


Et usædvanligt

arrangement med

strålende succes

Hvis De ikke allerede, som talrige andre
Philips-medarbejdere, havde overvæ-

ret Public Relations-Showet i foredragssa-
len på Industrigården og således vidste,
hvad det drejede sig om, kunne De måske,
når de hørte ordet Show, forledes til at
tro, at Philips havde engageret en stribe
korpiger iført roser hæftet op med ingen-
ting til hver aften at spjætte med benene
på scenen i foredragssalen til glæde for
vore forskellige gæster. Nu ved De imidler-
tid allerede, at det ikke er tilfældet. Gan-
ske vist medvirker nogle af vore søde
Philips-piger i Showet, men kun een ad
gangen og iført tækkelige Philips-kjoler.

Ikke desto mindre er Showet blevet en så
formidabel succes, at salen praktisk talt har
været fyldt af tilskuere hver aften sæsonen
igennem de sidste to år.

Derfor vil det være rimeligt nu at kaste
et blik på baggrunden for Showet og for-
søge at få klarhed over meningen med hele
arrangementet. Vi har derfor henvendt os
til afdelingschef Sven Gylov, der er leder af
denne gren af Philips' mangesidede virk-
somhed.

Public Relations-begrebet
- Først og fremmest: Hvad er public re-

lations egentlig?
- Det kan måske bedst illustreres ved et

lille eksempel; vi har jo ikke et tilsvarende
dansk ord. Altså: Hvis en ung mand møder
en ung pige og fortæller, hvor godt hun ser
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ud, hvor meget hun betyder for ham, og
hvor højt han elsker hende - så er det sales
promotion. Men hvis han i stedet forklarer
hende, hvor god han selv er, og hvor meget
han kan komme til at betyde for hende - så
er det reklame. Skulle pigen derimod kom-
me til ham, fordi hun har hørt af andre,
hvilket godt menneske han er - så er det
public relations!

Begrebet har al tså noget at gøre med ens
ry og omdømme, og såvel for det enkelte
menneske som for en stor virksomhed er
det naturligvis vigtigt at have det bedst mu-
lige omdømme. Hvis Philips skal trives, må
omgivelserne have tillid til os og vore pro-
dukter, og denne tillid skabes bedst ved en

En af Philips-pigerne, Lis Jacobsen, fremviser en
filmstudielampe som led i Show'et.



stadig information, som - hvis den gennem-
føres på den rigtige måde - har mulighed
for at skabe good-will, forståelse og en
positiv indstilling i offentligheden.

- Er det ikke altsammen noget, der kom-
mer automatisk?

- Nej, det er nu ikke så ligetil. For det
enkelte mennneske er det ikke vanskeligt at
give andre et helhedsindtryk af sin per-
sonlighed, da han selv skaber det. Situatio-
nen er langt mere kompliceret, når der er
tale om en virksomhed af Philips format.
Oplysningerne og påvirkningen går ud i
små •bidder- genem vidt forskellige kana-
ler for tilsammen at danne et mønster i
folks bevidsthed. Fo~ alle de mennesker, der
ikke kender os, er det vanskeligt - for ikke
at sige umuligt - at få et helhedsbillede af
virksomheden, der er i overensstemmelse
med de faktiske forhold. Derfor er vi in-
teresseret i at etablere kontakt med offent-
ligheden, at få lejlighed til at • præsentere.
os for på den måde at vinde gehør for vore
ideer og produkter.

Sammenfattende kan man vist sige, at
public relations er en funktion, der syste-
matisk og med forskellige midler arbejder
på at skabe et godt og tillidsfuldt forhold
ikke blot mellem virksomheden og de di-
rekte kunder, men mellem virksomheden
og offentligheden som helhed.

Forsøg på at skabe et helhedsindtryk
- Jamen, hvorfor arrangere et Show? Er

der ikke andre og lettere metoder, hvorved
man kan opnå det samme?

- Naturligvis er der andre metoder, mel).
vi kan vist hurtigt blive enige om, at en
personlig kontakt gør det stærkeste indtryk.
Det er mange virksomheder jo også klar
over, og de åbner derfor i disse år deres
døre for besøgende, som herved får et ind-
blik i fabrikationsmetoder, arbejdsforhold
m. v. Også Philips organiserer, som De
ved, i en vis udstrækning Iabriksbesøg, der
ledes af ingeniør H. Krebs. Men

- Der er altså et men?
- Ja, der er faktisk flere, siger Sven Gy-

lov. For det første er det relativt begrænset,
hvor mange mennesker der lærer os at ken-
de på den måde. Grupperne må ikke være
for store, hvis de besøgende skal have fuldt

Sven Gylov på talerstolen sammen med en anden af
Philips-pigerne, Annie Olsen.

udbytte af omvisningen, og desuden er det
langtfra alle mennesker, der har fri i dag-
timerne, så de i det hele taget kan deltage.
For det andet er det vist de færreste af os,
der sætter pris på at blive afbrudt i vort
arbejde flere gange om dagen, og det ville
jo blive resultatet, når mange gæster skulle
vises rundt.

