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Chr. Abrahamsen 

Ansættelser: 
PHILIPS: 

1. juni 1949 frk. Henny Hansen, konto 
rist L.K. 
1. juni 1949 fru Margrethe Lindvang, te 
lefonbordet. 
15. jnni 1949 herr Ejnar Bastholm Jør 
gensen, kontorist D.B. 
1. jnli 1949 herr Tonny Bath, kontorist 
komm. lager. . 
11. juli 1949 frk. Alice Petersen, assi 
stent D.B. 
18. juli 1949 civiling. Rolf Schroeder, 
Senderørsafdelingen. 

FINAX: 

1. juni 1949 frk. Bodil Thomsen. 
16. juni 1949 frk. Lizzi Kilsgård. 

ASAS: 

15. juni 1949 Erling Hansen, assistent 
reklame afd. 
l. juli 1949 Poul Pedersen, pakkeriet. 
18. juni 1949 Chr. Ahrahamsen, Silke 
borg afd. 

PHILIPS: 
Fratrædelser: 

21. juni 1949 herr Bendt Dybdal Jensen, 
komm. lager. 
30. juni 1949 fru Inge Daugaard, mar 
ketenderiet. 
30. juni 1949 repræsentant Emil Nielsen 
30. juni 1949 frk. Anna Larsen, L.K. 
31. juli 1949 fru Tove Andersen, korre 
spondancen. 
31. juli 1949 hen- Ove G. Andersen, or 
drekontor lampe. 
31. juli 1949 frk. Greta Hougaard, for 
stærker afd. 
31. juli 1949 frk. Grethe Meyer, L.K. 
31. juli 1949 herr Mogens H. Nielsen, 
lærling H.B. 

ASAS: 

23. juli 1949 Andr. Kristiansen D.B. 

PHILIPS: 
Omflytning: 

herr overass. Jørgen Parning forflyttes 
fra sekretariatet til senderørsafdelingen. 
frk. Rigmor Povelsen forflyttes fra kor 
respondancen til sekretariatet. 
fru Elisabeth Haugmark (Langius) for 
flyttes fra sekretariatet til korrespondan 
cen. 

Følgende er overgået som 
funktionærer fra 1. juli 1949: 

PHILIPS: 

chauffør Raimond Damkjær, komm. lager 
Andre Jensen 
Axel Larsen 

" lagerexp. 

Preben Rasmussen 
Ib Worm " " Kurt Christensen, komm. lager 
J ohs. Jørgensen " 
V. de Vries Jørgensen" 
H. Sehested Nielsen 
O. Zander Nielsen 
S. A. Pedersen 
Gunnar Petersen 
Gunnar Schlegel " " 
Kurt Skovsgaard, Frihavnen. 

Fuldmægtig E. Ringhøj, lagerkartoteket, 
har afsluttet sit studium på handelshøj 
skolen og kan nu kalde sig HD i regn 
skahsvæsen. - PAP-æsken gratulerer. 

ASAS: 

chauffør Evart Andersson 
Svend Lauth 

. Jørgen N. Pedersen. 

Lad nu Far være i fred dreng. - Han har haft 
en travl dag på kontoret. 
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til at fungere videre i selskabets tje 
neste som lcomrnit eret for direktio 
nen, idet vi har ment, at vi fremde 
les vil kunne drage stor nytte af di 
rektør Lorentzens erfaring og indsigt 
på mange områder. 

Direktør Lorent zen, der iøvrigt ef 
ter den 1. august ønsker sig titulere t 
ingeniør, vil altså fremover stadig 
væk have tilknytning til firmaet, li 
gesom han vedblivende beklæder sin 
post som medlem af bestyrelsen. 
Vi vil ønske for direktør Lorent 

zen, der nu slutter en lang og in 
tensivarbejdsdag, at han i de mange 
år, vi håber han endnu har foran 
sig, nu da han bliver befriet for den 
daglige forretningsgangs store pres, 
må kunne nyde livet og føle den til 
[redsstillelse et godt udført dagværk 
giver. 

Ingeniør K. Lorentzen 

N. B. SOMMERFELDT 

Den 1. august 1949 træder vor 
mangeårige medarbejder, direktør K. 
Lorentzen tilbage fra sin post som 
direktør i PHILIPS A/S. 
Det er ikke uden vemod, vi må 

bringe denne meddelelse, men da di 
rektør Lorentzen har nået den al 
dersgrænse, vi alle må bøje os for, er 
der ingen anden udvej. 
Hvis direktør Lorentzen selv skulle 

råde, skulle denne kendsgerning næv 
nes som en lille rubrikmeddelelse. Vi 
synes imidlertid, at der i det mindste 
- også i dette blads spalter - skal 
siges ham en dyb og varm tak for 
hans store indsats gennem 30 ål' fol' 
PHILIPS A/S og ikke mindst PHILIPS 

lysinteresser i dette land. 
H eldigvis er direktør Lorentzens 

sundhedstilstand og arbejdsevne end 
nu så stor, at det er lykkedes besty 
relsen at formå direleter Lorentzen 



B ~Uynl~~~-æn~rin~~r 
Fra 1. juli er højesteretssagfører Albert 

V. Jørgensen udtr ådt af bestyrelsen for 
PHILIPS Als. Bestyrelsen består herefter af: 

Direktør N. B. Sommerfeldt, formand 
Ingeniør Erling Foss, 
Ingeniør K. Lorentzen, 
Kontorchef A. Stigaard. 

