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Frk. K. M. Nørlev (tv) på kontoret i Studiestræde sammen med to andre Philips-
medarbejdere.

Fra de gode gamle dage:

DER VAR KAMP OM
KONTORSTOLEN E .. !

Selvom Philips i Danmark
endnu er et stykke vej fra sit
75 års jubilæum, har adskil-
lige medarbejdere dog været
med i en meget lang årræk-
ke. Nogle af dem skal vi hil-
se på i dette og de følgende
numre af "Philiskopet". Først
frk. K. M. Nørlev, der nu har
sit virke i Insotrac.

- Da jeg startede i selskabet for
38 år siden, var Philips i Danmark
allerede inde i en rivende udvik-
ling. Personalets tal steg så ha-
stigt, at de ydre rammer næppe
kunne følge med. Nogle af de an-
salte mødte på kontoret før ar-
bejdstids begyndelse blot for at
sikre sig en kontorstol, hed et

mundheld dengang, fortæller frk.
K. M. Nørlev. - Jeg blev iøvrigt
ansat samme år, som det første
Philips-radioapparat kom her til
landet. Men i de tider kostede et
radioapparat mere end en kontor-
dames månedsgage. Så jeg målte
vente med at få en radio til et
stykke hen i 30'erne.
Frk. Nørlev begyndte hos Axel
Schou, der dengang havde Philips-
agenturet for Danmark. Hun flyt-
tede med fra Studiestræde til Kry-
stalgade og videre - efter den an-
den verdenskrig - til Amager.
- Forholdene, da jeg startede hos
Phi lips, var betydeligt mere be-
skedne end i dag, fortæller frk.

(fortsættes side 2)

--
25 ARS JUBILÆUM
Salgschef S. Funch, Philips-Bofa
Aktieselskab for audiovisuelt ud-
styr, har 25 års jubilæum lørdag
den 19. november. Jubilaren fejres
ved en recepteion fredag den 18.
november kl. 10.30-12 på Krogshøj-
vej 51 i Bagsværd.

TO ANDESPIL
TRE JULETRÆ
PPL og PAP holder fælles juletræs-
fest for medlemmernes børn lørdag
den 17. december, men de to for-
eninger arrangerer hver sit ande-
spil. PPLs holdes med pårørende
fredag den 25. november, mens
PAPs andespil for medlemmerne
alene står på kalenderbladet for
fredag den 9. december.
PPRs juletræ for medlemmers børn
finder sted lørdag den 10. decem-
ber, mens Kvindernes Klub holder
juletræ for medlemernes børn da-
gen efter.
Nærmere om samtlige arrangemen-
ter fremkommer senere.

KASSETTEBANDOPTAGEREN, som frk.
Marianne Nørgaard her prøvekører,
kom på markedet i september. Den er
specialbygget til at afspille "musik-
kens jernporcelæn" , de nye færdigind-
spillede musikbånd. Musikkassetterne
er nogle kroner dyrere end LP-plader,
men er ti I gengæld langt mere hold-
bare. De kan simpelthen ikke gå i
stykker. Anvendelsesmulighederne er
også større. Båndets indhold kan slet-
tes, ligesom det kan afspilles på en
særlig båndafspiller, som monteres
under bilens instrumentbræt.
Den båndafspiller, der ses på fotogra-
fiet, kan også anvendes som alminde-
lig båndoptager.
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Nørlev. Arbejdstiden var dengang
også af en helt anden længde, end
de unge kender i dag. Jeg husker
ikke ret meget fra min første dag
i firmaet. Den anden dag står be-
tydeligt mere klart i min erindring.
Ved 18-tiden gjorde jeg tegn til at
ville forlade kontoret. Men så blev
jeg gjort opmærksom på, at man
kun kunne sige farvel ved 18-tiden,
hvis arbejdet var fra hånden. Det
normale var at arbejde til kl. 20. Til
gengæld havde vi fri påskelørdag
samt enten pinselørdag eller lørda-
gen efter st. Bededag.

