
, J 

Aarqang Nlit 3. 
,', 

HVEM ER "HERR JENSEN"D OG HVAD BESTILLER HAN? 

En af Bladets Hovedopgaver er som bekendt at være Bindeled 
mellem Personalet i de forskellige Firmaer under Koncernen 
og mellem Personalet i de forskellige Afdelingero Som et 
Led i denne Opgave har vi tænkt os her i "Papæsken" at gaa 
alle Afdelingerne igennem, gøre Rede forp hvilket Arbejde 
de enkelte Afdelinger udførerp og hvilke Jobs enkelte Kol= 
leger haro Ofte er det jo saaledesp at "Herr Jensen" kun 
er en Stemme i en Telefonp hvem "Herr Jensen" ero og hv11= 
ket Arbejde han udførerp staar man meget tit fremmed over= 
foro 

Nedenfor har vi prøvet at løse denne Opgaveø idet vi har 
valgt Lageret paa Strandlodsvej som F rsøgsobjekto I fø~= 
ste Omgang vil vi søge at give Medarbejderne Svar pas 
Spørgsmaalet "Hvilket Arbejde udføres der paa Lageret pas 
Strandlodsvejp og hvem har Ansvaret for dette Arbejde"o 
I en senere Artikel vil vi saa komme ind paa Spørgsmaalet 
"Hvem er Herr Jens~n egentlig". Altsaa lidt om "Jensen'e 
Liv, hans Arbejdep Sorgerø Glæder og Ønsker"o 

"KOMMERCIELT LAGER ø STRAND~ODSVEJ"o 

Som de fleste forhaabentlig vedp ligger det kommercielle 
Lager (Philips Hovedlager) paa Fabrikkens Grund pas Strand 
lOdsvej Nr. 340 Lagerchefen er Herr Bo Christofferaenp og ved 

• 
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sin Side har han Berr Ao ~isda1o Firmaets Kørselschef. An 
. g~aende Arbejdsfordelingen henviser vi til nedenstaaende 

~i Opstilling~ 

Eo C~r~!!2!fer~!~ (La~~!2h!!l 
Butikken i Krystalgade 
Lageret i Frihavnen 

" paa Vesterbrogade 
" paa Strandlodsvej 

(Lager og Kontoret) 

Ao Visdal (Kørselschef) ~-~ -"",_.,...,_ 
Kontrol med indenbys Forsendel 
Bilerne 
Indenbys Bude 
Budene til Krystalgade 
Alt med Vareudbringning 

li - 

Ao 
Eo Christoffersen (Lageret) 
•..• _nc •• iiC!C: 1t1ll:lL;: •• 2UL __ •••• __ •••••••• ~__ 'CIIIE"'Q 

lo Lampeekspeditionen (Verner· Falck) 
20 Radiorørekspeditionen (O. Beyer) 
'o Modtagerekspeditionen 
40 Ekspedition af divo specielle Radioartikler 
50 Varemodtagelsen (Modtagelse af Fabrikkens Produkter) 
60 Sortering af Retur-Emballage {paa Grund af Emballagemanglen 

har vi anmodet Kunderne om at returnere den brugte Emballagt 
Pakkeriet 
Kontoret (Berr Kaj Jensen) 
Lageret Vesterbrogade (Forv. Peter Jørgensen) 
Frihavns Lageret (for Radio I og Service (Berr Rolando forhen 

Service Afdelingen)). 
Butikken 1 Krystalgade sorterer ogsas undei Lageret. 

Selve Kontant Salg under LoKo 

.) 
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r . A. Visdal (Kørslen). •.• -.-. ....• !.-........,._ 
lo Alle Spørgsmaal om Varetransport 
2. De 4 Biler (2 Lastvogne 9 l Generatorvogn og l lille Varevogn) 

Der findes ingen Bestekøretøjer mere. 
'o Et Bud til Bykørselo 
40 To Budeo der kører i Vekseldrift mellem Krystalgade og Strand~ 

lodsvej (Ogsaa kaldet kugleposten)o 
5. Kontrol med indenbys Forsendelsero 

Dernæst kommer vi til selve Arbejdsgangen paa Lageret. Via Kugle 
posten modtager Lageret fra Ordrekontoret 2 Fakturakopiero Efter 
disse bliver Varerne afskrevet paa Lagerkortenep og den ene Kopi 
gaar med Varen ud til Kunden som Følgeseddel. Denne Følgeseddel 
indeholder en Talon, hvor Kunden kvitterer for Modtagelsen af 
Vareno Den anden Fakturakopi gaar retur fra Lageret til Priaaf 
delingenp og paa Basis af denne Kopi finder, selve Faktureringen 
Sted (altsaa Udregning af Priser oos.v.)o At der er meget at gø- 
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re paa Lageret for Tiden er alment bekendt. Man regner saa= 
ledes med at ekspedere 200 Philips Fakturaer om Dageno Da 
mange Faktuiaer indeholder mange Typerp vil man forstaap at 
det er,et Kæmpearbejde at faa samlet alle de forskellige 
Typer sammen fra de forskellige Lagerhyldero Endvidere skal 
Over Post afskrives paa de forskellige Lagerkorto og da 
disse Kort skal stemmeo maa der arbejdes meget omhyggeligt o 
Radiorørekspeditionen har foruden de daglige Ekspeditioner 
af Radiorør samtidig Ekspeditionen af Service Rørp alene af 
denne Ty.pe Fakturaer gennemsnitlig 100 om Dageno 

Foruden disse Philips Ekspeditioner skal Lageret paa Strand= 
lodsvej ogsaa ekspedere Asas Fakturaer paa Radiorørø Modta= 
gere og Glødelamper m.ma Cao 50 om Dageno 

Desværre er Lageret paa Strandlodavej altfor lille og samt!= 
dig mindre hensigtsmæssigt bygget, hvorfor mange Varero der 
kommer fra Eindhoven eller vor herværende Fabrik, maa forde= 
Åes til andre Lagre (især Lageret, Vesterbrogade)o Dette For= 
delingsarbejde og samtidig Transporten frem og tilbage er me= 
get omstændeligt og tidskrævende og har derfor n uheldig 
Indflydelse paa Lagerets EffeKtiviteto 

Haar vi gaar Lagerets forskellige Afdelinger igennemp synes 
der at være meget paa Lager idag. Overaltp hvor der er lidt 
Plads paa de Gangep der ellers skulde benyttes til Transport 
af Varernep staar henstillet Stabler af Modtagere og Lysatof6 

armaturer m.v. Man vil af denne Beskrivelse forstaapat Lage= 
reta største Handicap idag er Pladsmangel o 

Gennem Herr • Viadal's Pormidling finder Vareudbringningen 
Stedo Varerne spredes o over hele ~ndet, de gaar med egne 
Vogne og Bude, med Bane, Post og Damper, Ja der findes ikke 
den Forsendelsesmaade, som ikke bliver taget i Brug for at 
faa Varerne frem til Kunderne hurtigst muligto At alle disse 
Forsendelser kræver Fragtbreve og en Masse Forsendelsespapi 
rer ved vi alleg saa der bliver altid slidt bravt paa Lager 
kontoreto 