Samtidig er der sket ændring i hestyrel 
serne for AIs AXEL SCHOU og Finax Als, 
idet højesteretssagfører Albert V. Jørgensen 
er udtrådt og ingeniør K. Lorentzen in d 
trådt i begge bestyrelserne, der herefter 
har følgende sammensætning: 
A/S AXEL SCHOU 

Direktør N. B. Sommerfeldt, formand 
Dncent E. v. Holst ein-Ha thl o u , 
Ingeniør K. Lorentzen. 

FINAX A/S 

Direktør N. B. Sommerfeldt, formand 
Kontorchef Poul Berg 
Ingeniør K. Lorentzen. 

Man behøver jo under alle omstæn 
digheder ikke altid at synes om de folk, 
man omgås. Der findes varieteer, såvel 
som fortrolige boudoirer; nogle menne 
sker får adgang til teselskabet og tete 
a-tete'en, andre udfører deres lille sang 
og dans - på en scene, der er usynlig 
for dem selv, stakkels dem! - leverer 
deres karakteristiske snak, og når de 
har forsynet en med underholdning, bli 
ver de afskediget med den andel bifald, 
der tilkommer dem. 

Aldous Huxley i "Liveis 1(unddans". 

X har været gift i 25 år, men er stadig 
lige forelsket i sin kone. Efter sine ven 
ners råd, der alle forlængst er skilt, har 
han nu søgt en specialist, der har kon 
stateret en lidelse i hypofysen. I gamle 
dage hed det kærlighed. 

1(. 1(. Steincbe. 

Når kvinderne er færdige med husar 
bejdet, syr de .. De selv får ikke mange 
penge for deres arbejde, men de smarte 
forretningsfolk sælger dem for det ti 
dobbelte af, hvad det koster dem at få 
det gjort. 

Sorø Amlslidende. 
(Hvid slavehandel n. 

Dementi: 
På grund af forskellige ondartede ryg 

ter meddeles herved, at jeg ikke har 
haft nogen betjent eller statsadvokat 
som midda.gsgæst i mit hjem i vinter. 

Den Gyldenblonde. 

En mands sukces beror på, om han 
kan tjene flere penge, end hans kone 
kan bruge - og en kvindes sukces på, 
om hun kan skaffe sig sådan en mand. 

Palæ-Posten. 

Teknik giver sikkerhed, men ikke ab 
solut sikkerhed, og til syvende og sidst, 
i farens stund, er det den menneskelige 
karakter, det kommer an på. Hvis tek 
niken eller organisationen gør menne 
sket til en slavenatur, da er det selve 
fundamentet til den kultur, hvortil vi 
bekender os, som rokkes. 

Dr. polit. Marius Chris/ojfersen 

Programmet.ret er en storslået opfin 
delse. Det forbindes bare med elektri 
citetsnettet i et bestemt distrikt, og så 
kan man med stor nøjagtighed bestem 
me, hvor mange lyttere der støvsuger, 
philishaver sig, stryger, bruger varme 
pude og el-rister brød, hver gang der er 
en spændende udsendelse i radioen. 

Tao Michaelis i 
Der nye Rodioblad, 

Far og mor snakker ikke sammen, de 
kan ikke narre hinanden mere. 

August S/rindberg. 

Hvis en pige byder dig en drink, vend 
hende ryggen. En drink kan føre lige 
ind i ægteskabet - 

skreven sboleeleu i en stil over 
emnet: Alkoholen og dens jølger. 

Hvis pundet skal devaluere s, må det 
ske over mit lig. 

Stajford Cripps. 
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Forholdet mellem Amerika og Dan 
mark er nu varmere end nogen sinde 
tidligere. Danskerne har stemt for At 
lant-Pagten, og Hollywood har givet 
"Hamlet" seks Oscars .... 

oplyser del slore amerikanske ugeblad 
"The JVew YorkerH i det seneste 
hertil ankomne nummer. 

De fleste stole er for høje. Skærer 
man bare 5 cm af stolebene, så sædet 
er 44-45 cm fra gulvet, vil menneskene 
få et længere liv, og de vil blive lykke 
lige. De får færre sygdomme og kan 
bestille mere. 

