


PHILIPS, 

20,. novhr. 1949 Hans Erik Christiansen, 
kaldet Eriksen. assistent servi ee n dmsrr. 

FINAX: 

28. n ov hr, 1949" Iru Edith tru. 

PHILIPS, Fratrædelser: 

31. der-hr. 19'19 assistent Fruus Ro emer. 
L.K. 

ASAS, 

S. de •. hr. ]949 Kai Nøh-, indenhys ekspe 
dition. 
31. dechr. 1949 Mogens Ortved, neon teg 
n est ue. 
31. der-hr. 1949 Cerrla A III reel. tsen , re 
k la m eafrle li ngeu. 

PHILIPS, Bryllup: 

nen 3. d ecemhe r 1949 har lagerforvalter, 
frk. Inge Jørgensen, Aalborg, holdt hry] 
l up med toldhetjent P. E. Jensen. 
Den 18. decemher 1949 holder asaist.eu t, 
frk. Aase Petersen (H.B.) hryllup med 
kontorassistent Alf Bye. 
Hen' Therkild nnrkal, service afdelingen, 
holder den 27. december 1949 hryl lup 
JIIed frk. Frida Hansen i Røde Kro kirke. 

ASAS, 

Den 22. rlecb r. viedes i Oslo Poul Peter 
SCII, m o u t ej-i ng, til frk. Else ]1I~elljør~ 
Moe. 

Udnævnelser pr. 1. januar 1950 
PHILIPS, 

Cand. jur. Torhen U. Smith er uduævnt 
til salgschef i mod tager af'dcli ngeu. 
Allan Frederiksen er udnævnt til fuld· 
mægtig i mo dtage rufdel ing en. 
K. Kanstrup er udnævnt til fnldmægtig i 
rekla meafdciingen. 
H. Rud Jeppesen er udnævnt til Ful d 
TI'lægtig i reklarnea-fdelingen. 
Ingeniør E. D. Voss er udnævnt til salgs 
chef i lampeafdelingen. 
Ingeniør J. Krogh er udnævnt til afrle 
Iingsch ef i lampea fdelingen. 
B. Ma tthissen el' udnævnt til disponent i 
la rn pea f del ingen. 

Carl Zachariassen er udnævnt til væ rk Fø 
rerassistent i servicea fdelingen. 
John Stockhridge er udnævn t til pr øve 
mester i serviceafdelingen. 
P. Allan er udnævnt til ove rassis ten t (III' 
dustri, m åle ap p., kemisk). 
Ove Beyer er udnævnt til over ek spedient 
(komm. Jager). 

FABRIKEN, 

Ejnar Ravn kensti tueres som mester i u u 
derdelsa fd elin gen. 
Svend Aage Christensen u d n æv nes til m e 

stel' i apparatfahriken (mo d tagerufrlel iu 
p;en). 

Forflyttelser: 

Børge Larsen er forflyttet fra smap!' til 
Pope. 

Ingeniør E. Bloch er forflyttet fra Forstær 
kerafd. til Pope sa lgsaf'd. 

Overassistent Sv. E. Ystrøm er forflyttet fra 
serviceafd. til smapp. 

Ekspedient Jørgen Petersen, f'orstærkerufd., 
er blevet overflyttet til service afd. som 
assistent. 

Overassistent S. Sch ou er forflyttet fra ser 
viceafd. til afd. L.K. 

Ekspedient Vagn LVIøller er forflyttet fr-a ser 
vice lager til service adm. ko nt or som as 
s ist en t. 

BERIGTIGELSE 
Vi er hlevet anmodet om at berigtige den 
forrige PAP·æske givne meddelelse fra 

personaleforeniugen vedrørende ferierejser 
til Eindhoven for så vidt angår oplysningen 
om direktionens s tø t te samt feriedeling. 

'"Rejsen og de hermed forhundne udgifter 
m å stå helt fol' deltagernes egen regning , 
medens PAP vil påtage sig det praktiske 
arrangement. Direktionen vil give m oral sk 
støtte til en henvendelse fra PAP til Ein d 
hoven om forevisning af fahrikerne. 

Med hensyn til en deling af ferien må 
dette forstås sådan, at en deling af ferie 
kun kan indrømmes medarbejdere, som er 
berettiget til mere end 12 dages sommer 
ferie, og da således at de 12 dage (I1H>,1 
oms l ut t e n d e se nrl ag e ) h o lrles sandet. 



Direktør N. B. Sommerfeldt 

l det sidste julenummer af PAP forsøgte jeg at gøre det klart for enhoor, at- 
1949 ville blive et meget vanskeligt år at komme igennem. Dette h ar i det 

st ore og hele desværre vist sig at være tilfældet, idet vi har haft m.ange van 
skeligheder at kæmpe med og fremdeles vil få det, men derfor er der ingen al 
os, der på nogen måde taber modet - jeg vil næ"ten sige tuærtunod; thi i huert. 
menneske er der heldigvis nedfældet en stor portion optimisme, og den. er "i 
nKså i besiddelse af. 

Men at kampen kan blive hård, det må vi indstille os på, og der/m' o pl or 
tlror jPg hver enkelt medarbejder til at sæt.te hele sin kraft og "l sin viliest vrk« 
ind 1)(1, at selv det mindste hjul i det store maskineri ikke svigter. 

JPg t aklcer alle medorbeidern e for det gO('" stunarlre id e i 1949 ng "n.,her 
Di-rn. en rigtig glædelig jul og på !f.()r!,. gells.yn i 19S0. 



Ingeniør Frits Philips har som lieken d t 
lige været )lå en lille visit i IJa nma rk. Pro 
grammet for ingeniør Philips' hesøg var 
meget koncentreret - men der hlev dog 
tid til en omfattende rundtur i vore nye 
lokaler og en lille sammenkomst hvor inge 
niør Philips hilste på en mindre kreds af 
koncernens medarbejdere. Direktør Som 
merfeldt ndtalte ved denne lejlighed de 
danske selskahers glæde ved at se ingeniør 
Philips i Køhenhavn og ved samtidig at 
kunne fremvise vore nye lokaler - som vi 
var sikre på ville danne e n praktisk og 
smuk ramme om koncernens arbejde mange 
år frem i tiden. 

Vi har hele tiden gået med ønsket om et 
interview til PAP-æsken i haglommen, men 
mon der hliver tid til det? 