Naar man læser dettep vil vi trop at mange sigero hvordan 
Pokker kan de overkomme alt det derude paa Lageret. Svaret 
er imidlertid'deto at alle med Berr Christoffersen i Spidsen 
er utrolige flittigep 4rbejdstiden er lango Mange ved d~t ~kkeø 
men ikke destomindre er det sandt. Man begy~der paa Lageret 
Klokken 8 Morgen og fortsætter til Klokken 170 og ofte er der 
Overarbejdeo Endvidere ligger Fabrikken rent trafikmæssigt 
daarligto Lageret har Medarbejdere» der starter fra Hjemmet 
om Morgenen Klokken 7 og vender hjem Klokken 18. Det er en 
lang Dago Nogeto der lettere er. at Samarbejdet mellem alle 
Mand paa Lageret er godtp og HerI" Christoffersen giver da og= 
saa Udtryk forø at han er meget glad for sine Medarbejdereo 

Naar man taler med HerI" Christoffersen dg Berr Visdal om Pro 
blemerne. bæres Tankerne hen paa det ideale Lagero nemlig 



= 4 = 

et Lager tilstrækkeligt stortp med Vareudleve= 
ring paa een Sideo Vareindlevering paa den an 
den Side og kontant-Salg paa den tredie Sideo 
Jaø og hvis Ordrekontorog Prisafdeling laa 
paa lo Sal med en direkte Vindeltrappeforbin 
delse til Lageretp saa var Maalet eller ret= 
tere Drømmen om det ide~lle Lager opfyldto 

Vi forlader kommercielt Lagerp Strandlodsvej 340 Paa Vejen ud 
møder vi et Medlem af Kugleposteno Han har Hænderne fulde af 
nye Stabler af Faktu~aer9 der skal ekspederes o De v11p Forhol 
dene taget i Betragtningo blive ekspederet meget huriigt. 

Paa Lageret paa Straridlodsvej ydes der i Sandhed en Indsats idag. 

)' . 

REFERAT AF MØDET d. 18oAUGo VEDRo DEN NY PENSIONSORDNINGo 

For at de Medarbejdereo der ikke var til Stede ved det til do 
l8.dso indkaldte Møde i PoAoPo vedro Firmaets nye Pensionsord= 
ningo kan blive orienteret om de vigtigste Oplysningerp der 
fremkom paa Mødeto skal jeg hermed give et kort Referat af Mø 
dets Forløbo 

.Herr Aarup indledte med at byde de tilstedeværende velkommen 
og beklagedeo at ikke langt ,~lere Medarbejdere havde givet Møde, 
da det dog drejede sig om en Sag af ~t~r Betydning for samtlige 
Medarbejdere. der falder ind under Firmaets Pensionsordningo 
Berr Aarup gennemgik i korte Træko hvad der allerede er meddelt 
Funktionærerne i Cirkulæreskrivelse af 120dso og bad de til 
stedeværende bemærkep at der ikke kan blive Tale om andre Ord 
ninger end den hidtil bestaaende Pensionsordningo eller den ny 
foreslaaede kombinerede Pensions= og Kapitalforsikringsordningø 
hvorfor det henstilledesg kun at rette Forespørgsler indenfor 
disse Rammero 

Dirigenten udbad sig eventuelle Forespørgsler fra Funktionærer 
nes Sidep og Direkt,r Sv.AoChroPedersen stillede følgende Spørg~~ 
maal~ 

l) Efterlyste Udregning for en æld~e Funkt~bonær i Lighed 
med det Eksempe19 der for en yngre Funktionær var anført 
i Clrkulæreskrivelsen af 120 Augo 

2} Ikrafttræden af Nyordningen pr. 10Juli 1947 eller gaar 
tidligere Indbetalinger med til Kapitalforsikringeoo 

3) Hvorledes kan det forekommer at samme Kapitalbeløb er 
opgivet for F~nktionær,r med forskellige Gager og An= 
ciennitet. 

4) Hvad sker ved Flytning fra/til andet Firmao 
5) Udbetaling af Opsparingsbeløbet for kvindelige 

Medarbejdereo 
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Til de stillede Spørgsmaal svarede Herr Fuldmægtig Georg 
Jensen fra Pensionsforsikringsanstalten følgende~ 

ad 1) Det er forbundet med et uhyre Arbejde at udregne· 
Eksempler indenfor de forskellige Lønnings= og Al= 
derstrino men det kan oplyseso at Kapltalbeløbet 
ved 65=A~rs Alderen kan overføres til en Livrente 
pas saadanne Betingelsero at der praktisk tagot op= 
naas samme Beløb som ved den gamle Pens10nsordn1ngo 

ad 2) Fo~handlingerne om Nyordningen var paabegyndt for 
Maaneder sidene og man fastsatte dengang lo Ju11 
1941 som eventuel Skæringsdago præmier indbetalt 
tør denne Dato berører ikke den ny Kapitalforsik= 
ringo 

ad J) Det er vanskeligt at udtale sig nærmere herom uden 
at være bekendt med de nævnte Tilfældee men man ~aa 
gaa ud frae at Aarsagen maa seges i Forskellen i Al= 
der og Tidspunkt ved Indtrædelse 1 Ordningeno 

ad 4) Ved Flytning fra et andet Firmap der ikke har samme 
Ordning Bom Philipse maa Vedkommende indgaa i den 
til enhver Tid for Philips gældende Ordningo = Ted 
Overgang til andet Firma, kan Funktionæren = da den 
kombinerede Kapital= og Invalideforsikringspolice er 
ganske uafhængig af pensionspolicen = selv fortsætte 
Kapitalforsikringeno eller evto lade den "hvl1e"t el= 
ler faa den o~skrevet til Fripoliceo 

ad 5) Tariffen for ~vindelige Medarbejdere er endnu ikke 
fastlagt o Indtil dette er Tilfældet, betragte~ de 
indbetalte Præmier til Kapitalforsikringen som en Op~ 
sparing der udbetales enten ved Afgang fra Firmaet, 
Invaliditet i Porsikringslovens Forstand eller til 
Boet ved Dad~ 

Ingeniør Henning V; Hansen forespurgteo hvilken Pension en 30= 
aarig. vilde opnaa ved 65 Aars Alderen ved Betaling af en maa~ 
nedlig Præmie paa Kro 230500 ~ Hertil svarede Fuldmægtig Georg 
Jensenø at den aarlige Pension vilde beløbe, sig til Kro 10112øooo 
Ingo HoVoHansen drog nu Sammenligning mellem denne F6rsikrings= 
form og en l5=aarig fast Udbetalinge som efter hans Formening vil 
de være langt sikrere og give den Forsikrede større Udbetalingo 
HoVoRo underbyggede sin Paastand med Oplysningen omo at den af 
ham nævnte Præmie paa 1ivsforsikringsbasis vilde give enten en 
Kapitaludbetaling paa Kro 1400000= eller en aarlig Udbetaling i 
15 Aar paa Kro 102000= o 

