


Ansættelser: PHILIPS: 

15. 12. 1949 Erik Struckmann, antaget 
som kontorelev, afd. L.K. 
19. 12. 1949 fru Kamma Jørgensen, kon 
torist, Hollerith. 
2. 1. 1950 frk. Rita Fagerberg, kontorist, 
service adm. 
2. 1. 1950 Erik Stane, assistent, D.B. 
2. 1. 1950 Ib Nordbo Therkildsen, inge 
niør, lampe afd. 

PHILIPS: Fratrædelser: 

31. 1. 1950 fru Jytte Westphall, reklame 
afdelingen. 
31. 1. 1950 Børge Højberg, forstærker 
værksted. 
31. 1. 1950 fru Lis May Andersen, L.K. 

Fastansættelse af ugelønnet 
medarbejder 

2. 1. 19S0 Harald Rasmussen, radiomon 
tør, service værksted. 

Omflytning: 

Jørgen Parning fra afd. teleteknik til afd. 
smapp. 
20. 2. 1950 Bent Clemensen, Aarhus la 
ger, tilbage til hovedkontoret. 
13. 2. 1950 Mogens Philipson fra D.B. til 
Aarhus lager. 

Udnævnelse: 

J ørgen Andersen, serviceafd., er udnævnt 
til bogholder. 

PHILIPS: Bryllupper: 

14. 1. 1%0 har Mogens Jeberg, H.B., ind 
gået ægteskab med frk. Inge Birgit Ny 
gaal·d. 
21. 1. 1950 indgik frk. Inge Sandberg 
(kontorartikler) ægteskab med Ejvind 
Beyer. 

FABRI KKEN: 

Fra 1. 1. 1950 udnævnes ingeniør J. Eef 
tinck til driftsleder for apparatfabrikens 
produktionsafdelinger incl. metalvareafde 
lingen. Den interne organisation i metal 
vareafdelingen forbliver iøvrigt uforandret. 

LEDIGE STILLINGER 
Der har fra personalets side overfor 

p AP's bestyrelse været rettet forespørgsel 
om grunden til, at den opslagstavle for le 
dige stillinger, der i sin tid var ophængt i 
frokoststuen i Krystalgade, ikke var blevet 
ophængt igen, efter at vi flyttede ud på 
Strandlodsvej. Vi har forelagt spørgsmålet 
for ledelsen, der oplyste følgende: 
"Vi har tidligere i PAP-æskeu omtalt, at 

det er vor absolutte overbevisning, a t le 
dige stillinger indenfor selskaberne for 
trinsvis bør besættes med folk iudenf or 
murene, og dette gælder stadig. Derfor bli 
ver alle eventuelle "emner", når der er 
tale om en vakance, meget nøje diskuteret 
med de respektive afdelingschefer og per 
sonalesekretæren, og kun i de tilfælde, hvor 
alle er enige om, at vi til besættelsen ikke 
har den rette indenfor huset, beslutter man 
sig nødtvungent til at søge folk udefra. Det 
vil i virkeligheden sige, at selvom opslags 
tavlen ikke er blevet ophængt, handles der 
dog i praksis i samme ånd, hvilket også er 
praktiseret i en lang række tilfælde i den 
senere tid, derfor vil vi henstille til enhver, 
der har en ubetvingelig lyst til at forsøge 
sig indenfor et andet felt indenfor huset, 
end hvor vedkommende i øjeblikket er pla 
ceret, at orientere sin chef eller personale 
sekretæren herom, således a t man på for 
hånd har registreret dette ønske fra den 
pågældende. Der vil da i videst mulige om 
fang blive taget hensyn til disse ønsker. 
Det vi tilstræber er at få enhver medarbej 
der placeret på den rigtigste måde til gavn 
og glæde for begge parter". 
PAP's bestyrelse kan i eet og alt tilslutte 

sig ledelsens synspunkter, som vi også me 
ner fremmer det gode forhold på bedste 
måde. Rcd. 

Elektrisk 
BADE OVN 

til 10 liter vand, forsynet 
med forcromet bruser og 
gennemstrø m n i n gsbørste, 
til salg. 
Henv. Rud [eppesen, lok.368 

Haves: God 3'/, vær. lejlighed 
nær Industrigården, centralv., 
br.bad, husleje kr. 114,7 mdl. 
lncf • varme. Ønskes: 21/'2.-31/'2. 
mod. lejlighed m. altan iBrøns 
høj, Husum eller Vanløse. 
Henv. S. Damsbo, lokal 441 

BYTTE 
lejlighed 
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JEG ER IKKE SUR 
siger restauratør Pedersen i denne 

åbcnhjer-teltgc samtale om marketende 
riet og dets forhold. 

Restauratør Otto Pedersen ser for det 
meste ud som om han lige har opdaget, a t 
den lotteriseddel, han glemte at forny, er 
kommet ud med deu store gevinst. Og jeg 
siger derfor. 
- De ser meget sauuueub id t ud. Er det 

ct udslag af Deres natur? Eller skyldes det 
fortrædeligheder i det daglige arhejde? 
- Jeg har ord for at virke sur. Men det 

er kun noget rent ydre, selvom jeg nok af 
og til går og spekulerer lidt over tingene. 
Det sidste spørgsmål kan jeg derimod svare 
absolut nej til. Ganske vist el" dette her ikke 
den helt store forretning. Men den er sik 
ker. Og tr .. o nu ikke, at jeg smigrer, men jeg 
har faktisk aldrig haft et bedre publikum. 
- Hvormange mennesker kommer der 

daglig i marketenderiet? 
- Åh omkring 600. Deraf 400 koncern 

folk her på anden sal og resten på første 
sal, hvor der er marketenderi for Industri 
gårdens øvrige personale, og hvor min kone 
residerer. 