Hårdere i gamle dage?
- Livet var altså hårdere i de gode
gamle dage?
- Det vil jeg ikke sige, ikke på alle
områder. Selvom vi sluttede se-
nere end i dag, så havde folk lige-
som mere lyst til at gå ud, og mu-
lighederne var flere. Nu murer de
sig inde.
- Vi har da lang week-end?
- Ja, allerede i midten af 30'erne
fik vi hos Philips en week-end-ord-
ning. Lørdagsfri kom først for få
år siden. Og jeg syntes for resten
ikke, ordningen med lørdagsfri er
god. Arbejdstidsforlængelsen på
ugens øvrige hverdage bliver efter
min mening et lovlig hårdt pres.
Men på den anden side forstår jeg
godt, at de yngre medarbejdere,
der har bilag sommerhus, kan li'
at kunne drage afsted allerede fre-
dag eftermiddag. Sådan ville jeg
sikkert også se på det, hvis jeg
var ung i dag, slutter frk. Nørlev
med et smil.

KORT SAGT
10 danske Philips-medarbejdere har
meldt sig som deltagere i en inter-
national foto-konkurrence, som fo-
to-klubben hos Philips i Eindhoven
har udskrevet i anledning af sin
kommende 15-års fødselsdag.

EN UDSTILLINGSBYGNING med et så
ærgerrigt fremtidssigte som "Evoluon"
i Eindhoven kunne naturligvis ikke
åbnes på traditionel vis. Den holland-
ske prinsgemal, prins Bernhard, fore-
tog åbningen ved hjælp af et sølv-hul-
kort, som prinsen ved sin ankomst til
bygningen fik overrakt af Philips-kon-
cernens præsident, Ir, F, J, Philips.
Den kongelige gæst satte ved hulkor-
tets hjælp en skrivende lys ev!s i gang,
og ultrakorte lydbølger åbnede der-
efter dørene ind til den imponerende
udstilling, som i de kommende år ven-
tes besøgt af gæster i hundredtusirid-
vis.

DR. A. E. PANNENBORG fra Philips
Forskningslaboratorier i Eindhoven var
den udenlandske gæstetaler, da de
danske elektroingeniører torsdag den
13. oktober åbnede deres konference
i København, og hans emne var "Halv-
lederelementernes anvendelighed i
elektroniske regnemaskiner".
Blandt de danske talere var civilinge-
niør E. Helmer Nielsen, Philips Ra-
dio AIS.

•

Direktør H. Transel (th) med jubila-
ren, dennes hustru, fru Jytte Hansen,
samt sønnen, Klaus.

FREQDY HANSENS
JUBILÆUM
- De er et forbillede for alle, hvad
enten det gælder loyalitet eller flid,
sagde direktør H. Transel i sin Iyk-
ønskningstale til 25 års-jubilaren
kontorchef Freddy Hansen ved re-
ceptionen hos Kemovit AIS mandag
den 10. oktober.

Fuldmægtig P. From Petersen (th)
hjalp den jubilerende kontorchef med
at sætte lys fast i den ene af de to
3-armede sølvlysestager, som var per-
sonalets gave,

Som rep-ræsentant for personalet
talte fuldmægtig P. From Petersen,
der betegnede jubilaren som en
ualmindelig afholdt chef.
Ved receptionen sås bI. a. direktø-
rerne S. A. Windelin, Max Poulsen,
P. Selig og Egon Hansen fra Phi-
lips samt direktørerne Steen An-
dersen, P. Mortensen o; K. Overø
fra Ferrosan A/S.

TAK
Til alle, der med hilsen eller gaver
bidrog til at festliggøre min jubi-
læumsdag bringer jeg min hjerte-
ligste tak.

Freddy Hansen



Repax-personalets gave til den jubilerende værkfører, et fotografiapparat, blev
overrakt af T. Burkai (tv).

