


I : AXEL SCHOU Omsætning og Personaleantal 
(Hver kvadrat := 500.000 kroners omsætning Hver figur = 5 personer) 

1940/41 UJJJJ 2,4 

~.~ 50 

I I I I II ITJ 1941/42 
3,7 

~~ 49 

II I I II CIJ 1942/43 
3,6 

~~* 53 

1943/44 II1III [[[] 4,1 

~~ 50 

1944/45 I I I I I II I I I I 4,3 

~~ 51 

III I II [[]J 1945/46 
3,8 

~~* 57 

111JJJIIIIIICD 1946 6 
(8 mdr. om- 
regnet til 

~~~ 73 12 mdr.) 

IIIIIIWTIJIIIIIIIIIII 1947 
9,4 

~~~* 79 

På grund af omsætningens sammensætning og de særlige organisationsforhold for service, reklame og 
administrations afdelingerne kan forhold mellem omsætning og personaleantal i ASAS og PHILIPS ikke uden 
videre sammenlignes. Statistikens hensigt er først og fremmest at give et billede af udviklingen de sidste 8 år. 
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Edith Johansen Karen Madsen 

Kurt Haagensen Gunnl Hansen 

PHILIPS: Ansættelser: 

1. juni 1948 Edith Johansen, assistent, 
L.K. 
1. juli) 948 Karen Beichler Madsen, 
korrespondent, Adm. 
l. juli 1948 Kurt Helmer Haagensen, as 
sistent, D.B. 
l. juli 1948 Gunni Hauseu , asaisteu t, per 
sonalekontor. 

PHILIPS: Fratrædelser: 

30. juni 194,8 Carl Poul Vester, service- 
afd. Tiltrådte: 

IS. maj 1948 Vægter Alhert Haack. ASAS: 
10. JUDi 1948 Birthe Nielsen, D.B. 
30. juni 1948 Poul Tyron, Kigkurren. 
30. juni 1948 Jens Møller Mikkelsen, tek 
nisk afd. 

Omflytninger: 
PHILIPS: 

1. juni 1948 Marie Jespersen fra adrema 
afll. til postafd. 

Orlov: PHILIPS: 
1. juli 1948 ingeniør E. Bloch, ca. 6 må 
neder til Eindhoveu. 

Udnævnelser: PHILIPS: 
1. juli 1948 assistent Erik Skov til over 
assistent i lampeafd. 

"! ':_ •• -, 

lUeddelelser fl'a p. p. F 

PERSONALE rrlyf 

Albert Haack 

Fratrådt: 
31. maj 1948 Fru Johanne Jensen, F.A.Z. 

15 års ansættelse: 
1. maj 1948 Fuhriksf orval ter Harald Pe 
tersen. 
26. maj 1948 Undermester Ejner Jørgen 
sen, Lampefahrikken. 
26. maj 1948 Undermester Sv. Aa. Rich 
ler, Lampefahrikkeu. 

3 



BDRNEHAVENS 
J;ubi.e~e 

Minister, fru Fanny Jensen foretog den officielle åbning 

Fredag den 28. maj hleven stor dag på 
fabriken. Efter mange og lange besværlig 
heder kunne børnehaven endelig åbnes. Og 
det blev den. 

Ca. 60 mennesker trængtes om talersto 
len, da direktør Sv. A. Chr. Pedersen kl. 14· 
bød velkommen. Dir. Pedersen udtalte hl. a.: 
"Når vort selskab har taget initiativet til 

indretning af en børnehave i tilslutning til 
vor fabrik herude på Amager, er det i er 
kendelse af, at en erhvervsvirksomheds op 
gave går ud over det ene: at drive handel 
og industri. En virksomhed er et vigtigt led 
i samfundslivet og et hjemsted for alle de 
d e r beskæftigede mennesker, som tilbrin 
ger en stor del af deres tilværelse i virk 
somheden; derfor har den også en kulturel 
og social forpligtelse til at gøre arb ejdsste 
det til et godt sted at være. 
I dag er der brug for alle kræfter i pro 

duktionen, og det er derfor forståeligt, at 
behovet for børnehaver er meget stort. Til 

"Behovet for børnehaver er stadigt voksende" 
- udtalte minister fru Fanny Jensen. 

enhver tid vil der være mødre, der kan 
komme til at stå alene som forsørgere og 
derfor må have deres børn anbragt under 
betryggende forhold dagen igennem." 
Dir. Pedersen rettede derefter en tak til 

alle, der havde medvirket ved indretningen 
li f børnehaven. 

Til slut rettedes et særligt velkommen til 
frk. Margrethe Eriksen og børriehavens per 
sonale. Der er frk. Eriksen, der vil f å den 
daglige ledelse af børnehaven. 
Efter en kort tale af fru Kaptajn Chr i 

stiansen fra .Berneringen" foretog minister 
fru Fanny Jensen den officielle åbning af 
hørnehaven. Ministeren lagde ikke skjul på 
sin glæde over den smukke børnehave, der 
vil være til stor hjælp for de arbejdende 
mødre. Selv havde hun i sin tid som fa 
briksarbejderske måttet lade nabokonen se 
efter sin datter. 

Den hollandske gesandt Jonkheer van lennep var 
meget interesseret og stillede forskellige spørgsmål 
til dir. Pedersen vedrørende børnehavens drift. 

"Selvom vi siger, vi lever i barnets år 
hundrede," udtalte ministeren, "er der dog 
et langt stykke igen, før a II e hørn lever 
under forsvarlige forhold. Derfor må ar 
hejdsgivernes indsats på dette felt p åskøn 
nes. Især når man ved, at så mange mødre 
er tvunget til at arbejde ude, men også for 
di børnefødslernes antal er stærkt stigende. 
Medens der i 1938 årligt fødtes 60.000 børn, 
er tallet nu oppe på 100.000." 

Overinspektør Skjerbæk fra børneforsor 
gen, Doktor Gunnar Nielsen, Tillidskvinde 
Frk. Agnes Stenderup og Fællestillidsman 
den John Vitalis lykønskede fabrik en med 
den smukke børnehave og takkede firmaet 
for den indsats, der var gjort. 

Sidstnævnte taler havde dog een betæn 
kelighed: Hvordan skulle mødrene få lok 
ket børnene med hjem fra det lille paradis, 
PHILIPS her havde skabt. 
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Tillidskvinde frk. Agnes Stenderup takkede på de 
kVindelige arbejderes vegne firmaet for de smukke 
og ideelle omgivelser, der her var givet børnene 

at tumle sig i. 