Vi fremkommer med vor anmodning, den 
hl iver prompte besvaret. "Ja, med fornøj 
else!" men lad os finde en stille krog, hvor 
vi kan tale i fred og 1'0. Nå, hvad har De 
at spørge om - fyr løs". 

"Når man sidder i hjertet af en verdens 
koncern som PHILIPS - hvilke tanker gø,' 
man sig så om virkningerne af devaluerin 
gen på koncernens virksomhed - taget 
som en helhed?" 
, "Det er jo lidt tidligt at udtale sig herom, 
men i det store og hele kan jeg ndtale, som 
mit personlige synspnnkt, at jeg ikke er så 
bange for en inflationistisk udvikling. - 
Mange varer vil selvfølgelig stige - lev- 

INGENiØR 

Jl'ifS Philips 
DANMARK 

nedsmirllerne også, - men jeg tror at den 
stadig stigende konkurrence -- som vi jo 
selv mærker hver dag - vil merlvirke og 
for stør~tedelell ophæve tendensen til pris 
sllgllIng . 

"Vi kender Eindhovens - og specielt De 
res egen store interesse for sociale velf'ærrls 
foranstaltninger overfor personalet i de 
Ph il ips'k e virksomheder. Efter at PHILIPS 
nu i en årrække har arhejdet efter disse 
principper - hvilke erfaringer har man da 
høstet - dels fra et forretningsmæssigt 
synspunkt og dels udfra rene humanistiske 
syuspunkter?". 

"Hovedformålet med alle disse foranstalt 
ninger er, i så høj grad SOtTI det er m ul ig t, 
at skahe sikkerheds følelse og Frihed for 
Frygt. Med dette fonnål for øje har vi jo 
indført pensions- og f orsikringsordniuger, 
lægeundersøgelser og meget andet. - Det 
vi kæmper hårdest mod er Irygtf o rnem mel 
sen og dårlige nerver. Her ligger en stor 
mission for alle de mennesker, der har en 
ledende stilling - og dette kan jeg ikke 
fremhæve stærkt nok. Det gælder for dem 
at opbygge en atmosfære af gensidig tillid, 
og hos sig selv at opdyrke interessen for 
m.ennesleet i arbejderen eller Fun kt iouær en, 
der er under hans ledelse - således at 
denne undertiden også føler trang til a t 
komme til ham med de sorger og bekym 
ringer han eller hun trækkes med - det 
er som oftest så små tiug, der skal til: Et 
"god morgen" hver dag - om det så skal 
siges 100 gange - et smil, et venligt ord 
eller en håndsrækning på rette sted, og 
sidst men ikke mindst en anerkendelse for 
godt udført arbejde. - Hvis et menneske 
er på vej til at miste sin selvtillid vil 
denne kunne genopbygges herigennem og 
hæmninger og bremser på arbejdsydelse" 



[o rm i n rlsk es. - Tro ulig disse sllla tillg 
er m e re værd end alverdens oell ærdsl oran 
stultninger" . 

"De siger "slnå ting" - m en er De her 
med også, at de er lette at udføre ml'. 
Philips?" 

"Så absolut-nej. Menneskene er forskel 
ligt udstyret med evnen til det, men selv 
de med det dårligste talent - kan og hal' 
Uligt til at opøve den gennem daglig træ 
ning. Det er ofte uhyre vanskeligt at tage 
sig sammen til det, når man sidder midt i 
dagens travlhed og anspændelse.- 
Een ting ønsker jeg at pointere: Deun e 

indstilling må selvfølgelig ikke forveksles 
med misforstået hlødhed. Man må samtidig 
være alvorligt saglig - og ikke at undlade 
at kritisere. Kritik bragt frem i denne ånd 
virker langt bedre end fortielse under ind 
rlydels~, af misforstået blødhed og overbæ 
renhed . 

"At disse synspunkter menneskeligt set 
er rigtige - vil sikkert de fleste anerkende 
- m eu er de også Forret niugsmæssig t for 
delagtige?" 

,~nel' foreligger fra store arnerik a nslce og 
engelske firmaer indgående nndersøgelser 
heraf - der ligger ganske på linie med de 
erfaringer vi har høstet håde på kontorerne 
og i fab ri ke rue: At det giver decideret 
større Effektivitet". 

"Finder der ikke ofte misbrug stecl af 
denne mere humane indstilling?" 

"Ikke ofte, men selvfølgelig findes der 
dårlige elementer, der gør hvad de kan for 
at nedhryde det tillidsforhold man stræber 
efter at hygge op". 

"Ha r PHILIPS in teresse for ti isse prohle 
mel' betydet noget for firmaets renomme 
uda dtil ?" 

"Gellnem årene er det gradvis lykkedes at 
hihr ing e folk den overbevisning, at et men 
neske, der er ansat hos PHILIPS arhejder el 
godt sted og under gode arbejdsforhold". 

"Jeg har tit tænkt på, at det må være' 
mær kel igt, når Juan rejser rundt om kriug i 
verdeu -- at se sit eget navn sm ækk e t op 
overalt i lysreklamer, skilte, films o.s.v. 
glemmer man efterhånden ikke, at det er 
eus eget navn"? 

"Jo det gør man faktisk. Jeg identificerer 
"avnet me d selskabet - som jeg selvfølge 
lig el' stolt over at tilhøre - husk jeg er 
vokse~, op med selskabet fra jeg val' en lille 
dreng. 

"Men nu kommer vi vist til a t stoppe, 
m eu da jeg forstår, at dette interviewer til 
Deres julenummer, beder jeg Dem videre 
bringe mine hjerteligste juleønsker til hele 
personalet". 

Til slut holder illgeniør Philips en lille 
afskedstale: 

"Det har været mig en stor glæde at se de 
n ye, store og smukke lokaler - som ganske 
sikkert også hal- været 'dyre. J eg husker 
tydeligt de trange lokaler i Krystalgade - 
jeg havde altid indtryk af, at De alle h a vcle 
frygtelig travlt. I store lokaler el' det altid 
vanskeligere at forestille sig, at' der. arhej 
des ligeså hårdt - det går ligesom mere 
stille af, m en at De har travlt - det ved 
jeg. Praktiske og smukke omgivelser giver 
inspiration - og det er meget vigtigt; at 
lokalerne også har været dyre - ja det får 
som regel folk af den rigtige støbning til at 
slide ekstra hårdt i det for hurtigst muligt 
at få tjent ind hvad det har kostet. Jeg er 
klar over, at det på mange måder er en v a n 
skelig tid, De arbejder i, hvor alt ikke går 
som det kunne ønskes. Vanskelige perioder 
har også vi haft i Holland, men vi er altid 
kommet igennem. Til slut vil jeg ønske en 
god og lykkelig fremtid for firmaet og alle, 
der oarh!"jder he,~" samt for deres hjem - 
og sa pa gCI1SYI1 . 
Med et stort smil vinker JIIr. Philips far 

vel idet han tager af stecl til nye møder og 
Cl rra lIg em en ter. 