Fra en suensl; 'Videnskabsmand af 
h andling om h-oordan man slral 
sidde. Autorifeter i Danmark og 
U. S . .!l. er meget begejstrede for 
afhandlingen og siger, al deres 
suensbe kollega absolut har ret, 

Er vidne! sikker på, at tiltalte er iden 
tisk med den person, De så? 

Jal 
Er vidnet klar over betydningen af or 

det identisk? 
Nejl 

Fra en retssag. 

Gyldne skatte venter vikingerne. Bar 
bermaskinefirma vil bet.ale danegæld. 
Phfli Shrrve forsøger at købslå om kæm 
pernes fine fuldskæg. Vil rage vikin 
qerne for reklamens skyld og betale 
1000 I:: stering til turismens fremme. 
Glatragede gutter vil vende hjem fra· 
vest, hvis listen lykkes. 

Berlingsbe .!lffena'Vis. 

e- ::De interesseret 
i byttelejlighed på Amager 

beder vi Dem venligst sende per 
sonalesekretær Jørgen Holm en 
meddelelse herom. I denne med 
delelse anmoder vi Dem om at 
opgive, om De· har Deres værts 
sanktion til at bytte samt give en 
kort beskrivelse af Deres lejlig 
hed, dens beliggenhed, størrelse, 
huslejens størrelse, særlige be 
kvemmeligheder, sporvognsforbin 
delser etc. Samtidig bedes De an 
føre Deres ønsker med hensyn til 
byttelejligheden, og hvilken leje 
De vil finde rimelig. 

LÆSERN~ 
har ordet- 

'------- 
Vore alle sum.mens C. A. IC Nielsen, som 

den 12. maj fyldte 65 år, har sendt os føl 
gende: 
Tak. 
Selvom jeg er utilfreds med, at P AP 

æsken uden mit vidende reklamerer med, 
at jeg fyldte 65, vil jeg dog ikke undlade 
igennem PAP-æsken at bringe alle, som 
glædede mig på denne dag med smukke ga 
ver og blomster, en hjertelig tak, også fra 
min ægte halvdel, for de smukke blomster 
fra personaleforeningen. 

C. A. K. Nielsen. 

• 
Fru Haugmarlc (frk. Langius) har været 

ude for en meget uhyggelig oplevelse i en 
af "gårdens" elevatorer. Fru Haugmark for 
tæller herom: 
Det var noget underligt noget. J eg var på 

vej op til 5. sal. Idet jeg passerede 4., så 
jeg gennem det lille glughul, at der stod en 
pæn ung dame og ventede. Hun skal sik 
kert også op, sagde jeg til mig selv og tryk 
kede på stopknappen for at få standset ele 
vatoren, så jeg kunne tage hende med. Ele 
vatoren ophørte øjeblikkeligt med at be 
væge sig. Jeg trykkede på de forskellige 
knapper. Intet resultat. Elevatoren stod bom 
stille mellem 4. og 5. sal. En underlig sni 
gende følelse af uro bemægtigede sig mig, 
mens jeg bittert fastslog, at venlighed hæv 
ner sig. J eg begyndte igen at bearbejde den 
røde knap med den forjættende påskrift: 
Hjælp. Der skete intet. Det uvæsen, som 
håndværkerne forårsagede i de nærliggende 
lokaler, nåede mit øre på en mærkelig dæm 
pet måde og understregede den ulidelige 
stilhed i elevatorrummet. J eg følte mig som 
indelukket i en vatteret æske. 
Var der gået 2 timer eller 2 minntter? 

Jeg anede det ikke, men jeg begyndte at få 
en fornemmelse af, at elevatoren i næste 
nu ville styrte ned i bunden af skakten. 
Jeg satte mig ned i det ene hjørne og be 
gyndte at spekulere på livet efter dette. - 
Pludselig begyndte elevatoren at synke. 
Ganske blidt landede den i stuen. Mit hjer 
te hamrede, da døren blev åbnet udefra og 
jeg sad s·tadig i mit hjørne. Lyset vældede 
ind og først lidt efter lidt gik det op for 
mig, at jeg var befriet. - Og det gjorde 
slet ikke noget, at håndværkerne støjede 
som aldrig før. 
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BEDRIFTSlÆCEN 

Dr. A. P. Nørskov Andersen 

Den 1. august i år indfører PHILIPS en 
funktion, der er ny for vort selskab - be 
drijtlægel unletionen, 

Det er selskabet en glæde at præsentere 
vor bedrijtlæge, dr. A. P. Nørskov Ander 
sen, for vore medarbejdere. Dr. Nerskoo 
Andersen har årelang erfaring som bedrift 
læge bag sig og er bl. a. kendt fra sin ger 
ning som lægelig konsulent for foreningen 
Engageringskontoret for Handel og Irulu 
stri, samt sit virke gennem mange år som 
læge ved psylcoteknis/c institut. 
l det første år, som. nærmest må regnes 

for et prøveår, vil bedriftlægens uirlcsom 
hed komme til at omfatte de funktionærer, 
som har tegnet den endelige pensionsjorsik 
ring, altså ikke de funktionærer, der endnu 
kun er undergivet opsparingsordningen. 

