


• • • • • • • 

Nedrivningen af de bygninger, 
der skal vige for den nye 

kantine- og kontorbygning på fabrik 
ken, har allerede stået på nogen 
tid. 

Som det vil være de fleste bekendt, 
regner man i løbet af næste efterår 
- 1958 - at kunne tage den nye 
bygning i brug. 

Indtil da er fabrikkens hoved 
indgang flyttet til Lemberggade, en 
ændring, som alle har affundet sig 
med. 
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Sådan 
kommer del 
Iii al se ud ... 

• • • • • • • • • • 

Vi har på tegningen ladet illu 
strere, hvorledes fabrikkens areal til 
sin tid kommer til at tage sig ud 
med kontor- og kantinebygningen i 
forgrunden, den nye lagerbygning i 
øverste højre hjørne, ligesom den 
projekterede udvidede produktions 
hal til højre for lampefabrikken er 
med. Noget tidspunkt for denne hals 
påbegyndelse er endnu ikke fastlagt. 

Derimod regner man med, at la 
gerbygningen i øverste højre hjørne 
skal stå færdig sidst på året. 



PHILIPS 

D et gælder for enhver virksom 
hed - stor som lille - at den 

skal vise sit ansigt udadtil - og helst 
gøre det på en god måde. 

Philips ligger ikke på den lade side 
på dette felt og vil i efterårets løb på 
mange områder præsentere sig med 
kendte produkter, der er forbedret, og 
nye varer, der sendes på markedet. 

Også på en række udstillinger vil 
man kunne se Philips-navnet. 

Her følger en omtale af den akti 
vitet, der skal udfoldes. I denne lille 
oversigt er kun medtaget det væsen 
ligste. 

Først de nye produkter •••• 

Philips Portalet transistormodta 
ger er forlængst sendt på markedet. 
Den er uhyre økonomisk i brug tak 
ket være de anvendte transistorer - 
og den baner herhjemme vejen for 
den helt nye udvikling, som transi 
storerne er ensbetydende med. 

*" 
Philips har også lanceret et »elek- 

trisk hårfjerningsapparat for damer« 
- men under en noget mere sympa 
tisk titel »PhiliShave Lady«. Den 
lille lyserøde nyhed har i nogle år 
været kendt i Amerika, Frankrig og 
England - og i disse tre lande er 
den blevet modtaget med begejstring 
af det svage køn. 

er med i første række 

nye produkter ser 

dagens lys - 

og Philips 

viser ansigtet på 

store udstillinger 

• 
Den nye PhiliShave Lady har gjort 
hårfjerning æstetisk ..• 



Den tredie nyhed er båndoptage 
ren »Major« - og også den byder på 
adskilligt nyt inden for sit område. 
»Major« har tre hastigheder, er sær 
lig egnet for gengivelse af musik - 
og er sådan sikret, at fejlgreb altid 
skulle kunne undgås. 

* 
Den fjerde nyhed vil sikkert vise 

sig som en stærkt medvirkende årsag 
til, at antallet af fjernseere i løbet af 
vinteren passerer de 100.000. Denne 
»årsag« er den nye fjernsynsmod 
tager 17 TDK 180 U, som kun har 
dimensioner på 48X40X40 centi- 
meter. 

Navnlig på en af efterårets store 
udstillinger »EI- og atom-udstillin 
gen« i Forum i oktober måned vil 
Philips få mulighed for at præsen- 
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tere sig på nogle af de mange vigtige 
områder, på hvilke man gør en ind 
sats. 

EI- og atomudstillingen vil således 
komme til at vise Philips-apparaturer 
for betjening af en atom-reaktor, høj 
frekvensgeneratorer i funktion, ud 
styr til måling af radio-aktivitet, 
fotocelle-udstyr i funktion - foruden 
en lang række andre ASAS-produk 
ter, bI. a. elværks-udstyr, Desuden 

Philips Portalet 
- ikke meget større 

end en telefonbog. 
Vægten: 2,6 kg, 



bærefrekvens- og automattelefon 
udstyr, telegraf- og radio-kommuni 
kationsudstyr. 

* 
Desuden vil man for lysgruppens 

vedkommende - den viser lyskilder 
og belysningsarmaturer - præsen 
tere noget nær en revolutionerende 
nyhed på belysningens område: 
Elektroluminescens, det er meget, 
meget kort sagt: lysende flader ~ 
og det skal vi senere fortælle mere 
om. 

