes, som den nu
nedlagte afdeling i Køben-
havn havde så meget af.
Holdet fik en l. plads i deres
pulje, og vandt en glaspokal
med emblem samt en guld-

medalje til hver enkelt spiller.
På en »Top 40«-lisre for da-
mer blev Tina Olsen
(Odense) placeret i den bed-
ste halvdel, hun blev nr. 17.

Med venlig hilsen
Kirsten Andersen

Bowlingafdelingen Odense

Her ses de glade vindere: Kirsten Andersen, Ib Holm Jensen, Allan
Holmbech, Tina Olsen og Kenneth Karlson.

Ta'din makker med
til bridge

Philips Bridge Klub afsluttede
sæsonen sidst i april med føl-
gende placeringer:
Parturneringen blev vundet af
Inga Stie/jergen Dahm. På
andenpladsen kom Solveig
Esbensen/Grethe Mouritzen
og nummer tre blev Majken
Olsen/Kurt Olsen.
Holdturneringen blev vundet
af Birthe og Fritjef Olsen/
Inga Stie og Jørgen Dahm.
N ummer to blev Majken og
Kurt Olsen/Nina og Steen
Jensen.

Vores hold i KFIU endte på
en anden plads i B-rækken.
Kunne du tænke dig en
sportslig dyst hver onsdag i
vinterhalvåret, så er BRIDGE
lige sagen - en sportsgren - du
kan dyrke med egen makker.
Vintersæsonen starter onsdag
den 7. september 1994 kl.
19.00 i kantinen på Industri-
gården.
Har dette din interesse så ring
til Jørgen Dahm 32 88 5668.

Med venlig hilsen
Jørgen Dahm

Poul Wachmann, indkøbschef hos PTV Test Equipment AlS,
fejrede tirsdag den 5. april sit 25-års jubilæum. Poul Wachmann
havde ønsket sig en lampe, og kollegaerne havde i den anledning
jaet femstillet en lampe, der var udformet som et flot dameben.
Senere fik jubilaren dog en Holmegård lampe samt Holmegård
vase. Derudover Irish coffee glas, skruetrækkersæt m. m., ogfa
personaleforeningen var der blomster, vin og medalje. På billedet
sesfa venstrejubilarens to døtre, Helena og Kristina. jubilarens
hustru Birgit Wachmann, jubilaren samt direktør Preben Hejberg.

Torsdag den 28. april kunne civilingeniør Stig Axel Bangsbye,
PTV Test Equipment AIS, fejre sit 25-års jubilæum - i et lokale,
der i dagens anledning var udsmykket som en hel lejrplads med telt
og bål, hvorpå der blev ristet pølser. Gaven fa kollegaerne var en
badminton-ketcher med tilbehør til den sportsinteresserede jubilar.
På billedet sesjubilaren, team manager Ole Skrydstrup, jubilarens
hustru Jette Ryelund og datteren Sofie - samt en »carnptst«, der
kigger ud fa teltet.

Erling Ringberg [ohansen, prøvemester hos PTV Test Equipment
AIS, kunne fredag den 27 maj 1994fejre sit 25-års jubilæum.
På billedet sesjubilaren og dennes hustru Lone samt sønnen Mar-
tin flankeret af team manager Ole Skrydstrup og direktør Preben
Hejberg. Fra kollezaerne var der samlet ind til en plenelufier til
græsplænen samt flasker til at styrke sig på efter brugen. Fra per-
sonaleflreningen ved PTV fik Erling et års gratis medlemskab.
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Vagtskifte i Jenagade:
Udviklingsfolkene nu ansat hos Nokia
Den finske koncern Nokia
har nu overtaget udviklingsaf-
delingen i PRKI, så alle med-
arbejderne allerede fra l. april
er overgået til Nokia-ansæt-
telse. Afdelingen ledes fortsat
af udviklingschefen gennem
de sidste par år, Birger jurs,
Selvom det selvsagt er med
vemod, at vi må sige farvel til
de 64 dygtige medarbejdere,
er det positivt at arbejdsplad-
serne bliver bevaret. Alterna-
tivet havde været at afskedige
udviklingsfolkene, her hvor
produktionen i Jenagade op-
hører med udgangen af juni.
Nokia har i nogen tid mang-
let udviklingsingeniører på
grund af koncernens ekspan-
sion, og afdelingens høje tek-

niske kompetance og erfarin-
ger har helt klart spillet ind.
Desuden har Philips i forve-
jen et samarbejde med Nokia
på forskellige områder.
Nokia har i forvejen forsk-
nings- og udviklingsaktivite-
ter i bl. a. Finland, USA og
Tyskland og altså nu også
i Danmark. De økonomiske
betingelser for overtagelsen
er ikke offentliggjort, men vi
kan dog sige så meget, at han-
delen vil påvirke Philips Dan-
mark's resultat i positiv ret-
nll1g.

Afdelingen bliver foreløbig
boende i bygning E i Jenaga-
de, men flytter formentlig i
løbet af efteråret til andre lo-
kaler. fannik Bo Rasmussen

Den endelige aftale med Nokia blev underskrevet onsdag den 11.
maj. Her ses i midten økonomidirektør Ole Herstad fra Philips
Danmark, flankeret af Nokias repræsentanter. Det er til venstre
deres vice p resident for research and deuelopment, Antti Ladperi,
og til højre vice president for legal affairs, Urho Jlmonen.

16år hos Philips

Her er udviklingsafdelingens medarbejdere samlet ved bygning E i fenagade - på nær enkelte som var bortrejst da vi tog billedet.

Det blev til ialt 16 år med frem, til den nyeste lomme-
mobiltelefoner hos Philips i telefon PR90/95.
København -heraf 14 år i Desværre har Philips Koncer-
Jenagade - siden Philips i _ nen undervejs nedprioriteret
1978 købte AP Radiotelefon i aktiviteterne inden for mobil-
Hvidovre. telefonområdet.
Det har været en tid med Det har nu ført til fabrik-
mange spændende udfordrin- slukning i København og
ger, såvel menneskelige som Nurnberg, og mange har mi-
tekniske og under skiftende stet jobbet.
organisatoriske forhold. At det lykkedes at opnå enig-
Mange gode produkter er ble- hed med Nokia om overta-
vet udviklet og produceret, gelse af udviklingsfunktionen
lige fra pionertiden, hvor den har været til stor tilfredshed
første bærbare AP3000 kom for mange medarbejdere, som

nu står over for nye store ud-
fordringer.
Der skal fra os alle lyde en
varm tak til kolleger i Philips

for det gode samvær i tiden,
der er gået.

Birger [iirs
Ebbe Nielsen

TAK Kære kolleger i Philips

I skal have så mange tusind tak for jeres opmærksomhed i an-
ledning af mit 25 års jubilæum.
Det var overraskende for mig og en herlig følelse at være der i
centrum og se alle jeres glade ansigter.
En speciel tak til jer omkring bålet, fordi I synes at have fundet
ind til kernen af lejrlivets glæder. Kærlig hilsen Stig Bangsbye