Om selve funktionen, dens teknik m. m. 
vil bedriftlægen selv oplyse nedenfor. 

Det er selskabets håb, at de [unlctionæ 
l'er, bedriftlægens oirksomh.cd. foreløbig skal 
koncentreres om, vil forstå betydningen af 
denne virksomhed og slutte sig til den til 
lidsfuldt og villigt. Det må fremhæves, at 
tilslutning er en ganske frivillig sag, og at 
[unletionen. naturligvis er vederlagsfri for 
[unletionærerne. 

Navnlig bør det bemærkes, at de oplvs 
ninger og den viden, bedriftlægen får om 
[unktionæren. gennem samtale og undersø 
gelse, ikke kommer andre i hænde. 

Selskabet har med valget af dr. Nerskoo 
Andersen sikret sig en af de mest aner 
kendte bedriftlæger, og vi håber, vore med 
arbejdere vil komme dr. Nerskoo Andersen 
tillidsfuldt i møde. 
Vi byder hermed dr. Nerskou Andersen 

hjertelig velkommen til PH lUP S AIS. og la 
der doktoren selv få ordet: 

Bedriftlæge? Hvad skal det nu betyde, og 
hvad skal det gøre godt for? lyder det ofte 

hlandt personalet, når en sådan funktionær 
indføres i et firma. 

Lad mig derfor kort gøre rede for he 
driftlægens arbejdsområde. 
Bedriftlægens første og vigtigste 0l'ga ve 

er at kontrollere hver enkelts helbredstil 
stand. 

Han skal undersøge, om der opstår unørl 
vendig sli tage, sygdomme eller anden he 
skadigelse af organismen under udøvning 
af arbejdet. 

Han må derfor kende arbejdets art og 
dets krav til hver enkelt funktionær, og 
han. må kende funktionærens helhredstil 
stand og kontrollere denne ved årlige un 
dersøgelser, og han må igennem sygemel 
dingerne- have kendskab til sygeligheden i 
firmaet. Undersøgelsen kender De sikkert; 
den foregår som ved undersøgelsen ved teg 
ning af livsforsikring eller p ensionsforsik 
ring i 2 hovedafsnit - l) udspørgen om 
tidligere sygdomme og dispositioner - 2) 
samme lægeundersøgelse + hlo dundersø 
gelse og synsprøver. 

Skal denne undersøgelse få sin fulde be 
tydning og være til gavn for alle, er det 
naturligvis en forudsætning, at vi møder 
hinanden med gensidig tillid, idet det, jeg 
erfarer ved mine undersøgelser og ved vore 
samtaler, selvfølgelig og absolut må hlive 
imellem os, det gælder her som ved al læ 
gegerning, at jeg har tavshedspligt. Derfor 
er bedriftlægen en tillidslæge, idet han kun 
kan udøve sin gerning på tilfredsstillende 
måde, nål' han på den ene side har funk 
t ionærernes tillid og fortrolighed, og på 
den anden side' har ledelsens tillid, idet Ie 
delsen - uden at have kendskab til resul 
tatet af lægens undersøgelser - må stole 
på, at han træffer sine dispositioner til 
gavn for hver enkelt og derved også til 
gavn for firmaet. 
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Med denne lille oversigt over nogle af 
hedriftlægens fnnktioner byder jeg Den, 
velkommen til undersøgelsen, idet jeg sam 
tidig benytter lejligheden til at takke 
PHILIPS, fordi firmaet har vist, at det også 
på dette område er blandt "de førende". 

At tænke sig 

Vor føljeton . 
GLØDENDE BREVE 

KAP. 17 
Klokken er noget over fem. Jensen Cl' i 

færd med at låse døren op til sin lejlighed. 
På tærsklen bliver han forbavset stående. 
For lige indenfor på gulvet ligger de for 
kullede rester af et pengebrev og det brev, 
som Jensens ferierende kone har sendt ham. 

Vor Iæser-: - Hvorfor er de forkullede? 
Vi: - Jo, en eller anden har, efter at 

postbudet har været der, benyttet brev 
sprækken som askebæger. 
Vor læser: Nej, hør nu. Det er for stærkt. 

Der er grænser for, hvad De kan byde os. 
Vi: - De har fuldstændig ret, men ikke 

desto mindre er det flere gange sket, at 
rørpostanlæget, der er anbragt pli fjerde sal 
(udfor værelse 421) er blevet fodret med 
ikke helt glødefri "skod", afrevne tændstik 
ker, ulmende cigarstumper og andre læk 
kerier. Og det synes vi er for stærkt. Der 
er grænser for, hvad De kan byde os. 
Vor læser: - Vi skal aldrig gøre det mere. 
Vi: - Det vil vi osse majet ha' os frabedt. 