Og der bliver flere andre udstil-, 
linger i efterårets "løb, som fortrins 
vis PhiliShave (de tre modeller), In 
fraphil og Philisol vil blive præsen 
teret på. 

* 
Philips Grammofon Industri vil 

fortsætte med' at lade Birgit Briiel 
indsynge en række populære ting. 
Birthe Wilke vil igen komme til at 

Noget af det mest interessante på el- og atom 
udstillingen: et Philips-panel til betjening af en 

atom-reaktor. Panelet er ca. 21/2 m langt. 

gøre sig gældende for at fastslå sin 
position - og man håber at kunne 
følge den sukces op, som Lily Bro 
berg i sommer har haft med sme 
»Hver fugl synger ... «-plader. 

* 
Grammofonindustriens repertoire 

vil i væsentlig grad blive præget af 
en lang række melodier fra nye dan 
ske film. Allerede nu har man fast 
lagt optagelser med Dirch Passer og 
Ove Sprogø fra filmen »Tag med til 
Fjordby«, Peter Malberg kommer 
med sine melodier fra en ny Taxa 
film, og Poul Reichhardt vil præsen 
tere den danske udgave af Walt Dis 
neys nyeste film» Vestens karavane«. 
Og endelig: Lille Per i en ny »Far 
til fire«-film skal nok en gang forstå 
at få sit store publikum i tale gen 
nem Philips indspilninger af hans 
sange fra filmen. 

Og der kan ventes meget, meget 
mere nyt fra Niirnberggade. 
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- og det er skæg i almen som i 
overført betydning ..... når redak 
tionen i et anfald af ferie-stemning 
har ladet disse otte, pæne Philips 
medarbejdere dekorere på forskellig 
vis med skæg-, hår- og brilleprydel- 



de fire sidste hører hjemme på Irulu 
strigården. 

Opgaven er delt i to afsnit, således 
at medarbejdere på fabrikken kan 
nøjes med at gætte, hvem de fire 
første er, mens Industrigårdens per 
sonale - som måske ikke kender 
ansigterne fra fabrikken - kan nøjes 
med at gætte hvem de fire sidste er. 
Er man så skarpsindig at kunne gra- 

de, hvem alle otte er, får man natur 
ligvis dobbelte chancer for at vinde 
en af de to udsatte gevinster på hver 
halvtreds kontante kroner. 
Løsningen afleveres i lukket ku 

vert til Philiskopets redaktion senest 
den 27. ds. Og husk: to løsninger 
skal i hver sin kuvert. 
I næste nummer bringes de origi 

nale fotografier til sammenligning. 



• • • • arbejdsglaede og tilfredshed - 
Formanden. for stoberi-, speetat- Q(/ 

maslcinfabriksQ1'bejdernes forbund om sit og sin 
bestyrelses indtryk af Philips fabrik m, m. 

Et billede, taget ved det besøg, som sreberi-, special- og maskinfabriksarbejdernes bestyrelse aflagde på Phi lips 
Iabr ik. De tolv bestyrelsesmedlemmer, hvorimellem er fællestillidsmand Sv. Loft, ses alle til venstre i billedet. 

Efter indbydelse fra »Philips A/S« 
havde bestyrelsen for støberi-, 

special- og maskinfabriksarbejdernes 
forbund - 12 mand ialt - i juni 
måned lejlighed til at besøge nogle 
af Philips afdelinger og studere nogle 
af de arbejdsmetoder, der anvendes. 

Direktør S. A. Windelin bød de 
tolv bestyrelsesmedlemmer velkom 
men på Industrigården, hvorefter af 
delingschef A. Echart fortalte om de 
mange produkter, Philips fremstiller. 
Umiddelbart efter fulgte en rundvis 
ning på Industrigården med bI. a. 
forevisning af demonstrationsloka 
lerne for lys og radio. 

Så fulgte en rundvisning på fa 
brikken, hvor gæs!erne så fremstil 
ling af grammofonplader, montering 
af radio og fjernsyn og fremstilling 
af lamper. Overalt stilledes interes 
serede spørgsmål. 