Direktør N. B. Sommerfeldt rettede en 
tak til talerne for de mange smukke ord og 
takkede de københavnske dagblade, der alle 
var repræsenteret. 
Efter en lille forfriskning forevistes bør 

nehavens mange praktiske indretninger og 

Udmærk<t dansk-hollandsk samarbejde. 

moderne raffinementer. (Beskrivelsen af 
børnehavens indretning har vi måttet ud 
skyde til næste nr. af PAP-æsken.) Den 
stadig stigende beundring gav sig pudsige 
udslag, da hele selskabet nåede ud på bør 
nenes legeplads. 

Minister fru Fanny Jensen kørte en lille 
pige i trillebør og gravede lystigt i sand 
kassen sammen med den hollandske gesandt 
Jonkheer van Lennep og hans voksne dat 
ter. Selv børnenes rutschebane gik ministe 
ren ikke af vejen for. Redaktør fru Su 
sanne Palsbo fra "Berlingske Tidende" mo 
rede sig dejligt med at gå på stylter, mens 
andre bekæmpede deres lyst og nøjedes med 
at se til. 

At pressens medarbejdere var begejstrede 
for børnehaven fremgik af morgenbladenes 
spalter næste dag. 

En, der selv havde lyst til at prøve stqlter ue. 

PH I LI CjRAN 
Ejner Nielsen, ejendommens portner, 

bliver den 29. juli 60 år. Ejner Nielsen 
har siden 1931 udover sin portnerbe 
skæftigelse været koncernens vægter, 
og hvis vi i denne spalte gav os al med 
statistik, ville det ikke blive småcilrede 
antal åbne døre, vinduer og glemte 
slukninger af lys, der kom ud al det. 
Nielsens stoute skikkelse og rolige elsk 
værdighed har gennem årene gjort ham 
til en uundværlig ligur i Krystalkarreens 
arbejdsbillede. 

I 
Talrige er de karreindbyggere, der vil 

benytte dagen til at takke ham lor ru 
tinemæssige småtjenester i årenes løb. 
Også Papæsken bringer sin hjerteligste 
lykønskning. 

* 
Også restaureringen al frokoststuen 

er i betydelig fremdrift. Den ventes af 
sluttet i sommerferien, og medarbejder 
ne har virkelig noget at glæde sig til. 
Det er muligt, at vi bliver nødt til at 
lukke frokoststuen i nogle dage al hen 
syn til håndværkerne, men dels er man 
ge på det tidspunkt på sommerferie, og 
dels spiser man gerne "skuffemad" i 
nogle dage ved udsigten til de forbe 
drede forhold. 



P Brsonalia · L o kali a 
Gersdorff, Hans, f. 5. 9. 1925. Lampeafde 
lingen. Fødtes, tog realeksamen og stod i 
lære i et mindre installationsfirma i Oden 

se. Alsidigt firma - 
ikke? Blev senere mo 
torordonnans i Mari 
nen og kom 17. au 
gust 1947 til service 
afdelingen, hvor han 
forsøgte a t indføre 
det fynske fo'ba', 
dog uden at møde 
nogen større forstå 
else. Bes I uttede sig 
derfor til at tage en 

tur til kontinentet for at se, om Mariannes 
døtre var mere modtagelige end vore ser 
vicefolk. Han satte sig i toget, men blev i 
Odense halet ud af selve skæhnegudinden, 
der gav ham et job på Odense brændsels 
kontor. Her var det imidlertid småt med 
varmen, og 10. februar 1948 kom han til 
hage til PHILIPS og begyndte i lampeafde 
lingen. H. G. er meget interesseret i sport, 
fortrinsvis atletik. Kan undertiden se lidt 
stram ud, dog kun om morgenen, efter 10 
er alt lutter fryd og gammen ... lokal 345. 
Gulev, O., f. 28. 10. 1912. Bogholderiet. Fa 
briken. Da vi havde sludret lidt med hr. 
Gulevom bogholderi, kom vi til at tale om 
højfinansens kringelkroge, og han fortalte, 

at han kendte over 
20 forskellige ud 
tryk for begrehet 
penge. Vi har nok 
lydt lidt skeptiske, 
for på en gang fy 
rede han løs: Mid 
ler, valuta, mønter, 
fregner, s I all ter ,grUlJ 
ker, gysser, gryn, 
hommelomrner, søm , 
knapper, janter, lyd 

løse, stakater, monter, nikser. skejser, skil 
linger, bohs, klinker, granater, spir, stærke, 
skilderier, syle, klejner. "Kært barn", sagde 
vi, og tænkte på den sidste fredag i måne 
den. Halvt modstræbende sluttede vi vor 
diskussion om penge og O. G. fortalte, at 
han har real-, handelsmedhjælper- og korre 
spondenteksamen, har 'været 7 år hos 
Schiønning & Arve samt aftjeut sin værne 
pligt i Vordingborg. Kom til fahriken 1. 
april 1936 og slog sig med det samme ned 
i bogholderiet. Hobbies: Bøger, skydning og 

musik. Elsker Hollerith og F. lister. Såfremt 
en eller anden af PAP-æskens læsere ken 
der et nyt udtryk for vore rullende venner, 
anmodes vedkommende indtrængende om at 
videregive det til lokal 9-04. 
Grønbjerg, Anders, f. 12. 4. 1922. Iug euiør. 
Philoraafdelingen. Kom til PHILIPS i rnarts 
1948 og klassificeres følgelig som novice. Er 
dog ret fremmelig på mange områder, har 
således taget studen 
tereksamen, frekven 
terede Polyteknisk 
Læreanstalt, og kla 
ret filosofikum ved 
Århus Universit et. 
Spiller violin, ror og 
fotograferer og er 
på det sidste om rå 
de ikke så lidt af 
en eksperimentator. 
Han har hl. a. flere 
gange sendt fotografiapparatet op med en 
drage og fået ypperlige billeder. Der er 
særlig eel "drage på en sky" - en lækker 
hidsken for enhver Kjeld Abell-tilhænger. 
A. G. kom Io rr esten for sent til skovtnrsto 
get, men tog resolut næste tog til Holte, 
vekslede ved ankomsten 5 Kr. i 10 ører, 
sa tte sig ind i en kiosk og telefonerede ti I 
alle omliggende hoteller. Det kostede 4 kr. 
og 30 øre at finde selskabet!! Så op i en 
hil. og til Fiskehæk, hvor han måtte rejse 
kegler hele eftermiddagen for at hetale 
vognen, så foreslå ham aldrig en tur ud i 
det blå, naar De taler med ham på lokal315. 