(fortsættes) 

VORT 
trafi kprob/em 
Nedenfor gengivne referat er tilstillet de 

med PHILIPS i trafiksagen interesserede og 
samarbejdende virksom heder. 

"Hermed sender vi Dem et kortfattet re 
ferat af et møde, som den 29. f. m. kl. 15 
afholdtes på Københavns rådhus i magi 
stratens 5. afd., hvor borgmester Suudbo, 
sporvejsdirektør Nielsen, afdelingsingeniør 
G. Cb ristophersen, sekretariatchef Ellebæk, 
fuldmægtig 0stergaard Nielsen mødte for 
magistraten, og direktionssekretær H. Osten 
feld, indkøbschef J. W. Gade, kontorchef 
J ens J ens en, tillidsmand Svend Hansen 
samt sekretær J. Parning mødte' for in du 
st rikvarterets trafikudvalg. 
Hr. Sundbo indledte med at udtale, at 

magistraten havde arbejdet med den ind 
sendte resolution og anerkendte, at der 
eksisterer et vist hehov for trafikforhedrin 
gel'. Derpå imødegik sporvejsdirektøren re 
solutionens punkter og anførte, at Køben 
havns Sporveje ifølge de foreliggende stati 
stikker faktisk var fulgt 'med udviklingen, 
således at vi teoretisk burde være tilfredse 
med forholdene, som de er. 

Sporvejsdirektøren sekunderede hr. Sund 
ho's bemærkninger om, at man manglede 
penge og udtalte tillige" at K. S. kører med 
underskud. Trafikkommissionens betænk 
ning ville komme til at indeholde nordøst 
Amagers trafikproblemer (på foranledning 
af vor henvendelse), og indtil betænkningen 
forelå, måtte man forholde sig afventende. 
Han udtalte derefter, ligesom hl'. Sundho, 
at der langs hele hovedstadens periferi og 
iøvrigt indenfor det egentlige hyområde 
stadig eksisterer en mængde kvarterer, som 
er større end vort, og har stør re - og æl 
dre - krav som man må tage hensyn til 
først. Nævnte derpå, at man måske kunne 
f orhandle med kvarterets firmaer om en 
omlægning af arbejdstiden for at undgå den 
såkaldte "spidsbelastning" i myldretiden. 
Hr. Ostenfeld indskød, at en omlægning 
sikkert var umulig af hensyn til butiksluk 
ningen. Efter en almindelig diskussion om 
forskellige af firmarepræsentanternes for 
slag - bI. a. om omlægning af lufthavns- 
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bussens rute, etablering af skin nebustraf'ik 
på Amagerhanens spor, omlægning af li 
nierne 9 eller 19's ruter, samt oprettelse af 
en privatkoncessioneret huslinie fra cen 
trum til industrikvarteret, hvilke forslag 

·alle hlev imødegået af magistraten under 
henvisning til mangel på materiel, større 
trafikhehov andetsteds, samt det væsen lig 
ste: mangel på penge, enedes man om at 
søge gennemført en spredning - navnlig af 
arhejdsophørstiden for kvarterets firmaer, 
hvorefter man - når disses kommentarer 
til forslaget forelå - ville indgå i de af 
sporvejsdirektøren foreslåede realitetsfor 
handlinger. 
Konklusion: Da trafikudvalgets medlem 

mer, som forud for mødet på Rådhuset 
havde været samlet til en orienterende drøf 
telse på PHILIPS fahrik, ved denne lejlighed 
val- gjort opmærksomme på, at magistratens 
sval- til udvalget ville blive et afslag, og at 
udvalgets opgave på Rådhuset måtte være 
at gøre afslaget så indefinitivt som muligt, 
samt at søge etahleret et videre forhand 
lingsgrundlag, var udvalgsmedlemmerne 
enige om, at forhandlingen med magistra 
ten trods alt havde haft et gunstigt - om 
end kun taktisk resultat. 

Efter denne orientering beder vi Dem 
indtrængende om at fremsætte Deres kort 
fattede kommentar til forslaget om en 
spredning af arbejdstiden til brug ved se 
nere forhandlinger med sporvejsdirektøren, 
idet vi henviser til, at vi, når det indkomne 
materiale er udvalget i hænde, vil komme 
tilbage til sp argsmålet. På forhånd tak og 

venlig hilsen 
p. t. v. 

N_ B. So m m e r f e l d t 

* 
Som det ses af foranståeude l:eferat, der 

er tilsendt alle de firmaer, Som har støttet 
aktionen, har det ikke hidtil været muligt 
at bevæge myndighederne til på noget 
p unk t at imødekomme vore ønsker om bed 
ring af trafikforholdene. 