Rundvisningen sluttede med et be 
søg i børnehaven og i de skoleloka 
ler, der om vinteren anvendes til for 
skellige undervisnings- og hobby 
formål. 
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Fra formanden for fagforeningen, 
Chr. Sørensen, har »Philiskopet« 
modtaget et brev, der dels omtaler 
det vellykkede besøg, dels i følgende 
ord sammenfatter bestyrelsens ind-· 
tryk: . 

»Vi var alle i bestyrelsen glade 
for at få anledning til at se virk 
somheden, som ikke alene på 
grund af sin særlige produktion 
er interessant at bese, men også, 
fordi vi i alle afdelinger kunne 
konstatere, at her besøgte man en 
virksomhed, som ikke alene var 
vel tilrettelagt, men som samtidig 
var stærkt interesseret i det bedst 
mulige samarbejde - på alle om 
råder - med de ansatte .. " for 
at man i fællesskab kunne" finde 
frem til de bedst egnede arbejds 
former og dermed skabe den størst 
mulige arbejdsglæde og tilfredshed 
for alle parter«. 
På bestyrelsens og egne vegne 

takker jeg for den interessante dag. 
Med venlig hilsen 
Chr. Sørensen. 



Finn Corell, . 
Repax. 

rådsmøde 

På det sidste samrådsmøde, der hold 
tes den 6. juni, godkendte man bI. a. 

P.A.P.s budget og P.P.F.s regnskab og 
budget. Desuden førtes en drøftelse om 
kring de to funktionærforeningers ferie 
lotterier. De to foreninger vil senere 
hver for sig tage initiativet til en æn 
di-ing, således at en medarbejder, der 
overflyttes fra den ene forening til den 
anden, også overgår til den respektive 
forenings ferielotteri. 
Samtidig fastlagde man retningslinier 

ne for udbetaling af ferielotterierne. 
Som hovedregel gælder, at gevinster 
først ndbetales 1. juni - og holder man 
ferie inden dette tidspunkt, skal man 
indhente en erklæring fra personalekon 
toret herom. 

de nye svende 

Arne H. 
Petersen. 

Peter W. 
Nielsen. 

Ole E. 
Petersen. 

I løbet af juli blev fire unge - dyg 
tige - lærlinge udlært på hen 

holdsvis fabrikken og i Repax. De 
blev alle i deres afdelinger fejret 
på behørig vis med overrækkelse af 
svendebrev, gaver og lykønskninger. 

De to nye værktøjsmagersvende 
er Ole E. Petersen og Arne H. Peter 
sen, som begge bestod med karak 
teren »Særdeles veludført«. Begge 
har tidligere på Københavns rådhus 
fået overrakt den massmann'ske me 
dalje for flid og kundskab i teknisk 
skole. 

De to nye radiomekanikere er Pe 
ter W. Nielsen, fabrikken, og Finn 
Corell, Repax. Og også disse to fulg 
tes ad, hvad karakter angår, idet 
begge fik deres svendestykke beteg 
net som »veludført«. 
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D en unge skuespillerinde Birgit Briiel 
har fornylig haft sin debut på gram 

mofonplade - og det er Philips, der har· 
lanceret hende. 

Debutpladen er "Sig det er glemt" 
"Shu-Shu-Shu", og den første plade er 
nu fulgt op med "Havnens melodi" 
"Rundt og rundt", som også er blevet 
vel modtaget af publikum. 
Birgit Briie!s karriere begyndte for 

nogle år siden med det kongelige teaters 

mellem idrcetsforening 
og direktion 

Gensidigt ønske opfyldes 
med fire årlige meder 

M ed et møde, der den 6. juni holdtes 
mellem Philips direktion og idræts 

foreningens bestyrelse, imødekom man et 
gensidigt ønske om en kontakt mellem 
koncernens ledelse og de aktive idræts- 
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Birgit BrUel 
et nyt navn 
på Philips 

g rammofunplader 

elevskole. Derefter giftede hun sig med 
jazzmusikeren og arkitekten, Max Briie!, 
og helligede sig nogen tid sin mand og 
sine børn. Ind imellem blev der tid til 
lidt kabaret-optræden, og senere fik Bir 
git Briie! en chance i "Riddersalen" og 
"Cabaret La Blonde". 
I sommer har Birgit Briiel sammen 

med Arne Lamberths orkester sørget for 
radioens dansemusik lørdag aften. 

udøveres bestyrelse. Det er tanken frem 
over a t holde møde hvert kvartal- eller 
så ofte, der er behov for drøftelse af 
idrætslige problemer. 
I mødet deltog direktør H. Bang, per 

sonalechef Jørgen Holm, direktør Sv. A. 
Chr. Pedersen, direktør Max Poulsen, 
direktør N. B. Sommerfeldt og direktør 
P. Selig. Direktionssekretær T. U. Smith 
og direktør S. Windelin var forhindret. 
Fra idrætsforeningens side mødte B. 