Hvornår åbner De om morgenen? 
- Klokken 7,30 er kaffen færdig. Den 

, 
• 

serveres med varme kryddere og rundstyk 
ker. Men man kan også få havregrød. 
- Er der søgning på den tid af dagen? 
- Der kommer en 5-6 stykker fast, så 

vi kan lige nå at få opvasken klar, inden vi 
begynder at tilberede middagen. 
- Vil De fortælle, hvordan Deres frika 

deller bliver til, eller el- det en fabrika 
tionshemmelighed? 
- Nej, det må De skam gerne få at vide. 

Farsen bliver lavet til os efter speciel op 
skrift i min søns slagterforretning, hvorfra 
vi fo røvr.igt får alt vores kød. Inden ra 
tioneringen blev ophævet, var det faktisk 
en nødvendighed at have en slagterforret 
ning fol' at drive marketenderi. I dag går 
det jo lidt bedre. 
- Folk, der spiser på tredie hold, klager 

ofte over, at middagen er udsolgt. Hvad 
kan De anføre til Deres forsvar? 
- Det er meget sjældent, at middagen 

slipper op, men jeg vil indrømme, at det 
kan ske. Men så er det gerne, fordi der 
netop den dag er 150, der vil have middag, 
mod 100 den foregående dag. Er der for 
eksempel overarbejde, går der straks en hel 
del ekstra. 
- Det betyder ve] også noget, hvad der 

står på spisesedlen? 
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-- Ja, men det har vi taget med i he 
tragtning. Livretterne bøf og flæskesteg la 
ver vi mindst 150 portioner af, hvorimod 
vi kan nøjes med 100, nål' det er Fiskerlag. 

- Hvordan ligger salget 'sidst på måne 
den - til dem, der ikke har honhefter? 

- Der går lidt mindre smørkage, men 
ellers kan der ikke mærkes noget. 

- De har forhøjet prisen for smørrebrød 
med 5 øre. Hvorfor er der ikke udsendt 
meddelelse om det? 

- Del' tager De fejl. Det er kun højt he 
lagt franskbrød, der er steget. Det øvrige 
smørrebrød koster stadigvæk det samme. 

- Ah gudskelov. Men del' er lige en ting 
endnu! 

- Lad mig høre. 
- De ikke altid tømte askebægre og de 

ikke altid f jerne.de hrødkrummer. 
- Det er godt, De nævner det. Vi er selv 

klar over forholdet og kede af, at vi ikke 
altid kan nå at få ryddet af, inden næste 
frokosthold kommer. Men det er fordi man 
ge mennesker kommer og vil ekspederes i 
afrydningsperioden. Imidlertid gør vi alt, 
hvad vi kan for at få det i orden. 

- Nu er det Deres tur. Opfører vi os 
altid, som vi skal, eller er der noget, De 
gerne vil have ændret? 

- Nu kunne jeg godt tænke mig at san 
ke gloende kul på Deres hoved, men der el' 
nu et par småting. 

- Hvad da? 
- Først aftensmørrebrødet. Det vil vi 

gerne have bestilling på inden kl. 13. Det 
vil lette os meget. Dernæst de tomme fla 
sker. Folk lover altid at komme tilbage med 
flaskerne, nål' de er tomme, men det skel' 
så sjældent. Vi har 5-6 kasser i under 
skud. 

- Hvad er det for flasker? 
- Sodavandsflasker naturligvis. 
- Nå. 
- J a og så ville det være rart, om vi, af 

rent praktiske og skillemøntsmæssige grun 
de kunne sætte prisen for øl op fra 59 til 
60 øre og for mælk fra 29 til 30. 

- J eg accepterer for mit eget vedkom 
mende - og fortæl så lige tilsidst, om ma 
den vil blive dyrere i løbet af året? 

- Jeg vil ikke love noget bestemt. Men 
vi sætter alt ind på at undgå pristigninger. 
Og jeg tror, det vil lykkes. -- Skal vi ta' 
os en hajer på det? 

- Ja gerne. 
- Vil De ha' et glas eller .... 
- Nej, det er lige meget. 
- Den er fin, så napper vi den direkte 

fra etuiet. 

,... BI'ollne kaI' 
Fol' ikke så længe siden opfordrede di 

rektør N. B. Sommerfeldt i en cirkulære 
skrivelse indtrængende alle PHILIPS' medar 
hejdere til hver især at behandle inventar 
og installationer skånsomt og i det hele ta 
get støtte ledelsen i dens bestræbelser for, 
at vort hus kan fremtræde så smukt og vel 
indrettet som muligt. Direktøren gentog sin 
opfordring ved personalefesten, og anled 
ninz en hertil val' blandt andet, at forskel 
lige" effekter var fjernet fra deres plads. 

Opfordringen gjorde sin virkning øjehlik 
keligt, rapserierne hørte op. 

Desværre har forbedringen af disse for 
hold vist sig at være uholdbar. Små rapse 
rierne er begyndt påny, og efterstræbel 
serne gælder nu - som dengang - kom 
plet latterlige ting som forniklede kroge 
opsat på toiletterne, askebægre o. l. - 
Forleden forsvandt en gummislange, del' 
skulle have været påsat en vandbane. Det 
hænder også, at der forsvinder dele fra 
cyklerne i cyklekælderen. 
I betragtning af den ubetydelige penge 

værdi, disse småting repræsenterer, må man 
gå ud fra, at der ikke ligger en berigelses 
hensigt hag rapserierrie, men snarere at 
disse skyldes tankeløshed. Måske skyldes de 
hekvemmelighedshensyn simpelthen, idet 
vedkommende muligvis ikke gider stå af 
sin cykle på vejen hjem og ulejlige sig ind 
hos en isenkræmmer fol' at købe så lidt. 

Vedkommende sidder måske nu og læser 
dette og un d re r sig over, a t nogen gider 
gøre ophævelser over slige bagateller. 