FRA BES0GSLISTEN
200 SPØRGSMAL i løbet af en time
stillede de 60 elever fra Tårnby og
Øresundsvejs skoler, der mandag den
6, september besøgte Philips. Det var
generalprøven på et nyt skoleprogram,
som Philips Skole Service har tilret-
telagt i samarbejde med Pædagogisk
Landsforening for faget Orientering,
hvis medlemmer nogle dage senere af-
lagde besøg hos Philips for at disku-
tere det nye program. Det giver ele-
verne lejlighed til efter en rundgang
at stille spørgsmål til Philips-repræ-
sentanter, og desuden har eleverne i
forvejen af deres lærere fået gennem-
gået et materiale om Philips.

40 TILLIDSMÆND besøgte - som led
i et fagforeningskursus på Roskilde
Højskole under ledelse af højskolelæ-
rer P. E. Olsen - Philips Radio AIS
mandag den 12. september, Gæsterne
fik bI. a, beset demonstrationslokalet,
hvor fællestillidsmand Sv. Loft var en
af rundviserne.

100 MEDLEMMER af MMM-klubben fik
ved deres besøg hos Philips torsdag
den 15, september en alsidig oriente-
ring om Philips-bidrag til moderne
butiksindretning. Overingeniør Egon
Jensen, Philips Lampe AIS, og direk-
tor V, H. Andersen, fik sammen med
direktør Erik Knudsen, National Kasse-
apparater AIS, og direktør Eiler Ras-
mussen, Crome og Goldschmidt AIS af
V. S, Kejser, Industriafdelingen, bI. a.
forevist et TV-kamera.

OTTE lANDE var repræsenteret, da
kursister fra U-landshøjskolen i Holte
under ledelse af agronom A. Lassan
torsdag den 29. september aflagde Phi-
lips et besøg. De fremmede gæster
havde lejlighed til at stille konsulent
Finn Henningsen, Philips-Bofa Aktie-
selskab for audiovisuelt udstyr spørgs-
mål angående audiovisuelle hjælpe-
midler.

HJÆLPSOMHED ENS FØRSTEMAND
- blev værkfører Henry Bøg, Repax,
kaldt ved receptionen i anledning
af hans 25 års jubilæum.

- Sjældent har man mødt en mand
så hjælpsom overfor alle som jubi-
laren her i dag. Med rette kan vi
kalde ham hjælpsomhedens første-
mand.
Med disse ord sluttede T. Burkai
sin lykønskningstale ved den recep-
tion, der holdtes på overingeniør
V. H. Mørchs kontor i Repax tors-
dag den 13. oktober i anledning af
værkfører Henry Bøgs 25 års jubi-
læum.
På personalets vegne overrakte
Burkai derefter et dejligt fotografi-
apparat til den afholdte værkfører,
mens E. Hornsleth fra PPR over-
rakte jubilaren en bakke med tre
forske lIige udgaver Alborg-akvavit.
Repax' fakturaafdeling mødte med
en stor buket blomster, og på værk-
stedsfunktionærernes vegne over-
rakte V. Falck en figur fra Den kgl.
Porcel ainsfabrik.

TAK
Jeg vil gerne bringe en hjertelig
tak til alle de mange, der var med
til at gøre min jubilæumsdag så
festlig for mig.

Henry Bøg

NY REDAKTØR: Flemming Jacobsen,
som er let at genkende efter ovenstå-
ende fotografi, overtog posten som
medredaktør ved "Philiskopet", da
Olav Ulsaker forlod selskabet for at
blive informationschef hos Laur. Knud-
sen AIS. Den nye redaktør, der senest
har virket som journalist ved Sjæl-
landsposten/AKTUELT's redaktion i
Slagelse, træffes på lokal 370.



HYLDEST pA
40 ARS DAGEN

Jubilaren og frue sammen med di-rek-
tør P. Friis (th) og salgschef Ove
Kiihl.

Da repræsentant Niels Dalsgaard,
Dansk Røntgen-Teknik A/S, Arhus,
onsdag den 5. oktober kunne fejre
40 års-dagen for sin ansættelse,
blev han genstand for hyldest fra
mange sider.
Ved en reception om formiddagen
talte direktør P. Friis og overrakte
jubilaren selskabets .gave. Fra med-
arbejderne i Københa,vn, Odense og
Arhus overrakte ingeniør W. Kjeld
et lysbilledapparat med kassetter
og en perleskærm samt en stor

Direktør P. Friis (th) hylder 40 års
ju bilaren og overrækker ham firmaets
gave.