Andersen, J. P. Anlum, P. Bjørnholt, 



Poul Hansen, B. Henriksen, A. Sieben, 
V. Simonsen og Georg Andersen. 

Efter at direktør N. B. Sommerfeldt 
havde budt velkommen til dette første 
møde, takkede formanden for idræts 
fo-reningen, Alfred Sieben, for den støtte 
og forståelse, som foreningen hidtil hav 
de mødt. 

Sportsstævnet i Stockholm blev der 
efter udførligt refereret. Ved det a rran 
gement, som skal holdes i Daumark næ 
ste år, er det indtil nu tanken at deltage 
med atletik, skak og damehåndbold, men 
det endelige program vil først blive fast 
lagt i foråret 1958. 
Efter en omtale af foreningens øko 

nomi, blev det besluttet, at håndbold 
holdet fremtidig bør være medlem af så 
vel unionen som F.K.U. for derved at få 
mulighed for at deltage i flere turnerin 
ger. Det nnværende hold skulle kunne 
gøre sig endda meget fordelagtigt be 
mærket. 

Mødet sluttede med bI. a. en drøftelse 
og muligheden for ensartet påklædning 
ved de sp or tsarr angementcr, idrætsud 
øvere fra Philips deltager i. 

Danmark 
nummer to 
ved staevnet 
i Stockholm 

Det danske hold vandt i tennis og fod- 
. bold over Norge - men tabte til Sverige. 

Efter nogle dejlige dage i Stockholm 
vendte det danske Philips sportshold 

den 3.. juni hjem fra det skandinaviske 
sportsstævne i Stockholm, hvor man hav 
de dystet med Norge og Sverige i tennis 
og fodbold. 

Det dygtige svenske hold vandt alle 
sine kampe - såvel mod Danmark 
som mod Norge, mens det danske 
hold i begge discipliner sejrede over 
Norge. Slutresultatet blev, at Sverige 
blev nr. 1, Donmar k nr. 2 og Norge 
nr. 3. 
Lørdag den 1. juni var fodboldspil 

lerne i ilden. Dansk sejr over Norge: 
3-0. Tennisholdet fra Danmark spillede 
samtidig mod Sverige, men tabte 1-2. 
Efter en stille lørdag aften, som fod 

boldspillerne samlede kræfter i for om 
søndagen at møde det svenske hold, 
fandt kampen sted tidligt søndag. Fra 
dansk side bavde man måttet sætte Jør 
gen Jensen ind i stedet for Poul Han 
sen, som var kommet til skade i kampen 
mod Norge. Det danske hold stred bravt 
- og med lidt mere held havde man 
formentlig knnnet klare uafgjort. Nn 
vandt Sverige 3-2. 

Søndag eftermiddag var fri for alle 
deltagerne, og man benyttede det gode 
vejr til en tre timer lang sejltur i den 
svenske skærgård - og det gode sports 
lige og kammeratlige samvær fortsatte 
om aftenen ved middagen i Saltsjiibaden. 
Vore tennisspillere kom på arbejde om 

mandagen, da de i stegende varme spil 
lede 3-0 mod Norge. Værst var det Ior 
frk. Emmy Petersen, som i. to timer 
måtte kæmpe for at hale sin sejr i 
land. 

De sejrrige svenskere havde tidligere 
spillet mod Norge og vundet 6-0 i fod 
bold og 2-1 i tennis. Slut resultaterne 
blev derefter son nævnt i indledningen. 
Det vellykkede stævne sluttede med 

afskedsmiddag hos Philips i Stockholm. 

Pbilips dygtige damehold 
har i sommer Fortsa t sin 
sejrsgang og vandt for 
anden gang sommertur 
neringen med 42 mål 
mod 14. 