Endelig er vi som tidligere nævnt interes-
seret i at give vore gæster et helhedsindtryk
af virksomheden, og det kan ikke lade sig
gøre gennem en fabriksrundgang, da vi kun
fremstiller en lille del af vort samlede vare-
udvalg her i landet. Vore fabriksbesøg er
derfor begrænset mest muligt, så de kun
omfatter specielle grupper med en vis tek-
nisk baggrund.

Showet
- Og på den baggrund skabte man dette

Show?
- Ja, og ideen er iøvrigt helt ny her-

hjemme. Med dette Philips Show når vi
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alligevel, hvad vi vil - nemlig at kontakte
et vist antal mennesker på tidspunkter, hvor
de har mulighed for at komme. Gennem
Showet - det består, som De måske husker,
af et instruktivt foredrag, der er kædet sam-
men med lys- og lyddemonstrationer, lys-
billeder og film - opnår vi at give de be-
søgende et helhedsindtryk af Philips: hi-
storie, fremskridt og nyskabelser inden for
vore vareområder , sociale foranstaltninger
etc., og det hele serveres på en populær og
uhøjtidelig måde, der passer de fleste bedst.
At det skaber den good-will, vi ønsker, kan
der vist ikke være tvivl om - vi har fået
utallige breve og tilkendegivelser, der giver
udtryk herfor.

Showets popularitet kan bedst illustreres
ved nogle tal. I første sæson (23/9 1959-
15/5 1960) blev det overværet af godt
12.000 mennesker. I indeværende sæson,
der slutter i midten af maj, vil det blive set
af godt 20.000.

- Hvad er det så for mennesker, der har
overværet det?

- Svaret er kort og godt: Alle mulige.
Jeg kan blot for at tage nogle eksempler
nævne forskellige forbrugergrupper (alle
organiseret i foreninger), forhandlere, sko-
ler og læreanstalter, repræsentanter for of-
fentlige institutioner og diplomatiet, fag-
kredse og mange, mange andre.

•

Fremtidsudsigter og -planer
- Hvordan tegner fremtiden sig rent

• showmæssigt- ?
- Vi nærer ingen bekymringer med hen-

syn til besøgstallet. Vort største problem i
dag er, at der simpelthen ikke er dage nok
på kalenderen, hvilket bevirker, at folk som
regel må vente i op til fire måneder, før vi
kan tilbyde dem en aften. Nu må De ikke
tro, at salen kun er halvfuld hver gang -
det er ingenlunde tilfældet. Vi søger bevidst
at fylde den hver gang - ofte ved at invitere
flere foreninger herud sammen. Mødepro-
centen ligger iøvrigt omkring 94.

Efter alt at dømme vil vi aldrig må dertil,
at alle har set det. Der er tilsyneladende
foreninger og grupper nok at tage fat på.
Mange absolut vigtige kredse har vi slet
ikke kunnet overkomme at invitere endnu.
Vi har forlængst belagt alle aftener i inde-
værende sæson og er godt inde i næste, som
bliver endnu større end de foregående -
ikke mindst fordi skolebesøgene om dagen
forventes at ville stige i den kommende
sæson.

- Kører Showet uforandret fra sæson til
sæson? .

- Nej, i løbet af sommeren bliver det
»trimmet op- og fornyet visse steder, så vi
er klar til at lægge ud i august med et om-
redigeret program. Det siger sig selv, at
det altid må virke nyt og kunne begejstre
vore gæster.

Endelig vil jeg gerne tilføje, slutter Sven
Gylov, at der naturligvis også i næste sæson
vil blive arrangeret to aftener for Philips-
medarbejdere - ikke mindst af hensyn til
nyansatte. Meddelelse herom vil blive ud-
sendt senere.

Et glimt fra operatørrummet bag foredragssalen. På
billedet ses bI. a. de to kinomaskiner til henholdsvis
35 og 16 mm film. Med ryggen til står prøvemester
B. Stistrup.