Crunnet, [ohs., f. 20. 3. 1912. Ingeniør. 
ASAS belysningsafdeling. Er født sauuue 
sted som H. C. Andersen, og kan da også 

fortælle de mest 
henrivende eventyr. 
Afgik i 1933 fra Å r 
h us Elek trotek nikum 
og var et år ved 
Post- og Telegrafvæ 
senets 3. Ingeniør 
distrikt i Århus, 
Kom senere til ho 
vedstaden og op 
holdt sig i 3 å r hos 
Kemp & Lauritzen. 

Begyndte 1. januar 1938 i Philorafdelingen 
hos PHILIPS 'Og flyttede 1. januar 1941 over 
til ASAS belysningsafdeling. Elsker et parti 
badminton i de tidlige morgentimer (spil 
ler een gang om måneden). Y ndlingsrnelodi: 
Bedre sent end aldrig. Sknlle efter telefon 
tavlen befinde sig på 378; det er dog sik 
kert en trykfejl, ihvertfald fandt vi ham 3 
dage i træk på lokal 375. 
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Ha/strøm, Fin, f. 3. 10. 1909. Mester i UIl· 
derdelsafdelingen, fabriken. Tog ved heg yu 
delsen af sin karriere realeksamen i Ros· 
kilde og kom i lære på Magleby Maskinfu 

brik. Var derefter 
F/2 år på maskinist 
skole og 2 år på 
Polyteknisk Lærean 
stalt. Blev så ansat i 
telefonvæsenet, hvor 
han var i elleve år 
som tekniker. Efter 
kapitulationen a rbej 
dede han en tid 
for U. S. Army som 
cheftekniker. Rejste 

ruu d t i Tyskland, Belgien og Frankrig, hvor 
hall forestod igangsætningen af produktio 
nen og passede telefonsektionerne. Det var 
et dejligt job, der gav indblik på mange 
områder såvel tekniske som politiske. I 
slutningen af 1947 tog han hjem for at 
gifte sig og fik 1. 1. 1947 ansættelse i un 
derdelsafdelingen på PHILIPS fabrik. Har 
senere fået tilbud fra United Nations, men 
har sagt nej i første omgang. Går lidenska 
beligt ind for storpolitik og nærer en hr æn 
de nrle interesse for produktion og organi- 
sation. Træffes på loleal. 9-22. 

Hallev, Herluf, f. 8. 7. 1907. ASAS ordre 
kontor. Gjorde sine Første erfaringer i et 
korn- og foderstoffirma, men sprang fra l 

år efter og kom i 
lære hos Baad & 
Winther, hvor han 
efter 4 år hlev kaldt 
ind til kontorche 
fen, der med et høj 
tideligt håndtryk er 
klærede ham for 
fnldt flyvedygtig. I 
sin glæde over dette 
udtryk imiterede H. 
H. på stående fod 

alle i Danmark forekommende fugle + et 
par stykker til, og forlod med et melodisk 
pift den bestyrtede kontorchef (der for re 
sten dagen efter brændte sin blokfløjte). 1. 
Oktober 1925 begyndte H. H. hos ASAS, 
passede først omstillingsbord, kiggede så 
lidt på de forskellige afdelinger, og havnede 
omsider på lageret. Kom herfra 2 år til Ål 
borg og 2 år til Odense som lagerforvalter, 
vendte hjem og slog sig efterhånden til ro 
på ordrekontoret. Hofudtryk: Sikke noget 
plør, moster! Hobbies: naturen, godt humør, 
musik, hjemlig hygge omkring radioen og 
fløjt - så vær ikke alt for sikker på, at 
det var en rigtig nattergal, De hørte på 

sk ov tnren. Eveutuel le Højte duet ter kan af- 
tales på , lokal 393. 
Hansen, Børge, f. 10. 6. 1911. Statsaut. re 
visor. Kom efter realeksamen i lære hos De 
Danske Spritfahriker og tilbragte 8 år på 

dette firmas konto 
rer i københavn og 
provinsen, inklusive 
l år i Berlin. Ef 
ter hjemkomsten fra 
Berlin sad B. H. i 
eksportafdelingen og 
plagedes mere og 
me re af utidige regn 
skabsmæssige lyster, 
og i 1935 skruede 
han et lille emaille 

skilt med påskrifteu revisor på sin dør. Fik 
i 1937 forbindelse med PHILIPS, som han 
helligede sig helt og fuldt til i 1942. Da 
blev emailleskiltet ombyttet med et stort 
dyrt messing med påskriften statsaut. revi 
sor, og nu var det slut med golfspillet, der 
før havde været B. H.s fornemste hobby, 
for nu skulle der hygges en forretning ol', 
samtidig med at PHILIPS skulle passes. Den 
stadig travle mand spiste geunem flere år i 
frokoststuen ved et ganske bestemt hord og 
var mange gauge ved at bringe de øvrige 
ved bordet til vanviddets rand på gruud a r 
sin pikante uforklarlige accent. Forøvrigt 
afløstes han ved hordet af en anden, del' 
heller ikke er til at forstå, men det er eu 
hel anden historie, så lad os slutte med at 
fortælle, at B. H. så godt som aldrig træf- 
fes på palæ 1112. 

Hansen, E., f r ue, f. 14. 11. Kassen. POPE. 
Lod sig kun moilstræhende interviewe og 
stillede som en absolut hetingelse, at vi 
skulle skrive meget 
kort. Og en dames 
ønske er naturligvis 
vor lov. Altså: real 
eksamen, derefter 
ansættelse i Chica 
go firmaet Armour's 
herværeude af,lelillg, 
derfra til. POPE, 
hvor fruen har f re 
kventeret så godt 
som samtlige af de 
linger. Hobhies: b a dm in ton , teater, bridge 
og læsning. Er altid et stort smil, men k a n 
ikke fordrage offentlig omtale. Og et bil 
lede måtte vi heller ikke få, men vi fattede 
vort radar-kamera, forklædte os snedigt 
som revisor - opsøgte fruen - og i et ube 
vogtet øjeblik tog vi ovens tåeude billede. 
Forøvrigt kan De kalde fruen på lokal 404. 
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ALBORG AFDELINGEN 
Elektricificeringen af Nørrejyl 

land (Himmerland):' tog i tyverne et 
kraftigt opsving, hvilket foranledi 
gede flere af de førende firmaer in 
denfor den elektriske branche til at 
anlægge filial i Ålborg. 

ASAS filial blev oprettet den 1. 
juli 1927 med bopæl iKongensgade 
nr. 10. Afdelingens virkeområde 
blev Vendsyssel-Himmerland til 
Mariager fjord, senere udvidet vest 
på til Thyland og ti.l Oddesund nord. 