Som et led i sagens videre udvikling vil 
vi naturligvis gerne undersøge rnulighe 
derrre for at realisere sporvejsdirektørens 
forslag om en omlægning a f arhejdstiden. 
Til denne ende anmoder vi læserne om at 
overveje spørgsmålet og evt. fremsætte k on 
kret forslag om en sådan omlægning. Deres 
forslag bedes indgivet skriftligt og i under 
skrevet stand til herr J. Parning - og 
senest 15-8 49. 

PERSONALIA 

LOKAL lA 

Pedersen, Svend A. Chr., f. 18. 6. 1903, di 
rektør PHILIPS fabrik. Hvis Soya havde 
skrevet denne personalia, var den for det 

første hlevet langt 
bedre og for det an 
tiet dobbelt så lang. 
Men han ville sik 
kert som vi have 
kaldt den: brudstyk 
ke af et mønster. 
For oprigtig talt ved 
vi ikke, hvordan vi 
skal få de 6 tætbe 
skrevne sider med 
forkortede notater, 

der ligger foran os, presset sammen i en 
personalia i den gængse størrelse. - Vi 
kan naturligvis fortælle, at direktør Peder 
sen hlev student i 1921, cand. polyt., elek 
troingeniør i 1928, og at han fra 1923 til 
1929 var fast medarbejder og laboratorie 
chef ved diverse radiotidskrifter. Vi' kan 
også oplyse, at han i 1928 startede sin egen 
virksomhed, og at han fra 1930 til 1935 var 
ansat i radioafdelingen hos LK. Vi kan 
endda fortsætte med at berette, at han 1. 6. 
1935 begyndte som ingeniør på PHILIPS 
fabrik, hvor han i 1938 avancerede til over 
ingeniør- og pr. 1. 2. 1947 til direktør. - 
Men hvis vi vælger denne opremsning af 
facts, nærmer vi os betænkeligt det stan 
dardiserede og upersonlige. Og vi får slet 
ikke fortalt, at det var direktør Pedersen, 
som i sin tid introducerede, demonstrerede 
og solgte det berømte æterruuaikap pa ra t, 
der i parantes bemærket virkelig blev op 
fundet af en Russer. Vi får heller ikke 
nævnt, de ærespræmier som direktør Pe 
dersen fik i en meget ung alder, og som 
var resultatet af tekniske eksperimenter i 
et lille privat laboratorium. At han den 
gang var ivrig amatørastronom, har udgivet 
en hog om forstærkere og foretaget talrige, 
studierejser i en række europæiske lande, 
samt at han sidder i mindst 10 bestyrelser 
og tekniske udvalg og har været justitsmi 
nisteriets tillidsmand i akkordsager i radio 
og elbranchen i en årrække, siges der heller 
ikke noget om. - Nej, det dur ikke at op 
remse facts. Vi vil i stedet gengive nogle 
af direktør Pedersens egne udtalelser For 
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derigennem at nå frem til mennesket bag 
manden. Vi husker fra vor samtale især føl 
gende 5 brudstykker: 1. Der foregår også 
noget udenfor disse cementmure, og man 
skylder sig selv at være åben for tidens 
strømninger. 2. Oprindelig var jeg ingeniør 
i radioteknik og telekommuuikation og hav 
de industridrift som hobby. I dag er det 
omvendt. 3. J eg tror på traiuing wi thin 
industry programmet både i det daglige ar 
'hejde og hjemme. Det er et enkelt og ene 
stående hjælpemiddel til rationel arhejdsti l 
rettelæggeIse og fornuftig omgang med 
men nesk e r, 4. Rent temperamentsmressig 
hører jeg vist nok til den blide type. Til 
tider kan det ærgre mig. Men min natur vil 
ikke rigtig tillade mig den store pompøse 
ophidselse. 5. Det er ikke nok, at en indu 
strileder interesserer sig for produktion. 
Han må samtidig forsøge at opøve en psy 
kologisk forståelse af de rent menneskelige 
faktorer. - Vi synes selv, at disse få løs 
revne sætninger fortæller meget mere end 
vore opremsninger om, at direktør Peder 
sen, der har holdt talrige foredrag om fa 
x imi le, fjernsyn etc., i håde ud- og indland, 
er interesseret i psykiatri, arkitektur og 
rejseliv. Eller a t han er foreslået som for 
ru a n d for International Electrotechu ica l c.:J 
mitte's udvalg for radiomålinger. Og vi er 
sikre på, at læserne giver os ret . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lokal 9-50. 

Christoj iersen, O., laboratoriet, - se PAP 
æsken lir. 3. marts 1948. 

Burman, A., fabriken 
2. f'ehrua r 19'18. 

se PAP æsken nr. 

Ubbe, Lise, ASAS - se PAPæsken nr. 5. 
m aj 19-18. 

Andreasen, E., f. 16. 5. 1910. Lagerchef Po 
pes Ålhorgafdeling. 

