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Fire gamle lærltnpe-k amrnerater 25 år efter starten hos Philips - fra venstre; Jørgen Schmidt, Carl
Nielsen, Henning Christensen og Erik Frydendall.

o

MAN MA PLANLÆGGE
·SIN EGEN FREMTID
Fire lærlinge årgang 1948, der netop har fejret deres 25 års jubi-
læum, udveksler meninger om gamle dage, uddannelse og arbejds-
betingelser

I august 1948 startede 18 unge som kontor-
lærlinge hos Philips. Det var et meget stort
hold, og fire af' dem er stadig ansat i kon-
cernen.
Disse fire, som netop har kunnet fejre de-
res 25 års jubilæer, er prokurist Henning
Christensen, Hovedselskabet, servicechef
Erik Frydendall, Repax AIS, repræsentant
Carl Nielsen og overassistent Jørgen
Schmidt, begge Phitips Lampe AlS.

Det er ikke hver dag, de fire lærlinge-kam-
merater ses. Det fremgik bI. a. af bemærk-
ningerne, da de mødtes til en samtale på
.Phlliskopetvs foranledning: - Hvor er du
kommet til at se gammel ud. - Du har nu
ikke slanket dig. Og: - Du er blevet tynd i
toppen. Men næppe havde de sat sig om
bordet, før hyggelige fælles minder meldte
sig:

Fælles minder
Carl Nielsen: Jeg så annoncen, lagde ind på
den og blev antaget. Efter introduktionen
skulle vi fordeles, og frk. Camma Mortensen
valgte først. Hun valgte naturligvis migl
Henning Christensen: Jeg kom til serviceaf-
delingen på Kultorvet og fik min månedsløn
den første dag. 160 kroner.
Jørgen Schmidt: Vi flyttede hurtigt fra cen-
trum tillndustrigården. Jeg kan huske, at vi
var på udflugt hertil, da byggeriet endnu ikke
var færdigt. Vi kravlede rundt og så bygnin-
gen, før gelænderne var sat op.
Erik Frydendall : Det var vist egentlig først,
da alle Philips-afdelingerne flyttede herud,
at det gik op for os, hvor stort et firma, vi
var ansat i.

CN: Vi gik på Købmandsskolen på Nørre-
vold. Kan I huske, at vi ofte skulle ind om-
kring musikforretningen ved siden af for at
høre Armstrong-plader. Så måtte vi spurte
herud bagefter.
HC: Det var nu ikke alle, der spurtede.
Nogle kørte endda så langsomt, at det un-
drede os, de ikke faldt af cyklen.
Fry: Bageren dernede Torvegade havde
nogle dejlige snegle.

(fortsættes side 3)

En B&O håndboldspiller angriber, men Philips'
målmand redder. Resultatet blev en Philips-sejr
på 6-4.

ATTER GULD
TIL PHILIPS ...
Succes'en fra det nordiske sportsstævne i
København i foråret, hvor danske Philips-
folk vandt over kolleger fra Norge, Sverige
og Finland, er blevet fulgt op.

Ved en radioade i Horsens den 16. juni for
B&O, Rank-Arena og Philips præsterede de
45 Philips-deltagere sammenlagt så gode re-
sultater, at de med 44 points besatte første-
pladsen og fik guld. B&O fik 39 og værts-
holdet Rank-Arena 28 points. Det var dog
ikke i alle discipliner, vi var lige gode.

Idrætsholdet fra Philips kom til Horsens fre-
dag aften og blev indkvarteret på vandre-
hjemmet Bygholm. Næste morgen startede
idrætsstævnet med kampe i badminton.
bordtennis, fodbold, herrehåndbold og da-
mehåndbold.

. I badminton gik det ikke særlig godt. Vi
tabte 7-1 til B&O og 5-3 til Rank-Arena.
Eneste lyspunkt var Elsebeth Lund Nielsen,
der vandt alle sine kampe. Den sidste kamp
mellem B&O og Rank Arena endte uafgjort
4-4. Her blev B&O altså disciplinvinder.