Kontoret. 

Afdelingens trivsel bevirkede, at vi 
efter 6 års forløb måtte se os om 
efter større lokaler, og i 1933 flyt 
tede vi til Danmarksgade nr. 12. 
Naturligvis var det rart at komme 

hen til større forhold, men efterhån 
den som firmaet tog flere og flere 
artikler op, blev forholdene i Dan 
marksgade også for små, og vi blev 
derfor nødsaget til at søge endnu 
større lokaler. 

I august 1946 flyttede vi til Niels 
Ebbesensgade nr. 5 for at kunne stå 
godt udrustet, når materialeleverin 
gerne atter kunne foregå normalt. 
Disse nye, store og lyse lokaler giver 
os de bedste arbejdsforhold i vort 
daglige arbejde og ikke mindst er 

I 

Ved ekspeditiontskranken. 

Chefens hjørne. 



vor kundekreds glad for at komme 
her. Under de nye forhold håber vi 
at kunne efterkomme de krav, som 
vil blive stillet til os fremefter, en 
ten disse bliver stillet fra hovedkon 
toret eller kundekredsens side. 

o 

A/borg Personalia 
Jensen, 'Erik Niels, lærling, f. 18. S. 1929 i 
Ordrup. Kom, efter bestået mellemskole 
eksamen, den 1. au 
gust 1945 i lære hos 
PHILIPS, hvor han 
har gjort sig fordel 
agtigt bemærket i de 
afdelinger, han har 
virket i. Den 1. 
marts d. å. blev han 
sendt til Ålborgaf 
delingen for a t af 
slutte sin læreud 
danneise med prak 
tisk varekendskab. Bliver udlært den 31. 
juli i år, og fortsætter derefter som assi 
stent i Ålborgafdelingen endnu nogen tid. 

Jørgensen, Harald, repræsentant, f. 7. 11. 
1885 i Osager ved Lejre. Blev som 14-årig 
sendt i købmandslære hos J essen & Co., i 
tåstrup, hvor han blev i 10 år. Drog der 

efter til København, 
hv o r han fik plads i 
et kolonial en gros 
firma, hvad der ab 
solut ikke huede 
ham. Allerede fra 
sin første fridag, gik 
han rundt i byen for 
at finde en pæn for 
retning, han kunde 
tænke sig at arbej 
de for, og på disse 

vandringer faldt han over firmaet Lund & 
La wrentz, som han bombarderede med au 
søgninger og henvendelser lige til man gav 
op og ansatte ham som ekspedient i rør 
og sanitetsafdelingen. Blev i 1914 til budt 
stillingen som lagerforvalter i dette firma's 
Ålborgafdeling, hvor han senere blev re 
præsentant. Den 15. juni 1927 blev han ind 
fanget af ASAS, der ansatte ham som di 
striktsrepræsentant og leder af Ålborgafde 
lingen, der skulle åbne den 1. juli samme 
år. Har altså "gjort" denne afdeling fra 

starten og er ikke helt uden skyld i fir 
maets anseelse på de kanter. Er en særde 
les dygtig fagmand og en hyggelig chef. 
Talrige er de af vore lærlinge, der har fået 
den sidste og værdifulde afpudsning hos 
Harald Jørgensen, hvem de alle forguder. 
Har ikke megen fritid, men når han tager 
fri, går det løs med fiskeri, til den store 
guldmedaille - deraf formentlig hans nom 
de guerre - Guldharald. Pladshensyn gør 
os ude af stand til her- a t bringe bare den 
mest beskedne af hans fiskehistorier. 
Petersen, Sv. Erling, lagerforvalter, f. 6. 9. 
1915 i Vejen. Efter en dt skolegang kom han 
i isenkramlære hos firma Chr. A. Hiibbe, 
Vejen, hvorfra han 
ved læretidens ud 
løb kom til isen 
kræmmer H. Th. 
Christensen, Ålborg. 
Da dette firmas bud 
get - under tryk 
ket af gagen til en 
"voksen" medhjæl 
per, truede med at 
sprænges, tilbød che 
fen ham til Harald 
J ørgensen, som efter forsigtige overvejelser 
slog til, og Sv. Er!. Petersen indtrådte i 
ASAS Ålborgafdeling den 22. januar 1935 
som lagerekspedient. Den 1. jannar 1940 ud 
nævntes han til lagerforvalter i afdelingen, 
og denne stilling indehaver han fremdeles. 
Er en stille, solid og dygtig medarbejder, 
der nyder det bedste ry hos afdelingens 
mange og store kunder. Deltager ikke i 
denne verdens almindelige gøgl og tant, 
men helliger sig i fritiden gauske fa mi l ie 
livet. Int.er esseret sports tilskuer, men dyr 
ker aktivt kun "kryds og tværs" sporten. 

Mathiesen, Karl r-; lagerekspedient, f. 27. 
6. 1921 i Ålborg. Var endnu "våd bag ører 
ue", da han blev optaget i firmaet den 2.4. 
1935, bare tretten år. Som et kuriosum hid 

sættes en fortrolig 
skrivelse fra Harald 
J ørgenseu til perso 
nalekontoret angåen 
de indstilling om løn 
forhøjelse til "Karl" 
efter 2112 års tro tje 
neste: "Jeg har mod 
taget Deres brev af 
13. ds., og meddeler 
Dem, at vi kan an 
befale, at bud Karl 

Mathiesen fra 1. januar 1938 får kr. 18, 
skriver atten kroner, om ugen i løn. Grun 
den til, at vi sætter Karl Mathiesen til den- 
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Ile forhøjelse af lønnen er, at han er et ual 
mindeligt flinkt og raskt hud, der foruden 
at passe budtjenesten kan deltage i arbej 
det på lageret, og er meget omhyggelig med, 
hvad han har med at gøre"!!!!! Lønforhøjel 
sen, der androg kr. 3 pr. uge, blev bevilget. 
Karl Mathiesens gåen til hånde på lageret 
tog mere og mere overhånd, og den 1. marts 
1946 fik han fast ansættelse som lagerassi 
st ent. Er en gemytlig og gæv jyde, der altid 
har taget vore lærlinge "ved hånden", når 
de nyankomne og ukendte skulle slå sig ned 
i Alborg. Var indtil fornylig en habil hok 
ser, men da de indkasserede øretæver ikke 
stod i noget rimeligt forhold til dem han 
fik lov at dele ud, har han lagt denne sport 
på hylden. 

