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Forslag fra bestyrelsen 
 
Tidligere Philips-ansatte, som ikke opfylder de normale krav til medlemsskab, 
kan søge om at blive PVK-medlem, hvis man kan få en anbefaling fra 2 
nuværende PVK-medlemmer. Man skal have været ansat på Philips i mindst 
10 år. Ansøgningen med anbefalinger sendes til formanden, der fremlægger 
den til godkendelse i bestyrelsen. 
 
 
Keld Leth Michaelsens erindringer. Endnu et afsnit kommer her: 

 
Personalebutikken var en helt speciel lille afdeling bemandet med én medarbejder, hr. Schou. I 

starten var personalebutikken indrettet i stueetagen inde i gården bag Prags Boulevard 80, men 

senere flyttede den til større lokaler ved radiofabrikken i Jenagade - få minutters gang fra 

hovedkontoret. I personalebutikken kunne personale købe firmaets produkter til eget brug, nærmest 

ubegrænset, med store rabatter. Det benyttede mange - eller formentlig alle ansatte sig af. Det 

drejede sig om alt lige fra batterier og el-pærer over røremaskiner, hårtørrere, barbermaskiner til 

stereoanlæg og fjernsyn. 

Allerede i løbet af efteråret 1965 købte jeg familiens første fjernsyn - et temmelig stort skrummel i 

sort/hvid med stueantenne, som jeg hjembragte i en taxa. Især min far blev meget glad for 

fjernsynet, og i årene der fulgte så vi sammen mange amerikanske kriminalfilm - bl.a. The Fugitive 

med David Jannsen - og selvfølgelig den daglige TV-avis med Eric Danielsen, ligesom 

folketingspolitikerne Aksel Larsen, Per Hækkerup, Henry Grünbaum, Poul Møller og hvad de nu 

ellers hed, var den tids TV-stjerner - syntes vi. 

Et år var jeg heldig at vinde hovedpræmien i personaleforeningens julekonkurrence - en Philetta 

transistorradio, som vi havde glæde af i mange år. 

Som det formentlig fremgår var nærmest intet overladt til tilfældighederne i verdensfirmaet Philips. 

Man mødte til tiden kl.08:00 og man forlod ikke kontoret før kl. 16:42. Lige over hver eneste 

dørkarm - toiletter m.v. undtaget - var monteret en rund tingest knap 10 cm i diameter med 5 røde 

lamper som kunne blinke eller lyse konstant i mange forskellige koder. Det var et såkaldt 

"kaldeanlæg" som dækkede hele huset. Alle de mest betydningsfulde medarbejdere havde hver sin 

kode i systemet, og hvis telefonomstillingen ønskede hurtig kontakt med een af de pågældende 

medarbejdere - og vedkommende ikke var på sit kontor - aktiveredes først en tydelig advarselstone 

hvorefter vedkommendes kode blev vist over hele huset med det formål at vedkommende straks 

skyndte sig til nærmeste telefon og ringede til telefonomstillingen. Til en vis grad var det samtidig 

muligt for alle os andre at se hvem der nu igen ikke var på sin plads. Tænk hvis mobiltelefonen 

havde været opfundet den gang. Samme kaldeanlæg blev hver eneste dag anvendt - med 

advarselstonen og alle lam lamperne vildt blinkende - når frokostpausen begyndte og når den 

sluttede, og ved arbejdstids ophør. Ingen dristede sig til at forlade kontoret eet sekund før tiden. 



 
 
 
Gunnar Madsens Vinhandel, Holmbladsgade 
 

Du får 10 % rabat på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.  
 
 
Akvariebutikken Fik’ken,  Amagerbrogade 126 
 

Giver 10 % ved kontant/dankort betaling, på alt i butikken ved at vise dette 
PVK nyt. En hyggelig butik med mange vandlevende dyr, akvarier, planter og 
tilbehør.  
 
 
Guldsmed Anni Jensen,  Amagerbrogade 45 
 
Ved at vise dette PVK nyt i butikken, får du 10 % ved kontant/dankort 
betaling. 
 
 
Reservér dagene til PVK-arrangementerne i resten af 2013 
 
Stevnsfortet – Koldkrigsmuseet  den 11. juni  
Københavns Rådhus                    den 10. september 
Bankospil                                      den 22. november 
 
 
 
Næste PVK nyt bliver udsendt medio maj  2013 pr. mail/post. 
Deadline for indlæg primo maj  2013 til undertegnede. 
 
Käthe Sørensen <kathe.soerensen@youmail.dk> 
 


