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Glødelampejubilæet 
Den 21. November 1947 var der 

Feststemning paa Glødelampefabri 
ken. 

For første Gang i Fabrikens Hi 
storie havde man naaet et Pro duk 
tionstal paa 5 Millioner Lamper i et 
Kalenderaar. 

Efter i nogle Aar at have ligget 
paa ca. 2-3 Millioner Lamper, steg 
Produktionen i 1946 til 3,9 Millio 
ner. 1947 vil sandsynligvis give et 
Resultat paa 5,5 Millioner Lamper, 
skønt Fabrikens Kapacitet kun er 
paa 4,6 Millioner (i normal Drift). 
Det højtidelige Øjeblik, da Lampe 

Nr. 5 Million blev taget ud af S.U. 
Maskinen, blev fotograferet og Re 
sultatet bringer vi Dem her. 

Ved Frokosten i Marketenderiet 
rettede Hen- Ingeniør Busck en Tak 
til alle, som havde været medvir 
kende til det fine Resultat, og Direk 
tør Pedersen talte til Arbejdere og 
Funktionærer og takkede paa Kon 
cernens Vegne for det udmærkede 
Resultat. Som et Udtryk for Drifts 
ledelsens Paaskønnelse af Resultatet 
fik alle Arbejdere med mere end, 2 
Maaneders Tjeneste et ekstra Beløb. 
i Lønningsposen, og alle Arbejdere 
Funktionærer fik Kaffe og Kager 
Marketenderiet, som i Dagens An 
ledning var festligt udsmykket med 
en stor Plakat, som fortalte om Ju 
bilæet (se Billedet), og en lille 
PHILIPs-Pige bar en tændt Gløde 
lampe som Symbol paa Lampe Nr. 
5 Million. 

For Mestre og Funktionærer i Pro 
duktionskontoret havde Driftsledel 
sen arrangeret en Frokost, hvor og 
saa Dir. Pedersen var til Stede. 

Undermester K.Jensen tager Lampe Nr.SMillion ud 
af S. U. Maskinen som betjenes af Frk. Else Hansen. 
Til højre: Den lille PHILIPS-Pige med Lampe Nr. 5 
Million. - Den brændte virkelig upaaklageligt! 
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Direktør N. B. Sommerfeldt 

Ved Aarsskijtet føler jeg først og 
fremmest Trang til at takke alle mine 
Medarbejdere for det Arbejde, hver 
især har udført i det forløbne Aar, 
Ofte har det været nødvendigt at ar 
bejde forceret, tit har et netop ud 
ført Arbejde maattet gøres om, fordi 
Situationen var skiftet og nye For 
udsætninger for en Løsning af Pro 
blemerne dukket op. 

en mindre Lyst til Arbejdet og 
anglende Interesse, som der klages 

over i Almindelighed, har vi været 
lykkeligt forskaanet for. De helt Un 
ge, som kommer til os fol' at blive 
uddannet, resp. er blevet det i de se 
nere Aar, har jeg stor Medfølelse 
med; thi det, de kan lære i Dag af 
godt, solidt Købmandsskab, er yderst 
beskedent. Men vi er uden Skyld. 
Handel kan ikke læres, saolænge -der 
er Mangel paa alt og hver en Ting er 
rationeret. Den Glæde og Sport, der 

er forbundet med Handelen, kendes 
slet ikke i Dag. Vi ældre mindes - 
med Vemod - de Dage, hvor alt 
drejede sig om at fremstille de bedst 
mulige Varer til de billigst mulige 
Priser og derpaa med al Energi for 
søge at sælge disse i de størst mulige 
Mængder til vore Kunder. Der var 
virkelig noget, der hed Kunder. Le 
vende Mennesker, hvis Gunst mange 
bejlede til, ja det var jo saadan, at 
hele ens Eksistens afhang af disse 
Mennesker. Uden Kunder ingen For 
retning. Der val' nok af Varer, der 
var Konkurrence. Det var Kamp - 
fredelig Kappestrid - med Sejre og 
Nederlag - det var først og frem 
mest Liv med ubegrænset Behov for 
Initiativ og Dristighed, Klogskab, 
Menneskekundskab -- kort og godt 
sundt dansk Kebmandsskab, 

Men vi maa være Optimister, og 
vi maa sige til os selv - vi vil ikke 
kvæles i Attester, Reguleringer, For 
ordninger angaaende Rationeringer, 
Fordelinger, Dispensationer og hvad 
det. nu altsammen hedder. 
Jeg ved, at der er lang Vej frem 

over, inden friere og sundere For 
hold fol' Handelen vil indtræde, men 
vi maa bevare Troen paa, at de en 
skønne Dag kommer. 
M ed disse Ord vil jeg ønske Dem 

alle et godt og lykkebringende Nyt 
aar 1948. 

København December 1947. 
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~lJeddelelser fra P. P. F. 
P.P.F.'s aarlige "Andespil" af 

holdtes under de sædvanlige Former 
i Fabrikens Selskahslokaler den 2. 
December. 

Paa Grund af Myndighedernes 
noksombekendte Forbud mod Spil 
om rationerede Varer, maatte For 
eningen i Aar lade Ænderne flyve, 
men Gevinsterne i Lotteriet var ab 
solut flotte: halve CLOC, halve 
"Aber", Chokolade, og hertil kom 
saa Direktør Pedersens Tilskud i 
Form af Philishave, Philidyne og 
Haanddynamo. 

Aftenen indledtes med den tradi 
tionelle Fællesspisning af medbragte 
Madkurve, hvortil Foreningen gav 
Snaps, Øl, Kaffe og Direktør Peder 
sen Likører. 

Banco-Spillet forløb som det plejer 
med mindre eller mere heldige Spil 
lere, - til sidste Kategori hører 
unægtelig Herr Gulev, der var graa 
dig nok til at løbe hjem med baade 
CLOC, Snaps og Philishave. 