Det gør vi, fordi de krænker almindelig 
ordenssans, og fordi det er irriterende, at 
disse småting mangler, nål' man skal he 
nytte, dem. 

Tænk på, hvordan her ville komme til at 
se ud, hvis alle, fik den fikse ide fra tid til 
anden at tage sådanne småting med hjem 
som souveriiers. Til syvende og sidst el' det 
en brist i vedkommendes såvel kollegiale 
som almindelige hæderlighed, som kan 
fremkalde en utryghedsfølelse hos alle. 

Lad os nu være fri for den uorden - lad 
tingene blive, hvor de er anbragt, og hvor 
de hører hjemme. Og lad os så være for 
skånet fol' cig aret.iskud" og afbrændte 
tændstikker på gulvene, for skriverier og 
tegninger på karme, tapeter og i elevato 
rerne og endelig for ophobning af tomme 
flasker. Bring disse sidste tilbage til restau 
ratør Petersen marketenderiet - han sav 
ner dem. 

bj Red. 
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.1 Personalia-Lokalia I 

- De taler med C. C. Petersen. PAP 
æsken, javel. J a, De kan godt få nogle op 
lysninger. Jeg er ansat på ASAS installa 
tionslager, hvor jeg 
kontrollerer de va 
rer, der går ind og 
ud. Vi har over 
1.000 forskellige ar 
tikler at holde rede 
på, og bare en ting 
som en almindelip; 
afbryder findes i 
100 forskelige typer. 
Så De kan jo nok 
forstå, at vi af og 
til bliver let irrite- 

Født 1. 5. 1911 

rede, når personalet kommer og forlanger 
"en almindelig afbryder". 
- Hvor var De, før De kom til ASAS? 
- I 13 år i et firma, der handlede med 

el-artikler. Jeg kom til ASAS 15. septem 
ber 1939 som ekspedient. 
- Hvad vil De fortælle om Deres pr ivat 

liv? 
- At jeg er havemand. At jeg igennem 

et par år har assisteret en ven med at byg 
ge et el-tog med tilbørende sporskifter, 
blinksignaler, o.s.v. At jeg foretrækker en 
Eden hat fremfor enhver anden hat. At, 
jeg er murer, snedker og tømrer omend i 
mindre format. At jeg er medlem af PAP's 
bestyrelse, ved De sikkert. At jeg fornylig 
har giftet mig med frk. Bonde fra ASAS 
direktionskontor, ved De måske ikke. - 
For at vende tilbage til firmaet kan jeg op- 
lyse, at jeg har lokal 458. 

Larsen, Børge, f. 2. 6. 1921. Lampeafdelin 
gen, POPE. 

Børge Larsen, der er udlært hos D.D.P.A., 
kom til PHILIPS den 1. februar 1940, og når 

han nu om få dage 
har jubilæum, kan 
han se tilbage på 10 
år, hvor han ikke 
et eneste øjeblik har 
kunnet leve på sin 
rutine. Han har 
nemlig været ansat 
i så godt som samt 
lige såvel uden- som 
indenbys PHILIPS-, 
ASAS- og POPE-af- 

delinger. De eneste undtagelser er sekreta 
riatet, post- og reklameafdelingerne. B.L. 
går stille med dørene, men er dog ikke 
mere reserveret, end at han frejdigt be 
kendtgør at han er "smadderdygtig" til 
badminton og svømning. Fra naturens hånd 
er han udstyret med det, man populært 
kalder et pokerfjæs, og da han samtidig er 
en decideret spillernatur med særlig for 
kærlighed for klunsning, er der mange in 
denfor koncernen, som anser ham for at 
være et - omen d charmerende - så dog 
dyrt bekendtskab. En opfattelse, der til 
fulde deles af den, der skriver disse linier. 
Børge Larsen er interesseret i historie. Og 
der er få, der husker så mange historiske 
detailler og kan fortælle dem så farverigt, 
som han. Det er en nydelse at høre ham 
herette om f. eks. "Slaget ved Frihedsstøt- 
ten". Han har lo/tal 405. 

Dittmer, Kai, ASAS - se PAP-æsken nr. 4, 
april 1948. 

Damkjær, R. f. 13. 10. 1902, chauffør, kom 
mercielt lager. Folk, der i længere tid har 
haft med dyr at gøre erhverver sig ofte en 
livsindstilling, der forekommer at være 
langt sundere end 
den, manden ved 
maskinen har. For 
begge parter gælder 
det begreb, der sær 
lig i 40-erne blev 
aktuelt, og som hed 
der TEAMWORK. 
Manden, der i det 
daglige arbejde er 
afhængig af, f. eks. 
sin hest, har en 
umiddelbar forståelse af den følelsesmæs 
sige tilfredstillelse, der ligger i et godt 
samarbejde mellem ham og krikken. Hvor 
imod manden ved maskinen som oftest sny 
der. sig selv ved kun at betragte den som 
et stykke metal, der er forarhejdet så sne 
digt, at det hele tiden er ved a t tage mag 
ten fra ham. - Undskyld dette lille side 
spring, kære læser. Men det var faktisk 
Damkjær, der forledte os. Han fortalte 
nemlig, at han i mange år har haft med 
heste at gøre. Og straks tog vor snakkesa 
lighed overhånd .... Damkjær har, bortset 
fra de 2 år, hvor han som ganske ung tjente 
på en gård, ført en meget ambulerende til 
værelse. Først som kusk for en sengefabrik. 
Senere som vognmand og endelig i en 8- 
årig periode som taxachauffør. Den 6. juni 
1940 kom han til PHILIPS, og i de følgende 
6 år kørte han - med hest og vogn - 
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varer ud. I december 1946 havde Io rs y 
ningssituationen både a u t o- og b enzinmæs 
sigt forbedret sig så meget, at muleposerne 
kunne lægges til side og de 3 heste, som 
PHILIPS havde brugt i krigsårene, blev 
solgt. Dam kjær var ikke helt glad den dag, 
han måtte hytte tømmen om med et rat, 
men man vænner sig jo til alt, og der er 
dejligt varmt i førerhuset, selvom sneen 
fyger .... I fritiden går Damkjær til fod- 
boldkampe, bokse-ditto og hestevæc!- 
deløb. . Lokal 393. 