Bordtennis var til gengæld en succes for
Philips. Vi blev sikker disciplinvinder ved
at slå B&O med 7-1 og Rank-Arena med
8-0. Her blev sidste kamp uafgjort 4-4 lige-
som i badminton.

(fortsættes side 4)

BØRNEHAVENS 25 ARS FØDSELSDAG
"Børnehaven har fødselsdag, og det har den jo, og det er i dag," sang børnene ved 25-års festen
mandag den 18. juni,: og bagefter råbte de hurra, så børnehave leder Thora Blæsild og mange af de
voksne gæster måte holde sig for ørerne. (Læs mere om festen på side 2.)



Ved receptionen om formiddagen kom børnene i procession sammen med børnehave leder Thora Blæs-
ild og sagde til lykke til bestyrelsens formand, direktør S. A. Windelin.

BØRNEHAVENS FØDSELSDAG
Hyggelig og munter fest ved 25-års
første industri børnehaver
Philips' børnehave fejrede sit 25 års jubi-
læum mandag den 18. juni, og det blev en
dejlig dag. Både med hensyn til fest og hyg-
ge tålte den sammenligning med børneha-
vens indvielse i 1948, da den hollandske am-
bassadør legede i sandkassen med sin dat-
ter og andre interesserede, og minister, fru
Fanny Jensen, tog sig en tur i børnerutsche-
banen. Det sidste kom på forsiden af Politi-
ken næste dag, så morsomt havde det væ-
ret!

Morgenkys til alle
Jubilæet startede tidligt om morgenen. Ef-
terhånden som børnene og deres forældre
ankom, blev de af personalet modtaget med
morgenkys, til børnenes store glæde et ne-
gerkys. Om formiddagen kom både børn og
voksne i stort tal til receptionen i børneha-
vens lokaler, hvor de sagde til lykke til be-
styrelsens formand, direktør S. A. Windelin,
og til børnehaveleder frk. Thora Blæsild.
Fra Philips' direktion overrakte direktør
Windelin en check på 2.500 kroner til frk.
Blæsild. Beløbet måtte anvendes helt efter
eget ønske, og det bliver til et længe savnet
legehus. Der var tillige blomster og penge
fra 'forældre, fra Fællesklubben i Jenagade,
fra klubberne på Bredskiftevej og fra perso-
naleforeningerne PAP og PPR. De er nu
brugt til tønder, legetøj og bøger om se k-
su al-unde rvisn ing.
Den næste del af festen holdtes i kantinen
i Jenagade, og her var forældre, tillidsmænd
og personaleforeningsformænd sammen med
bestyrelsen sidst på eftermiddagen tilskuere
til børnenes syngende indmarch og efterføl-
gende underholdning på scenen. Det kaldte
de helt store smil frem. Mellem gæsterne
var også oyerlærer frk. Agnete Christiansen,
der har været med i bestyrelsen i samtlige

13 årige David, der
både har været på
vuggestue og i børne-
have hos Philips, tak-
kede for god pasning
med en "forglemmig-
ej", han selv havde
brændt i træ og malet.

dagen for indvielsen af en af landets

25 år. Hun fik overrakt en blomsterhilsen af
direktør Windelin, der selv har samme an-
ciennitet i bestyrelsesarbejdet.