De tanker han har ud tryk t gi.ver stof t il 
megen eftertanke - og e eu ting er sikker: 
at de del' hal' haft lejlighed til at træffe 
ingeniør Frits Philips - omen d kun for en 
kort hemærkning - er klar over, at her el' 
et eksempel på en, m aud, der selv evner i 
praksis at gennemføre de teorier hall kæm- 
per så varmt for. M Bjørn. 

PHILI(jRAN 
Det kan nås endnu - - - 
Ferielolleriet er i fuld sving, og inden 

længe foretages trækningen, der omfat 
ler følgende præmier: 

3 Cl 400 kr. 
2 Cl 300 kr, 
2 Cl 200 kr. 

Kontingentet. er 2 kr. pr. måned, og 
lotteriet løber fra marts iii marts. Med 
lemmerne har indtil dato indbetalt 18 
In .• og der resterer således 6 kroner. Så 
fremt De kunne tænke Dem at deltage, 
får De ved at indbetale de 20 kr. på en 
gang og de 6 kr. i månedlige rater Cl 2 
kr. samme chance ved præmieuddelin 
gen som de øvrige medlemmer. Tænk 



over det. Beslutter De Dem til at være 
med, kan sagen ordnes ved henven 
delse til E. Bindner, lokal 445. 

Den må høres for at tros! 
En af koncernens repræsentanter har 

en egen og forøvrigt meget charmerende 
måde at forvalte det bekendte "danske 
grin" på og er som lølge heral meget 
alholdt al sine kunder. En af de andre 
sælgere har dog muligvis lølt sig en 
smule brøstholden over den andens krøt 
tige lunger, idet han forleden fremkom 
med følgende udtalelse: "Ja, ja, kun 
derne kan jo vældigt godt lide hans 
"smil", når han kommer, men når han 
også griner, når han går, så tror de, 
han har taget dem i sitægget" . 

3 mand i en båd 
Peter Jørgensen på Veslerbrolageret 

ringer af og til og fortæller om sine be 
drifter som lystiislter. Hans beretninger 
er meget farverige, men vi tror, natur 
ligvis hvert ord han siger. Forleden 
morgen var han der igen. 
-Jeg kommer lige fra Snekkersten, 

jeg har været ude at fiske i Øresund. 
Vi gik ud - tre mand i en lille båd - 
i går eftermiddags, sagde han. 
- Nå, gav det noget? 
- Om det gjorde! Vi brugte selvføl- 

gelig bund pilke, og da torskene lorme 
lig stod i stimer lor at lå lov til at nap 
pe, havde vi i løbet al et par limer he 
vet så mange hundrede pund ombord, 
at vandspejlet var sunket et par centi 
meter, men så var båden også ved at 
synke. Vi lik den imidlertid vrikket ind 
til land og solgte stroks 300 pund torsk 
til en lisker, der kom forbi. 
- Tog De så ud igen? 
- Nej, så gik vi f. . .. iii frokost! 

Idekassen 
De fleste al os husker sikkert Ira ind 

flytningen i Industrigården direktør N. 
B. Sommerleldts udtalelse om, at res len 
af 1949 nok ville hengå, før vi var kom 
met endelig i orden. Direktørens anelser 
slog til. En al de sidste installationer, 
der er loretaget, er ophængningen al 
"IDEKASSEN" i frokoststuen. 
Ikke mindst af hensyn til nyankomne 

medarbejdere kan det være praktisk 
lige at minde om hensigten med "Ide 
kassen". Da ledelsen i så stort et. sel 
skab som vort selvsagt ikke kan være 
allestedsnærværende og følge med i 

alle detailler - uden derfor at være 
mindre interesseret i disse - er det 
hensigten gennem "Idekassen" at ind 
samle alle de gode ideer, vort talstærke 
personale sikkert går og gemmer på. 
Det kan være forslag til lorenkling al 
arbejdsgangen, nye produktions emner 
eller forbedringer al bestående produk 
tion. Sluder Deres job og kom med 
ideen. Forslaget, der bedes indgivet 
skriftligt, må være vel underbygget. 
De forslag, der eventuelt tages i brug 

af firmaet, vil blive præmieret efter en 
størrelsesorden, der i hvert enkelt tilfæl 
de vil afhænge al forbedringens betyd 
ning. Forslagets anvendelighed algøres 
af direktionen, medens præmiens stør 
relse fastsættes af direktionen og PAP 's 
bestyrelse i lorening. 
Det skal i denne forbindelse pointe 

res, at der selvfølgelig ikke vil finde 
præmiering sted al forslag til forbedrin 
ger, som med rimelighed må kunne lor 
ventes fremsat af forslagsstilleren som 
lølge af den stilling, han eller hun ind 
tager. Alle forslag må være underskre 
vet med navn og afdeling. 
Værs'go', så er ordet Deres! 

••••••••••••••••••••••• 

- Det er så skæg at barbere sig med Pluli 
Shaoe. Det gør jeg og min [ar hver morgen, 
sagde Fiseher jun., da vi forleden besøgte 
ham for at få forevist den Shaver, han selv 
har lavet. 
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SIGHT-SEEING 
i Den Hellige Stad 

l.Iu d e r m i t o p h ul«] i Pa l a-s t i ua , hvor jeg 
gjo",le t jeuesr e so m soldat i ileu engelske 
hær, foretog jeg s am m eu m e d en del kam 
urera te r en tu r til Den He ll ig e Stad. Vi star 
tede en morgen med hil til Ferusalem, hvor 
vi skulle møde regimentets feltpræst, der 
h a vrle lovet at være guide. Sent samme af 
ten II ,iede vi frem til Jernsalem, hvor vi 
ifølge af ta le med feltpræsten tog ind på et 
h o te l, der hed "St. Andews". Her fik vi all 
vist nogle store lyse værelser med kæmpe 
senge, der havde dejlige rene lagener, hvil 
kel jo var en sjældenhed for os, der ellers 
lå i tæpper. Vi lå 4 m a n d i hvert værelse. 
Udenfor var der store balkoner med udsigt 
over hele Jerusalem. . 