Senere paa Aftenen afholdtes en 
munter "HVEM-VED-HVAD" Kon 
kurrence med ualmindelig mærkelige 
Spørgsmaal, og der sluttedes med en 
lille Svingom til Tonerne af LAB's 
Orkester, og et Slag Kort. 

Trods det daarlige Fremmøde fik 
Foreningen alligevel et pænt Over 
skud ud af Aftenen. 
Foreningen afholder ikke flere 

Arrangementer i 1947, men i Januar, 

sanclsynligvis den 31. lader Bestyrel 
sen et større Arrangement løbe af 
Stabelen, hvortil Adgangen for før 
ste Gang ikke alene er for Medlem 
merne men ogsaa for Hustru, Mand 
eller Forlovede. 

Nærmere Oplysninger vil imidler 
tid tilgaa Medlemmerne senere. 

Mester Fin Halstrøm 

Frk. Rita Jensen 

FABRIKEN 

Fru Inger Løwe 

Tiltraadte: 
1. Okt. 1947 Fru Inger Løwe, Indkøb. 
1. Okt. 1947 Frk. Rita Jensen, Indkøh. 
13. Okt. 1947 Frk. Birgit Elkjæ,', Kom 
ponent Afd. 
1. Nov. 1947 Mester Fin L. Hafstrøm, 
Komponent Afd. 

Fratraadte: 
31. Okt. 1947 Mester O. Madsen, Kompo 
nent Afd. 
15. Nov. 1947 Undermester Eli Lassen , 
Prodn ktionskontrol. 

Som Fabrikens Repræsentant i 
P AP-Æskens Redaktionsudvalg har 
P.P.F.s Bestyrelse udpeget Hr. List, 
hvis Erfaring og Indsigt uden Tvivl 
vil komme Læserne til Gode. 



* DYRTIDSTILLÆG 
Efter at Detailpristallet pr. 1. Juli det modsatte er Forholdet. Paa Bag- 

1947 først paa Efteraaret var blevet grund heraf synes en generel For 
offentligtgjort, og det viste sig, at højeise af Procenttillægget ikke sær 
Prisstigningen stadig fortsatte paa en lig retfærdig, idet Modsætningerne 
saadan Maade, at saavel Arbejdere ikke ad den Vej udlignes. 
som Tjenestemænd igen skulde have Direktør Sommerfeldt fastslog, at 
reguleret Dyrtidstillægget, tog PAP 40 o I o Tillægget ikke maatte betrag 
Skridt til en Forhandling med Direk- tes som den eneste Kompensation 
'ionen om Koncernens Dyrtidsord- for Prisstigningen, idet der gennem 
ng. de sidste Aar var gennemført væ 
Sideordnet hermed foretog PAP sentlige Reguleringer af Grundløn 

en Undersøgelse af de Dyrtidsord- nen, der slet ikke længere svarede 
ninger, der forefandtes i andre Virk- til 1938·Niveauet; hertil kommer 
somheder, og paa Grundlag af disse Gratifikationsordningen, der nu er 
Oplysninger samt støttet til den offi- obligatorisk og saaledes vil blive ud 
eielle Statistik udarbejdede Forenin- betalt uden Hensyn til "gode eller 
gen en Redegørelse for hele Proble- daarlige Tider". . 
met, saaledes at der ved det kom- Direktør Sommerfeldt meddelte 
mende Samraadsmøde allerede var endvidere, at Minimumsatserne for 
skabt et Diskussionsgrundlag. Rede- de lavestlønnede var blevet reguleret 
gøreisen, der blev tilstillet Direktio- med tilbagevirkende Kraft fra 1. Au 
nen, mundede ud i Ønsket om en ge- gnst. 
nerel Forhøjelse af Dyrtidstillægget. P AP tog disse Oplysninger til Ef- 

Forskellige Forhold bevirkede, at terretning og anbefalede, at man der 
Spørgsmaalet først kunde tages op efter helt afskaffe de Dyrtidstillæg 
ved et Samraadsmøde, der fandt get og for Fremtiden kun regnede 
Sted den 6. November. Under selve med en Totalløn. Direktør Sommer 
Diskussionen blev Problemet betrag- feldt var Forsaavidt selv stemt for 
tet fra alle Synsvinkler, og det blev denne Tanke, men vilde foretrække 
hurtigt klarlagt, at en direkte Sam- at vente med Planens Gennemførel- 
enligning mellem de forskellige se, indtil Penge- og Prisforhold igen 
irksomhedersDyrtidsordningerikke havde fundet et naturligt og mere 

lod sig gennemføre, uden at der sam- j stabilt Leje. I Stedet for en Forøgel 
tidig blev taget behørigt Hensyn til se af Dyrtidstillægget som saadant, 
Grundlønningerne. En derpaa føl- lovede Direktør Sommerfeldt Funk 
gende Sammenligning af vore for- tionærerne, at den nært forestaaen 
skellige Funktionærgruppers Total- de Nytaarsregulering af Lønninger 
lønninger med tilsvarende Grupper ne denne Gang vilde blive gennem 
indenfor andre Virksomheder gav til ført om muligt med endnu større AI 
Resultat, at medens visse af vore vor og Forstaaelse end hidtil, og Di 
Funktionærer er blevet lønnet lige- rektøren udtalte, at der vilde blive 
saa godt eller bedre end andre Ste- gjort alt for efter bedste Overbevis 
der, findes der ogsaa Tilfælde, hvor ning at rette eventuelle Skævheder. 
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Siden denne Forhandling fandt 
Sted, er Detailpristallet pr. 1. Okto 
ber blevet offentliggjort. Pristallet 
viste en Stigning paa l Point, og det 
maa desværre forventes, at Januar 
Pristallet vil udvise en endnu krafti 
gere Stigning. 