703 børn har haft det trygt og godt
I sin tale mindedes direktør S. A. Windelin
oprettelsen af børnehaven - det var en af de
allerførste industribørnehaver - og en møn-

Børnene kom - til direktør Windelins store over-
raskelse - også med en gave til ham, fordi han
havde været med i bestyrelsen i alle 25 år. Det
var et glas med kunstgravering af børnehavebyg-
ningen.

sterbørnehave. Men uanset at børn stadig
er de samme, at børnehaven er lige så god
som i starten, og at personalet yder en strå-
lende indsats, så har ændrede pædagogiske
krav bevirket, at børnehaven i dag ikke er
helt op til det, en moderne børneinstitution
kan være. Dette forhold ser bestyrelsen da
også som en af sine opgaver at få forbedret.
- Vi er glade for at kunne sige, at de i alt
703 børn, som har været indskrevet i børne-
haven virkelig har haft det trygt og godt, og
jeg vil rette en varm tak til børnehavens le-
der' og personale for deres indsats.
Under almindelig munterhed nævnte direktør
Windelin den mest chokerende begivenhed,
der var rapporteret gennem de 25 år: "Et
barn har slugt en lommelampepære, med-
bragt hjemmefra i en lomme. Indlagt i to
døgn. Ingen men". - Man ser det for sig med
en stille gysen, men der skete altså ikke no-

TELEFONEN LYSER
Lis Olsen i Philips Radio AIS har fået løst
et telefonpasningsproblem
Idekassens belønningskomite i Philips Radio
AIS har uddelt to portioner på hver 75 kro-
ner. Den ene gik til fru Lis Olsen i teknisk
afdeling, der beskrev sin ide således ove r
for udvalget: "I mit job har jeg den fornøj-
else (?) at passe fire telefoner. Det har re-
sulteret i en masse irritation, raseri, stam-
pen i gulvet m. v., når man har taget den
ene telefon efter den anden, sagt sit navn
på pæneste maner, man har lært - og bar!'
fået en dutten i øret. Når man så endelig
har følt sig frem til den rigtige telefon og
atter præsenteret sig, har opringeren tabt
tålmodigheden, og man får igen kun en dut-
ten i øret. Så KNALDER man røret på med
stor fare for telefonens helbred. I går fik
jeg et lettere hysterisk anfald og råbte: -
Hvorfor lyser de telefoner ikke i stedet? Jeg
klagede min nød til Aage Jensen, og nu ly-
ser telefonerne i takt med ringningen."
Efter at den tekniske installation er ændret,
er der idel idyl, og Lis Olsen siger: - Nu el'

det virkelig en fornøjelse at passe telefo-
nerne, så man med glæde kan sige sit navn,
uden der er nogen, der dutter ad en.
Den anden ide-belønning gik til fru Ragna
Pi leborg i kiosken for en ide om at sætte
bremser på madvognene, så de ikke mere
ruller ned fra ladet, når de transporteres på
lastvogn.

get. Det har sikkert været en Philips-pære,
som var ordentligt kontrolleret før brugen.
Direktør Windelin udtalte også sin glæde
over det samarbejde, der har været mellem
forældre, personale og virksomheden, som
så mange af forældrene selv er knyttet til,
og han sluttede: - Vi fra Philips glæder os
til et fortsat samarbejde om løsningen af
den opgave at give børnene gode og trygge
forhold.
Da det blev børnenes tur til at synge fød-
selsdagssang og råbe hurra, gjaldede det
gennem mikrofonanlægget, og de sluttede
med at sende en fødselsdagsraket af sted.

Forældre-medbestemmelse meget tidligt
Børnehaveleder frk. Thora Blæsild brugte i
sin hilsen billeder fra eventyret om Torne-
rose. Ved at bygge børnehaven havde Phi-
lips skabt mulighed for, at de mange små
Tornerosers mødre og fædre kunne gå på
arbejde uden at være bekymrede for, hvor-
dan deres børn havde det imens, Hun frem-
hævede, at Philips, allerede 22 år før staten
åbnede adgang for det, indførte medbestem-
melsesret for forældrene i børnehaven. Frk.
Blæsild udtrykte også sin glæde over den
imødekommenhed, man havde mødt, når der
var brug for lidt ekstraordinær hjælp. Hun
sluttede med sin og personalets tak til be-
styrelsen for dens effektive arbejde. For-
uden formanden gjaldt denne tak næstfor-
mand og kasserer O. Gulev, forældrerepræ-
sentanterne Birgit Schwartz Olsen og Bente
Molly Lund, overlærer frk. Agnete Christian-
sen og bedriftslæge Johs. O. Hage1sten.
Fællestillidsmand Sv. Loft lykønskede fra
Fællesklubben og glædede sig over den altid
velvillige indstilling fra børnehaven, hvorved
mange af hans arbejdskammerater havde
kunnet få hjælp i en snæver situation til
pasning af deres børn.