Næste morgen betalte vi for opholdet. 
Del: hlev ialt ,,20 mils, hvilket svarer til 
kr. 10,40. Efter et måltid m a d og efter at 
have fået forelagt dagens prog;ram af præ 
sten, gik vi ud i byen. 

Det første hesøg gjaldt "det gamle J e ru 
sa lem" - jødekvarteret - med alle dets 
gyder og forretninger, som vi skul le pas 
sere, imlen vi nåede grædemuren, der i dag 
står nøjagtig som for 2000 år siden. Det 
var meget mærkværdigt at se, hvordan p il 
grimmene og den lokale hefolkning gik .. 
frem og kyssede muren, altimens de græ 
dende opsendte lidenskabelige bønner. Vi 
så på hinanden, men ingen af os sagde ]]0- 

get - og der val' heller ingen, der trak på 
smilehåndet. Jeg tror, at vi allesammen 
følte os lidt beklemte, fordi vi måbende 
stod og betraglede disse mennesker, som 
man iagttager et hutiksvindue. 

Vi gik stille tilbage til vognen, der stod 
og ventede på at føre os til Bethlehem. Tu 
r~" var~,de et .kv~r.~er, og vi opsøgte først 
kirken St. Vlrglll , som er bygget Over 
"herberget", hvor Jesusbarnet blev født. Vi 
gik igennem en lille lav dør, og kom ind i 
skibet, hvor vi opdagede nogle lemme i g1l1- 

vet. Vi fik lov Iii al lukke dem 0l' ug op 
dagede da et meget sm uk t og ve lheva re t 
mosa ikg ulv - det eneste, der var tilhage 
af selve herherget. Efter at have set alteret 
gik vi ned ad nogle trapper og kom ind i 
den grotte, der var rejst over det sted, hvor 
.T csusharnet hlev fød t. I grottells veu stre 
side lå kryhb en, hvor Jesusbaruet hlev lagt, 
og til højre herfor var der bygget Iloget, S01l1 
lignede en k am in. Indeni den var der i 
gulvet anbragt en Beth lehemss tjerue i sølv, 
Iletop på det sted, hvor Jesus hlev født". 
Hele "kamillell" var sm ukt p yut et 111ed 

Juleklokken i Bethlehemskirken. 
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Via Dolorosa 

sø lvluru pe r, sm yk ker og kosthare tæpper. 
Det så vældig g odt "U, ja det krihlerle li 
gefrem i fingrene. I grotten rådede en stille 
højtidelig stemning, del' yderligere hlev 11n 
derstreget, da feltpræsten knælede ned og 
hau en kort høn. 

Vi forlod kirken af en hagudgang, der 
førte ud til en smal sti, som vi fulgte indt il 
vi kom til det sted, hvor "hyrderne på 
marken" havde opholdt sig ved Jesn fød 
sel. Vi havde eu god udsigt herfra og kunne 
hlandt andet se "juleklokken" i Bethle 
hemsk irkeus tåru og "Det Døde Hav", SOUl 

lå ca. 50 km horte. 
Da vi kom tilbage til vognen val' mørket 

ved at falde på, og vi tog ind til byen, 
hvor vi købte souveniers og forskellige an 
dre ting. Om aftenen kunne vi gøre, hvad 
vi ville" men da der især efter mørkets 
frembrud var uroligheder og skyderi, i 
hyeu; hlev det os tilrådet at blive på hotel 
let. Vi kunne dog ikke dy os, men ~ik ud 
for at se Jerusalem "by night". Vi fik det 
irui dlert id snart lidt for hedt og vendte om. 
Lidt frugt nåede vi dog at købe. På hjem 
vejen fandt vi en restaurant, hvor man 
kuuue få en god gammel dansk Hof. Den 
smagte vel nok hjemligt. 

Hel' vil jeg lige indskyde, at Danmark er 
mere omtalt i Palæstina end man umidrlel- 

lia rt tror, og at Da uskernes indsals un de r 
krigen er almindelig kendt. 

Da vi kom hjem på hotellet, gik vi straks 
til køjs, og gjorde os det rigtigt behageligt 
med bananer o.s.v., mens vi nød de gode 
senge. 

Næste dags morgen val' vi tidligt på he 
nene. Vi startede til fods og gik først ud til 
Oliebjerget, som vi besteg. Da vi kom op 
på toppen, fortalte præsten spredte træk 
fra J esu færden, og ellers nød vi den her 
lige udsigt over Jerusalem. Da vi k01l1 ned 
igen, gik vi ind i "Alle Nationers Kirke", 
der er bygget i Gethsemane Have. Det er 
en meget smuk kirke, som forøvrigt er 
bygget af 14 n a t iou er i, fællesskab. I kir 
kens loft er der en kuppel fol' hver nation. 
Kirken er hygget sådan, at den sten hvorpå 
Jesus knælede og had om styrke til at stå 
korsfæstelsen igennem, ligger i et lille inde 
lukke i gulvet foran alteret. løvrigt var 
kirken så kostbart indrettet, at den næsten 
virkede luksuriøs. 

I det gamle Jerusalem hesøgte vi det hus, 
hvor Jesus blev dømt af Pil a t us. Det var 
udsmykket med en mængde malerier n"e,1 
motiver fra korsfæstelsen. Da vi forlod hu 
set, gik vi ad Via Do lor osa -- den gade 
SOUl Jesus måtte g enuemvaudre m ed korset 
- ud til Golgatha, hvor der er bygget en 
kirke. Da vi kom ind i kirken, så vi, at 
gulvet var gennembrudt, således al utalt 
kunne se den k lip p etop, hvorpå korset hav 
de stået. Selve stedet var mærket med en 
sølvstjerne, der var lagt ned i den Fordyh 
ning, korsets fod havde dannet. 

