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KØRTE IND I EN SPORVOGN
OG BLEV SAT FRA STYRET
Lagerforvalter Børge Jensen fortæller om gode, gamle dage hos Philips - om
primitive forhold, om krigen og' revyerne samt om, hvordan makaroni var skyld
i, at han kom til Philips for 31 år siden

Med fotografier fra sin første tid hos Philips min-
des lagerforvalter Børge Jensen på sit kontor i
varemodtagelsen i Philips Radio de gode, gamle
dage.

- Det er vist makaroniens skyld, at jeg kom
til Philips. Da jeg i 1939 var færdig med
skolen, fik jeg arbejde på en makaronifabrik
i Jenagade, men jeg kunne ikke lide melstø-
vet, som anvendtes til fabrikationen. Da jeg
så en dag traf en bekendt ved indgangen til
fabrikken på Strandlodsvej og fik lidt at vide
om arbejdet, ja så begyndte jeg næste mor-

gen hos Philips, fortæller lagerforvalter
Børge Jensen. Og der blev jeg siden.
- Også selvom Philips nogle år senere be-
gyndte at støve med mel ved produktion af
"Ph i Iifor" -kyll ingefoder.
- Jeg blev ansat hos lagerchef E. Christoffer-
sen og cyklede i begyndelsen mellem konto-
ret i Krystalgade og fabrikken på Strand-
Iodsvej. Men da jeg var så uheldig at køre
bagind i både en bil og en sporvogn, var det
øjensynligt for meget, for jeg blev "sat fra
styret" og blev sat til at arbejde på lageret.
Det foregik noget mere primitivt end i dag.
Når vi fik jernplader, måtte vi flytte dem en-
keltvis med håndkraft. Og lampeæsker måtte
~tables styk for styk. .

Efterfulgte "Stradivarius"
- De efterfulgte "Stradivarius"?
- Ja, vi havde i varemodtagelsen en mand,
der gik under navnet Stradivarius, som han
fik på grund af sin interesse for Mozart. Da
han holdt op, overtog jeg hans job.
- Hvilke minder har De fra Deres første år?
- De ting, der tegner sig skarpest i erin-
dringen fra tiden nærmest efter 1939 har
naturligt nok relation til krigen. Som med-
lem af det daværende fabriksværn sov jeg
herude på skift. Når jeg havde fri fra vagt,
mødte jeg tidligt om morgenen for at se, om
der fra de natlige skydeøvelser på lageret var
efterladenskaber, som skulle ryddes væk. Det

(fortsættes side 2)

DE TRAMPER I PEDALERNE - og motionerer sig
til sundhed i Philips motionscentre i Jenagade og
på Industrigården. Her sidder (fra venstre) Swenn
Poulsen, Børge Klemvig og Arne Hædersdal i sad-
len, mens Erik Rolf Pedersen og B. O. Møller
strækker sig i ribberne.

HVEM BLIVER
SKAKMESTER?
Skakklubbens medlemmer har været gennem
de indledende runder i kampen om Philips-
mesterskabet 1970, som afgøres en-deligt i
maj.
Den sidste af de indledende runder spilledes
torsdag den 19. februar, og da havde følgen-
de spillere kvalificeret sig til de afsluttende
syv runder: Max Andreassen, Erik Fager-
strøm, Ejvind Hauerberg, Kaj Jacobsen, Kurt
Olsen og Poul Stolt.
I skakklubben spilles også en korrespon-
dance-turnering med 12 deltagere, fordelt på
to grupper. Det kniber dog med at få cirku-
leret spillene tilstrækkeligt hurtigt. (Mon ikke
gruppe B-spillerne føler, at det er en be-
mærkning til dem?).
KFIU-turneringerne i skak har ligget stille i
nogen tid. Nu er der mulighed for, at de bli-
ver genoptaget. I så tilfælde bliver det en
enkeltmands-turnering, som skal afvikles i
Philips-kantinen i Jenagade i løbet af for-
året. Her kan også nye medlemmer deltage,
så har De lyst at være med, ring da på lokal
508.