MAN MA PLANLÆGGE ...
(fortsat fra side 1)

Under læretiden blev Carl Nielsen udsta-
tioneret i Odense. Jørgen Schmidt kom til
Arhus og Henning Christensen til Alborg.
Fry: Jeg kom ikke så langt. Men som den
første lærling opnåede jeg at komme i en
salgsafdeling. Jeg må have været en god
prøveklud, for det blev mere almindeligt.
CN: Jeg har i et par måneder prøvet fak-
turaafdelingen. Arbejdet bestod næsten ude-
lukkende i arkivering dengang, og afdelin-
gen kaldtes for lærlingenes kirkegård.
HC: Det er anderledes og bedre nu. Lærlin-
gene er her for at lære noget, og skoleud-
dannelsen er også langt bedre plan lagt.
JS: Uddannelsen i dag giver de unge en
bedre baggrund, selvom vor vel ikke var
så ringe endda. Og vi viste mere respekt
for lederne, mens vi var i lære.
Fry: Gruppearbejdet i afdelingerne griber
mere om sig. Derved nedbrydes skellet vel
naturligt mellem ledere og medarbejdere.
CN: Somme tider synes jeg, det er kedeligt,
at vi kender så lidt til hinanden. For nylig
traf jeg en mand, som havde arbejdet i
samme hus som jeg i seks år. Jeg kendte
ham ikke.
HC: Det er en smuk tanke, at vi burde ken-
de hinanden .allesammen, men det kan ikke
lade sig gøre. Vi må acceptere tilstandene.
Fry: Ja, det er nødvendigt med en decentra-
liseret organisation.

Mange udfordringer i det daglige arbejde
Fry: Der er så mange udfordringer i vort
daglige arbejde, at det ikke kan nå at blive
kedeligt. Men man bliver brændt ud efter et
antal år i nøjagtig det samme job. Mere
end ti år er ikke godt, og så går karrieren
også for langsomt.
HC: Den megen tale om at skulle skifte
firma er nu overdrevet. Det kan måske have
gyldighed inden for et mindre firma, hvor
der ikke er avancementsmuligheder nok.
Men det er ikke et problem i en koncern
som vor.
Fry: Det er rigtigt. Og de opgaver, man kan
få her, er spændende. Det er glædeligt, at
de blever kastet ud til medarbejderne i en
relativ ung alder.
CN: Det er også rart at se, hvorledes det
oftest er medarbejdere indefra, der besæt-
ter de større stillinger.
Fry: Men det gælder vel for os alle, at vi
hele tiden må holde os på toppen for at
kunne følge med.
HC: Man skal selv tage initiativet og plan-
lægge sin egen fremtid. Og så have en l.Ile
smule tålmodighed.

Henning Christensen: - Min første månedsløn var
160 kroner.

Carl Nielsens 2S-års dag: I mere end to timer strømmede gæster til med direktørerne Egon Hansen og
H. Bertelsen i spidsen, da repræsentant Carl Nielsen onsdag den 1. august fejrede sit 25 års jubilæum
i Philips Lampe A/S. Jens Rasmussen (til højre) overrakte kollegernes smukke gaver, et dejligt tæppe
og en kinesisk gulvvase. Men også Carl Nielsens mange forretningsforbindelser benyttede lejligheden
til at ønske til lykke, og gavebordet blev efterhånden tæt pakket med flasker, blomster og mange andre
rare ting, hvoraf kan nævnes skibsbarometer, vinkølere og en dejlig rejsemappe. Til venstre ses jubi-
laren i munter ordveksling med (fra højre) fuldmægtig J. Lunn og indkøbschef P. Tønnesen fra Dansk
Shell samt prokurist P. Bjørnholt, Philips Lampe AIS.