Midt i det kæmpemæssige kirkerum så vi 
J esu grav, der bestod af en hel lille byg 
Iling, delt i to rum. I det første fandtes et 
stykke af den sten, som væltede, .1a Han 
genopstod. Det næste rum var smykket 
med kostbare tæpper, blomster og levende 
lys, og gulvet som hefa n d t sig lige over 
selve graven, var dækket af en stor glat 
m a rm o rp la de. 

Kirken er iøvrigt afstivet med stilladser 
og bjælker efter et jordskælv, men end ikke 
det formåede at ødelægge det indtryk af 
storslået hed og fred, der var over hele 
sceneriet. Nøglen til kirken har siden år 
1047 været i een og samme families vare 
tægt og overdrages under højtidelige for 
m er fra fader til søn. 

Da vi forlod kirken, tog vi direkte til 
vort hotel, hvor vi sagde farvel til feltpræ 
sten, og hvorfra vi efter et kort hvil star 
tcrle for a t tage tilbage til lejren. 

Og således sluttede den uforgl emmel igste 
og bedste udflugt, jeg til dato har haft. 

Erling Hansen, A:iA:i reklameafdeling. 
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Hvad ønsker De Dem til 

I (Il/ledllillg uf X-/JIU,'i riuged« vi for IIU· 
gen tid siden rundt til en række niedarbe] 
d ere og bad om tilladelse til at publicere 
deres enskesedler her i bladet. Den en.est.e 
betingelse var, at listen f Druden personlige 
ønsker også skulle indeholde et ønske i al 
almiu delighed, Alle stillede sig velvillige, 
og et par dage efter tårnede der sig dynger 
af papir op på vort bord. Det havde vi 
slet ileke ventet. Vi troede toærtiomod., at 
de såkaldte dårlige tider havde gjort folk 
beskedne og tilbageholdende. _. Imidlertid 
tog vi en rasle beslutning, fik fat i en sales 
ug begyndte at klippe. Hvad der blev til 
avers bringer 'Vi her. 

Lizzi Kilsylird, F.IN AX 
Jeg ønsker mig el a utomo hil eller og:-iU, 

at sJlorvognen kørte ud til Straudl odsvej 
~ A. 

Dernæst at kuudcrue val' lidt vi ll igere til 
at betale deres afdrag, så jeg k uuue undgå 
alle truselshreve. 

J a, så kunne jeg ellers ønske 1I1ig: 
l armbåndsur 
l sæt .ailk eunrlertøj (luksus) 
l ny ketcher (i stedet for den hr. Th o r 

sing knaldede i hovedet på hr. Eggert 
Aurlerseu}. 

l par nylon strørnp er 

JUL 
og nlegel filere, rue u je~ er du~ ikke s I e rrc 
egoist, end at jeg ville ønske alle mine 
kolleger en rigtig glædelig jul, u a ns e t 0111 

m iu e ønsker hliver opfyldt. 

J. Stcelbæki, A.SAS 
El: so uuuerh us ved idyllisk sø i No rdsjæ l 

land - l a ng t fra verdens tant og fjas. 
In vi t a ti o u til safari i Afrika. 

Dollargrin t i l at besøge kunlier i , 

Liehhavere til op vaskeinask iner og vau d 
kogere. 

Tove Ostm', teiefonbordet; 
PHILIPS 
Et glilvtæppe. 
En støvsuger. 
En h urt igk.og e r. 
En pudderdåse. 
En cykelkurv. 
En co ttou-co at, 
En kokosmåtte. 
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I~I sp ejl t il liaclevæ relse r. 
S ('III la'llgere a rm e. 
Samt aL m i u e k ol l eg e r ved o mst il l i ugs 

hurrle.t aldri~ m ere vil li l i ve syge sa nu.id ig. 
Shut el ig ser jeg gerue, at der hl i ve r op 

re t t et flere og herh-e fri t i d shjem. 

Børge Jørgensen, A8AS Li{_, 
har k on i crerot m e d. sit bedre jeg og !Jage/ 
lier sls reue! sarutul eu lied. - /-1(,,. er den, 
- Hvad ønsker du <lig i jul eguv e? 
- .Jah! Jeg plejer at klassificere mi ue 

ø usk e r efter devisen, h v a d vedk ouuu eud e 

har råd til. Det kan jo ikke ny t te, m a n øn 
sker eu vyke l eller en radio af sin lille 
søster, n å r hun k un har did til harher 
hl ad e eller lommetørkheder. ]Jet ville jo 
såre hende. 
-Nlen al t så JIll er spørgsmålet i hvilken 

gruppe, skal jeg placere dig. 
- Jeg hal' cudnu aldrig Iun de t lIogell 

t i l den dyre gruppe så hvorfor ik ke r' 

- Nu sm ig rer du. 
-- Jeg ønsker Jnig en guitar, m en del 

skal være en amerikansk "Gihsoll" model. 
- .l am eu , vi har jo iugeu hård valuta. 

Det var kedeligt. Mel! CII Ph il i Sh a ve da. 
Ja, (let går sikkert hedre. 
Og et pa r norske ski. 
Hvad vil du bruge dem til? 
Til at prale med - kan m a n hrllge 

dem til andet her i Danmark? 
Har dn ikke et ju l eøusk e for k o n ee r- 

u en? 
Jo, at radioen su a rt. vil iurl f ø re <]0], 

hel t prog ra m. 
- Hvad skal det smage af? 
- net er da li1;etil, hørn en e vil høre del 

elle progl'olll og Fo ræf dreue det a u d e t, og 
hvad hl iver resultatet? Hver si" radio. 
- Glædelig jul, 
- Tak i Jige m å d e du galllle. 

Tove Petersen, A8A8 
Juleønsker - du m i l d e l hvorfor ne!.op 

vælge lllig SOlll offer, jeg SOIlI k uu n e fylde 
hele PAPæsken med ønsker, me n jeg skal 
i n dsk ræuk e lIIig het yclel ig t , -- hvad mener 
De om at få sit værelse møhleret fra A-Z 
m erl nye hyggelige møhl e r --_ inkl. e" "Ploi 
letta" selvfølgelig - eller 1111 hvor forrel 
niuge rue hugner af tøj så se sit garderohe- 

ak a h være ved at sprælIges. ])eslldeu vil 
jeg iuderligt ønske, at v iurl ue rn e her urle 
i palæet hlev tæt te t, så m an ikke en dag 
vau d re r hjem med gigt i Hakken. 

God jnl! 