Hansen, Svend, ASAS - se PAP-æsken nr. 
8, august 1948. 

Da/din, R. PHILIPS - se PAP-æsken 11r. 4, 
april 1948. 

Petersen, [ergen, f. 25. 7. 1926. PhiliShave· 
værkstedet. Gik ud af skolen 18. august 
1940 og begyndte dagen efter hos PHILIPS. 

Den 20. august åb 
nedes postruten 
mellem Krystalgade 
og lageret på St ra n d 
l o dsvej med Jørgen 
Petersen som kurer. 
Firmaets kvikke ho 
veder fik dog snart 
indført hetegnelsen 
,~kuglepost", og stak 
kels J.P., som den 
g·ang var ret for 

sagt, måtte døje mange drilagtige lremærk 
ninger og sa mmeulig ning er me d forne ti 
ders langsommelige postombærere. Efter 
hånden lærte han dog at Svare igen, o~ da 
han efter l år som kug l ep ost og '1 måne 
ders postryttervirksomhed for AS AS startede 
som arbejdsdreng i Service, var han rap 
pere i replikken end de fleste. De" 20. maj 
1942 hegyndte han på reservedelslageret og 
forsøgte allerede den første dag at ændre 
omgangstonen. Det mislykkedes, og han fik 
i stedet en gevaldig omgang i et meget ta 
lende sprog. Han hlev dog ikke forknyt af 
den grund, men modererede måske nok 
sin sprogblomster en kende i den følgende 
tid. Prv L sep t, 1948 overtog J.P. forstær 
kerafdelingens lager, og 1. januar 19'19 he 
gyndte han på Phil i Shave-værkste det. Han 
el' aktiv Fodbold- og håndholdspiller. Dri 
ver atletik og gør gymnastik ... Lokal 390. 

Rye, Torben, f. 24. 10. 1904. Lahoratoriet 
fabriken. Blev ingeniør i elektroteknik i 
1928 og kom efter nogle år hos Lam. 

Kuudsen til firmaet 
IGihler & Andersen. 
Deltog her i fabri 
kationen af de før 
ste danske super 
m o d tagere, m en nå 
ede dog også at få 
lugtet til tonefilms 
apparater. I 1933 
flyttede Rye over 
til firmaet Ele ctr o 
vox, hvor han tog 
sig af hele det tekniske arbejde med fir 
maets radioapparater. 1. september 1940 
hegyndte han på fahrikens l aho ra torium , 
og har her at gøre med molltagernes elek 
triske ndvikling og deres approbation (god 
kendelse hos helysningsvæsenet). T.R.'s pri 
vate tilværelse er stærkt elektroteknisk præ 
get. Han er so m enhver ingeniør m e d re 
spekt for sig selv ved at bygge en fjern 
synsmodtager. Og junior den tredie, SOI11 
gjorde en tre for ikke ret længe siden, har 
allerede fået et elektrisk tog. Det r ad io an 
læg, sum Hye har installeret i sit hjem, er 
for at hruge et Ping udtryk first-class. Og 
når han kører på sin kære cykel - som of 
test iført et ahsolut vand- og vindtæt regn 
udstyr - kan han ved hjælp af sin selv 
hyggede cyklemocltager følge med iver 
denshegivenhederne eller lade sig adsprede 
af indsmigrende toner, der kun overdøves, 
når der er sporvogn i farvandet .. Lokal 39. 

I~ 

Mørch, Solveig, [rk. r. 28. 2. Lampekar to re 
ket. Frøken Mørch er ikke platinblond. 
Hun kan heller ikke karakteriseres som lys- 

håret. Nej, der !TI" 

billedsprog til. Og 
derf o r sad vi forle 
den, da vi talte med 
hende og genkaldte 
for vort indre hlik 
den gyldne tone, der 
er over en hvede 
mark, hvis t it.usi n 
der af fuldmodne 
aks sagte vugger for 
en hlid brise. Vi 

forsøgte tøvende at forklare frk. Mørch , 
hvad vi tænkte på. Hun fortsatte med at 
være venlig og sagde blot "det synes min 
mand også" og tilføjede, da hun observe 
rede vor forhavselse "jeg har skam været 
g ift i flere år". - Vi hegyndte naturligvis 
straks at tale om noget andet og fik hlandt 
andet at vide, at frøken Mørch havde væ 
ret elev i et manufakturfirma og samtidig 
tog handelsskoleeksamen fra et aftenkur 
sus. Den 24. septemher 1940 kom hun til 
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PHILIPS. Her begyndte hun i Fak tura afde 
lingen. Var senere ansat på ASAS ordre 
kontor men overflyttedes i 19-!2 til PHILIPS 
prisafdeling og i 1944 tillampekartoteket. 
Frøken Mø rch, der danser og læser en 
gelsk, har set det meste af Danmark (med 
tilhørende hvedemarker) fra bagsædet på 
gemalens motorcykel, men det var først, 
da bun sidste sommer besøgte Paris og Ri 
vieraen, at hun for alvor fik udl.ængsel. Og 
IIU lægger hun og hendes mand planer om 
langfarter til steder, der kun er hvide plet- 
ter på kortet Lokal 357. 

Andersen, K. POPE - se PAP-æsken nr. 
l, januar 1948. 

Bjørn, Mogen~, PHlLlPS - se PAP-æsken 
nr. 2, februar 1948. 