E. Hauerberg.

PRODUKTION AF FARVE·TV· KOMPONENTER pA BROSTYKKEVEJ
Produktionen af farve- TV-komponenter er flyttet fra Landlystvej til Brostykkevej 180 i Hvidovre, hvor der foruden fire, lyse og velegnede
produktionslokaler er kontor, lager og kantine. Produktionen omfatter otte forskellige detektorenheder, der indgår i farve-TV-fabrikationen
på Philips' fabrik i Norrkiiping i Sverige. Der er beskæftiget godt hundrede medarbejdere på Brostykkevej.



IND I EN SPORVOGN -
(fortsat fra side 1)

Børge Jensen på cykel undervejs mellem Krystal-
gade og fabrikken på Strandlodsvej - før han kør-
te ind i en sporvogn.

I de gamle Philips-revyer var Børge Jensen en fast
aktør - her som nr. tre fra højre i sketch'en
"Skaltemand" i lange underbukser og bowlerhat.

var der af og til, og det var forresten mig,
der fandt de "hulkort", som var omtalt i sid-
ste nummer af .Philiskopet".
Så husker jeg også, da jeg blev uofficiel
danmarksmester i løb. Det var da Hipo'erne,
tyskernes håndlangere, hentede tre af mine
kolleger. De blev gennet ud i vognen, men
uden jakker, som jeg så blev sendt ind efter.
På vejen ud nåede jeg at tømme lommerne.
Derefter pegede Hipo'erne på mig med re-
volverne og sagde" skrup af" - og det gjorde
jeg altså meget hurtigt. Vi oplagrede også en
del våben, som kom hertil i mærkelige vogne
ved aftentid. Og når vi åbnede en pakke i
varemodtagelsen, hændte det jævnligt, at den
indeholdt illegale blade. Det var egentlig
først bagefter, vi tænkte over, hvor farligt,
det havde været.

Trivslen god - især i de små grupper
- Kan De føle, at der er sket en udvikling
på 31 år?
- Ja, udviklingen er gået meget hurtigt, og
det havde sikkert været svært at følge med,
hvis ikke - som nu i mit tilfælde - Værk-
stedsfunktionærernes Sektion og Philips ar-
rangerede kurser for os. Det har jeg sat stor

SEKS NYE LÆRLINGE startede mandag den 2. februar deres kontoruddannelse hos Philips med et to-
dages introduktionskursus, hvor de bI. a. overværede et Philips-show på Industrigården. På Jenagade-
området besøgte lærlingene demonstrationslokalerne og produktionen. Afdelingschef C. Raun orien-
terede de nye kontorlærlinge (fra venstre) Minna Olsen, Keld Kirkedal, Tove Kjeldahl, Jens Kjærulff,
Torsten Lundberg og Jean Rasmussen om Philips-koncernens organisatoriske opbygning.

pris på. Det sidste, altså kursus i organisa-
tionsudvikling, synes jeg er meget interes-
sant. Ikke mindst fordi vi så aktivt skal del-
tage i løsningen af opgaverne.
løvrigt synes jeg, at trivslen er god. I sær-
deleshed i de små grupper, hvor vi arbejder
tæt sammen. Og dermed forsvinder vel også
fornemmelsen af, at den store koncern er
et koldt og upersonligt foretagende.

han i sketch'en "Skattemand" i lange under-
bukser og bowlerhat. De bedste minder fra
disse revyer stammer fra prøverne.
I fritiden er det særligt smalfilmoptageren og
fotografiapparatet, der optager Børge Jensen.
Sin hidtil største opgave kom han på for ni
år siden, da han som vordende far ville
filme en fødsel. Resultatet blev dog meget
ringe, idet han var mere nervøs end den
vordende moder. Selvom Børge Jensen om
nogle få måneder kan gentage forsøget, hol-
der han sig dog fra denne specielle situation
og benytter sin smalfilmoptager til andre
formål.