Selvom man havde frabedt sig Diskussion om andre Forsikringsgrene 
henviste Fuldmo.Georg Jensen til sidste Nummer af Pensionsanstal= 
tens Tidsskrifto hvori netop denne Art Forsikring,var sammenligne 
med den almindelige Pensionsordningg og ~vor det var klarlagt o at 
den almindelige Pensionsordning langt va~ at foretrækkeo = Fuldmo 
GoJo oplyste endviderev at en Del større Livsforaikringsselskaber 
Funktionærer var pensionsforsikret i Anstalt en D og man kan vel ga 
ud fravat dette ikke vilde være Tilfældetv hyis der fandtes en a 
den og bedre Forsikringsmaadeo 
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Direktør SVoA.ChroPedersen forespurgte derefter.om eventuel' 
Pensionering 5 Aar tidligere9 og om Selskabets Ret til Afske= 
digelse med Pension før 65 henholdsvis 60 Aar for mandlige 
respo kvindelige Funktionærero - Rertil svarede Fuldmo GoJo 
at dette selvfølgelig godt kan lade sig gørep men det vilde 
betyde en væsentlig Reduktion af Pensionen, nemlig 27033 % 
pro looo.Kro 
Rerr Bøgh forespurgtee om Enkepensionen fortsættese hvis En= 
ken gifter sig Jl~~nyo - Hertil svarede Guldmo G. J o D at Enke= 
f!n~!~~!!!~_!!!!!!!!~~ .. --- 
Herr Jallov fik derefter Ordet og udtaltep at Direktør Sommer= 
feldt havde beklagete at han ikke kunde komme til Stede paa Gro 
af Bortrejseo Herr Jallov oplystep at det foreliggende Fore 
slag havde været diskuteret paa Dagens Mandags.møde D og her hav 
de Direktør S. som sin Opfattelse udtaltp at den foreslaaede 
Ændring var meget tiltalende9 og Direktør S. beklagedee at PenØ 

sionsforsikringsanstalten ikke af sig selv for længe siden haVe 
de gjort Konoernen opmærksom paa denne kombinerede Forsikrings 
form. Rerr Jallov meddelte endviderep at Direktør So udtrykke 
lig havde understreget p at Koncernen som saadan var ganske uden 
Interesse iD hvilken af de her mulige Pensionsformefo der skulde 
være gældende. Det fremsatte Ændringsforslag var gennemtænkt og 
fundet fuldt forsvarligt for de ældre Medarbejdere og en "indly 
sende Fordel for de yngre. Da Forslaget var fremsat fra Medar 
bejdernes Sidep vil Direktør S. for sin Part derfor give det 
sin Støtteo 
Til Ing. HoV.H. udtalte Herr Jallov, at han ikke kunde se For= 
delen ved det fremsatte Eksempel paa Livsforsikringsbasis. I 
dette Tilfælde kunde man kun i 15 Aar opnaa en "pension" paa 
1.200o~ Kr.o medens den samme Præmie i Pensionsforsikringsan= 
stalten gav Adgang til en aarlig Alderspension paa loll2o~ Kro 
i en te~)ret1sk ubegrænset Aarrækkeo 
Herr Jallov oplysteo at det i Sagens Anledning nedsatte Udvalg 
havde drøftet mange Pensionsforalag og ogsaa paa tidligere Tids~ 
punkter Forslag som man egentlig havde været sindet at bringe 
til Afstemningo uden at man kunde sige, at disse havde en Form 
der var helt tilfredsstillende. Herr Aarup havde imidlertId med 
beundringsværdig Stædighed holdt fast ved Hovedformaalet~ 
Kapitalforsikringp og det Forslag der i Dag var fremsat var eaa 
langt det bedste, der kunde opnaas. Æren herfor tilkommer alene 
PoAoP's Formand o ~ed de Oplysninger Fuldm. G.Jensen i Dag havde 
givete var der for Berr Jallov ingen Tvivl ome at mange Ting 
talte for Forslagete medens det ikke var muligt at finde noget 
der"talte imodo Efter at have oplæst de vedtagne Afstemningsregq 

lerp anbefalede Herr Jallov det fremsatte Ændringsforslag til 
velvillig Behandlingo 

B. Matthisseno 
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En Papver skriver~ 

EN SMUK TANKE o 
==-~==-=-=----=- ',' 