Ole, postafdelingen, PI1lLIP8 
Eli PhiliShave til mit stride skæg. 
Og at få uniform med radio i kasketten. 
At h oun ing kageru e i kantillen må blive 

5 øre billigere. 
At reklamen ikke kommer med for mange 

udsendelser. 
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0f\ ell bedre f orhimlels« fra Va l h y tii 
Aruager, fol' til vinter, n å r d riverue hl iver 
fol' høje, er det ikke godt at cykle. 

Og så ønsker jeg PHILIPS en god [re ru 
gang i det nye år. 

L. Wium, POPE 
De spørger OIU m i u e jul eøu sk e r. Ja, 

hvis De var en ægte juleiuaud, ville Jeg 
k uu have et: 

at jeg måtte blive millionær inden jeg 
bliver 40, så kunne jeg trække mig tilhage 
og bo på en gård, gå lidt på jagt og fiskeri, 
læse m eg et og skrive lidt, samt høre musik 
af min righ ol dig e pladesamling. 

Men lad os hellere blive ved jorden, nej 
vent, en ting endnu inden jeg hliver pro- 

saisk - jeg ønsker mig en Helikopter, så 
kunne jeg komme herud fra Brønshøj på 
10 minutter og lande på taget. - 

Tilbage til virkeligheden ønsker jeg mig: 
l pakke "Old English" 
B.B.B. pibe til tobakken 

en hvid jul med skiføre 

l kh a k i sk jurte (lil al have [Ja pi. sk it u r) 
Et godt ruo drag erp rug ru m til næste år 
Og endelig et ønske for helheden: 
Fred og arbejdsro med deraf Fl yden de 

uml ighe.der for større produktion og salg, 
- sum t med tiden mulighed for at u duyt te 
de tekniske fremskridt til at forhedre leve 
standarden. 

Frk. Betzy Riisbro, [ab r-ilcen. lab 
Af mille p erso nl ige ønsk er er det største: 

Eli lille vogn. Det må gerne være del) 
m iudste Fiat. 

Eli nertzpels 
Et elektrisk k om l ur 
En lænestol 
Lækkert un cle rt oj 

3 par u a tu rsi lk es trørup e r 
Smykker, f. eks. et p erlevo l li e r med :3 

rækker 
Lidt kosmetik 
Gode høger 
Grammofonplader med klassisk m usi lc. 
:Mit inderste ønske for os alle, ja for hele 

menneskeheden, er: Fred og be d re indbyr 
des forståelse. 

Joraen. Aruiersen, Sercice 
De opnåelige ønsker 
l frakke 
l par skjorter 
l PhiliShave 
l anden lejlighed (har kun llh værelse) 
Et foreløbigt uopnåeligt: 
Eget hus. 
J eg har ingen ønsker i "al a lmiudelj g 

hed", da jeg synes spørgsmålet er fjollet, 
Det er jo at plagiere aktuelt kvarter, hvor 
speakeren altid slutter med at sige: Og 

(Fortsættes næste side, nederst) 
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I*PEKSONALIA LOKALIA * 
Stougaard., C., f. 22. 
9. 1915. Leder af 
SI' edi ti o ns a fdelingen. 
Det er en skam, at 
Familie ]ollrJIalens i 
sin tid så berømte 
tegu eserie "Den l y 
stige· fætter" ikke 
mere eksisterer, for 
så ku n n e vi ved en 
h en v isu i ng til se ri 

em h o ve df ig ur, der tog alle livets tilskik 
kelser m e d en knuseude ro og samtidig 
havde en udpræget sans for komiske kual d- 

hvad ønsker De så af Irem t i den ? hvorefter 
den a dsp u rg te i hl ornst reu dc ven d iug er hl o t 
ter s it uselviske indre. 

Paul Selereder 
Pii PAPs hest yrelses veg"e ønsker jeg alle 

m ed lem met-n e en g læclelig jul og el godt 
n ytå r og håber, at vi i året, der kommer, 
kali få de p la ner, vi har a rhejde t med, ført 
ud i praksis. 

Mit private juleøuske er (i håh om at o. 
Hoos læser dette) et par muffediser. 

effekter, have tilfredsstillet håde læsernes 
nysgerrighed og Stougaards ønske om ikke 
at blive dissek eret her i bladet. Imidlertid 
bor vi dør om dør med Stougaard, og da vi 
elsker fred og fordragelighed, vil vi føje 
ham i stedet for læserne og lom oplyse, at 
han a nsa t tes hos PHILIPS 1. '1. 1938, og at 
han blev leder af sp edi tionsa Fdel ingen 1. 12. 
1945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lulcal 365. 

Bonde, su-«, ASAS, se PAP-æsken nr. 2, 
jan. 19-18. 

Jørgensen, l nga, frk. f. 31. 3. 'I'ek nisk af 
deling, ASAS. Rea leksam eu. Derefter elev 
i et boligselskab. Senere ansat i forskellige 
firmaer som tysk 
korrespondent. Kom 
1. 4. 1939 til ASAS. 
Her virkede frk. 
J orgensen som k01' 
respondent, indtil 
hun I 1946 holdt 
indtog i teknisk af- 
deling, hvor hun 
takket være sin 
m erlfød te venlige be 
stemthed, der er 
parret med en udpræget hver-t iug-p å-siu 
p lads-saus, er blevet døb t "overillgelliør 
J ørg euseu". Overing euiør eu, der Fornylig 
har taget engelsk korrespouden teksameu , 
hevæger sig hjerum eva n t i de fleste hoved 
stæder på k o ut in en tet og er iøvrigt så I nlrl 
af ru u n t re indfald, at h u u slet ikke kali ru 
hrireres, hvad øvrige interesser angår. 
............................ Lokal. 455. 

Sclueder, Briui, f. 8. 7. Sekretær for direk 
tor N. B. SunuuerFe ld t. Uddallllet hos Cyl 
deu da l og blev 1. 5. 1939 ellgageret SOUl e u 
gelsk korrespondent 
i PfI!LIPS radioafde 
liug. Nåede dog al 
drig længere end til 
sekretariatet, hvor 
h uu straks blev sat 
ud på det, hun selv 
kalder "det store 
dybe vand", nemlig 
PHILIPS Iønuingshog 
h.ol deri, som sorte 
rede under frk. 
Thomsen. - Da frk. Thomsen forlod fir 
maet blev hr. Bjørn leder af personale- 
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kontoret, hvor frk. Schrøder flyttede ind, 
men hun beholdt løuningsbogholderiet, som 
hun havde lige til den L april 1948, da 
hUII blev sekretær for direktør Sommer 
feldt. Det var frk. Schrøder som i sin tid 
fremsatte forslaget om at oprette "PHILIPS 
Friendship Association". En ide, som på 
grund af manglende interesse desværre al 
d rig hlev ført Ild i livet. Frk. Schrøder's 
hohhies er: film og musik, og hun har en 
særlig faihle for New Orleans-grammofon- 
plader. Lokal 301. 