Ladies og Gentlernen mine d a m errr og 
herrrerrr, højtærrr 
rede publikum. Jeg 
skal nu vise Dem en 
rrrække Forrrb løf 
rende eksperrrimen 
t err r, som vil få 
Dem til at tvivle på 
Derrres egne san 
serrr. I førrrste af 
deling vil De stifte 
bekendtskab med 
nogle af den m o 

derrrne sa l ourn agis yperrrste trrricks. Frrra 
det absolutte tomme intet vil jeg fn-rem 
trrrylle kaninerrr, silketørklæder, du errr, ci 
g a r rr rrret terrr, penge og andrr re bagatel- 

Jern. Så følgerrr en rrrække mauipula tio 
n e rr r med garrranterrrede up rrr æp arrr e 
rrrede sp il lek o rrrt, og derrrnæst vil jeg ad 
telepatisk vej og med tilbuudne øjue finde 
forrrskellige ting, som uden mit vidende 
hl ive rrr placerret rrruu dt om i salen. Efterr 
disse uhyrrre interrrresante mentalpsykolo 
giske eksperr-rrmeuterrr vil jeg hevise forrr 
Dem, at tyng dek rrraf ten kan ophæves, 
blandt andet ved at udførrre det indiske 
rrre·btrrricks og - - - J a, således ind 
leder Andreasen som regel sine magiske af 
tener. Han er ikke særlig dæmonisk eller 
dominerende, men forstår til fulde at holde 
et stort auditorium i en tilstand af paraly 
seret undren. - Andreasens generalieblad 
fortæller, at han er udlært hos firmaet 
Rich. Bentzen (el-artikler og radio en gros), 
og at han har arbejdet for dette firmas fi 
lialer i Ålborg, Århus og Randers, blandt 
andet som repræsentant. I 1934 gik firmaet 
konkurs, og Andreasen overtog en vikariat 
plads i Silkeborg-systemet, 'hvor han var, 
til han den 16. 3. 1936 ansattes som lager- 
chef hos Pope Telefon Ålborg 2495. 

Gulev. O., fahriken - se PAP æsken nr. 6. 
jun i 1948. 

[essen; Anny Elgaard, PHILIPS, Århus - se 
PAPæsken nr. 4. april 19'18. 

Kunst, Helge, f. 20. 4. 1896. Radiorepræsen 
tant PHILIPS. Da vi skulle have fat i Kanst 
for at få oplysninger til denne personalia, 

viste det sig, at han 
var rejst til Norge. 
Vi salte et større 
apparat i gang, og 
snart begyndte der 
at strømme medde 
lelser ind. En del af 
dem er ukontrolab 
le, og vi kan derfor 
ikke indestå foto de 
res rigtighed. Men 
vi gør, som konen, 

der hver gang hun hørte noget, sagde til 
sig selv: J eg ved ikke om det er rigtigt, 
men jeg kan jo i hvert fald bringe det vi 
dere. Altså: Kanst er elektroingeniør og 
har i en årrække haft sit eget firma i radio 
branchen. Han har opholdt sig ca. l år i 
Amarika, hvor han dels arbejdede i et tele 
fonselskab og dels i et patentbureau. Den 
1. maj 1936 begyndte han som radiorepræ 
sentan t for PHILIPS med hele Jylland som 
distrikt. Efterhånden blev det for meget 
for een mand, og distriktet blev opdelt så 
ledes, at Kanst nu koncentrerer sig om 

9 



Nordjylla'nd samt dele af øst- og Sønder 
jylland. Men det kan være slemt nok endda. 
I.sær under' køberstrejken havde Kanst 
mallge genvordigheder. En overgang var det 
så slemt, at han overvejede at indtale en 
grammofonplade med alle sine bedste salgs 
arguluenter, so m han hver dag måtte gel1~ 
tage i det uendelige uden et altfor strå 
lende resultat. Lidt efter lidt lysnede si 
tuationen dog, og tilsidst gik det så godt, at 
Kanst vandt den af PHILIPS udsatte salgs 
præmie. En tur til Norge. - Kanst e]' 
utrættelig bridgespiller, og han har deltaget 
i flere landsturneringer. Han kan til tider 
virke en smule mut, og spørger man ham 
hvorfor, plejer h a n at mumle noget om 
lave provisionssatser. Lærer man ham rigtig 
at kende, opdager man imidlertid snart, at 
han i stedet for at være mut har et strå 
lende humør, der ved givne lejligheder ryk 
ker alle med. - Kanst hor Sannasvej 7, 
Hasseris pr. Ålborg og har telefon . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ålborg 2646. 

l ASAS garderobe på første sal Cl' en 
frakke blevet forbyttet. En stor grøn .Ke 
benhavner/rakke" er taget i stedet for en 
magen til men væsentlig mindre. 
Kwtne De ikke tænke Dem at gå Deres 

garderobe igennem. (det har ikke været 
.Fralckeue]r" siden ombytningen}, og give 
besked i ASAS lenningsboglcolderi, hvis De 
finder en fremmed frakke? 