Det er lige beklageligt for Funk 
tionærerne som for Arbejdsgiverne, 
hvis dette Kapløb mellem Priser og 
Lønninger skal fortsættes. Paa den 
anden Side er Funktionærerne tvun 
get til stadig at søge Kompensation 
for eventuelle nye Prisstigninger, 
dels for ikke at sakke helt agterud 
den Dag, hvor Inflationen maaske 
bliver en Kendsgerning, dels fordi 
det ikke tjener noget fornuftigt For 
maal, at en enkelt Gruppe resigne 
rer, saalænge en Stabilisering af Pris 
og Pengeforhold er udenfor en over 
skuelig Rækkevidde. 

Personalekøb 
Ved samme Møde efterlyste For 

eningen en fælles Ordning, som kun 
de gælde for samtlige Koncernfir 
maer. Det lykkedes hurtigt at kom 
me til Enighed, idet Ledelsen ogsaa 
var interesseret i at faa dette Spørgs 
maalløst. Kort sagt blev det bestemt, 
at Funktionærer fra PHILIPS (ogsaa 
Fabrikken), Pope og ASAS kunde 
købe i de respektive Firmaer til den 
bedste Forhandlerrabat. Dette bevir 
ker, at flere Rabatter og Priser vil 
blive ændret i Personalets Favør. 
Samtidig blev det bestemt, at ASAS 
til Funktionærer ikke sælger løse 
Dele til faste Installa tioner. løvrigt 
er en officiel Meddelelse herom ud 
sendt af Firmaet. 

Meddelelse fra Festudvalget 
Reserver Fredag d. 6. Februar 1948 
til Vinterfesten i Ingeniørhuset. 

Direktør B. Westerhuis 

Den 31. December d. A. fratræder 
Direktør L. Phillips en den daglige 
Ledelse hos POPE A/S. 

Direktør L. Phillips en har i over 
25 Aar ledet POPE's Interesser her 
i Landet. Fra 1922 til 1926 som Ge 
neralrepræsentant og efter 1926 som 
Direktør for POPE LAMPEN A/S. 

Fra en beskeden Start og ofte un 
der vanskelige Forhold er POPE un 
der Direktør Phillipsen's Ledelse 
vokset til et Firma af stor Betydning 
og er i Dag et værdifuldt Aktio for 
Koncernen. 

Direktør Phillipsen beholder doe 
stadigvæk sin Tilknytning til paR 
A/S som Formand for Bestyrelsen. 

Fra l/l 1948 er Prokurist B. We 
sterhuis udnævnt som POPE's admi 
nistrerende Direktør. Den nye admi 
nistrerende Direktør har gennem en 
lang Aarrække været virksom inden 
for Koncernen, dels i Holland og dels 
i Sverige, og kom i 1927 til Danmark 
til det dengang nystiftede POPE 
LAjl1PEN A/S. Herr B. Westerhuis, 
som er Hollænder af F ødsel, har i 
1942 erhvervet dansk Statsborgerret. 
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Den Udvikling, der har fundet 
Sted .indenfo r de forskellige Selska 
ber i den danske PHILIPS Koncern, 
specielt gennem de senere Aar, har 
medført, at de Synspunkter, som 

- -jorde sig gældende ved Omorgani- 
ationen i 1940, ikke mere holder 
Stik, og det var derfor nødvendigt 
atter at kaste sig ud i Problemerne 
for at opnaa de for Koncernen bed 
ste Resultater. 
Efter mange Overvejelser beslut 

tede man sig til at ophæve den siden 
1940 gennemførte centraliserede Ad 
ministration for PHILIPS og ASAS, 
grundet p aa, at den i de senere Aar 
meget stærkt stigende Omsætning i 
begge Selskaberne medførte, at den 
producerede "Papirmasse" antog et 
saadant Omfang, at Overblikket, 
man i 1940 tilsigtede ved en centra 
liseret Administration, var i Fare for 
at gaa tabt. Hertil kom, at ASAS op 
tog flere o'g flere Ikke-PHILIPS Ar 
tikler paa sit Salgsprogram, hvis bog 
holderimæssige Behandling maatte 
»resses ind i de bestaaende Syste- 

er, der i 1940 blev anlagt under 
. ensyntagen til Selskabets daværen 
de Salgsprogram, og Hesult atet heraf 
var et ret tungtvirkende Apparat for 
ASAS i dets nuværende Form. 

Samtidig med, at man besluttede 
sig til at adskille Administrationen 
af Selskaberne, diskuterede man 
Spørgsmaalet vedrørende Indførelse 
af mere moderne Bogholderisyste 
mer og Forenklinger, specielt i 
PHILIPS, og Hensigten med denne 
Artikel er at give en Orientering i 

store Træk om, hvorledes Organisa 
tionen og de enkelte Afdelingen; 
Placering indenfor Huset vil være 
fra 1. Januar 1948, og desuden Op 
lysning om de vigtigste Systemæn 
driuger, der vil blive indført. 

Hvad Organisationen angaar, vil 
der for PHILIPS Vedkommende blive 
den gennemgribende Ændring, at 
der i Stedet for tre sidestillede Le 
dere for Afdelingerne H.B. - D.B. 
og L.K. kun vil blive een ansvarlig 
Leder, der ved Hjælp af tre Fuld 
mægtige for de ovennævnte Afdelin- 

. ger vil overvaage det daglige Arbej 
de, og Organisationsskemaet vil her 
efter faa Udseende som Fig. 2. 

For ASAS Vedkommende vil der 
ligeledes blive een ansvarlig Leder, 
der ved Hjælp af Gruppelederne for 
de enkelte Sektioner vil overvaage 
det daglige Arbejde, og Organisa 
tionsplan vil herefter faa Udseende 
som Fig. 1. 

Med Hensyn til Opdelingen af de 
forhaandenværende Lokaler mellem 
Selskaberne, vil ASAS, foruden de al 
lerede nu benyttede Lokaler, komme 
til at raade over de Lokaler, der hid 
til har været benyttet til Personale 
kontor, Postafdeling, Forstærkeraf 
deling, Forstærkermontage samt Fi 
nax, medens PHILIPS vil lægge Be 
slag paa Resten af Lokalerne. 