Joop ,vist er det e~ smuk Tanke p Pensionsforsik:ringstankeno Man 
ser den tydelig for sigp Livets sene Eftermiddagp man skal væ= 
re med i Hurlumhejet en kort Tid endnup men saa oprinder Af te 
~ens Rop man smøger sin Fredspibe og betragter Skyerne paa L10 
vets Aftenhimmelp de gyldne p det er dem der laaner Skæret fra 
Pensionsforsikringstankeno- 
Det lyder da ogsaa hyggeligt p ikke? Her har brave Mænd gennem 
et langt Liv arbejdet for at sikre sit og sin Livsledsagerindes - 
at sige naar man er viet til hendep Moral skal der tilo ogsaa 1 
Pensionsforsikring = Udkomme p naar Alderen ikke mere tillader 
et fortsat Arbejdep og SaS skulde Resultatet ikke blive som be 
skrevet? Det er jo ogsaa brave Mænd o der = mod et rimeligt 
Vederlag for deres uselviske Arbejde = evaporerer Resultatet at 
ens Bestræbelsero og kontrolleres de ikke af andre ligeledes 
brave og uselviske Mænd? Selvfølgeligø Inddampningen foretages 
da forsvarligto Er ikke de fine paladse~o Marmoret p Skranken 
af Kuba-Mahogni B~vis for disse Mænds Forstand paa Penge? 
Skranken er jo kun til for at man paa tilbørlig Vis kan skelne 
imellem Forsikringstageren og Anstalteno - 
Nu er der naturligvis nogle gudsforgaaede Kroppeo bevares ikke 
mellem Pensionsforsikringsfolk men udenforo som i deres Formaste 
lighed menero at en Pensionsforsikringspolice ikke duero somme 
udstrækker endog deres Forvorpenhed til noget saa uhørt som al 
Kapitalforsikring» idet de siges at hævde» at en saadan Forsik~ 
ringstager nærmest er at sammenligne med disse Voksmannequinner 
man undertiden kan se blive afklædt, mQns de med et fjanteto 
stillestaaende Grin stirrer paa Beskuereno Men saadanne save 
dog vel lystigt i den Greno hvorpaa de sidde, og bør de uanset 
om man herved bare paa et lille Punkt beskærer den personligeo 
saakaldte Frihed = til deres eget Bedste ikke alligevel indlæg~ 
ges i en Pensionsforsikring? Især for Pensionsforsikringafolk 
er en saadan Tanke jo fristendep og bliver den iværksat pas den 
rigtige Maadeo kan dens Legi~imitet da aldrig antastes? 
HVis den gunstige Læser gider følge med længereo kunde det jo 
være pudsigt at kigge lidt paa deto der ligger bag ved Spørgs 
maalstegnene o Bland t mange andl-e Fe.J l har vi Mennesker j o ogaaa 
den at være Optimister paa de forke:·te Steder ~ og det Syn der 
almindeligvis anlægges overfor Værdien af Livrenter og lignendeo 
kan man vist næppe betegne med andet end falsk Optimismeo Nu er 
Menneskeheden endelig kommet saa vidto at det er muligt at be 
vare de Sager de samler sig mod Møl og Rusto ja selv den gamle 
Forbandelse om Markeno der skal bære Torne og Tidsler o kan man 
nu komme udenom ved Hjælp af disse nye Hormonpræparaterp det har 
aldrig været sas nemt at komme Planteliv til Livso~ sikke Per= 
spektiver = i mere end een Betydning = det aabnerp men alligevel 
er deT altsaa Folko der troro at et Forsikringsselskab er bedre 
skikket til at tage Vare paa deres Smule Liggendefæ end de selv. 
Undertiden faar nogle godt nok den lumskt triste Bagtank80 at de 
ovenfor omtalte Goder muligvis = bortset fra den ved Inddampnin= 
gen erlagte Erkendtlighedo der som Følge af Gagens Konjunktur= 
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fantned altid er "fuldfed" - ved den lange Opbevaring kan 
have taget Skade p en Bekymringstilstand der dog hurtigt svin~ 
dor ved Tanken om den Gevinst man kan tage til sig~ dersom 
"Pengene skulde blive mere værd" o Hvad der skulde begrunde 
denne Optimisme er ikke godt at se" det eneste der er blevet 
billigere siden Pensionsforsikrings=Anstalten oprettedes. er 
Fraser og Menneskeliv. til Gengæld er der ikke stor Sandsyn 
lighed for at de stiger foreløbig o Een Ting er sikker. Mæng= 
den af de Livsfornødenheder vi her i Landet skal dele - eller 
om man vil. alaas om = ligger Jo i det store og hele temmelig 
fast. og med de Muligheder for forøget Produktion Danmark har& 
turde det vist være mere end tvivlsomtø om vi~ naar der om 25 
Aar er ,l Million Mennesker flere. faar ret meget mere pro Ho~ , 
ved end vi gør i Dagø hvilket altsaa vil sige9 at de der giver 
sig af med Pensionsforsikringo er dem der i Kraft af de til en 
hver Tid fuldfede Salærer faar mest ud af deto 
Nas. det kan man jo aldrig have noget imod. der er nu engang 
Næringsfrihed 1 Landet. og kan Anstalten faa nogen til at hoppe 
pas Limpinden. er det da kun naturligt. Grundloven sik~er som 
bekendt omtalte Næringsfrihedo det er mig ikke bekendt om den 
sikrer nogen mod 'i~tilbørlig Udnyttelse af den. det gør den forment 
lig næppe. naar man "friVilligt" gaar medo Det falder mig for 
resten ind. at der i det forlængst aflagte Begreb "Børnelærdom" 
fandtes noget. der hed "raabende Synder" v der var 4 og de hed: 
Mord. Omgængelse contra naturumo fattiges Forurettelse og Til 
bageholdelse af fortjent Løno Der kan man altsaa bare se. hvil 
ket Selskab en godtroende Kristensjæl kan eraa e i naar han 
giver sig af med Tegning af kollektive Pensionsforsikringero 
En Trøst kan det muligvis væreo at Moseso der fandt paa at det 
skulde være ~ødssyndero sikkert slet ikke har tænkt paa Pen 
sionsforsikringo og rent bortset herfra kan man jo heller ikke 
tage sig af~ hvad en gammel Fyr sagde for +lere Tusind Aar siden. 
Tænk barep hvor Tiden er forandret siden: Mord ser, det jo ikke 
saa godt ud med endnup men Omgængelse contra naturum er da om 
trent legaliseret. og det er ikke godt at vide Tallet paa foru 
rettede Fattige siden Mos.:Dage~ saa det letter jo ogsaa noget 
af Brødebetyngelsen for den sids~e af de raabendeo . 

Emil Nielsen. 

Da vi syneso at Rerr Emil Nielsens spirituelle Indlæg om 
Forsikringer m.vo maatte være af stor Interesse for det Ud 
valgp som iflg. sidste Nummer af Papæsken var blevet nedsat 

.for at forhåndle med Pensionsforsikrings-AnstaltenD videregav 
vi det til Rerr Jallovp som desangaaende skriver~ 

Ihvorvel = omendskønt ovenstaaende sikkert med megen Møje ~ed= 
prentede Inserat ej paakalder nogen Disputp er det blevet ~ig 
forundt korteligen at bringe et Par beskedne Kommentarer. 
I en Tid hvor alt Folket geraader i den drabeligste Strid for 
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at udfindeo hvorvidt. man bør Skik følge og indføre Salaa Bog=' 
staver paa det at Blæk og Tid spares kanø er det ganske intec 
ressant at ertareo at den moderne Ungdom"" trods alt"" kan 
sm.ge af sig Tidens Gøgl og Tant og give s1g i Kaet med en 
Materie som den foreliggende = og navnlig give eig den Tide 
der maa være nødvendig for at sige Tingen eaa indvikleto som 
sket .er o 
Dersom den "gunstige Læser" stadig følger medv vil jeg be= 
lønne ham med at imødegaa den = paradoksalt nok = koneerva= 
tivt skrivende Anarkiet i ganske almind$11ge Vendinger o 

Kære MedarbejderY Vat er Meningen mon? De svinger Dem fra 
aamkvemshæmmende Kuba=Mahogni Skranker over fjantede VokSe 
mannequinnero"der lysteligt save i den Greno hvorpaa de sidde"ti' 
til Begrebeto"raabende Synder" som De hænger stakkels M081e op 
paag for at paavise hvad? De taler om falsk Optimisme og 
om uanede Pers.ektiver i Henseende til at komme Plantel!v til 
LivB i samme AandetraSe Bom De konstatererp at man nu er komc 
met sas vidt~ at det er muligt at bevare de Bageri man har 
samlet s1g, mod Køl og Rusto Jeg Til dog tillade mig at holde 
paao at Optimisme er ere værd end en saa for.oren Pessim ame 
som Deres Indlæg giver Udtryk foro De aler o Attebtatet paa 
Deres personlige Prihedo Er det da slet ikke gaaet op for De • 
at en at Fordelene ved en pensionsordning netop er en T11s1ko 
ring af Deres økonomiske Frihed og netop tor at De paa WL1vets 
Eftermiddag kan smøge De~el Fredspibe oosovo"o De kender B.c 
grebet Nlringefribed f~a Grundlovenp m.n er ikke bekendt mede 
at De ikke er sikret mod en utilb\~r11g Udnyttelse at deno Kon? 
Jeg kan vist blot indskrænke mig til at minde D&m ome at der 
er noget der hedder Straffeloveno 
Og endelig "de raabende Synderw• Jeg har Indtrykket at, at 
det navnlig er Deree p.e doofi oBotiake Betragtninger herover, 
der har taaet De til a egaa Dere. lrtikelo rd bl1yer 19 
bekendt fremdeles aneet tor etraty.rdig • Ja, der er endog Rlo 
ster fremme eo ~ etter Gen1ndt.relaen at LiY tor LiT = Dommene o 