Repræsentant Aage [ensen, der er født den 
2. 2. 1921 i Asnæs, og som er ansat hos 
ASAS, har sendt os 
følgende: Efter re 
aleksamen i 1937 
ansa t i et frø firma 
samt helgisk konsu 
lat, ndlært der og 
reflekterede i okto 
her 1940 på en an 
nonce fra PHILIPS 
AIS, fik still.ingen 
og begyndte den l. 
11. 1940 i PHILIP> 
Service-afdeling med kr. 112,- OUl måne 
den. Flyttede med Service-afdelingen til 
Købmagergade, men blev i november 1943 
overflyttet til ASAS radioafdeling, hvor 
jeg har været ansat siden, de sidste to år 
som repræsentant i København. Hobbies: 
Sport - specielt badminton og håndbold. 
Gift og har l barn. Holder mest af somme 
ren, som nydes i sommerhuset i Vallens 
bæk. Træffes ikke på nogen telefon, men 
ASAS omstillingsbord modtager besked. 

Kombineret vinter- og 
sommerfest 

P AP'~ planer om at arrangere en kombl 
neret vinter- og sommerfest til foråret el' 
blevet godkendt, idet der ikke for selskabet 
foreligger planer om andre festligheder i 
1950. 

Man lever længere 
hvis man kan holde sin 
30-års vægt 

Planerne om årlige helbreds-under 
søgeiser af alle over 40 år er indtil 
videre skrinlagt. 

Planerne om, at alle danske over 40 år 
en gang om året skulle gennemgå en fore 
byggende lægeundersøgelse, for at man på 
denne måde kunne standse mange af de 
sygdomstilfælde, der især synes at komme 
i alderen efter de 40, er indtil videre hle 
l'et fuldstændig afblæst. 
Ingen tænker på at foreslå indførelse nu 

af en helbredsundersøgelse en gang årlig af 
alle Danmarks halvanden mil!. mennesker 
o ve r 40 år, fastslår lægeforeningens hlad, 
"Ugeskrift for Læger" i en ledende artikel 
i det nummer af bladet, der kommer i da[!;. 
Det tilføjes: - Alene af den grund, at det 
eksisterende antal læger i laudet ganske 
simpelt ikke kunne overkomme det, forby 
der det sig selv, og udgifterne ville kunne 
komme op på omkring 50 mill. kr. årligt, 
hvis alle mødte til undersøgelserne. 

Helbredsbogen bliver ikke indført 
Da lægeforeningen for få år siden lod en 

"Helbredsbog" trykke, der var en slags 
sun dhe dspas, beregnet til at blive udfyldt 
med årlige oplysninger om indehaverens 
helbredstilstand, som de fremgik af regel 
mæssigt tilbagevendende lægeundersøgelser, 
var det den almindelige opfattelse, at man 
kunne vente forslag om, at alle over 40 år 
fik udleveret en sådan helbredsbog. Også 
fra privat side blev det den gang foreslået, 
at man hurrle indføre en fast årlig folkeun 
dersøgeise af alle over' 40 år. Siden har der 
ikke været givet officielle oplysninger om 
hvordan det gik med planerne, men nu får 
man altså den endelige besked. 

2814 deltagere i stedet for 5000 
Forud er der gået langvarige og grundige 

undersøgelser. Siden slutni ng en af 1945 har 
et af lægeforeningen nedsat udvalg opfor 
dret 5000 personel- over 40 år til at melde 
sig som forsøgspersoner. Ved a t undersøge 
disse 5000 en gang om året ville man se, 
om resultatet af undersøgelserne beretti 
gede til at udvide disse til alle mennesker 
over 40 år. 
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I en redegørelse om forsøgene, der ledes 
af lægeforeningens hyg iejnekorni te, oplyser 
dr. med. Erik Trier, at forsøgspersonernes 
mødeprocent til undersøgelserne har været 
meget beskeden. Man henvendte sig til ar 
bejdere og funktionærer i store virksomhe 
der, men i flere virksomheder meldte der 
sig kun mellem 22 og 68 u/o af de personer, 
man havde indbudt til at lade sig under 
søge. lait fik man 2814 deltagere i forsø 
get i stedet for de 5000, man havde regnet 
med. Flere læger kom kun til at undersøge 
en eneste "fast forsøgsperson", og mange 
mennesker kom vel til den første undersø 
gelse, men udeblev de følgende år, når den 
skulle gentages. 

30 års-vægten 
Men ved de undersøgelser, der fandt sted, 

blev der opdaget ikke så få sygdomstil 
fælde. Dl'. Trier fortæller, at lægerne fandt 
næsten fire sygelige tilstande hos hver 
mand og 4-5 hos hver kvinde. Og halvdelen 
af disse opdagelser var nye sygdomme, som 
man ikke før havde vidst, at patienten led 
af. Ved den anden undersøgelse, et år efter 
den første, fandt man kun mellem 11,6 og 
14,6 % nye sygdomme. Dette viser både, at 
helbredsundersøgelsen kan stoppe mange 
sygdomstilfælde i oprindelsen, og at kvin 
der åbenbart trænger endnu mere til den 
end mænd. Som man kunne vente, stiger 
antallet af sygdomstilfælde meget med al 
deren. 

Det hal' ved undersøgelserne vist sig, at 
de mennesker har den laveste dødelighed, 
som op gennem årene bliver ved at veje det 
samme, de gjorde, da de var 30 år. 

Blandt de sygdomme, man har opdaget 
flest tilfælde af ved helbredsundersøgelsen, 
er for højt blodtryk, sukkersyge, blodsyg 
domme, basedow, tuberkulose og døvhed. 
Læge Trier erklærer, at op mod 75 % af 
de tilfælde af døvhed, man har opdaget 
hos arbejdsmænd, skyldes støj, og tilføjer, 
at dette burde være en ekstra stimulans for 
en forstærket bekæmpelse af støjen i indu 
strien. 