Medvirkede i de gamle revyer
Børge Jensen mindes også med glæde de
gamle Philips-revyer. I en af dem optrådte

o
KONSULENTER PA BESØG
Tyve revalideringskonsulenter besøgte onsdag den 18. februar Philips og stillede spørgsmål om perso-
nalepolitik, intern kommunikation, sundhedscenter, sikkerhedstjeneste m. v. til et panel, bestående af
(fra venstre) bedriftslæge J. Hage1sten, afdelingschef H. Krebs, tillidskvinde, fru Anna Kristensen,
underdirektørerne C. Hermann, Niels Jørgensen og Jørgen Holm, fællestillidsmand Sv. Loft og afde-
lingschef H. Njlsson. Forinden havde konsulenterne på fabrikken fået orientering om produktionen.



PHILISKOPET
UDGIVET AF

PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S
Prags Boulevard 80, København S

Redigeret af:
Niels Jørgensen (ansvarh.)

og Henning Bjerno
Lay-out:

Steen Poulsen
Bladudvalq:

Rolf Carlsson, Erik Hornsleth, John Jensen,
Anne Margr. Jeppesen, H. Krebs, John Langhoff,

Sv. Loft, V. K. Nyberg og K. Rosendahl.
Næste nummer udkommer

den 9. april
Stof må være redaktionen i hænde senest

den 12. marts

BEDRIFTSVÆRNENE
SAVNER MANDSKAB
Bedriftværnene i Jenagade og på Industrigår-
den holder i de kommende måneder øvelser
inden for de fire forskellige tjenestegrene :
Orden, brand, signal og redning/rydning.
Rækken af øvelser slutter sidst i maj med en
stor kontroløvelse, der er fælles for alle
tjenestegrene. Den overværes af tilsyns-
myndighederne, d. v. s. brandvæsenet og ci-
vilforsvaret, som hidtil har udtalt deres aner-
kendelse af værnets effektivitet - undtagen
på et punkt: Vor mandskabsstyrke er for lille
i forhold til personalet.
Vi appellerer derfor til alle - kvindelige som
mandlige - medarbejdere, der kan tænke sig
at være med i et hjælpearbejde, som alene
har til hensigt at afbøde virkningerne, hvis
en katastrofe rammer os.
Nye medlemmer skal gennemgå en 14 timers
qrunduddannelse. Den.fore g åc.æfter arbejds-
tids ophør og er planlagt til at finde sted in-
den for de næste par måneder.
Vil De melde Dem til bedriftværnet, eller øn-
sker De yderligere oplysninger, kan De hen-
vende Dem på Industrigården til John Peter-
sen, lokal 284, og til H. Krebs, lokal 228, for
Jenagade-områdets vedkommende.

ARNE THECHTS
25 ARS JUBILÆUM
- Du har altid afbalanceret din fremtræden,
så den virkede mest mulig beskeden. Det kan
være en dyd, og du prøvede også at slippe
uden om dit jubilæum på en beskeden måde
men det gik ikke, sagde T. Burkai i sin tale
for 25-års jubilaren Arne Techt ved receptio-
nen den 2. februar. Hvorfor skulle dit jubi-
læum også forbigås, når du selv har været
med til at gøre jubilæet til et varigt minde
for så mange med dine morsomme og iderige
tegninger i jubilæumstelegrammerne.
Vi håber, at vi kan leve op til standarden i
det telegram, vi har produceret til dig og som
følger med det persiske tæppe, der er ko 1-
legernes gave.
Personaleforeningens hilsen til Arne Techt
var en Ronson-lighter, der overraktes af for-
manden, E. Hornsleth, og der var også gaver
fra TL-klubben hos Philips (Teknisk Lands-
forbund) -og- fra -jubilarens ti dlrge recne f, -
overingeniør Verner H. Mørch.
Fra Servex AB i Stockholm, med hvem Techt
har et nært samarbejde om udarbejdelse af
betjeningsvejledninger, lykønskede man med
et skrivesæt, og der var tillige hilsen fra le-
verandørside.