finder at denne Strat er tor atrengo "Omgangelse oontra naturum er 
da omtrent legaliseret"o "Hvor har De dog det fra? Med mindre »e 
hentyder til saadan Omgængelse, hvor en tandfattig Mand udfylder 
Savnet med kunstige Tremmero "Fattiges Forurettelse" gaar De 
let henovero men det angaar sikkert heller 1kke Dem selvo da De 
Jo er Philips=Medarbejdero 
Jeg mener ligesom De9 at den fjerde at de raabende S1nde~ er 
S&& langt fra Emneto at vi roligt kan lade det llggeo 
Hvad er der sas tilbage? og hvor vil De hen? 
Det staar mig ikke helt klarto men Jeg skimter dog en betydelig 
UvilJe mod aIto hvad der hedder Forsikrlngo Til den Ende kan 
jeg kun 8ige~ Vi kan diskutere Formerne for en hensigtsmæssig 
Fors1kringo medens det kun nytter lidet at diskutere Tabs= og 
Gevinstmulighederne ved en total Mangel paa Forsikxingo 
Skulde det = naar Tidens Fylde kommer = hænde sigp at vi traf 
sammen paa en lille vaad Sky ~ hvorfra man som bekendt har et 
ganske godt Overblik = vil jeg gætte paav at vi til yndefuldt 
Harpespil har et betydeligt bedre Grundlag for en Diskusaion 
omo hvad der var det bedateo 
Skulde Afstanden fra min lille Sky til Deres Opholdssted være 
for stor. er det mig en Trøstp at Kontakt kan opnaasp eftersom 
De aabenbart henhører under "de raabende"o 
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løvrigt skal vi citere et Indlæg fra Dagbladet Politikens 
Rubrik~ "At tænke sig" fra deri 21/8 •... Redo 

"Det er da til at overseo 
Fru Constance Olsen pt. Foreno"Fyns Syltering" 
skriver til os~ 

Jeg serp at man ved Hjælp af de nye Plante= 
bo rmcns t o'r re r v;l.l kunne avle Tomater uden Kerner o 
Som om det var saa opsigtvækkende. Hver Jul køber 
jeg mindst to Pund Nødder uden Kernerp og de 
har aldrig været hormonbehandlet." 

MELLEM OS SAGToooo.oo •. o 

Eh Røst fra Re!!!~ea~deli~~en~_ 

Tillad mig. i al Beskedenhed at udtale mig i Forbindelse 
med Artiklen: "Phipofias=Fup pas Skovtur" i sidste Nummer 
af "PAP~Æsken". Den ærede Herree der var saa heldig at 
følges med "Fup" hjem ad Strandvejen efter Skovturen maa 
sikkert have hørt forkert eller misforstaaet ham9 for "Fup" 
har sikkert ikke sagte at det var et Heldp han kom over i 
ReklameafdelingenD men at han endelig havde fundet den helt 
fuldendte Afdeling i Firmaet. Desudeng Herr Redaktørp har 
"Fup" sikkert heller ikke sagtp at Reklameafdelingen trods 
alt hører til Firmaetp fdr aet ~ør deno Det har nemlig V1St 
eIg Gang paa Gangp at man er kommet til Reklameafdelingen 
og har bedt om Raad og flere andre Tingg bloa. hvem e~ Skyld 
i de elegante Jubilæumsmapper og Fødselsdagsmapperp mQn ikke 
Reklameafdelingeno Hvem er Skyld ip at de fleste KontOrer i 
Krystalgade er udsmykket med hyggelige Plakater i dejlige 
Far~erp hvor der ellers var kedeligt tomt D mon ikke Reklame= 
afdelingen o De eud e n , den Mand der har sagt O'iil"Fup" p at han var 
for professionel D hvad Begrundelse har han for den Udtalelse? 
Der er ingenp der har forbudt nogen at komme til Reklameafdelin= 
gen og faa Hjælp i den udskrevne Konkurrencep men bevaresg saa 
var det jo bare blevet for professionelt g og husk til en anden 
Gangp Reklameafdelingen-njælperp hvor den kane Bas vidt det er 
muligto Vi er imidlertid herovre alle blevet enige omp at til~ 
give den Herre. som er kommet med disse højst uheldige Udtalel 
serg da han sikkert har været i opløftet Stemningo Det er ogsaa 
ganske ufatteligtp at Krystalgade helt har taget Patent paa 
"Fup" ø for det er nu engang os i Vandkunstenø der har skabt 
hamp og kun Krystalgadep der har lagt Navn til. Som nu denne 
Gang med "PAP=Æsken"p ha.vde vi ikke selv ringet efter de ti 
Eksemplarerp vi skulde haveø saa havde vi saamænd heller ikke 
faaet dem. Saa derfor~ husk i Fremtiden~ at der er nogetv der 
hedder ~~~!~~~de~i~~~~ Ærbødigst 

Hans Johansen 
Reklameafdelingeno 
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Faa Dage eftero at PAP=Æsken's Nro 2 var udkommet o modtog 
Redaktionen ovennævnte Indlæg, som den straks skyndte sig 
at lade gaa videre til den "ærede" Herrei der havde ledsa 
get vor gamle Ven Phipofias=Fup hjem fra Skovtureno 
Bemeldte Herre skyndte sig ikke mindre med at ile til Phipo= 
fiasp hvem han forelagde Indlæget til Bedømmelseo saaledeø 
at eventuelle Fejltagelser kunde blive berigtigede omgaaendeo 
Desværre er Nro , blevet temmelig meget forsinketo Emnet er 
maaske knaPf saa aktuelt mere9 men til Gengæld lykkedes det 
os at·afkræ~e Phipofias en skriftlig Udtalelseo som hermed 
følger - 
Vi ~ Lampens Aand - bekræfter herved højtideligt at have 
udtalto at det var et He1dp vi kom over i Reklameafdelingen4 
Det staar vi stadig vedp speoielt efter. at Rerr Johansen 
nu har oplyst os omo at det er den helt fuldendte Afdeling 
i Firmaeto Hvorfor skulde vi dementere denne Anbefaling? 
Ydermere faar vi Jo nu at vide. at Reklameafdelingen er saa 
effektivt arbejdende. at den foruden det sikkert store dag= 
lige Arbejde ogsaa har id til a ~orfærdlge Jubilæucs~ og 
Fødselsdagsmapper ove ik bet e.egan e. Ser det! ~ og 
Plakaterne slet ikke a forg e e o e ar sande- ~ lig et Heldo 
Berr Johansen vil endvidere have os ti at e en·ere a i 
skulde have udtalt. at Reklameafdelingen trods alt hører til 
Firmaet p - "for det ~ir den"o Beklageligvis kan heller ikke 
denne Ud t~lelse demen eres o "~rod_s al t" l:igger Vandkunsten 
et Stykke Vej fra Krystalpassagenp og vi med vort svage skrø 
belige Helbred - og med os alle øvrige Philiputter fra Kry 
stalgade - har kun sjældent Lejlighed til i Arbejdstiden at 
aflægge Vandkunsten et Besøgo Det er trist, men hvad om Re- 