Det har været nødvendigt at fore 
tage en fuldstændig Omgruppering 
af de forskellige Afdelinger indenfor 
PHILIPS, og nedenfor følger en kort 
Oversigt over de Ændringer, der vil 
finde Sted: 



Afdeling 

Personalechef 
Personalekontor 
Sekretaria t 

Assistenter 
Radio II 

Post afdelingen 

vil blive placeret i 

} 
Lampeafdelingens 
hidtidige Lokaler 

} 
Hadiorepræsentauterues 
hidtidige Lokale 

} Korrespon dancens hidtidige Lokale 

Korrespondance~} en Del af Sekretariatets 
hidtidige Lokale 

Revisionen 

Speditions 
afdelingen 

} 
j Resten af Sekretaria 
tets hidtidige Lokale 

} i Or d rekon torets hid 
tidige Lokale 

Lampeafdelingen} i en Del af Afdeling 
L.K.s hidtidige Lokaler 

Forstærker 
af del ing eu 

li'illax A/S. 

Radio 
repræsentanter 

} 
i. Diverse Kartotekets 
hidtidige Lokale 

} i Diverse Kartotekets 
hidtidige Lokale 

} 
i Vit amiuafdelingens 
ene Lokale 

medens Administrationen vil blive 
samlet i Administrationslokalerne 
paa første Sal. 

Hvad angaar Ændringerne i Pla 
ceringen af ASAS Afdelinger, vil dis 
se blive følgende: 

Afdeling vil blive placeret i 

ludkøbsafd. l 
Belysningsafd. 
Demonstrations 
lokale 

Adurinistru tiou l 
Persoualekoutorets og 
Postafdelingens 
hidtidige Lokaler 

F orsrærkerafdeliugeue, 
BelysningsafdelingelIs, 
Finax' hidtidige Lokaler 
samt Demonstrations- . 
lokalet 

De Systemændringer, der vil fin 
de Sted i PHILIPS vil komme til at 
omfatte følgende Hovedpunkter: 

Fig. 

·Kontorchef 
Kai Di ttrner 

- Fakturaafdel1ng 
Erik Dreisig 

Lagerkartoteker - Frk. K. M. Nørlev 
Nielsen 

- Debitorbogholderi 
Jørgen Martinsen 

'--- 
Salgsbogholderi - Kredltorbogholderi 
Børge Andersen 

~ Hovedbogholderi 
E. Jarsing 

Kasse .._ 
1 A. Kristiansen 

(Hr. J. Martinsen vil fungere som Hr. K. Dittmer's 
Stedfortræder.) 

l) Adressograph-Anlæg, der vil træde i S 
det for det hidtidige Adrema-Anlæg, o" 
dels blive anvendt ved Reklameudsen 
delser. ved Fakturaudskrivning, ved Ud 
skrivning af Kontoudtog og Opkrævnin 
ger, samt ved Udfærdigelse af Forsen 
delsespapirer. 

2) Ordrekontoret vil i dets nuværende Form 
blive ophævet, idet det er Hensigten at 
lade de resp. kommercielle Afdelinger 
selv overtage al Ordreudskrivning, lige 
som al Udskrivning af Papirer vedrøren 
de Varer, saasom Overførselssedler, Prø 
vesedler, samt ogsaa de nødvendige Pa 
pirer vedrørende Leveringer til ASAS etc. 
vil blive foretaget i Afdelingerne, da det 
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l-Iovedbogholc1.er 

Kasse I-- Ole Roos 1- Koncern Regnskaber 
Frk. J. Johnsen Frk. K. Jacobsen 

H.B. D.B. L.K. 
- Fuldmægtig ro- Fuldmægtig r- Fuldmægtig 

Sc1.w.Dybdal Arne Mogensen Erik Ringhøj 

F- BoghoHeri I- Indenbys De bi torer ~ CentraloL'drekontor 
Kai Andersen Jørgen Christensen C. J. Jacobsen 

.~~ 

I- Salgs bogholderi I- Udenbys Debitorer 
I- 

Lagez-kar-t ot e ke r 
Knud Olris Børge ørum Erling Schmidt 

.__ Kred1torbogholderi '- Maskinbogholderi I- Fakturaafdellng 
Henry Larsen Ove Alstrup 

l- Prisafdeling 
Fig,2 

A. Walther 

er den eneste farbare Vej for at de kom 
mercielle Afdelinger virkelig kan træffe 
deres Dispositioner paa rette Maade, 
Til Gengæld vil der under Administra 
tionen blive oprettet en Centralinstans 
(Centralordrekontor) , hvorigennem alle 
Papirer udskrevet i de kommercielle Af 
delinger skal passere, forinden Fakture 
ring finder Sted, 

) Man vil gaa over til forud Afskrivning i 
Kartotekerne, hvilket vil medføre, at de 
kommercielle Afdelinger virkelig kan 
basere sig paa Kartoteksbeholdningerne 
for de enkelte Artikler. 

4) Man vil for alle Masse-Artikler gaa over 
til at udregne Bruttoavance samt Ind 
købspriser paa Ordresedlerne. hvorved 
man opnaar Efterkoutrollering af Fak 
turaudregningerne. 

5) Alle Afslutningskartoteker vil blive ued 
lagt, idet 

6) man 'indfører Hollerith System i Salgs 
hogholderiet, hvorved man automatisk 

ved Maanedens Slutning faar opgivet alle 
statistiske Oplysninger, der maatte øn 
skes med Hensyn til Kundeomsætning, 
Provisionsopgørelser, Forbrugs- og Salgs 
tal for de enkelte Artikelgrupper etc. 
etc. 