OZsC'n, J. P. W., f. 6. 9. 1916. Servicein 
sp ek tø r. Hvis N.N.'s radio i X-køhing går 
i stykker, og den lokale PHILIPS servicefor 
handler ikke kan 
lave den, ringer han 
hlot til PHILIPS ser 
viceafdeling og spør 
ger, om Olsen vil 
kigge iur]. Service 
a Frl e lingen lover at 
ordne sagen, kon 
takter Olsen, rl er de 
B m åuerle r af året 
rejser rundt i det 
ganske land og snak 
ker drivhuse, svævef lyvu i ng, Filateli, mo 
derne fransk malerkunst, hønseavl og tek 
nik med de 600 serviceforhandlere, der h ar 
forhilldelse med PHILIPS og beder ham 0111 
at tage til X-køhing. Det gør Olsen, hvad 
e n teu han må henytte flyvemaskine, ski, 
l y ut og eller undervandshåd, og snart kan 
NN igell fryde sig over, at mod tag er en rent 
teknisk er i orden. For kvaliteten af ud 
sendelserne, har Olsen, som han selv siger, 
gudskelov ikke noget at gøre 1I1ed. Når Ol 
sen er hjemme i aFdelingen laver han ser 
vi cecli agrarnm er over modtagere, shavere, 
pladeskiftere samt nda rhejde r rapporter, 
der fortæller om de servicestationer for 
shavere, modtagere o.s.v., han har oprettet 
på sin sidste t u r. Olsen har været ansat i 
Service fra 1.4. 1938 og har som den første 
i Hr delingen bygget en fjernsynsmodtager. 
Privat imiterer han uden hjælp af instru 
menter og med legende lethed Spike J ones 
and his city slickers Lokal 385. 
Privat Hvidovre 2001. 

Aagaard, Leif, ASAS, se PAP-æsken nr. 1, 
jan. 1948. 

Am·up, H. c., ASAS, se PAP-æsken nr. l, 
jan. 1948. 

Busch, Harald, Iahriken , se .P1\ P-æsken nr. 
2, [elir. 19J8. 

MartiIIsen, J. f. 1. 10. 1918. Fnldmægtig, 
ASAS. Martinsen er et typisk bevis på, at 
m an udmærket godt kan hegå sig uden at. 
råbe op og uden at 
henytte sig af mere 
eller mindre spidse 
albuer Ol)" nål' Juan 
har t~lt "med ham, 
siz e r Ina 11 til sig sclv: Gid han må 
danne skole. Martin 
sen er uddannet i 
en kolonial en gros 
virksomhed og be 
gyndte i ASAS fak 
turau f del ing 1. 8. 1938. Derfra kom han via 
kreditorhogholderiet til maskinhoghol<lericl 
og endte sluttelig; dehi torb ogh o lderier. 
Han er inkarneret ungkarl og i n teresserer 
sig fortrinsvis for klassisk m usik og Iaug- 
farter. Lo/ral 43.1. 

Holger, Erling, f. 29.2.19]2. Hepra'senlanl 
ASAS. Halger er udlært i Ilerlin i en el ek 
tro medir insk virksomhed og har senere 
rejst For dette fi r 
IIIa i forskellige eg 
ne af Tyskland. I 
s lut.n ing en af 1932 
kom han tilhage til 
Danmark ganske vist 
for at holde julefe 
rie, men af en eller 
anden grund rejste 
han aldrig til hage 
og hegyndte i stedet 
for hos Simonsen & 
\Veel som ekspedient og tekniker. Senere 
gik han over i eykelbranchen og .L. 7. 1939 
fik han johhet som rep ræse n ta u t hos AS1\S 
med Sjælland som distrikt. Her sælger ha" 
modtagere, rø r og harbermaskiner. Når man 
præsenteres for Huhrer tror m au at han 
er diplomat eller i hv;rt fald sk:Iespiller. 
Han hærer sit tøj med den skødesløse ele 
gance, der er typisk for verdeusman deu og 
k ni p se r rru og da med en elegant h åudhe 
vægeise et imaginært fllng væk fra det vel 
pressede jakkeærme. Denne udvendige ula 
stelighed dækker over et efter sigende lige 
så pletfrit indre. At manden er behagelig, 
er hævet over enhver tviv l, og da han des 
uden er forsynet med det, man i daglig tale 
kalder et godt snakketøj samt et udpræget 
selskabeligt talent, har han faktisk alle de 
egenskaber, man forventer hos "den fødte 
sælger". Telefon Frederiksdal 6840. 

Damsbo, S», Aa. ASAS, se PAP-æsken BI". 
Ll, u pril 19-1-8. 



- Endelig må et personaleblad efter 
min opfattelse ikke indeholde "klip" fra 
andre blade, medmindre disse klip di 
rekte angår firmaet, dets varer eller in 
teresse-område. 

At fylde huller, for ikke at sige hele 
sider med citater fra Kinsey-rapporten, 
af Sokrates, Den Gyldenblonde, Strind 
berg, Stafford Cripps, Storm P., Ekstra 
bladet, ja selv af Steincke er spild af 
læsernes tid og virksomhedens penge. 
At redaktøren måske synes, at det er 
kønt sagt, at "en mands sukces . beror 
på, om han. kan tjene flere penge, end 
hans kone kan bruge" er ikke nok til, 
at den sublime tanke skal ind i perso 
nalebladet, medmindre redaktøren klart 
som overskrift skriver "Fyld", og her 
igennem meddeler alvorlige læsere, at 
dette intet har med virksomheden at 
gøre, men er puttet i bladet, fordi re 
daktøren ikke vidste bedre at fortælle. 
Læsere, der blot vil underholdes, har 
andre og rigere muligheder for at finde 
denne underholdning. 