Vi hal' alvorligt overvejet; at lægge den 
forbyttede frakke ned på ærmerne, men 
der el' ingen af os, der er særligt stærke i 
,.skræderiet", så vi vil helst være fri. 
Kali De ikke hjælpe os? 

HAT .e: HOVED 
Vi er så provinsielle her i byen, at en 

tropehjelm vækker opsigt. Er den ydermere 
forsynet med et par fremstående gevækster 
;; la Mefistofeles og et cirkelrundt stålbånd 
vandret ud henne agter, er vi allesammen 
ved a t Forgå af nysgerrighed. 
Jeg er endnu øm i mine halsmuskler ef 

ter, at jeg forleden på Strøget mødte den 
ovenfor beskrevne tropehjelm. Dens bærer 
inde, som iøvrigt var værd at se på selv 
urlen hat, gik Strøget frem i en krydsild af 

blikke. Men det anfægtede hende ikke del 
mindste. Hendes blik var indadvendt, og 
ansigtet tillukket på en mærkelig lyttende 
måde. Selv de store modehuse, hvis vinduer 
lokkede med de sidste bedårende creatio 
ne.r fra Dior og Fath, gik hun forbi uden 
at ænse. 

Det var meget underligt. Disse søvngæn 
geragtige bevægelser. Jeg vendte om fol' 
fjerde gang og passerede igen så tæt forbi 
hende, som jeg turde. Da hun var lige ud 
for mig, nåede en svag musik mit øre. Selv 
følgelig! Radiohatten! Sensationen til 8 dol 
lars, som en. smart amerikaner lancerede 
for et par måneder siden. Nu så man også 
tydeligt, at de fremstående horn (undskyld 
herr Mefistofeles) slet ikke var horn, men 
ganske almindelige og uskyldige radiorør, 
og at der mellem dem var anbragt en knap 

En hjemlig version af vidunderet har al 
lerede vist sig. Udførelsen er i relatiun til 
det amerikanske forbillede bramfri og næ, 
sten Storm P'sle. Det er en radiohandler på 
Vesterbro, der hal' den i sit vindue i er 
kendelse af, at noget må del' gøres. 
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til indstilling. Den cirkelrunde tingest var 
naturligvis antennen. 

J eg gik ind på en restaurant og over et 
glas iskoldt mælk spekulerede jeg på, hvor 
dan jeg skulle få PHILIPS interesseret i at 
optage fabrikationen af denne civilisa ti o 
nens sidste velsignelse og samtidig selv 
stryge en passende andel af overskudet. J eg 
forsøgte at genkalde mig, hvad jeg havde 
hørt om radiohatten. Jeg vidste, at den har 
en aktionsradius på 100 km, at manden, 
der laver den, har ordrer liggende på 5 
mil!. stk., og at den kan fås i alle farver. 
8 Dollars! Det vil sige ca. 30 kr. Tænk, at 
man for kun 30 kr. kan slippe for det ræ d 
somme besvær, der er forbundet med selv 
at tænke! Det bliver en kæmpesukces. 
Du behøver aldrig mere at drikke mælk, 

sagde min kommercielle stemme. 
- Men hvordan vil det gå, når vi alle har 

fået en radiohat, sagde en anden og vel 
kendt stemme (den jeg altid selv kalder 
den fornuftige, og som har handicappet mig 
mange gange). 
- Hvad kommer det dig ved, svarede 

den kommercielle. 
- Hat eller hoved, replicerede den "for 

nuftige" ubarmhjertigt. 

Da Kumbel fornylig var i New York beo 
søgte han opfinderen af radiohatten Mr. 
Victor T. Hoeflich. Her ses de herrer i iv· 
rig lytten. Kumbel forsøger at finde den 
rigtige indstilling. - Samme Kumbel, som 
ikke for ingen ting redigerer: At tænke sig 
- benyttede lejligheden til at stille [elgen 
de spørgsmål: 
- Ville den rationelle løsning ikke være 

at fjerne folks hjerner og installere radioen 
i selve skallen? 

Og opfinderen svarede. 
- Min kære ven, den første del aj denne 

operation vil i al almindelighed være gan 
ske overflødig. 

Og sådan fortsa tte de to modbydelige 
stemmer. 

Da der var gået en time, havde jeg druk 
ket fire glas mælk og røget 5 cigaretter. 
Den "fornuftige" stemme havde forlængst 
fået overtaget. Min beslutning var fast. Jeg 
ville ikke gå til PHILIPS og sige noget om 
radio hatten. J eg ville glemme den. Så h ur 
tigt som muligt. Og det har jeg gjort! 

B. Jønsson. 
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KAN DE HUSKE? 
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