Mandag den 12. august skal damerne 
møde vinderne fra F.K.B.U. - det er 
SAS damehold - og kampen kommer til 

" 
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at stå om, hvem der skal deltage i 
landsdelsstævnet i Hillerød den 7. og 8. 
september. 

Kristi Himmelfartsdag deltog et dame 
og herrehold i Roskilde i R. 33's stævne, 
der havde deltagelse fra København og 
Sjælland. Holdene klarede sig bravt. 

Håndboldafdelingen efterlyser iøvrigt 
nogle damer. Fortræningen starter med 
boldbehandling i august måned - og 
træningen foregår på Kløvermarken. 

Tilmelding kan ske til frk. Birthe Jen 
sen, 2. sal på fabrikken. 

ALE 
PHILIPS A/s 

Ansættelser 
17. juni ass. fru Grethe Iburg, trykkeriet 
1. aug. ass. L. lom bæk, mode.afd. 

Fratrædelser 
17. juni Charlotte Freese, hulkort 
30. juni Jytte Larsen, tele. 

REPAX A/S 
Fratrædelse 
1. juli Vagn Jeppesen 

Udnævnt til funktionær 
1. juli eksp. Teddy Grejsner, Repax 

Udlærte 
1. aug. Aase Bisholt, tele. 
1. aug. Annelise Andersen, afd. Musik 
1. aug. Birte Bentsen, Asas 
1. aug. FI. Mortensen, Odense 
1. aug. Villy Jensen, Århus 
1. aug. Ole Andersen, Repax 
1. aug. Bjørn Bonde, belysn.afd. 
1. aug. Karl E. Kjøller 

Omflytning 
1. juni E. Nissen fra hulkort ad. til fabr. adm. 

FABRIKKEN 
Ansættelser 
1. juni 
1. juni 

22. juli 
1. aug. 

fru Gurli Nielsen, indkøb 
vægter Th. Christensen (gen ansat) 
frk. Gydda Magnussen, piccoline 
ing. L. Wiersema, lampefabrikken (fra 
Eindhoven) 
frk. Karen Kaas, kontorlærling 1. aug. 

PH 2551 

Udnævnelser 
1. juli ass. Preben Hansen udn. til undermester 

i underdelsafd. 
1. aug. ing. A. U. Poulsen udn. til værkfører i 

metalvarefabrik ken 
1. aug. ass. Jørgen Gottlieb udn. til undermester 

i metalvarefabrikken 

Omflytninger 
B. april frk. Alice Jensen fra Repax til fabrikkens 

forkalku lationsafd. 
1. juni ass. Eiler Engelbrecht Nissen fra hoved 

kontoret til fabriksbogholderiet 

Fratrædelser 
B. maj ing. Henry Jørgensen, 'apparatlaboratoriet 

31. maj vægter Hjalmar Hansen 
8. juni ing. P. Dekker, lampefabrikken (til 

Eindhoven) 
22. juli fru Lillian Christensen, organisations 

og budget kontoret. 

Ansættelser 
2. april værktøjsmager-lærling Ib Høyer, metal 

vareafd. 
3. april radiomekaniker-Iærl ing Torben Velschow 

Rasmussen, varekontrol 
B. april arbejdsdreng Per Berntzen, lampeafd. 

26. april specialarbejder Svend Åge Pedersen. 
grammofon pladeafd. 

20. maj specialarbejder Helge Cecil Ljungberg, 
grammofon pladeafd. 

23. maj montrice Agnes Barasinski, lampeafd. 
27. maj montrice Audrey Ziirsen, grammofon 

pladeafd. 
31. maj montrice Evy Anna Andersen, under 

dels afd. 

Fratrædelser 
1. april specialarbejder Allan Ernst Sonne-Cbr-i 

st ensen, metalvareafd. 
11. april montrice Gerda Arvad Nielsen, montage 

afd. 
13. april radiomekaniker John Lieberkind Peder 

sen, montageafd. 
13. apri I specialarbejder Otto Willy Bloch Chri 

stensen, lampeafd. 
25. april montrice lissy Uhlskov Christensen, 

småapparatafd. 
30. april lagerarbejder Tage Henning Jørgensen, 

lager 
9. maj montrice Marie Kristine Flagstrøm, 

montageafd. 
1B. maj montrice Rita Marie Nielsen, underdels 

afd. 
23. maj montrice Ulla Llnea Romo, småapparat 

afd. 
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