Nerguard; Annie, asaisreut, f. IS. S. i Gistrup 
ved Ålborg. Startede efter overstået m e] 

lemsk ol eeksameu si u 
kontorkarricre i ho 
telbranchen,hvor h lill 
virkede 1112 år. Der 
efter 1 år hos DlU 

remestrene S. Chr. 
Stenstrup & Søn, og 
endelig Jh år i rejse 
hureau. Den 6. au 
gust 1946, blev h u n 
ansat i Alborgafde 
lingen, hvor hendes 

alsidige d yg tigh erl i høj grad bliver vær d 
sat. Er en stille og solid medarbejder, der i 
sj n fritid dyrker en del sport og ganske 
særlig kaster hun sig for riden over den 
friske rospurt. 

niere PHILIQRAN 
Et rygte vil vide. at man et par dage 

elter festen kunne iagttage en vred 
mandsperson med epauletstøv på skul 
drene fare ned af de lange gange og 
ud og ind i alle kontorer. hvor han 
mumlede noget om Fiskebæk og deref 
ter spurgte: 

Var der løg i? 
Var der ærter i? 
Var der gulerødder i? 

Der blev alle steder svaret nej - og 
vi forstår fuldtud epauletmandens har 
me og håber, at hans plan om at få Fi 
skebæk hotel med til en prisreduktion, 
vil lykkes. For "Skandalen i Fiskebæk" 
var jo netop. at der blev lovet eet - 
men serveret noget helt andet. Forøvrigt 
ville det være rart at vide. om der skul- 

le være et dunkelt sammenhæng mel 
lem ovennævnte og de 27 annoncer om 
forsvundne katte, der var indrykket i 
"Farum og Omegns Avis" torsdag den 
l. ds. 

* 
Det skrider nu rask fremad med Indu 

slrihuset på Amager. Den fløj, ASAS 
skal flytte ind i, er forlængst under tag, 
og "indmaden" begynder at tage form. 
Selv de mest skeptiske pessimister tror 
efterhånden, at det virkelig bliver mu 
ligt, at indflytningen kan finde sted til 
l. januar. 

Sommerfesten 
Det var en flok glade og forvent 

ningsfulde PAP'er, der den 31. maj 
kl. 11,14 entrede S-toget mod Holte. 
At humøret allerede fra begyndelsen 
var på højeste gear, skyldtes sikker-t, 
at alle havde fået udleveret specielt 
hovedtøj. Nogle var iført fikse ma 
troshuer og andre elegante kaptajns 
kasketter, og alle var meget spændte 
på, hvad de gennem måneder travle 
og hemmelighedsfulde arrangører 
ville overraske med i dagens løb. 
Ved ankomsten til Holte sprang den 
første bombe, idet hele selskabet til 
musikledsagelse blev anmodet om at 
gå i bådene, der lå og ventede parat 
til at føre selskabet ud på Furesøens 
vover mod ukendt mål. Og snart 
dampede 6 både af sted fyldt til ran 
den med glædesstrålende medarbej 
der e, der morede sig og havde det 
dejligt. - Og se: Med eet kronedes 
"bagmændenes" anstrengelser med 
solglimt og lune vinde . 

Bådene stævnede nu mod "Jæger 
huset", hvor der udleveredes is, og 
så gik turen videre til Fiskebæk. 
hvor alle gik fra borde. Ad snoede 
idylliske skovstier og gennem farve- 
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s trålende portaler nåede man snart 
Fiskebæk hotel. Her samledes alle 
ved den lille holdeplads bag hotellet, 
og nu kom det morsomme øjeblik, 
da admiralens særtog gled op foran 
de spændt ventende menneskemas 
ser, og han selv smilende steg ud på 
den røde løber for at skride gennem 
den spalier kaptajnerne havde dan 
net under ledelse af herr Mogensen. 
Da begejstringen havde lagt sig, gik 
man ind til middagen, der bestod af 
sildemad, bankekød og ostemad gar 
neret med øl og snaps. Under spisnin 
gen opretholdtes ro og orden af kap 
tajnerne, der hver havde kommando 

Admiralen ankommer 

over et borel. Kapelmester H. Peter 
sens band sørgede for taffelmusikken 
og akkompagnerede også den virke 
ligt sjove sang, som H-ov havde for 
fattet i dagens anledning. Da san 
gens sidste strofer var døet hen, blev 
det bekendtgjort, ·at alle huer og ka 
sketter var nummereret og deltog i 
en lo d trækrring om kr. 50. Hr. Ole 
Petersen fra ASAS, Odense, blev 
den heldige og fik overrakt sin ge 
vinst af den smilende admiral. Lidt 
efter brød man op og begav sig til 
Farum, hvor fodboldkampen Norge 
-Danmark blev spillet. Kampen, 
der blev fulgt med stor interesse, 
endte uafgjort 2-2. 

Klokken var irnidl ertid blevet 
16.30, og nu meddeIi:e højttalervog 
nen, at turen gik videre med busser 
til Dyrehavsbakken kl. 18. Venteti 
den blev fordrevet med keglespil, 
skydning, dans, kaffe- og øl drikning 
samt meget andet. Overalt var ka 
meramændene i gang, og der blev ta 
get adskillige meter smalfilm, der vil 
fortælle kommende generationer om 
en vellykket skovtur. Og naturlig 
vis var festkomiteen både glad og 
stolt over de mange beviser, den fik 
dagen igennem, på at dens uegennyt 
tige og ganske anstrengende bestræ 
belser for a t skabe en god fest var 
lykkedes "på en så strålende måde", 
som det så smukt blev sagt. 

Kl. ca. 19 sad alle bænkede i eta 
hlissement "Montmartre" på bak 
ken. PHILIPS marchen blev spillet og 
en repræsentant for "Montmartre" 
samt vor egen Aarup bød velkom 
men. Derefter serveredes smørre 
brød med øl og snaps og hagef ter 
kaffe og likør. Den norske og sven 
ske holdleder takkede på holdenes 
og egne vegne,. og de nordiske na 
tionalsange brusede gennem lokalet. 
Hr. Leth fra ASAS tilsluttede sig de 
takken de, og festen gik videre. Da 
gens sang nr. 2 blev delt om, den var 
dog ikke på højde med den første 
og stod i en lidt kedelig kontrast til 
den stemning, der havde besjælet 
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alle - undtagen B.J. altså - fra 
første færd. Men nu kom den helt 
store suk ces, idet PJ-lILIPSSI(ÆG ud 
kom med en munter billedreportage 
fra "Skandalen i Fiskehæk". Og en 
delig kunde tæppet gå for første af 
deling af aftenens vittige og elegante 
revy. At referere denne fornøjelige 
forestillings mange numre vil des 
værre føre for vidt, så vi vil nøjes 
med at konstatere, at de optræden. 
de og publikum straks fik en glim 
rende kontakt, der holdt sig aftenen 
igennem. Der blev danset lidt ind 
imellem numrene, og i pausen søgte 
mange ud på bakken og prøvede ra 
diobiler, rutchebane og lykkehjul. 
Men man vendte snart tilbage til 
"Montmartre", hvor revyens 2. afde 
ling var ved at begynde. Efter nogle 
numre var der et PAP.indslag, idet 
hr. Rehoff fra ASAS reklameafde 
ling foredrog visen "Når bare NB 
står ved roret". Snart klemte alle i 
med omkvædet, og ingen tænkte på, 
om han eller hun var kaptajn eller 
matros. Så fulgte revyens sidste 
numre alt imens klokken nærmede 
sig 0,14, der betød det sidste tog til 
hyen. Og en lang herlig sommerdag, 
hvis minde vil leve længe, var til 
ende . Festkomiteen. 