I ASAS vil der foreløbig ikke blive 
foretaget store Ændringer i Systemer 
ne, idet man er enige om, at det vil 
være meget vanskeligt for Selskabet 
samtidig med at overtage Admini 
strationen at indføre for vidtgaaen 
de Ændringer. Planen er imidlertid 
at gennemføre en Organisation i Lig 
hed med andre Firmaer indenfor 
Branchen af tilsvarende Størrelse. 

Det er indlysende, at de første 
Maaneder i 1948 vil medføre en 
stærk Belastning for alle vore Med 
arbejdere, da der jo baade bliver 
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Tale om Afslutning af Regnskabs 
aaret 1947 og Overvindelse af de 
Børnesygdomme, der uvægerligt vil 
vise sig, før de nye Systemer funge- 

l'er normalt, men vi regner bestemt 
med, at enhver vil yde sin bedste 
Indsats, og er overbeviste om her 
igennem at opnaa et godt Resultat. 

Hr. Erik igiemose 

Hr. Mogens Nielsen 

Hr. H. Kiiisgaard 

Ansættelser: 

Hr. Geriach Stage 

Hr. Jens Herløv 

PHILIPS: 

27. Okt. 1947 Hr. Erik Ig leruose, Tekni 
ker, Service. 
12. Nov. 1947 Hr. Mogens Holger Nielsen, 
Lærling, LK. 
18. Nov. 1947 Hr. J ens Hedøv, Tekniker, 
Service. 

Frk. B. Sylvander Hr. Egon Jensen 

1. Dec. 1947 Hr. Herbert Kiilsgaard, Assi 
stent, Maskinbogh. 
1. Dec. 1947 Hr. Gerlach Stage, Assistent, 
Kreditorer. 
l. Dec. 1947 Frk. Birgit Sylvauder , Assi 
st.ent, Reklameafd. 

ASAS: 

l. Dec. 1947 Hr. Egon Jensen, ingeniør, 
Belysningsmontering. 

PHILIPS: 

30. Nov. 
meafd. 
31. Dec. 

Fratrædelser: 

1947 Fru Herta \Vissing, Rekla- 

1947 Frk. Lilian Hallb ack, Kre- 
ditorer. 
31. Dec. 1947 Frk. Ellen Hansen, Prisafd. 
31. Dec. 1947 Hr. Hans Jørgensen, For 
stærker-Montering. 
31. Dec. 1947 Ing. Allan Bredahl, Indu 
stri Afd. 

ASAS: 

l. Dec. 1947 Ing. Carl M. Hansen, Bel 
ningsmontering. 

POPE: 

31. Dec. 1947 Direktør Ludvig Ph il li psen, 

Overflytninger: 
Fra ASAS til PHILIPS: 

l. Jan. 1948 Hr. K. Ditlef Nielsen, Repræ 
sentant, Philishavc. 

Fra PHILIPS til ASAS: 

l. J an. 1948 Hr. K. Dirtmer, Kontorchef. 
1. Jau. 1948 Hr. Børge Andersen, H.B. 
l. J an. 1948 Hr. Einar J arsing, H.B. 
l. J an. 1948 Hr. Andreas Kristiansen, 
Kassen. 
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1. Jan. 19<18 Hr. Helge Duur up , Maskin· 
bogholderi. 
1. Jan. 1948 Hr. Leif Holm, Maskinbogh. 
l. J an. 1948 Hr. J. Martinsen, Bogholder. 
L Jan. 1948 Hr. Tommy Rasmussen, De 
hitorer. 
l. Jan. 1948 Hr. Johs. Timmermann, Ma 
skinbogholderi. 
l. Jan. 1948 Hr. Per Bjørnholt, Kartotek. 
l. Jan. 1948 HI'. Erik Dreisig, Prisafd. 
l. Jan. 1948 Hr. Børge Jørgensen, Pris 
afdeling. 
l. Jan. 1948 Hr. Jørgen Stahuk e, H.B. 
l. Jan. 1948 Frk. Gerda Gelving, D.B. 
l. Jan. 1948 Frk. K. Birthe Nielsen, D.ll. 
l. Jan. 1948 Frk. Grethe Bun dgaar d, 

~ Prisafdeling. 
'l. Jau. 1948 Frk. Lis Co rueliusseu, Karlo 
tek. 
l. Jan. 1948 Fru Karen EiJertsen, 
Arkivet. 
l. Jau. 1948 Frk. K. M. Nørlev Nielsen, 
Lagerkartoteket. 
l. Jau. 1948 Frk. Auu el ise Petersen, Fak 
tura Skrivestue. 
l. Jan. 1948 Frk. Ebba Rasmussen, Pris 
afdeling. 
l. Jan. 1948 Frk. Birte Sørensen, Faktura 
Skrivestue. 

ASAS: 

17. Nov. 1947 Frk. Bodil Andersen, Radio 
afdelingen til Kigkurren. 

PHILIPS: 
Udnævnelser: 

I Tilslutning til den Linie, der blev lagt i 
Efteraaret 1946, hvor d'Herr. E. Forsberg 
og B. Matthissen blev udnævnt til Fuld 
mægtige, er der pr. l. Jan. 1948 oprettet 
3 nye Stillinger som Fuldmægtige i Admi-. 
nistrationen, og til disse Stillinger er ud 
nævnt følgende: 

-. Hr. Edw. Dybdal. Hovedbogholderiet. 
Hr. Arne Mogensen, Debitorbogholderiet. 
Hr. Erik Ringhøj, L.K. 

ASAS: 

Pr. 1. J all. 1948 er Prokurist P. Selig ud 
nævnt til Direktør. 
Pr. l. .J an. 1948 er oprettet en Stilling 
som Kontorchef i ASAS, og til denne Stil 
ling er udnævnt Hr. Kai Dittmer. 

POPE: 

Pr. 1. Jan. 1948 er Prokurist B. \Vester 
huis udnævnt til Direktør. 

10-Aars Jubilæum: 
l. J an. 1948 Ing. J ohs. Gruuuet, ASAS. 