Erik Frydendalls jubilæum: - Der er måske fejl i tæppet, men begynd nu ikke, som den servicemand,
du er, at rette på dem, sagde T. Burkai, da han overrakte kollegernes gave - et smukt og tilsynela-
dende helt fejlfrit tæppe - til 25 års jubilaren, servicechef Erik Frydendall, Repax A/S. Overrækkelsen
fandt sted ved en reception i mødelokale C i Jenagade torsdag den 2. august, og det manglede hver-
ken på gæster eller gaver. Fra personaleforeningen PPR mødte W. Brinckmann med en dejlig isspand,
Klubben i Herlev kom med vin og også mange forretningsforbindelser lykønskede med dagen. På billedet
til højre ses direktør Egon Hansen og direktør H. Bertelsen i samtale med jubilaren og fru Frydendall.

___ P_Å_P_E_N_S_IO_N I I 25 ÅRS JUBILÆUM I
Den 31. juli gik prokurist, ingeniør I. Palu-
dan på pension efter 27 år hos Philips.
Ingeniør Paludan kom i 1946 til Philips som
leder af tidsstudie- og rationaliseringsafde-
lingen på fabrikken i Jenagade. Nogle år se-
nere blev han chef for planningafdeling og
kommercielle lagre i Philips Radio AIS.
I slutningen af 1969 gik Paludan ind i den
projektgruppe, der planlagde og udformede
Centrallageret i Glostrup. Han søgte altså
ikke at gøre sin arbejdsmæssige tilværelse
lettere i årene op mod pensioneringen.
Tværtimod gik han med stor entusiasme' og
dygtighed op i denne store opgave.

Fra april 1972, da Centrallageret stod fær-
digt, blev ingeniør Paludan chef for denne
nye organisation, som han på særdeles dyg-
tig vis har ledet gennem de første halvandet
år.
Ingeniør Paludan er for aktivt et menneske
til at kunne tænke sig at være ubeskæftiget
ved koncernens pensionsalder. Han har gen-
opfrisket sin træneruddannelse, og en og
anden Philips-medarbejder vil nok træffe
den charmerende elegantier i årene frem-
over!
Vi ønsker hr. Paludan held og lykke på ve-
jenl

A.Echart

Karl Marius Larsen Johs.

Vermund Bødtker

Mandag den 20. august: Ekspedient Karl
Marius Larsen, Philips Centrallager.
Fredag den 24. august: Lagerforvalter Johs.
Jørgensen, Philips Centrallager.
Fredag den 14. september: Teknisk overassi-
stent Vermund Bødtker, Philips Radio AIS.
Reception kl. 10.30 i mødelokale C.



- Hvad skulle der være i vejen med den,
fru Møller? Det er da en herlig vaskema-
skine!

MASKINVASK EN SMAL SAG: Philips Elapparat
Als har for nylig lanceret en ny fuldautomatisk
vaskemaskine, 666, som er lidt af et colombusæg.
Med vasketromlen placeret på tværs i stedet for,
som hidtil, på langs, er maskinen blevet meget
smallere - kun 45 cm! Den er derfor meget let-
tere at anbringe i et lille køkken, badeværelse
eller bryggers. Der er intet sat til af maskinens
kapacitet. Den rummer fem kilo tørt tøj og er ud-
styret med 22 fuldautomatiske programmer. Den
nye vaskemaskine omtales i øvrigt sammen med
flere andre hvidevarer i "Philips Hvidbog", som
interesserede kan få udleveret i personalebutik-
ken.
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SPORTEN SPORTEN

Det lykkedes ikke Philips' fodboldspillere at få bolden i B&O's mål. Her er det lige ved, men B&O's
målmand redder. Resultatet blev 2-0 til B&O.