Liddrag af en artikel om personaleblade 
offentliggjort i "Erhvervslivrr og skrevet 
af produktions/eder F.. Pressborn, der er 
medredabler af Politibens personaleblad og 
medlem af personalebladsforeningens 
bestyrelse, 

P APæskens redaktion synes, det er 
hårde ord, at kalde det stof, der ikke 
direkte angår den pågældende virk 
somhed for fyld. Ja, vi vil til og med 
vove at påstå, at det stof, der tages ude 
fra - under forudsætning af, at det er 
underholdende og af almen interesse 
- har en mission. Nemlig at henlede 
opmærksomheden på, at der også kan 
ske ting. af interesse i den verden, der 

er uden for Verona, og herigennem 
modvirke, at man tager sig selv og de 
lokale problemer alt for højtideligt. 
Lykkes det samtidig at sætte læsernes 
smilehuller i funktion, synes vi ikke, det 
gør så meget, at det pågældende stof 
ikke hidrører fra redaktionens egen 
"åndsproduktion" . Vi tror nemlig, at hu 
mor har samme værdi, hvad enten den 
er lokal eller universel. 

Disse to synspunkter tør jo nok siges 
at være lidt forskellige, men da det, s6: 
vidt vi kan se, mere er et spørgsmål 
om, hvad læserne mener, end hvad re 
daktør Presskorn og vi anser for rigtigt, 
vil vi meget gerne høre Deres opfattel 
se, Send os et par ord eller ring på lo 
kal 377. På forhånd tak! 

Mens porten er lukket 

Her har De jI"rllll'r Rolal/d 
Nie!spn-ll1anr!pn der v,;gf'J' OPPf 

Il1dll",'rip(;,.rl{jll~ I//i,. 1'; s orer, 



Spotten 
~ ~ ~- 
_' (' \.~,. 
----::::::::-;, , .•. :::-~---~, 
Håndbold 

Håndboldudvalget har i den sidste 
tid ført nogle forhandlinger med PHI 
LIPS-KAMRA TERNA i Sverige med hen 
blik på et samarbejde indenfor hånd 
bold. Der er nu fra PHILIPS-KAMRA 
TERNA givet tilsagn om at deltage i 
en turnering, som første gang vil blive 
afholdt i København antagelig i april 
måned 1950. Mulighederne for genvisit 
i Malmø undersøges i øjeblikket. Så 
snart der foreligger nyt i sagen, skal 
vi vende tilbage hertil. 

Håndboldspillerne opfordres til i tiden 
inden dysten med Sverige at deltage 
flittigt i træningen i Sundbyhallen om 
lørdagen. 
Vi bringer turneringsskemaet for re 

sten af sæsonen: 
Søndag den 29. 1. 1950 Idrætshallen. 

Kl. 2023 PAP. 2 - DV 
Søndag den 12. 2. 1950 Idrætshallen. 

Kl. 21u9 HIF. 2 - PAP. l 
Søndag den 19. 2. 1950 Idrætshallen 

Kl. 2041' PAP. 2 - DDSF. 3 
Søndag den 19. 3. 1950 Idrætshallen 

Kl. 2023 FONA - PAP. l 
Tirsdag den 2. 5. 1950 Idrætshallen 

Kl. 19u9 PAP. 2 - TlF. 2 
Kl. 21°.( PAP. l - HI 

Stillingen i turneringen pr. 18. 11. 1949: 
C. Rækken: 

1. TI 4 point 
2. PAP. l 4 
3. FONA 3 
4. HI 2 
5. AUB. 2 2 
6. 0KB. 3 I 
7. HlF. 2 O 
8. TIF O 

D. Rækken. 
1. FLS. 2 4 point 
2. DV 4 
3. PAP. 2 4 
4. HP!. 2 2 
5. DDRFB. 2 . . . . . .. O 
6. DDSF. 3 O 
7. TlF. 2 O 

4. 12. 49: TI - PAP: 6-8. 
Kampen mod TI, som var imødeset 

med bange anelser, endte med en sejr 
til PAP. Dermed har vi vundet over et af 
rækkens stærkeste hold. 
Skal man fremhæve noget fra kam 

pen, må det blive det stærke forsvars 
spil med fin opdækning også af an 
grebsspillerne. Kan dette spil gennem 
føres i de resterende kampe, skulle der 
være gode udsigter til en fin placering 
i C-rækken. 
Målscorere: Otto Andersen 4, Fager 

strøm 3 og Helstrand 1. 

Bordtennis, billard, skak 
og kortspil 

Bestyrelsen for personaleforeningen 
har nu modtaget tilmeldelserne og det 
viser sig at der er størst interesse for 
bordtennis, derefter billard, kortspil 
og skak. Til bordtennis har meldt sig 
ca. 50 medlemmer, billard ca. 20, skak 
11 og kortspil 15. PAP har allerede an 
skaffet 2 skakspil og vi regner med at 
kunne starte med bordtennis og evt. bil 
lard i begyndelsen af det nye år. Entu 
siasterne kan begynde at gl<;ede sig. 

....••. ;" 
Skandinavisk fodboldturn'ering: 
Fra Philips Sportsforening Oslo, mod 

tog vi f. m. et brev hvori man beder os 
gå ind for at afholde den Skandinaviske 
fodboldturnering hvert andet år i stedet 
for hvert år, idet man ikke kan dispone 
re over en så stor andel af foreningens 
budget til fodboldgruppen. 

På et bestyrelsesmøde besluttede vi 
at stille os på linie med nordmændene 
idet vi ligesom de er interesseret i vi 
dereførsel af den skandinaviske turne 
ring. 
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Som det fremgår af rubrik en" "Personale-nyt" på 
side 2 er der pr. 1. januar 1950 sket forskellige ud 
nævnelser. 

Sætter-nissen har åbenbart været af den opfattelse, 
at direktionen har været for flot med udnævnelserne 
i år. I hvert fald har den lille fjantede fyr på ræve 
lumsk måde formået at fjerne en udnævnelse fra 

listen. 

Afdelingschef Alvar Fiseher er - også 
pr. 1. januar 1950 .- udnævnt til salgschef 
for rør- og kom.ponentajdelingen: 

Den brødebetyngede sætter-nisse har fået en gang 
ekstra kanel, men får til gengæld ingen sukker til 

bille-grøden. 
Red. 
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