Direktør P. Selig 

Samtidig med UdskiJleJscu fra 
PHILIPS er der nyoprettet en Stilling 
som Direktør i ASAS. Til denne Stil 
ling er udnævnt ASAS' mangeaarige 
Medarbejder, Prokurist P. Selig. 
Prokurist Selig kom til Firmaet 

den 15. Januar 1929 fra Firmaet 
Waagepetersen, hvor han havde ud 
staaet sin Læretid og arbejdet som 
Korrespondent. 

Han begyndte som Korrespondent 
i ASAS elektriske Installationsaf de 
ling. Blev i 1931 udnævnt til Salgs 
chef for endelig i 1940 at overtage 
sin nuværende Stilling som Proku 
rist. Der er i de forløbne Aar - og 
ikke mindst i Tiden efter "Landflyg 
tigheden" i Sverige - lagt stort Be 
slag paa Prokurist Seligs kolossale 
Arbejdsevne og talrige er de "Børn", 
han har velsignet sit Firma med. 

Den foreliggende Udnævnelse er 
kommet som en naturlig Følge af 
Udviklingen i ASAS, og der bestaar 
overhovedet ikke Tvivl om, at ASAS 
Bestyrelse har truffet det rigtige 
Valg og derved understreget den 
gyldne Regel om "rette Mand paa 
rette Plads". 
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Nylig saa vi i "Ekstra ladet", at 
Reklamechef Behrendt var rejst med 
Flyvemaskine til England og Bel 
gien. Konsekvensen heraf maa vel 
være, at vi i kommende Numre af 
"PAP-Æsken" [aar Notitser af føl 
gende Art at se: 

Den kendte Sejlsportsmand Ing. Bredahl. 

Den kendte Sejlsportsmand Ing. 
Bredahl fra Industriafdelingen er 
med S.S. (Sejlskibet) "Brise" sejlet 
til Saltholm. Vi gætter paa, at det er 
et Besøg hos den kendte kombinere 
de Kro- og Opsynsmand paa Øen, det 
gælder. 
Badminton-, Hunde- og Skakven 

nen Ing. V oss fra Lampeafdelingen 
er med "Baldur" (Ford A Model 
1929) afrejst til sin Sommerresidens 
.Kærnehuset" - ja, det hedder saa 
dan - i Liseleje. Vi tvivler ikke paa, 
at Civilingeniøren vil finde Stedet 
indhyllet i Regn, og at han med 95 
p Ct. Sandsynlighed for tredie Gang 
vil finde sit Hegn bortført af Bøl 
gerne. 

Den kendte Motormand, Max 
Poulsen, gør stadig Strækningen 
mellem sit smukke Hellerup Hjem 
og PHILIPS A/S, Krystalgade, usikker 
med sin Opel Kaptajn (Aargang og 
Farve ubekendt - Farten er for 
stor) . 

Dir. Pedersen syns "Æsken" blir 
skrappere og skrapper - 

skønt vi prøver at gøre den 
svappere og svapper . 

Den kendte Rytterske Frk. Cam 
ma Mortensen saas forleden paa Vej 
til Træning iført Ridebenklæder og 
Ridepisk (ved De, at der er en klog 
Læge, der engang har sagt: "Det er 
ikke Rytteren - men Hesten, der 
bliver magrere. "). 

Dyrtidstillæg ersom Kurts Forstærkere 
hverken til at høre eller mærkere. 
Som Direktør for AS AS man visselig 
ventede udnævnt Hr. P. Selig. 

Hr. Eckhardt, Firmaets Rationali 
seringsekspert, saas forleden i et Par 
usædvanlig elegante Sko, medens 
hans Ven, Ørum, gik rundt i et Par 

. Sko, der var 3 Numre for smaa. Ved 
nærmere Undersøgelse viste det sig, 
at Eckhardt havde laans ørums Sko 

Den kendte Rytterske Frk. Camma Mortensen. 
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rdi han skulde ud at danse med 
Fruen - altsaa hans egen. Af Hen 
syn til Fru Eekhardt maa man haa- 
he, a t 0rums Sko ikke var saa meget 
for store, at Eekhardt under Vendin 
gerne i Dansen kom til at vende i 
Skoene. 

F · t F t k t H E t Som De sikkert vil huske, blev det rrmae s o oe sper, r. rns 'd G lf l' d P t fl f T" l B paa SI ste enera o rsam mg ve ta- 
e ershenl, aL ægdgetr 011- tH Fen tfesøg get, at vor Forening skulde indmelde 

over e e an e mec e o o .ore-L,.>. . . 
·1. D' d· d l Sig l ovenstaaende Foremng. For at (lag. er siges, at et er paa e an- "'11 'd l l . l Id 
ge Rejser Jtil Vfarde ~g NøIdrre Nebell :~u:;::l(v~r:~ter (~~~:til~~~::ra e C::: 
O.S.v., at ran aar SIne eer mec . t:> 

H til F t b h F tralforemngen ændre nogle af vore ensyn 1 nye o o roe urer og 0- L . . 
t II Af H til t ovparagraffer. Ændnngerne kunde ore { amer. ensyn 1 en ruen- '11 G 
l S . f R II b II\: ce gennemføres paa eneralfor- (e prængnIng a e crame ur gettet l' 'd d '1 k b 
f F t f d h h l 1'1 t sam mgen, I et enne 1 \: e var e- or o o op or res ~n errner 1 a. slutnin sd .tiæ. 
afholde Resten af sme Foredrag 1 ..g yg g, . 
indeværende Fmansar i den indre VI titskrev derfor Centralforemn- 
By eller aa Amaaer, ' g.en, at det var vedtage~, ~t vi skulde 

p e tilmelde os, men at Vl Ikke havde 
I- og til Slut en lille Historie. faaet gennemført Lovændringerne. 
4 af Firmaets unge Mænd havde Saafremt Centralforeningen vilde 

været i Markmanusgade for at spille optage os uden Ændringer i Lovene, 
Fjer (Badminton) - Klokken var var vi indforstaaet med omgaaende 
blevet mange, kunde man naa Kon- Indmeldelse. 
toret i rette Tid - eller vilde man Svaret fra Centralforeningen kom 
faa en Plads i den lille graa Bog? orngaaende, og den var nu villig til 
Endnu var der Haab. Først en 2'er at optage os uden de tidligere for 
-- optaget; saa en 9'er - optaget; langte Lovændringer. 
men saa i det fjerne kommer en Herefter vil vor Forening fra 1. 
Taxa kørende, er den optaget? - Januar 1948 være tilsluttet Central 
Nej - jo - Taxaen nærmer sig i foreningen, og vi maa saa haabe, at 
stærk Fart - i et Sus er den forbi vi faar Erfaring og Gavn heraf. A.A. 