SOMMERFEST I SNESTORM
På grund af manglende tilslutning til de hidtidige skovture har Fællesklubben i Jenagade forsøgsvis
besluttet at holde fest inden døre. Derfor inviteredes til "Sommerfest" fredag den 19. februar, og det
blev en vellykket aften, hvor mere end hundrede deltagere fulgte opfordringen og mødte op i sommer-
tøjet - også selvom snestormen rasede uden døre. Louis Hansens fire-mands orkester spillede til
dansen, og alle glemte de kølige realiteter udenfor.

tillykke sammen med jubilarens medarbejdere, fru

~
25-års jubilaren Arne Techt studerer sammen med
T. Burkai lykønskningstelegrammet - et af de få
hos Philips, som han ikke selv har ydet kunstne-
risk bidrag til. I baggrunden til venstre personale-
fo~eningeD~ 10,:.!!@.mL_~. Hornsleth, og C. F.
Schmidt. --- -

TAK
Min hjerteligste tak til alle, som var med
til at gøre min jubilæumsdag til et uforglem-
meligt og godt minde.

Arne Techt.

ORGANISATIONS-
UDVIKLING

I morgen, fredag den 6. marts kl. 18 sættes
trivslen igen under debat. Det sker på for-
sikringshøjskolen Rungstedgaard, hvor ca. 70
medarbejdere fra Philips Radio i en forlæn-
get week-end vil forsøge at trænge endnu
dybere ind i samarbejdsproblemerne.
Dette week-end-kursus er en udløber af den
trivselsundersøgelse, som for godt et år si-
den gennemførtes i produktionsafdelingerne
i Philips Radio. Undersøgelsen viste, at trivs-
len som helhed var god, men at der på visse
punkter var mindre tilfredshed. Og det er
disse punkter, der sammen med ønsket om
endnu bedre trivsel, giver anledning til det
fortsatte arbejde med problemerne.
Gruppen er sammensat af medarbejdere på
forskelligt niveau, som skal forsøge at lære
andres problemer at kende og derved komme
hinanden nærmere.
Som opvarmning til dette kursus i organisa-
tionsudvikling, der ledes af forstander Lars
Pedersen fra "Akademiet for kommunika-
tion", har medarbejderne deltaget i fire 3-
timers aftenlektioner. "Philiskopet" vender
tilbage til sagen med en omtale af kurset i
næste nummer.



Repax-vognene, der benyttes til forbrugerservice for køleskabe og vaskemaskiner, foran værkstedet i
Herlev - før de fordeltes over landet. Foran vognene ses (fra venstre) underværkfører Axel Jensen og
serviceteknikerne Bent Borggren og Børge Hansen.

FIRE REPAX-VOGNE Til FORBRUGERSERVICE
Det stigende salg af Philips køleskabe og
vaskemaskiner har gjort det naturligt, at den
dermed forbundne forbrugerservice - som
hidtil er blevet udført af forskellige service-
støttepunkter - nu i visse dele af landet over-
tages af Repax.
I starten har Repax fire servicevogne til det
formål. De to har hjemsted på værkstedet i
Herlev, og herfra dækker serviceteknikerne
Børge Hansen og Bent Borggren København
og en del af Sjælland. De to andre er udsta-

BEDRIFTSLÆGEN PA STUDIETUR
TIL USA
Bedriftslæge J. Hagelsten er af Verdens-
sundheds-organisationen, WHO, tildelt et sti-
pendium (fellowship) til et USA-besøg. Han
vil under opholdet, der varer fra 17. marts
til 10. april, studere medicinsk elektronik
samt anvendelse af elektronisk databehand-
ling ved diagnostik, patientbehandling og
hospitalsarbejde iøvrigt.
Under dr. Hage1stens fravær vil den nødven-
dige bedriftslægetjeneste blive varetaget af
dr. Jens B. Knudsen.

Til IKC-opsparere:
RENTE-JUSTERING
Interessekontor-Centralen, !.K.C., meddeler,
at den afgift, man som opspare r på lang op-
sigelse har måttet betale, når man hævede
på opsparingskontoen med kortere varsel end
aftalt, fra januar er forhøjet fra 1 % til l';' %
af det hævede beløb.
Forhøjelsen skyldes en tilsvarende justering
for bankers og sparekassers vedkommende.

tioneret på S-lagrene i Århus og Odense,
hvorfra henholdsvis J. W. Gramstrup og A.
Kristiansen servicerer området i og omkring
de to store byer. Den øvrige del af landet
betjenes fortsat af de hidtidige støttepunkter.