Dødeligheden kan nedsættes 18-23 pct. 
I hovedsagen har helbredsundersøgelser 

ne vist, at de lidelser, man finder ved de 
årlige undersøgelser af mennesker over 40 
år, er småting og mere eller mindre uhety 
delige afvigelser fra det normale, som er 
uden indflydelse på chancerne for at leve 
længere og heJler ikke spiller nogen større 
rolle for arbejdsevnen, sigel' dr. Trier. 

På den anden side mener dr. Trier dog, 
at man bør lægge en vis vægt på en arne- 

ri kansk statistik, som viser, at dødeligheden 
kan falde med mellem 18 og 23 % fra. 
hvad man ville anse for den sandsynlige 
dødelighed, når der sker en årlig helbreds 
undersøgelse. 

Han slutter med at sige, at enhver velud 
dannet læge kan foretage årlige helhreds 
undersøgelser. Han mener ikke, at man 
dertil behøver særlige institutter. 

I sin ledende artikel føjer "Ugeskrift for 
Læger" hertil, at man uden tvivl bør ud 
vide gruppeundersøgelserne af såkaldt "ra 
ske" personer. 

Når man ikke har fundet flere alvorlige 
sygdomme ved den her omtalte undersø 
gelse, skyldes det måske, a t de forsøgsper 
soner, der havde mistanke om, at de fej 
lede et eller andet, val' særlig uvillige til at 
møde til undersøgelse. Det er ikke så meget 
spørgsmålet, om helbredskontrollen skal 
udvides, som hvorledes og hvornår. 
(Artikel i Nalionaltidende fredag 6. januar 1950) 

Marketenderiet 
På sam rådsmødet den 22. december 1949 

diskuteredes bl. a. forholdene i marketen 
deriet. Man omtalte restauratør Petersens 
fortrinlige mad og betjening, der fremkal 
der tilfredshed hos og rosende udtalelser 
fra alle kategorier af personalet. Desværre 
kan ventetiden i forbindelse med udleverin 
gen af varm mad ikke afskaffes. Det må 
derfor håbes, at denne lille ulempe tages 
med godt humør - og så naturligvis, at 
ventet.iden går lidt på tur, så det ikke er 
de samme, der altid skal stå sidst i køen. 
Fra ledelsens side måtte man med bekla 

gelse fastslå, at det desværre har vist sig 
umuligt at anvende marketenderiet i den 
udstrækning, man gerne har villet. Ifølge 
myndighederne må vi indtil videre afstå fra 
selskabelighed og sammenkomster i forbin 
delse med servering i marketenderiet uden 
for den sædvanlige arbejdstid. Lokalet må 
altså benyttes til møder, kortspil og bord 
tennis m. m. efter arbejdstidens ophør, nå.r 
der ikke serveres. Red. 

FORENINGSNY'l' 

Ferierejse til Eindhoven og Paris 
Det meddeles herved, at den i forbindelse 

med påsken. planlagte tur til Holland og 
Frankrig ikke kan føres ud i praksis, da 
der ikke vil blive tilslutning nok. 
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Da. ingen har svaret på det spørgs 
mål, vi stillede her under spejlet i sid 
ste nummer, går vi ud fra, at alle har 
holdt med den sidste taler, hvilket na 
turligvis glæder os meget. Tak, kære 
lceser, 

Et moderne eventyr. 
Der var engang en mand, der boede 

ved en vej, hvor han solgte varme pøl 
ser. Hans hørelse var ikke så god, der 
for havde han ingen radio. Han havde 
lidt vrøvl med øjnene, så derfor læste 
han ikke aviser. Men han solgte gode 
varme pølser. Han satie skilte op ved 
vejen, der oplyste, hvor gode de var. 
Han stod selv ved vejkanten og råbte: 
"Skulle det ikke være en varm pølse, 
hen?" Og folk købte. Han forøgede sine 
ordrer på kød og rundstykker. Han køb 
te også et større kornfur. Tilsidst tog 
han sin søn hjem fra kostskolen for at 
have ham til at hjælpe sig. Men så 
skete der noget. Sønnen sagde: "Far, 
har du slet ikke hørt radio? Har du ikke 
læst aviserne? En depressionsperiode 
er på vej. Den europæiske situation er 
faretruende. Den hjemlige situation er 
endnu væne. Alting går ad Pommern 
til." Hvorpå faderen tænkte: "Ja, min 
søn har været på gymnasium, han læ- .. 
ser aviserne og han lytter til radioen, 
så han må jo vide det." Altså nedskar 
faderen sine ordrer på kød og rundstyk 
ker, tog sine reklameskilte ned og stil 
lede sig ikke længere ud på vejen for 
at sælge sine varme pølser. Og salget 
af hans varme pølser standsede næsten 
helt. 

"Du har ret min søn," sagde faderen 
til drengen. "Vi er virkelig inde i en 
voldsom depressionsperiode." 

Fra" The Management ~e'Vie'WH. 

En beskeden mand bliver sædvanlig 
vis beundret, - hvis folk da nogen- 
sinde hører om ham. Ed Hoioe, 

At gifte sig i en. alder af 60 år med en 
smuk pige, er at efterligne disse uvi 
dende mennesker, som køber bøger, 
der kun læses af deres venner. Rich ard . 

Fysikerne har så travlt med at ud 
vinde energi af atomet, bare nogen 
ville begynde fra en helt anden kant, 
t. eks. med mennesket] 

Tvinger 
Deres effektivitets-kompleks Dem til at 
gå på arbejde med en rygende forkø 
lelse uden hensyn til, hvor mange De 
smitter? spørger el kendl aftenbl ad, 

Annonce· i Næstved Tidende. 
"På given foranledning gøres herved 

opmærksom på, al den af det danske 
folk via Gustav Rasmussen tilsendte lyk 
ønskning til hr. Joseph Stalin ikke om- 
fatter undertegnede." Chr. Hansen, 'Ene, 

Til salg. 
En så god som ny PHILIPS radio er 

billigt til salg på grund af spektakel .. 
De gamles Hjem, Fred" ø. 