HAl HA! HA! B.J. 

A. Christiansen 

Formanden for PHILIPS sportsjov 
ening, Oslo, Al/red Christiansen, har 
sendt "PAP-æsken" følgende linier: 

Må jeg på mine gutters og egne 
vegne /å takke PHILIPS personaletor 
enings styre og i særdeleshed herr 
Aarup for det helt igennem vellyk 
kede arrangement omkring [otboll 
turneringen. 
Rundreisen. i København, på kryds 

og tværs var en oplevelse, vi sent=oil 
glemme. København er en storby og 
meget vakker, vi føler oss små, nu 
når vi er kommet tilbl;ke til Oslo. 
Skovturen var alle tiders. PHILIPS 

[unlesjonærer med strålende humør. 
Reisen til Fiskebæk og aoslutningen. 
på reisen over den vakre sjøen med 
de herlige omgivelser i de store mo 
torbårer og unner full musik. Allt 
var så strålende, at jeg ikke kan 
finne ord for det. 
. Et morsomt og originalt innslag 
var arrangementet med alle office 
rerne og admiralen og dens para 
der. 
Avslutningsfesten paa dyrehavs 

bakkens "Montmartre" var flott. 
God musik samt optreden. av gode 
skuespillere og i pausen e danset 
PHILIPS kollegerne og moret sig. 
Aftenen om søndagen på sirkus 

Schumann må jeg ikke glemme, den 
var helt fantastisk e/ter vort skjønn. 
Tilslutt skal jeg på vegne av alle 

norske deltagere få sende vore pleie 
[oreldre og uertskap vor hjerteligste 
takk for den store gjestfrihet og 
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straalende ophold, som hver av oss 
har hatt denne gang. Alt i alt et strå 
lende minne for oss alle. Så ønsker 
vt Dere vell møtt 1949. 

Vore besste hilsener 
pr. Philips Sportsjorening 

A l f r e d C h r i s t i a n s e n, 
Leder. 

A. Forssberg 

Fra lederen af det svenske PHILIPS 
hold har vi lige før redaktionens 
slutning modtaget følgende linier: 

/ 

Några intryck fran Danmarksresan. 
Kopenhamn. visade sig från den 

"sura" sidan, nar vi steg ut på hu 
vudbangården, men man blev strax 
glad, då uiinneti Jallov lik en sand 
wichman dok u.pp i vimlet med sitt 
plakat och i PHILIPS namn udlkom 
nade oss. Nar vi strax darpå fick se 
våra norska oiinner kunde det hii] 
tiga regnvadret ej på något siitt 
damp a återseendets glad]«. En bus s 
med återfoljande guide embarkera 
des och stadens viktigaste seoiirdhe 
tes visades, men tyv ar r gav s ej till 
falle att' bese des s interiorer. Farden 
gik sedan. till PHILIPS, diir oiilkomst 
lunchen serverades. F orsta fotbolls 
matchen spelades så på eftermidda 
gen mellan Norge-Sverige i regn 
och blåsvader med kant resultat. 
Kvallens beeok på det mångomta 

lade Tivoli var trots regn och rusk 
trevlig och det blev litet sent for 
våra bollspelare, men det hor kanske 
ihop med sådana resor att motstån 
daren mjukas upp litet i fortid. 

Sinulagens fard till Zoo var mycket 
intressant och kndllens cirkusjore 
stiillning med dess starka program 
mycket up pskattat, Men af tonen var 
iinrui inte slut. Stora flertalet av oss 
besokte National-Scala och Wivex 
och diir fingo vi se hur kiipenluun 
narna roade sig. En del var så studie 
intresserade, så farden stiilldes till 
"Alabama". På måndagens skovtur 
voro vi mycket nyfikna. Busejorden. 
tit: till Holte lat· oss se storstadens 
omnejd och båtjiirden. over Fure 
soen var uppfriskande och kanske 
iiuen. upphetsande. Vad vet jag, ty 
då båtarna "susade" forbi [iigershu 
set kastades små ljuvligt svala glass 
pinnar ombord, Sjon suger sager vi, 
och sultne uoro vi vid framkomsten 
till Fiskebiik, varfor maten smakade 
utmiirkt: Men tiden gick fort i dan 
slca och norska oiinners siillskap, Tre 
landskampens sista match skulle spe 
las, så vi måste ge oss ioiig till boll 
plan. Det giillde mycket for de dan 
ske att icke [orlora och uiinneri Ial 
low var allt litet neruos fOr utgån 
gen, diir han gick ibland sina pojkar 
och eldade upp dem till den seger 
som blev dem [iirunnad, Så slutude 
kvallen ute på Dyrehaven med en 
fest vil ken rack te fram på småtim 
marna, så det var triitta, men med 
sin resa mycket noida pojkar, vilka 
på tisdagsmorgonen liimnade Dan 
marks jord. Med oss hem hade vi 
minnet av glada och gastvanliga 
manniskor och for oiirdjolleets giv 
mildhet och aldrig svikande upp 
miirksamhet, ett hjartligt tack. 