LÆRETIDEN OVERSTAET: 1. februar havde tre af
vore kontorelever overstået læretiden, og de blev
på personalekontoret lykønsket af personalesekre-
tær Finn Kern, der overrakte lærebrevene til de
nye assistenter Mariann Løvgreen, Lis Thingvad og
Birgit Andersen.

25 ARS JUBILÆUM
Afdelingsleder E. Lassen, Philips Radio AIS,
har lørdag den 21. marts været ansat hos
Philips i 25 år. Jubilæet markeres ved en re-
ception fredag den 20. marts kl. 11-12.30 i
mødelokale C, Jenagade 22.

PHILIPS PA BILUDSTILLING: 5. Internationale Sportsvogns- og Racerbiludstilling i Bella Centret (30.
januar til 8. februar) blev en stor publikumssucces. Mere end 76.000 udstillingsgæster gik gennem
tælleapparaterne. Også for Philips Radio Als var resultatet godt. På udstillingen vistes det nye bil-
radioprogram og lydbånd kassette-systemet, der virkelig gav publikum en fornemmelse af de mange
anvendelsesmuligheder, som Philips tilbyder på dette felt.

LÆGEN SKRIVER

TRAFIK OG MEDICIN
EN FARLIG BLANDING
Gode råd til trafikanter, der tager.
opstemmende, sløvende eller
bedøvende præparater
Antallet af trafikulykker øges årl igt med 5-
10 procent. Alene på de europæiske lande-
veje dræbes omkring 100.000 mennesker
om året, og antallet af kvæstede ligger 20-
30 gange højere.

Alle ved da også, at køretøjer ikke må føres
- eller søges ført - af personer, der har nydt
spiritus i et sådant omfang, at de er ude af
stand til at færdes i trafikken på betryggen-
de måde.

Derimod er ikke alle klar over, at et køre-
tøj ikke må føres - eller søges ført - af en,
der er under påvirkning af opstemmende,
sløvende eller bedøvende midler, eller som
af lignende årsager befinder sig i en tilstand,
så de ikke kan føre et køretøj på forsvarlig
måde. Det gælder først og fremmest visse
beroligende, hjernestimulerende eller blod-
tryksnedsættende præparater foruden en del
let sløvende midler mod transportsyge eller
allergiske lidelser.

Kombiner aldrig lægemidler og alkohol
For at undgå risiko i trafikken bør patienter,
der tager sådanne lægemidler, følge disse
råd:
1. Mennesker reagerer forskelligt over for

samme lægemiddel. Bemærk derfor, om
De føler Dem døsig eller ukoncentreret
efter at have taget medicin. Døsighed kan
bero på præparatet og gøre Dem uegnet
som bilist.

2. Kornbiner aldrig lægemidler og alkohol.
Mange lægemidler forstærker virkningen
af alkohol, så blot een øl gør Dem direkte
uegnet til at køre bil.

3. Tag aldrig større dosis end ordineret af
lægen. De fleste lægemidler kan ved
overdosering nedsætte evnen til at føre
motorkøretøj.

4. Tag aldrig forskellige lægemidler sam-
tidig uden at have spurgt lægen. Læge-
midler kan derved ofte forstærkes eller
have uventede virkninger. Ordinerer læ-
gen nye lægemidler, bør De altid oplyse
om, hvilke præparater De får i forvejen.

5. Er De usikker med hensyn til indholdet
af nogle af ovenstående råd, bør De tale
med Deres huslæge, inden De kører ud i
trafikken.

Trafik og medicin er hver for sig to goder,
vi har lært at sætte pris på - men det er alt-
så ikke ligegyldigt, hvordan goderne blandes.

J. Hage1sten.

PHILIPS TRYK