eaf e i ge ~ag e s'g i elen og arrangerede en ~orevis- 
i a~ e e t-e g. en vil de fleste arderligt 

ger e r aa e er vi ingenlunde 
~orv e i si ert afse lidt 
Tid ti 
Og SaR a 
Folk. der 
var lid for pr fess 
ne Udtalelser og vi har fore.agt dtalelsernes Ophavsmænd 
Herr Johansens ndlægo De har bedt mig svare paa deres Veg= 
ne~ Først og fre est takker de for den fuldendte Afdelings 
Tilgivelseo De er faktisk dybt rørt allesammen overo at de 
har maattet sige deres eningo De indrømmer endvidere alle 
sammenp at de virkelig var i opløftet Stemningp og de udtaler 
Haabet omp at a_le andre Deltagere i Skovturen ogsaa var det ~ 
ogsaa Medlemmerne af den fuldendte Afdelingo løvrigt .føler 
de ingen Anledning til at lave om paa den Meningv der = jap 

der nu engang er deresi men de vil i et Forsøg paa at ligne 
den fuldendte Afdeling ogsaa tilgive Philiputter. der til= 
fældigvis har en anden Meningo = Saa mange var Ordeneo 

Og saa til sidst er der det ufatteligevat Krystalgade har 
taget Patent paa "Fup"p og det paa Trods af at det er den 
"fuldendte" p der har skabt hamo Desværre er vi selv afskaa 
ret fra at udtale os i dette Spørgsmaalp kun ved vip at vi = 
Lampene Aando Phipofias Fup = i mange Aar har holdt til i 

Der var Yirkelig 
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try~tatpassagehp og første Gang vi havde Mod til at sam 
tale med nogen~ var det ~ som det vel efterhaanden er sivet 
ud - med en ikke helt ukendt Beboer i samme Passage, om 
man vil en ufuldendt, hvor skulde vi vel have vovet straks 
at stræbe efter Fuldkommenhedeno 
Men hu har vi vist vort Mpdø vi har været i Vandkunsten. 
Og vi kan glæde Herr Johansen med, at vi aldrig vil glem 
mep at der er nogetv der hedder Reklameafde~ing - DEN MEST 
FULDENDTE AFDELINGo Til Slut blot vore bedste Hilsener 
til alle de fuldendte = fra Mester og ned til Lærlingeno 

fra Deres hengivne 
PHIPOFIAS - ,FUP- / l' 