Hr. Eckhardt i nye Sko. 

-- den var optaget - men hvad var 
det for et Blink, man fik at se i For 
bifarten - var det? - .10, det var 
det - et Lysblink fra Hr. Jallovs 
Brille - for det var Hr. J allov, der 
sad i Bilen, der saa hastig var paa 
Vej til Kontoret. 

Senere paa Dagen blev Hændelsen 
omtalt, hvortil der blev bemærket - 
det kan ikke være rigtigt, for Hr. 
lallov kom spadserende til Konto 
ret i Dag fra Købmagergade. - 
Pludselig er der en, der lidt bittert 
bemærker: "N aar jeg tager en Vogn 
om Morgenen, lader jeg den da ogsaa 
holde i en af de tilstødende Gader." 

Centralforeningen for danske 
Funktionærorganisationer 



Badminton 
PAP's l. Hold contra Telefonhusets 
Idrætsforening. Torsdag den 13.11.1947. 
I Hallen ved Pilealleen sikrede vort 

1. Hold sig yderligere 2 Points ved at 
slaa Telefonhuse!s Idrætsforening med 
5-3. 
Til denne Holdkamp var det lykkedes 

vort Spilleudvalg, at faa Bøge til at 
spille for os, og de der saa hans Single 
kamp, er sikkert blevet klar over, hvor 
meget der er at lære endnu. Det var en 
Fornøjelse at se Bøges Spil. Selvom 
hans Modstander spillede saa godt, at 
han sikker! vil slaa de fleste af PAP's 
andre Herrespillere, virkede han dog, 
sammenlignet med Bøge, som en Begyn 
der. 
Af Resultaterne skal iøvrigt nævnes, 

at alle Herrekampene blev vundet af 
PAP, da foruden Bøge ogsaa Aage Jen 
sen, Behrendt, Voss og B. Ørum vandt 
deres Kampe. Desværre var vore Piger 
atter uheldige og tabte alle deres 
Kampe, hvoraf navnlig Mixed-Doublen 
skuffede. Her havde vi regnet med en 
sikker Sejr, men trods Bøges Kcsrnpecrr 
bejde, lykkedes det alligevel ikke. 

PAP's 2. Hold. 
Den 19.11.1947 mødte vort 2. Hold be 

staaende af: Borella, Grunnet, Lund, 
Eggert Andersen, Gyldal, Schou, Anni 
Olsen og Frk. May et Hold fra Have 
manns Magasin, i Ryparken. Mødet for 
løb som Holdets foregaaende Kampe - 
haard fight og en god Indsats fra PAP 
PERNE. Men Modstanden var for kraftig. 
Slutresultatet blev 6-2 til Havemann. 

Vore Vindere var Frk. May og Schou i 
Mixed-Double og Eggert Andersen-Gyl 
dal i Herre-Double II. 
Man vil maaske sige, at vort 2. Hold 

har lidt svært ved at klare sig, men her 
til skal siges, at ingen har regnet med 
at dette Hold skulde vinde deres Pulje. 
Først maa der være Tale om Kampru 
tine og Træning - og saa - til næste 
Sæson skal 2. Holdet vinde Turneringen. 
Vi Iiaaber jo paa og regner afgjort med 
at 1. Holdet vinder deres Turnering - 
Aar og rykker op i B-Rækken, 2. Hold 
bliver saa 1. Hold i C-Rækken og det 
næste 2. Hold er vi jo mange der o spi 
rerer til. - 

H.K.B.U:s Handicap-Doubleturnering for 
Damer og Herrer. 
I nævnte Turnering havde vi fire Her 

repar tilmeldt, nemlig Børge Larsen 
Ole Liitzen, Børge Andersen-Jørgen 
Christensen, Thorsing-Eggert Andersen, 
Aage Jensen-B. Ørum og et Damepar 
Ellinor Christensen-Birthe Nielsen. 

Søndag den 23. November blev de 
indledende Kampe spillet i Ryparken. 
Der var Trængsel derude den Formid 
dag, idet der var anmeldt og efteran 
meldt ialt 46 Par. Efter første Kamp 
faldt tre af vore Par i Herrerækken. og 
det ene Damepar fra, idet de tabte de 
res Kamp. Aage Jensen og Ørum vandt 
deres, idet de slog et Par sammensat af 
l Mesterrækkespiller og en A-Række 
spiller. Ogsaa deres anden Kamp vandt 
de, selvom de her maatle give 7 Bolde 
forud i hvert Sæt. Parret kom derved j 
Kvartfinalen om Onsdagen, men hav d, " 
her trukket det stærkeste Par, som Mo~ 
stander, og maatte se sig slaaet. De var 
dog i Stand til at tage Sæt fra Modstan 
derne, som vandt Turneringen, hvilket 
ingen af de andre Par præsterede. Par- 
ret blev i denne Turnering blandt de 
8 bedste, hvilket ogsaa var ret pænt af 
saa mange anmeldte Par. 