ATTER GULD... (fortsat fra side 1)
I fodbold blev vi nr. 2 efter at have tabt ti!
B&O med 0-2. Til gengæld slog vi Rank-
Arena med 2-0. De tabte også til B&O med
resultatet 1-2, hvorved B&O blev disciplin-
vinder.
I damehåndbold var Rank-Arena-folkene su-
veræne. De slog først Philips med 14-5 og
dereffer B&O med 6-4. Vort herre håndbold-
hold blev lige så sikker disciplinvinder som
bordtennisholdet ved at vinde meget sikkert
24-11 over Rank-Arena og 16-14 over 6&0.
Her blev 6&0 nr. 2 ved at besejre Rank-
Arena 14-10.
Efter at deltagerne havde været hjemme og
friske sig op efter dagens kampe tog de til
fest på Sognegården i Skjøl. Her scorede
Rank-Arena mange points med et festligt
arrangement. Under middagen udtrykte direk-
tør Sv. Aa. Andersen fra Rank-Arena sin
glæde over at være sammen med de aktive
idrætsfolk og håbet om, at radioaderne måt-
te fortsætte langt ud i fremtiden.

W. Brinckmann

MAX ANDREASSEN
ATTER SKAKMESTER
Turneringen om Philips-mesterskabet i 1973

. i skak havde i år otte deltagere og' sluttede
med endnu et mesterskab til Max Andreas-
sen, der gennemførte uden tabspartier. På
andenpladsen kom som ventet Erik Fager-
strøm, mens tredjepladsen blev besat af
Jørgen Dinesen - et af vore nye medlem-
mer, som således fik en fin debut.
I korrespondance-turneringen, som løber
indtil april, er kun få partier færdigspillet,
og det er derfor ikke muligt at fortælle om
turneringens udfald.
Vi nærmer os nu den nye sæsons start, og
undertegnede vil meget gerne se nye med-
lemmer til den kommende turnering, som
starter i begyndelsen af september. Vi spil-
ler kun hver 14. dag, så mon det ikke er
muligt for flere at afse den fornødne tid?

E. Hauerberg, lokal 508

BILRADIO-KONKURRENCEN
Mere end 600 Philips-medarbejdere deltog i
bilradioafdelingens lodtrækning om en Mal-
lorca-rejse for to personer. Takket være del-
tagerne blev bagrudestreameren et næsten
almindeligt syn i den københavnske trafik.
Den heldige Philips-medarbejder er nu ud-
trukket, og det er vort håb, at streameran
stadig vil befinde sig på mange bagruder
og gøre en indsats for "Philips i bilen".
Bilradio-afdelingen siger tak for den store
interesse. Steffen Dam

STORCOMPUTER NR. 4
Kun 'få måneder efter underskrivelsen af den
første kontrakt om en storcomputer til HK
har Philips-Electrologica Als igen sluttet af-
tale om levering af en af Philips store data-
maskiner.
Det er en computer af typen P1075, som
skal opstilles hos ingeniørfirmaet 6ruun &
Sørensen AIS på hovedkontoret i Arhus. Til

maskinen kobles magnetpladelager, magnet-
båndstation, hul kortlæser og linieskriver.
Anlægget vil blive benyttet til løsning af ad-
ministrative opgaver, og det er forberedt for
datakommunikation mellem hovedkontoret og
afdelinger i såvel ind- som udland.
Anlægget er i samme serie som de to data-
maskiner P1200, der er opstillet i datacent-
ret på Industrigården.

TAK
Jeg vil gerne udtrykke min tak for den ven-
lighed og opmærksomhed, jeg blev genstand
for i anledning af mit 25 års jubilæum.

Jørgen Schmidt

Tak for hilsener og gaver til mit jubilæum.
Det var helt overvældende. E. Frydendall

Det blev en uforglemmelig fest. Tak til alle,
der med gaver og håndtryk bidrog til en
minderig dag. Carl Nielsen