Osto 

UDDRAG AF BESTYRELSESPROTOKOLLEN. 

~~~~~~~~~ den 40 Juni 1947, der kun havde eet 
Punkt paa Dagsordenen~ 

Samraadsmødet den 7. Maj 19470 

10& ~~~~r~!!~~!~ den 130 August 1947 med følgende Dags 
or eno 

lo Bladet 
20 Pensionsordningen 
30 Centralforeningen 
40 Vinterfest 
50 Sportsafdelingen 
60 Dyrtidstillæg 
7. Eventuelto 

Paa Bestyrelsesmødet do 13/8947 blev Bestyrelsen enige 
omØ at man efter Generalforsamlingen vil lade Bladet trykke 
hos en Bogtrykkero 

s ekr , 
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LIDT AF HVERTo 

Nærværende Nummer af Papæsken bringer efter papæskens hidtidi 
ge Maalestok talr1~e Indlæg fra pap'ero Vi haaberD Eksemplet 
smitterø og da "iiKe-mindst Pensionsordningen synes at sætte 
Sindene i Bevægelsev regner vi med endnu flere Indlæg 1 næste 
Nummer o 
Paa Forhaand Tako 

Vi bringer en Tak fra Re~akt10nen til de ærede Indsendere af 
Stof til dette Nummer af Bladetp især til Herr Emil Nielsenp 

hvis fornøjelige og aandfulde Indlæg i Pensionsdiskussionenø 
det er 08 en Glæde at bringeo 

Kære Emil No De er hermed'udnævnt 
Æresmedarbejder ved Papæskeno 

Det er ikke alene her i København. det er varmto Saaledea for= 
tæller Berge Larsen. Kontant Salg, at han har haft Brev fra 
sin gamle Ven9 vor forhenværende Kollega, Aage Christensenp 

(forhen Kontant Salgp HovedbogholQeri og Maskinbogholderi er 
for Tiden gør Tjeneste i den engelske Hær og er udstationeret 
1 Ægypten og Libyeno Temperaturen dernede er mellem 40 og 45 
rader i Skyggen, og i denne Temperatur holder de raske 801= 

Te.ser med Ka.\lOner 1 0rkeneno Christensen er forresten 
erm~tter~t og ventes her til Landet vistnok 1 Lø- 

So de fleste sikkert Ted bar Stougaard for relativ kort Tid 
el D T~ret psa Besøg i BindhoTen og i Londono Under sit Op- 
ho i London benyttede Stougaard Lejligheden til at se det en= 
gele e Kongepars Hjemkomst fra Besøget i Sydafrika o Pludselig 
faar an øje paa en Person ø han syntes at kendep og ganske rig= 
tigt, det er jo Rletdijkp forhen Sekretariateto De to havde 
ingen eo helst Aftale om at træffesø den ene vidste ikke en= 
gang, a en anden for Tiden ogsas var i Londono Og saa er der 
nogen, der siger D at London er en stor BYbOoooOO 

Det vil sikkert glede Pap'erne at høre, at Frko Jørgensen fra 
Asasp og V~rndam i Sekretariatet i næste Nummer af Papæsken 
vil fortælle om deres Studieophold pas Købmandsskolen i Lon~ono 
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For ikke at give Anledning til Misforstaaelser meddeler vi 
håtvea~ at vi er klar overp at ikke alle pap'er er blevet 
spurgt o om deres eventuelle Interesse for en·Sportaafdelingo 
idet ikke alle var "hjemme"o da vi var rundt med Listerneo 

PHIPOFIAS FUP PAA SOMMERFERIEBESØG I SERVICEo 

Vor gamle Ven Phipofias Fup har OgSaa været paa Sommerferi8~' 
og ,har benyttet Ferien til et lille Besøg i Serviceafdelin 
geno hvorfra han sender os nedenstaaende Brevo 
Jeg har længe spekuleret paa et Besøg i Servic80 og forleden 
Dag traskede jeg et lille Svip derovero Jeg har jo længe 
hørt en Del om denne Afdelingp hvor der stadig bliver bygget 
om, og for at tilfredsstille min Nysgerrighedp hoppede jeg 
ind ad Døreno ~ 
Sikke'n Kundeaervicep baade til Højre og Venstre er der lnd 
og Udlevering med tilhørende Ekspedienterp Bilag og Papirer 
med mange Gennemslag for henholdsvis Modtagere momo og Phi~ 
liShave momo Den ene af Ekspedienternep der travlt staar 
bøjet ver sin purto begravet i ~rklæringer til op over beg 
ge Ørero faar dog øje paa mig og giver beredvilligt Tilla 
delse tilp at jeg gaar rundt i hele Afdelingenø heri inklu= 
deret Rørprøvefelteto hvor der vist ellers er "Adgang strengt 
forbudt for uvedkommende"o I Rørprøvefeltet residerer Bom 
bekendt Hanstedo hvortil j~g let finder VejenD idet man gen 
nem hele Serviceafdelingen har opsat Vejvisere med Pile. aaa. 
ingen kan være i Tvivl omo hvor selveste Hansted er at findeo 
Fra Rørprøvefeltet lusker jeg over paa Reservedelslageretp 

hvor jeg ifølge Ekspedienteno der tog saa venlig imod migp 

kan købe t Sødo saa jeg kan faa slukket min Tørsto Her paa 
Reservedelslageret træffer jeg straks Forvalterenp der sidder 
og ser noget forskellig udo Grunden hertil e_o Leveringsvan= 
skeligheder med Hensyn til Rørfakturaerp han har bestilt i 
Krystalgadeo men ~Qm ved nærmere Undersøgelse'viser sig at 
være havnet paa kommercielt Lagero Naar han løfter Blikkete 
bliver det trist ved Sy tiet af de mange Kasser med Underde~e 
momo~ hver forsynet med et Kodenummer paa mindst 7 = 8 Cifre D 

sikke et Arbejde det maa være at skrive Lagerkort af i denne 
Afdelingo 
Fra Lageret kommer jeg ud i PakkerummetD og her staar Krølle 
paa Hovedet i en Kasse Træuldo Hvorfor han hedder Krølle. er 
ikke godt at video han er nemlig fra Aalborg og er ret høj 
pandeto Jeg pørger hamo hvor mange Postpakker kan du pakke 
om Dagen? Det er svært at sige. de har aldrig kørt mig i 
Skoven endnuo hverken i Ekspeditionenp Reservedelslageret 
eller Shaverafdelingeno Jeg er altid a jourp men hvis vi si 
ger mellem 5 og 600 Postpakker om Dageno saa lyver jeg ikkeo 
Paa Værkstedet træffer jeg en Tekniker og spørger hamn om de 
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sommetider kommer ud for vanskelige T11tældeo Han fortæller 
saaledes9 at Ser~iceatdelingen en Dag fik en gammel Spille 
til Reparationo Jeg observerede et lille Hul i Bagklædnin= 
gene men tillagde det ingen Betydning., Da jeg tik Bagklædnin= 
gen aio viste det .~ig~ at flere Ledninger var gnavet over og 
inde bagved fandt jeg Aar8agen~ en 1111e sød Muso som havde 
.ndt sine Dage faktisk i en elektrisk Stolo 
En anden Gang havde vi en Modtagero der var saa fyldt med 
Væggetøj p at den bevægede sig paa Bo~deto He~ maatte vi dog 
sende Bud efter Falck Q a tsaa Redningskorpset Q der tog 
sig af deno 
Jeg fik forreeten ikke forta~to hvorfor der var Adgang tore 
budt til Rørprøvefelteto Det siges at skyldes visse Fratere 
niseringsøvelserp som i s_n ~d fandt Sted i dette Bump men 
som nu grundet paa den enorme Papirmølle er umuliggjorto 
I et andet Hjerne af Værkatedet sidder der en Mand og BmaB= 
sove~o æh. næh tro nu ikke noget, det er fuldt legitimtv 
han venter paa Reser edele. lIvrigt maa man beundre ham for 
at være 1 and til at so.e i dette Rum. hvor der altid er 
et gr ao Spektakel en de kan man maaske ~ænne sig tilo 
De er 1 e aleDe Musik ale O.SoVo fra Modtagernep der 
aammenb~and a herinde, en ogsaa Kasser af Støje da det er 
et udpræget Pabr1kskomplekap Servioeafdelingen har til Buse 
1 med Masser af Støjkildero 
PQ& Vejen palBerer Jeg Værkførernea Kontorere de synes at 
have meget travltg eaa dem forstyrrer jeg 1~keo Funok er 
forresten paa Vej til New York for at studere de nyeste Por= 
mer for Servicep saa ham glæder jeg mig til a snakke ed, 
naar han engang kommer hjemo 
Paa Servioekontoret har de rayl med at telefoner • OrdaJ 
pa aterne er ikke tayse et lnu. indimelle tlres ~ontokort. 