A x e l F o r s s b e r g. 

r.udemes yndling R. DahlIn har under '-I atletiktræning beskadiget sin achil 
lessene så alvorligt, at der desværre venter 
ham et længe sygeleje. Såfremt De ønsker 
at sende ham en hilsen er adressen: Amts· 
sygehuset. afd. D. stue 393. 
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DET NORDISKE 

f.o.dB.o.~tktClW.ne 
Lad det være sagt med det samme: 

Stævnet blev en strålende succes, som 
selv de umilde vejrguder ikke formåede 
at tage glansen af. Der var "født" kam 
meratskab gæstespillere, danske spille 
re og værterne imellem, og mange so 
lide venskaber blev tættere knyttet til 
gavn for vort firma .. 
Allerede fra modtagelsen på hoved 

banegården var der stemning til stede, 
og i trøstesløst regnvejr blev gæsterne 
hevet ud på en to timers busrundfart i 
København. Kl. 12,30 var direktør Som 
merfeldt vært ved en let frokost i mar 
ketenderiet i Krystalgade, hvor han bød 
gæsterne velkommen og udtalte sin per 
sonlige glæde over dette nye skud på 
stamtræet, der uvægerligt måtte trives 
bedre i en kammeratlig samarbejdets 
ånd. Formanden for Philips Sportsfor 
ening, Oslo, A. Christiansen, _overrakte 
i sin takketale den af Norsk Philips ud 
satte Sølvpokal, der viste sig at være et 
usædvanlig smukt trofæ. Pokalen skal 
vindes 3 Gange iaH for at blive ejen 
dom. Lagledare Axel Forssberg over 
rakte fra de sven.ske spillere en smuk 
bronzepokal som gave til PAP til minde 
om delte tørste trekantstævne. Med po 
kalen fulgte en smuk adresse, hvor de 
svenske spillere i holdopstilling havde 
prentet deres autografer. 

Direkte fra frokosten drog samtlige 
deltagere til Genforeningspladsen for 
dels at spille, dels overvære kampen 

Norge - Sverige 
0-3 

Kampen startede i en silende regn, 
der holdt sig kampen igennem og umu 
liggjorde godt spil. Banen var udmær 
ket, men selvfølgelig smaltet, og den 
våde ·bold gjorde sit til at drille spil 
lerne. Svenskerne startede i et morde 
risk tempo, og man frygtede en alvorlig 
nedsabling af nordmændene. Efterhån 
den fik nordmændene dog skik på ner 
verne, og spillet blev mere ligeligt. 
Først 20 min. ind i halvlegen gik der 
hul på bylden, da Sveriges h.y. Evert 
Rosen lagde en lækker centring ned 
foran mål, hvor holdets store strateg, 
v.i. Tore Blomquist ("Blomrnan") med et 
perfekt hovedstød sendte bolden i net- 

tet. Delte mål vækkede nordmændene 
til dåd, men det lykkedes dem ikke at 
passere det solide svenske forsvar, og 
halvlegen sluttede uden flere mål. In 
gen af spillerne følte trang til at holde 
pause, og 2den halvleg fortsatte umid 
delbart. Ganske kort ind i halvlegen 
lykkedes det svenskerne at forøge for 
springet til 2-0 ved et mål af v.y. Arne 
Skogh, og en halv snes minutter senere 
blev sejren slået fast med syvtommer 
søm, da svenskerne scorede deres tre 
die mål, som Arne Skogh også var me 
ster for. Det ville være uretfærdigt at 
bedømme spillernes præstationer på 
denne kamp s våde grundlag, men stort 
set viste svenskerne et stærkt team 
work. Om dette skyldtes den flatterende 
baggrund, nordmændenes svage spil 
gav, eller om de virkelig var skrappe, 
er svært at afgøre. Givet er i hvert fald, 
at det bedste hold vandt. 

Efter kampen tog spillerne hjem til de 
danske værter, der om aftenen invite 
rede i Tivoli. Også Tivolituren druknede 
i regn, men humøret var højt, og hen 
på de store timer søgte man ly i Natio 
nal Scala. Kl.' 9,30 søndag morgen stil 
lede værter og gæster i Zoologisk have, 
som blev gennemtrawlet .til .kl. 12,15 
incl. frokostpause med medbragte mad- 

Bort fra det daglige - 

en PAPPER på weekend 
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kurve. Derefter afgang til Genforenings 
pladsen, hvor der kl. 13,30 blev fløjtet 
start til Kampen. 

Sverige - Danmark 
0-2 

Publikum, som på grund af regnen 
svigtede den første kamp fuldstændig, 
mødte her i et relativt stort antal. Spæn 
dingen om det danske holds formåen 
var kolossal. Danskerne burde være 
storfavoritter, når man tager i betragt 
ning, at svenskerne dagen før havde 
spillet en vanskelig kamp, der havde 
stillet store krav til konditionen. Dan 
skerne mødte med følgende holdopstil 
ling: Jørgen Johansen, H. Bekkevold, 
Jørgen Petersen, P. Bjørnholdt, A. Sø e 
borg, Olaf Hansen, B. Ørum, Erik Skov, 
Werner Møller, Rolf Carlsson og Børge 
Andersen, 
Danskerne gik hårdt på fra starten, 

og kampen var ikke mange sekunder 
gammel, førend svenskernes mål var 
prisgivet. Målmanden var passeret, men 
den bløde trillebold luskede ganske 
stille forbi den forkerte side af stangen. 
Endnu en farlig målchance fik dansker 
ne, førend man mærkede til, at der og 
så var svenskere på banen. Også denne 
chance glippede, men spillet var så af 
gjort danskernes. Endelig blev dansker 
nes overlegenhed omsat i mål. Et kede 
ligt mål forresten. På et af Jørgen Jo 
hansens fantastisk lange udspark fik 
Werner Møller fat på bolden og gik di 
rekte mod Mål. Svenskernes c.h. Stig 
Larsson og Målmanden Stig Eriksson 
gik samtidig til bolden, men Werner 
Møller tacklede så voldsomt - eller 
klodset om man vil - at han fik bolden 
med sig og kunne trille dem i det tom 
me mål. Stig Larsson blev liggende på 
valen med en grim hudafskrabning på 
skinnebenet og måtte forlade banen 
nogle minutter. Jubelen over målet var 
kolossal. Jeg synes ikke selv, det var 
helt fint i kanten og vilde personlig 
have givet svenskerne frispark mod 
Werner Møller. Svenskerne kom nu 
mere med i spillet og gav Jørgen Peter 
sen og Jørgen Johansen lejlighed til at 
vise glimrende spil i stor opvisnings 
stil. Halvlegen sluttede uden større be 
givenheder og uden flere mål. Dansker 
nes spil i l. halvleg lovede faktisk en 
nedsabling af svenskerne, men sådan 
skulle det ikke gå. Svenskerne havde 
fået ny luft i pausen, og 2. halvleg vi 
ste udmærket og særdeles jævnbyrdigt 

spil, som ofte kaldte bifaldet frem hos 
det interesserede publikum. Kampen 
mod Norge sad dog svenskerne i be 
nene og gjorde danskerne arbejdet lidt 
for let. Midt i halvlegen pressede dan 
skerne, og under et angreb på sven 
skernes mål snittede Rolf Carlsen med 
hovedet en lækker bold frem til Ørum, 
der med et pragtskud helflugtede bol 
den i nettet. Det var vel nok et måL 
Folket jublede, og det kedelige mål fra 
l. halvleg trådte heldigvis hermed helt 
i baggrunden. Kampen fortsatte under 
støt jævnbyrdighed. Vort forsvar fik ud 
mærket lejlighed til at vise et solidt og 
absolut fair spil med "gamle" Søeborg 
som en sikker og klog stopper. Fløjten 
lød under stigende svensk pres, og 