IDEKASSEN 
Af de hidtil indsendte ideer er el lor 

sla.g Ira overassistent P. Allan, industri 
afdelingen, antaget og præmieret. 
Forslaget går ud på, at de initialer, 

der skal benyttes ved den interne post 
cirkulation lor de på telefontavlen op 
lørte medarbejdere, opløres ud lor de 
respektive navne på den permanente 
telelontavle. 
Ideen er allerede bragt iii udiøreise. 
Der er herudover i 1949 indløbet en 

række forslag, der så godt som alle har 
gjort krav på opmærksomhed, men som 
desværre ikke har kunnet præmieres. 
For disse bringes hermed "Idekassen"s 
bedste tak. 
Men der må være masser al gode 

"ideer" i behold - kom Irem med dem, 
selvom ideen måske ikke forekommer 
Dem selv at være af værdi. "Idekassen" 
er meget rummelig 

Bestyrelses-ændring 
På en den 11. januar d. å. afholdt ekstra 

ordinær generalforsamling blev hr. kammer 
herre Johan Vest indvalgt bestyrelsen fol' 
PHILIPS A/S. Direktionen, 
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HVAD 
der skete i koncernen i 1949 

Vi bl'inger her en lI:oncent.·cret ovcrsig't ovee 
de "i;;tig'ste be;;i"enhetleJr i 11)49 

.Januar: 
L Der foretages diverse udnævnelser. 
n. Samrådsmøde. 
13. Del' udsendes en skrivelse til 130 virk 

somheder beliggende i det østlige Ama 
ger-kvarter med forslag om en fælles 
aktion overfor trafikmyndighederne for 
a t opnå hurtigere og bedre forbindelse 
fra byen. 

21. Samrådsmøde. 

Februar: 
L Konjunktu rt ill æg enes rrurnrnurnssa tser 

forhøjes med 10 kroner for mænd og 7 
kroner for kvinder. 
Ingeniør Bloch vender tilbage til for 
stærkerafdelingen efter 7 måneders stu 
dieophold i Eindhoven. 

22. Samrådsmøde. Dir. Sommerfeldt oply 
ser, at koncernen agter al ansætte en 
bedriftlæge. 

26. PPF afholder vinterfest p å fabriken. 
28. Det første træningsmøde afholdes. 

lllarts: 
1. Kontor- og ekspeditionstiden på Århus 

lageret ændres til 9-17, lørdag 9-13. 
2. Træningsmødet fra den 28. februar gen 

tages. 
3. Idekassen o psæ.tt es frokoststuen 

Krystalgade. 
4. Ferielotteriet trækkes. 
7. Træningsmøde. 
9. Træningsmøde. 

14. Dr. A. F. Philips fylder 75 år. 
16. Træningsmøde. 

18. n8 af de i trafikforbindelser interes 
serede virksomheder nedsætter et ud 
valg, der skal forhandle med myndig 
h edern e. 

26. Trafikudvalget sender resolution til ma 
gistraten. 

29. Samrådsmøde. 
30. PPF afholder ordinær generalforsam 

ling. List vil nedlægge sit hverv som 
formand, men genvælges med een stem 
mes majoritet. 

ApI'iI: 
1. Fabriken ændrer telefonnummer fra 

Central 5988 til SUndby 7622. 
25. Mr. Channing R. Dooley, præsident og 

direktør for "The Training Within 111- 

dustry Foun da ti ou" i U.S.A. besøger fa 
briken sammen med repræsentanter for 
Arhejdsministeriet, Industrirådet og 
Det internationale Århejdshu r ea u 
Geneve. 

29. K.T.A.S. påbegynder demonteringen af 
a utoma tcerrtral en og alle lokaltelefoner 
afbrydes på ubestemt tid. 

30. Direktør N. B. Sornmerf'eldt fejrer sit 
25-års jubilæum. Personalet overrækker 
en lykønskningsmappe med 463 signe 
rede fotografier. 

Maj': 
l. Direktør Sommerfeldt dekoreres med 

officerskorset af den nederlandske 
Orauje-Nassau-o rden og med hollandsk 
Røde Kors' fortjenestekors samt u dnæ v 
nes til æresm ed lem af Norsk Philips 
sportsforening. 
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6. & 7. ASAS tager Industrigården i be- 
siddeise. 

8. På initiativ af festkomiteen aflægger 
interesserede PAP-medlemmer kulisse 
hesøg på Det kg!. Teater. 

27. 14 fodboldspillere fra PAP's sports 
forening rejser til Norge for at deltage 
i PHILIPS skandinaviske sports- og ven 
skabsstævne. 

28. Børnehaven på fabriken fejrer sin l-års 
fødselsdag. 

Juni: 
3. 4. & 7. Hovedkontoret flytter til Indu 

strigården. Samtidig forlænges arbejds 
tiden med et kvarter i ugens 5 første 
dage. 

8. K!. 8.30 tilsluttes SUndby 7601 telefon 
nettet. 

21. & 22. Reklameafdelingen forlader Vand 
kunsten og tager ophold i Industrigår 
den. 

29. Trafikudvalget holder møde med trafik 
horgmesteren, som fremsætter forslag 
om spredning af arbejdstiden. 

30. Repræsentant Emil Nielsen, der er med 
lem af PAP's bestyrelse og æresmed 
arbejder ved PAP-æsken, forlader kon 
cernen for selv at begyn de en gros virk 
somhed i radiobranchen. 

.Juli: 
1. & 2. Kommercielt lager siger farvel til 

fabriken og holder indtog i Industrigår 
den. 

14. Færdselspolitiet meddeler, at der frem 
tidig vil blive givet bøder til alle, der 
på cykel kører over fortovet ud eller 
ind ad Industrigårdens porte. 