2. Holdskampen, Onsdag den 3. Decem 
ber 1947 i Ryparken. 
Mod L. Levison junr. opnaaede vort 

2. Hold endelig Point, idet det ved at 
spille uafgjort sikrede sig det ene Point 
i Kampen. Det var dog meget letkøbt, 
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idet L. L. J. stillede op uden Damer, saa 
ledes at vort Hold uden Kamp vandt alle 
Damekampene. Vor 4. Sejr hentede Thor 
sing hjem ved sikkert at vinde sin Sing 
lekamp. Alle øvrige Herrekampe tabte 
vi, men ikke uden fight. Næste Gang 
gaar det sikkert meget bedre. Alligevel 
ønsker vi til Lykke med det første Point. 

Den al ti d gæstfrie "Baldur" kører Badmintonspillerne 
ti I Stationen. 

Ved et Møde om Badmintonproblemer. 
hvor de allerfleste aktive Badmintonspil 
lere var til Stede blev følgende Forhold 
behandlet. . 
I) Man enedes om at overdrage alle 

Funktioner og Afgørelser til Spilleud 
valget. 

2) Spilleudvalget fik endelig Godken 
delse og blev suppleret med Aage 
Jensen fra ASAS. Udvalget bestaar 
for Fremtiden af Voss, Gyldal, Skou, 
Aage Jensen og Lutzen. 

3) Har Spillerne Problemer af en eller 
anden Art, maa de henvende sig til 
Spilleudvalget - som saa vil gøre 
,it yderste for at alt forløber til fæl 
es Fornøjelse. 

4) Man vil saa snart der er Midler til 
Raadighed sørge for Instruktør til alle 
Spillerne. 

5) Man vil søge at faa nogle ekstra Ba 
ner til Afvikling af Turnering m. v. - 
herom mere senere. 

Til Slut bemærkede Bøge, hvor vigtigt 
det var at indøve de forskellige Detaljer. 
Vi haaber at alle lagde Mærke til disse 
Guldkorn og handler i Overensstem 
melse hermed - altsaa: gennemarbejd 
Serve - Forhaand - Baghaand o.s.v. 
At naa Resultater i Begyndelsen i Ret- 

ning af vundne Kampe betyder mindre 
- det vigtigste er en god Teknik og 
dermed Sejre senere hen. 
For det i sin Tid startede Sportsud 

valg blev som bekendt Ørum valgt til 
Formand. Samtidig fik han Badminton 
som Speciale. Efter ovenfor refererede 
Møde er Spilleudvalget nu eneste be 
stemmende Udvalg - selvfølgelig i Sam 
raad med Spillerne - indenfor Bad 
minton. 

Ørums Stilling er for Fremtiden den 
meget vigtige og krævende - Mellem 
ledet mellem Sporten og Personalefor 
eningen. Han er jo Medlem af Persona 
leforeningens Bestyrelse med Sport som 
Speciale og skal altsaa varetage Spor 
tens Interesser i nævnte Bestyrelse. At 
Spilleudvalget i kritiske Stunder haaber 
og regner med Hjælp fra Ørum er en 
Selvfølge. Vi tvivler heller ikke om at 
Ørum som Forbindelsesofficer mellem 
Sport og Personaleforeningens Bestyrelse 
vil vise sig Opgaven voksen. 

Haandbold 
Den 14. November skulde vi have spil 

let Turneringskamp med C. & G.s 2. 
Hold, men vort Resultat fra Kampen mod 
T. I. maa have afskrækket vore Mod 
standere, for der mødte ikke en eneste 
fra C. & G., og vi vandt saaledes uden 
Kamp. Siden sidst har vi endvidere spil 
let Træningskampe mod F. L. Smidth 
og Esso, der begge spiller i Mesterræk 
ken, vi fik i disse Kampe konstateret, at 
vi var begge Hold jævnbyrdige. De nøj 
agtige Resultater kan vi ikke meddele, 
da begge Klubber var saa venlige at 
lade os spille med i hele deres Træ 
ningstime, men det blev saadan noget 
som 11-5 lil os over F. L. Smidth og 6- 
12 mod Esso. 
Haandboldledelsen har lilmeld! to 

Hold til H.I.F.s Juleturnering, der spilles 
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som en Cupturnering, begge vore Hold' 
deltager i B. Rækken. 
Haandboldafdelingen er saa optimi 

stisk at tro, at vort 1. Hold har en fair 
Chance for at vinde Rækken. 

Angaaende Skisport 
Den energiske Lampe-Voss, der for 

uden at være en af Badmintonholdets 
Støtter ogsaa dyrker Skak, Skøjteløb og 
Bilsport, er efter Sigende ivrig for at 
indføre Skisport blandt PAP's Medlem 
mer. Voss' Universal-Træningsprogram 
omfalter følgende Hovedpunkter: 

l Find en tilpas høj Bakke. 
2. Tag en Konjak. 
3. Kast et Blik ned ad Bakken-:- 
4. Tag en Konjak til. 
5. Find en anden Bakke. 

Efter sikkert Forlydende er enkelte 
Medlemmer allerede godt i Gang med 
den indendørs Del af Trceninqsproqrcm 
met og har opnaaet ikke uefne Resul 
tater. Man har i hvert Fald fundet ud af, 
at det ikke er Sne, man mangler, men 
Konjak. 

FABBIKSBESØG 

Tirsdag den ll. November havde 
Fabriken Besøg af den hollandske 
Gesandt [onkheer van Lennep og 
Handelsraad og Generalkonsul C. l. 
F. Wyers, der med stor Interesse be 
saa Fabriken fra øverst til nederst. 
N avnlig de sindrige Lampemaskiner 
var Genstand for Opmærksomhed. 

Paa Billedet herover forkfarer Ing.). Walter en Detaille 
for Gesandten,' 
At dømme efter Dir. Sommerf<ldts Ansigt paa Billedet 
herunder har Gesandten lige fortalt en morsom Historie. 
medens Hr. Wyers skriver sit Navn i FabrikensGæstebog. 

lo 
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