Ingeniør W. Kjeld (tv) overrakte jubi-
laren medarbejdernes gave, et lysbil-
ledapparat med tilhørende kassetter
og en stor perleskærm.

æske chokolade til fru Dalsgaard.
Fra den elektromedicinske afdeling,
hvor jubilaren har sit daglige virke,
overrakte S. Mollerup en smuk tin-
skål. Desuden var der telegrammer,
blomster og gaver fra talrige for-
retningsforbindelser, som jubilaren
har kontakt med til daglig.

TAK
De mange, der glædede mig på min
40 års jubilæumsdag, ønsker jeg
hermed at bringe min hjerteligste
tak.

N. Dalsgaard

PENSIONERING
Mandag den 31. oktober trak fuld-
mægtig J. P. Aulum, Philips Lampe
A/S, sig tilbage efter mere end 40
års virke i selskabets tjeneste. Vi
ønsker hr. Aulum et langt og lykke-
ligt otium.

TAK
Min hjerteligste tak for de smukke
gaver, jeg modtog i anledning af
min afgang fra selskabet samt for
godt samarbejde gennem årene.

Sv. Aa. Richter

SPORTEN
Badminton:
TRE KAMPE AF FIRE
ENDTE UAFGJORT
Tre uafgjorte og en tabt kamp var
efterårets første høst for Philips'
badmintonspi liere.

I A-rækken spillede Philips uafgjort
med BP, 4-4, men tabte 3-5 til
GMC. I begynderrækken opnåedes
uafgjort både mod TIK og mod Ber-
lingske. I begge kampe blev resul-
tatet 2-2.

BADE MANDAG OG TORSDAG
Formanden for Idrætsforeningens
fodboldafdeling, Preben Laudrup,
gør opmærksom på, at afdelingens
herregymnastik finder sted både
mandag og torsdag fra kl. 17 til
18.30 på Skolen ved Sundet. Oplys-
ninger kan iøvrigt fås hos Preben
Laudrup på lokal 355.

Håndbold:
BADE PLUS OG MINUS
Philips håndboldspilIere har note-
ret sig for både plus- og minus-
resultater i de første af efterårets
kampe.
I divisionsrækken vandt damerne
over MLU'7-3, mens resultatet af
kampen mod HIH blev en Philips-
sejr på 15-3. Desuden kunne de
dygtige damer forlade kampen mod
SAS med en sejr på 7-6. 9. oktober
måtte holdet notere sig for efter-
årets første nederlag, nemlig på
2-3 til bundholdet Shell.
Herrerne har ikke haft heldet med
sig i alle deres kampe. A-række-
holdet tabte til MLU 12-15, men
kunne notere sig for en kæmpesejr
på 20-9 over KIF. C-rækeholdet
tabte 16-17 til NDS. Kampen Phi-
lips-TIK endte med en Philips-sejr
på 20-9.

FAVORIT-SEJR I
SOMMER-BRIDGE

Det blev som ventet SAS-parret,
E. Boman og A. Petersen, der løb
af med sejren i Philips' store som-
merbridge-turnering med deltagelse
af ialt 90 par fra 27 klubber.
Værts-foreningens formand, B.
Matthissen, og fru Grønvold blev
bedst placerede Philips-par med
780 points, hvilket skaffede parret
en 6.-plads.
I sidste og i forrige års holdturne-
ring om den nydelige sølvpokal, ud-
sat af Philips' bridgeafdeling, var
det BB, der klarede sig bedst. Og
BB gjorde heller ikke denne gang
forventningerne til skamme. De
vandt pokalen igen - og denne
gang til evigt arv og eje. Nr. 2 i
holdturneringen blev BBF, mens
Philips blev nr. 3.

Vinderparret i Philips' sommerbridge-
turnering, A. Petersen (for bordenden
til venstre) og E. Bornan fra SAS, i
dyst med SSF-spillerne K. Sørensen
(nr. 2 fra venstre) og Sv. G. Kraus •.