En træt tilskuer I Farum. 

med en retfærdig sejr på 2-0 kunne 
danskerne trække sig tilbage til om 
klædningsrummet. Danskerne havde in 
gen direkte svage punkter på holdet, 
og strålende spil viste Olaf Hansen, Jør 
gen Petersen og Jørgen Johansen. Ørum 
boltrede sig som en fisk i vandet, og 
hans pragtmål må jo give ham et plus. 
Danskerne spillede altså godt, og hvil 
ket hold må det ikke kunne blive, om 
de hyppigere fik lejlighed til at spille 
sammen. Svenskerne var stærke, og jeg 
tror, resultatet meget vel kunne være 
blevet omvendt, dersom svenskerne 
havde mødt friske her. Også i denne 
kamp var "Blomman" strategen - gan 
ske vist en træt strateg - og godt spil 
vistes endvidere af h.y. Evert Rosen, c.I. 
Wim van Ewijk, c.h. Stig Larsson og h.h. 
Rune Dahl. 
Efter kampen samledes man til efter 

middagskaffe på Bellahøj. og om afte 
nen var spillere og værter inviteret i 
Cirkus Schumann. De senere udskejel 
ser hører ikke hjemme i dette referat, 
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men i hvert fald mødte alle gæster man 
dag morgen kl. 8 til fabriksbesøget. Gæ 
sterne var fulde af lovord over børne 
haven - den er nu også nuttet. 
Under skovturen spilledes på Farum 

stadion kampen 
Norge - Danmark 

2-2 
Norge gik til kampen med bange anel 

ser, og lederne erklærede sig tilfred 
se, såfremt nederlaget blot ikke blev 
tocifret. Og hvordan gik det så. Dan 
skerne begyndte ganske kvikt, men det 
varede ikke længe, førend stivheden ef 
ter den hårde kamp mod svenskerne 
prægede deres spil, og da nordmæn 
dene - der havde siddet over om søn- . 
dagen - rullede sig ekstra kraftigt ud, 
var der perioder af kampen, hvor dan 
skerne faktisk kæmpede "med ryggen 
mod muren". 

P. Bjørnholdt havde ikke fået fri fra 
militærtjenesten, hvorfor old-boys spil 
leren ingeniør Voss var trukket i støv 
lerne i stedet for. 

Det sejrende danske hold 

1. halvleg var ret begivenhedsløs. 
Bolden ville ikke rulle rigtigt for dan 
skerne, medens nordmændene, der hav 
de sat sig for at udviske det sløje ind 
tryk, de havde gjort om lørdagen, spil 
lede i en frisk og pågående stil. Halv 
legen slultede målløs. Men vent til 2. 
halvleg, så får vi medvind, sagde dan 
skerne. Umiddelbart efter spillets genop 
tagelse tog Ørum et hjørnespark. Bol 
den sejlede i en smuk bue ind over ba 
nen til den norske målmand, der jong 
lerede så længe med den, at det til 
sidst lykkedes ham at få den pillet ind 
i sit eget mål111 l-Q og frydeskrig fra 
publikum. Og så blev det nordmænde 
nes tur. De overtog spillet mere og 
mere, og Jørgen Johansen fik en del at 

bestille udover at sparke bolden fanta 
stisk langt. Under et af de mange nor 
ske angreb modtog v.y. Per Lippestad 
en perfekt aflevering, som han kvilte 
rede for med en brandhård og smuk 
helflugter forbi Jørgen Johansen .. l-l 
og velvillig jubel fra folket. De svenske 
spillere havde etableret et mægtigt hy 
lekor og heppede nordmændene op til 
dåd. Danske;rne gav dog ikke op, og da 
Werner Møller lidt senere energisk for 
fulgte en lang fremlægning, lykkedes 
det ham at få trampet bolden ind hos 
den heller ikke her helt sagesløse nor 
ske målmand. 2-1 og stormende jubel. 
Der blev ligefrem landskampstemning. 
Per Bjørkerot, den norske c.I. blev nu 
mere og mere nærgående - han spille 
de en mægtig kamp - og kort før tid 
gjorde han et lynhurtigt fremstød, som 
han sluttede af med et mønstermål, som 
Jørgen Johansen ikke havde mulighed 
for at parere. 2-2 og fornyede svenske 
hej a-råb. Få minutter efter blev kampen 
blæst af. Heldigvis. Det var ligeved at 
blive for spændende. Det var nordmæn 
denes kamp, og vi havde grund til at 
være glade for uafgjort. Danskerne vir 
kede trælte, hvad man ikke kan undres 
over. Fodboldkamp to dage i træk er 
hård kost. Bedst i denne kamp var Olaf 
Hansen, Rolf Carlsson og Erik Skov, der 
sled i det som en lille hest. Nordmæn 
dene var hele tiden på toppen af sig 
selv. Kun målmanden var svag, men til 
hans - i høj grad forståelige - und 
skyldning bør anføres, at han i kampen 
mod Sverige havde forstuvet sin ring 
finger. Forstuvningen var så voldsom, 
at hans vært Herm. Kristiansen om af 
tenen målte klippe hans glatring af fin 
geren. Den norske c.t, Per Bjørkerot var 
klart banens bedste spiller. Han viste 
strålende angreb sled er spil og var efter 
min opfattelse denne turnerings bedste 
spiller. 
Dommer i alle 3 kampe var H. Palle 

sen-Hansen, der med sikker myndighed 
og godt overblik ledede spillet. 
Medens spillerne endnu var på ba 

nen, overrakte Aarup pokalen til det 
sejrende danske holds anfører, Børge 
Andersen. Derefter de obligate hurraer, 
hvorefter såvel spillere som publikum 
gik i gang med 3. halvleg, der bragte 
en strålende afslutning på et hårdt, 
men yderst fornøjeligt fodboldstævne. 

H-ov. 
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