Kartotekskort g stadig mere Papir. Poruden edarbeJderne gaar 
der nogle ældre krumbøjede Teletonmend. der s1ges, at de har 
været herp siden Afdelingen bley opretteto En ung Dame har 
travlt med Efterkravssendingerp hun passer paap at ikke Bt 
terkravskunderne bliver overaetp men dette er ~og et Spergs 
masl, som vi helst lader hvllep da Jeg har Erfaring fore at 
det med Efterkrav ikke just er et apeoielt 8ervioefænomeno 
Ogeaa Lokaltelefoneno der ifølge Sigende er forbeholdt Bos= 
sernee er altid optagetp aaa der maa Jo findes en Masse af 
denne Kategorio 
Udenfor sidder der en Mand iført et lille kækt Overskæge Han 
har meget travlto Han er Arkivarp og saa rekvlrerer han KonQ 
torart1kler fra Krystalgadeo tilsyneladende et krævende JObs 
idet der synes at herske en kronisk Mlaforstaaelse melle~ 
Servioeafdelingens Opfattelse ato hvad de har B~ug for af 
Kontorartiklere og hvornaar de skal have det D og saa Frko 
Pe~ok'so =-= JaD Jag der kan man seo 
SQ8 er jeg tilbage ved Udgangspunkteto Jeg stikker "Glødelam 
pen" indenfor i Lugene idet jeg fik det Indtryk paa Grund af 
Lokalets Indretninge Møblering og hele Opbygningo at der mu 
ligvis kunde være Tale om Udskænkningo Det er der dog ikke 
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male om, det- sker kun paa Reservedelslageret Q Ekspedienten 
sidder indenfor Lugen 1 Phi11Shave Afdelingeno jeg spørger 
hamo' er det rigtigto at I reparerer Shaver fra Time til" 
Tiine9 Det er omtrent r1gt.1gt~ kommer de ind om Formid<\a= 
S~~g kan de afhentes igen om Eftermiddageno saa det kari vel 
kaldes 8el'v1o$0 

Jeg spørger en af Teknikerne omo hvor mange Maskinero han 
kan reparere om Dageng og han 8varero about trentyfiveo may= 
be moree jeg ser lidt desorienteret ud og faar saa at video 
at Seyvioeafdelingen har engelsk Medarbejdero Jeg skynder 
mig at trække mig tilbageo høfligt selvfølgelige da jeg'ik= 
ke er, skudsikker i det engelskeo Jeg vender mig til Ekspe= 
dientene der udpakker Postpakkere udstødende snurrige gurg= 
lende Lydeo og spørger hame hvad disse mærkelige Strubelyde 
skyldes o Det skal jeg sige dige der findes stadig Kundero 
der hverken sender Reklamation eller Følgeseddel medo saa 
ofte er det rene Gaader at løseo Her er saaledes en pakken 
hvor Mærkesedlen lyder pas et Navno Hovedet paa Brevet paa 
et andete Underskrift og Fir •• t~m,el pas et tredie Navno 
Dette er næsten værre end slet intet Navno Jeg dy~er ned 
i en Kasse med Shavere og drager Reklamationen fremo Her 
etaar~ Fillips Fabriker =----- Min Maskine laver for lange 
skægstubbe og napper sig fast i skæggeto 
Jaø Jag der kan man se 00000000 

Min Kollega i Radioreparationsafdelingen fortæller Ekspe= 
dienten~fik forresten en Gang en Modtager med følgende 
Reklamation~ "Modtageren tavse 1flgo Ingeniør Møroh"o 
Dette sker dog ikke meren da Ingeniør Møroh Bom bekendt 
nu bor i Krystalgadeo 
Ved Talen om Ingeniør Mørch slaar det ned i mige om ikke 
min Kontubernal er vendt hjem fra Feriep hvorfor jeg for= 
lader Serviceafdelingen for at vende tilbage til Krvstalgadeo 
Det skal blive spændende at høre. hvordan Ingeniør Mørch 
har haft det i Ferieno løvrigt tænker jeg paa at flytte, 
Ingo Mørchs Kontor er ikke noget for migo han har altfor 
travlto 

B0 - VEo 

"VI BRINGER SPORTEN" 

I sidste Nummer af Bladet blev der erterlyst interesserede 
Medlemmer til et Sportsudvalgo Nedennævnte "intereo6erede" 

Aarup 
Børge Andersen 
Bøgh 
Jallov 
Ro Johansen 
Leth Olsen 
Osterhammel 
Poul Petersen 
Voss 

Asas 
Hovedbogholderiet 
Service 

Reklameafdelingen 
Asas 
Pope 
Kigkurren 
Lampeafdelingen 
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delt oS i et brienterende Møde& der fandt Sted 1 Mødelokalet 
i Begyndelsen af Julio Her blev der aftalt. at de enkelte 
Udvalgsmedlemmer skulde undersøgep om der 1 det hele taget 
var Muligheder for at drive Sport i en Philips Sportefore=' 
ningp idet der er mange Vanskelighederpder tørst skal over= 
vindes. med Hensyn til Leje af foRkso Hal til Badminton 
og Bane til Fodboldo Endvidere om der skal spilles Tutn8- 
ringerp om der kan arrangeres Atletiktræning paa et eller 
andet Stadion. og da under hvilke Formero det skulde skeo 
Kort sagte der er mange , mange Spørgsmaal" der ekal b aava .. 
reso inden Træningen kan komme igang. men vi vil sikkert 
høre nærmere fra "Udvalget"o 
For at undersøgep om der i det hele taget er Intereaae 
blandt Pap'erne for at deltage i "Sportsafdelingen" og 1 
bekræftende Fald i hvilke Diciplinerg man kunde paaregne 
størst Tilslutninge blev der paa PAP'e Bestyrelses Initia 
tiv foretaget en Rundspørgeg hvor man spurgte den enkelte 
Pap' er direkte 9 om han eller hun kunde tænke sig at, del tage 
i en eventuel Sportsafdeling. og da i hvilken Sportsgren o 
Hvis det kan være en Spore for fremtidige aktive PAPSPORTER. 
vil vi røbe, at en foreløbig Gennemgang af det først indkom 
ne Materiale (Undersøgelsen er ikke endelig tilendebragt. 
da disse Linier skrives) tydeligt visere at Interessen for 
PAP's Sportsafdeling er m~~et sto~ 
Vi ceder allee--der er i Bes1T~d~d-e~ls-e~a~f~V~i~d~e~n om SportQfore~ 
ninger og Arbejdet for og i en saadan Forening om at hjælpe 
Sportsudvalget med Raad og Daado 
I næste Nummer haaber vi at kunne bringe yderligere Nyt om 
"Sporten" o ligesom vi vil bringe en udførlig Gennemgang af de 
ved Rundspørgen indkomne Oplyan1ngero 

Redo 

NYANSÆTTELSER I JULI og AUGUST MAANEDo 

PHILIPS: 
1/1 Frko Annelise Petersen LoKo 
1/7 Herr Oluf Hjalmar Hansen Butiken 
15/7 Frko Aase Birgit Andersen LoKo 
1/8 Herr Gunnar Brinch Hansen Tekniker, Servioe 
" " Georg Jansen Lærling 
" " Kaj Willy Hansen " " " Flemming Jacobsen Elev 
" " Henri Svendsen Lærling 
" " Kaj Erik Lindgreen " 
" " Idor Fagerstrøm " 15/8 " Erik Olaf Mouritzen fY 



Frko Aage Buch 
Frko Carla Magnuseen 
Frk.. Grethe Sørensen 
Frko Else Gunnersen 
Herr Jørgen Buchardt 
Herr Leth Olsen 

ASAS~ 

25/6 
15/7 
6/8 

POPE _..._ 

- 18 Q 

Herr Thorvald Nielsen 
Frk. Elsa Jensen 
Herr Werner Andersen 

ExpeditionDSt.Kannikestro 
Afdeling, Haderslev 
ExpeditionD Kigkurreno 

Kontoret 
n 
n 
n 

Service 
Expedition 

GENANSÆTTE1SE I PHILIPS. 

HoBo (efter aftjent Mi11tærtjo) l/bo Herr Freddy Hansen 

FRATRÆDELSER I PERIODEN: 

PHILIPS~ 
13/8 Herr Otto Andersen 
15/8 Herr Ove Pereson 
31/8 Frko Olga Gudkoft 

ASAS: 

Pl'isafdeling - 
Kreditorbogho 
LoKoKartoteket 

Afdeling, Haderslev 
n Silkeborg 

Kontoret 

1/8 Herr Knud Larsen 
1/80 Frk. Oda Thorne 

POPE: 
31/7 Fru Jytte Fjelstrup 

1/80 
1/90 
1/90 
1/8. 
25/70 
15/80 

OVERF1Y'rNINGERo 

Herr Bent Clemensen 
" John Hartvig 
" Ole Pederseh 
" Sv.Aa. Damsbo 

Frk. Tove Seibak 
Herr Henry Larsen 

fra Aeas Aalborg ti~ H6B. 
fra Asss Odense til Asas Aalborg 
fra HoB. til Asae Odense 
Sekretariatet til. Asss Belysn. 
fra LoK. til Asas Silkeborg 
fra Maskinbogh.til Kreditorbogho 

----0---- 

Ansvarshavende Redaktør~ Rerr Ole 1ut~en. Lokal 3680 