29. & 30. Service-afdelingens og forstærker 
afdelingens flyttevogne når frem til In 
d ustrig ården. 

AUj!U!iit: 

1. Efter 30 års virke trækker direktør K. 
Lorentzen sig tilbage fra sin post som 
direktør i PHILIPS, men fortsætter som 
komitteret for direktionen og medlem 
af bestyrelsen. 
Bedriftlægen begynder sin virksomhed. 

15. Portner Roland Nielsen optræder for 
første gang i sommeruniform. Den er 
så flot, at han af et turistselskab bliver 
antaget for generalmajor i den danske 
hær. 

23. Bestyrelsesmøde i PAP. John Petersen 
vælges til næstformand efter Emil Niel 
sen. B. Matthissen kommer ind i besty 
relsen, og E. Bindner overtager E. Niel 
sens plads i samrådsudvalget. 

27. Se~vi?eaf~,elingens personale på besøg 
"hll1sIdan . 

Sel)tenlber: 
3. Fabriken bes.ø~:s af 21 veritable vikin 

ger fra "HugIn . 
8. Marketenderiet åbner. 

27. På et trafikmøde oplyses det, at den 
foreslåede spredning af arbejdstiden 
ikke kan gennemføres. Sporvejene giver 
tilsagn om forbedring af trafiken. 

30. PAP afholder sommer- og indvielses 
fest i marketenderiet med ca. 300 del 
tagere. 

Oktobe-r: 
25. Som et led i gennemførelsen af TWI 

systemet går fabriken i gang med at in 
troducere job-relations (arbejdsforhold). 

NovelDber: 
1. Overarbejdsordningen ændres. 
3. Samrådsmøde. 
5. p AP's fodboldhold spiller mod et ud 

valgt hold fra radiofirmaet Freddy 
Hansen. 

10. Ingeniør Frits Philips kommer på besøg 
og får forevist Industrigården. I de for 
udgående uger har der rådet en fe 
brilsk travlhed over hele huset. Og den 
sidste håndværker lukkes ud af den ene 
port, samtidig med, at ingeniør Philips 
kommer ind af den anden. 
Trafikudvalget meddeler, a t der sættes 
2 ekstra 9-ere ind på ruten Bachers 
vej-0strigsgade. Disse vogne vil afgå 
fra stoppestedet i 0strigsgade kl. 16.25 
og 16.39. 

16. På trafikudvalgets foranledning forbed 
res belysningsforholdene i Upl audsg ade 
væsentligt. 

24. PAP adviserer andespil fredag den 2. 
december. 

28. PAP aflyser andespillet. 
C' 29. Der fremsættes forslag om fællesrejser 

til Holland-Belgien og Fr ank rig med 
besøg pa fabrikkerne i Eindhoven. 

29. Sportsudvalget indleder forhandlinger 
med PHILIPS kamraterna i Malmø om 
en svensk-dansk håndboldsturnering i 
foråret 1950. 

DeCf'lDber: 
10. PAP holder five-a-si de i Sundby Idræts 

park. 
20. Idekassen opsættes i marketenderiet. 
24. Samtlige funktionærer samles i marke 

tenderiet. Dir. N. B. Sommerfeldt tao 
ler, og der serveres kaffe og julekage. 

bj 
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Sporten 
Håndbold 
18.12.1949: PAP-AUB: 6-1. 

Kampen mellem Arbejdsgivernes Ulyk 
kesforsikring og PAP gaven sikker sejr 
til PAP og dermed 2 points, således at 
holdet nu har 8 point.s for 4 kampe. 

Målscore·re: Otto Andersen - Fager 
strøm - Bjørnholt. 
18. 12. 1949: PAP 2-FLS2: 5-3. 

Denne sejr over- D-rækkens nr. l lune 
de. Holdet lig'ger nu lunt i svinget med 
6 point for 3 kampe. FLS startede i stor 
stil og førte- med 3-0, dels på grund al 
svigtende opdækning hos PAP og dels 
på grund af, at Jørgen Johansen ikke 
havde fået indstillet "kanonen" rigtigt. 
inden han rejste fra Bornholm. Da han 
havde scoret 3 mål, blev en af FLS spil 
lerne sat på ham som "overfrakke". J.J. 
gik så ned som forsvarer, men fik alli 
gevel scoret endnu 2 mål. I slutningen 
af kampen blev lille Hartvig brutalt ned 
lagt med det resultat, at FLS spilleren 
fik udvisningsordre i 2 minutter. 

Målscorer: Jørgen Johansen. AH- 

Ang. håndbold Sverige-Danmark 
Fra PHILIPS-kamraterna har vi mod 

taget et brev, som vi nedenfor gen 
giver: 
Vi tacka for Edert brev av den 29. no 

vember och den av Eder foreslcrqnc 
handbollsturneringen mellan PHILIPS 
kamraterna i Mcrlmo og PHILIPS' labrik 
och PAP i Kopenhcrmn. 
Etter vad vi nu kunna se, ar det in 

genting som hindrar alt turneringen 
ager rum i Kobenhavn någon gång 
mars/april 1950. 

Då PHILIPS-kamraterna i Mcrlmo helt 
nyligen tagit upp handboll på sitt pro 
gram hålla vi for troligt, att vi icke 
kunna sdrido mer an ett lag. 
Ett återbesok med turnering i Mnlrno 

vore kanske lam pligt alt forlagga någon 
gång i borjan på augusti innan såson 
gen hunnit borjer. Vi skola dock åter 
komma med nårmetre besked om ldrnp 
lig tidpunkt. 
Med hdlsninqor l 

PHILIPS-kamralerna. 

I 
Snapshot fra ttve-o-stde turneringen 

øverst ses de 2 vindende hold, nederst 
2 situationer fra de spændende kampe. 

Ansvarsh. redaktør: Paul V. Schrøder. I redaktionen: J. Holm, B. Jønsson, Rud Jeppesen. 
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