Billedet på forsiden viser den fyldte foredragssal.



Industri og Handels /s
PHILIPS

Tilpasningen til de nye handelsvilkår, som fulgte på Danmarks indtræden i De ydre Syv s

frihandelsområde og den i forbindelse dermed udvidede liberalisering samt vedtagelsen af den

nye toldlov, har haft mærkbare følger for vort selskabs aktivitet og indtjeningsevne i 1960.

Det høje produktions- og afsærningsniveau i det forløbne år medførte, som det vil fremgå

af driftsregnskabet, en omsærningsfremgang i forhold til sidste år på ca. 24 "l«. men om-

kostningsniveauet har været stigende i samme takt, hvilket i forbindelse med presset på

salgspriserne som følge af den øgede konkurrence har medført en lavere indtjening end

i de foregående år.

Omsærningsfremgangen gælder alle varegrupper.

Fra de enkelte områder kan nævnes, at totalsalget af fjernsynsapparater med .en licenstil-

vækst på ca. 190.000 i 1960 var større end i noget tidligere år. Det samme gælder for

transportable transisrorapparater, der tidligere så godt som udelukkende solgtes i forårs- og

sommermånederne, men som nu mere og mere anvendes som hjemmets ekstra modtager

med en deraf følgende udvidet salgssæson. Også salget af almindelige radiomodtagere har

taget et opsving, hvilket dels kan tilskrives de seneste års store forbedringer i lydgengivel-

sen og dels sikkert også en vis fornyelse i publikums smag med hensyn til kabinetstilen,

hvor de enkle, lave linier i formgivningen har slået godt an. Interessen for to-kanal-gengi-

velse af plade- og båndindspilninger har medført en tredobling af salget af stereoapparater

og -udstyr.

Afsætningen af elektronrør og komponenter til industriel anvendelse er fulgt med den gene-

relle udvikling. Bemærkelsesværdigt er det, at salget af elektronrør har vist en meget tilfreds-

stillende fremgang trods den stadigt stigende anvendelse af transistorer, hvilket dog må ses

på baggrund af, at der endnu ikke i nævneværdigt omfang benyttes transistorer i fjernsyns,

apparater. Billedrørsalget har været påvirket af en vis usikkerhed i industrien med hensyn

til, hvilken teknisk konstruktion der vil blive den fremherskende på længere sigt.

,
"

Den solide forretning, man i Telekommunikationsgruppen har haft igennem årene, udvikler

sig stadig, og ordrebeholdningerne, der for denne gruppe er af særlig betydning som udtryk

for aktiviteten, er ved udgangen af året 1960 dobbelt så store som ved udgangen af 1959.

Det er især materiel til udbygning af det danske telefonnet, der vejer til i denne forbindelse,

men også materiel til brug for forsvaret er indbefattet i de øgedcbrdrebcholdninger.
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I salgsgruppen . for Elapparater bragte man i 1960 en ny type Pbiiishaoe med fjedrende

skæresæt på markedet; sideløbende fortsattes salget af den gamle model, og salget af dette

2-type-program har udviklet sig særdeles tilfredsstillende. Elapparatgruppen har desuden

udvidet sin aktivitet til området s husholdningsapparater c, hvor man udover Philips sttyge-

jern også med godt resultat har bragt forskellige srøvsugerrnodeller, en Handy.Mixer (lille

husholdningsrøremaskine), en kaffemølle og en termeventilator på markedet.

Inden for området lamper og tilbehør af enhver art til belysningsformål har der været et

stigende marked, som også har givet sig udtryk i en væsentlig omsætningsfremgang. På en

del områder, f. eks. autolamper. lamper til dekorationsformål og projektionslamper har det

dog knebet med at følge markedsmulighederne op med tilstrækkelig stor produktion, hvor-

for selskabet har haft vanskeligheder med at dække den stigende efterspørgsel i tilfreds-

stillende omfang. Til vejbelysning blev der i 1959 ved lov åbnet mulighed for anvendelse

af vejfondens midler, og der er siden givet en række bevillinger og bevillingsrilsagn, som

i høj grad har fremmet afsætningen på dette område, hvor der stadig er et stort, udækket

behov. - En særlig omtale fortjener endelig neonfabrikken, der har haft overordentlig

gode resultater som følge af den nye metode til fremstilling af de højeffektive Flurolux

neonrør, som nu har været i brug i nogle år og vækker mere og mere opmærksomhed

på markedet.

I 1960 har vorr selskab købr ejendommen s Den ny Industrigård c ; denne ejendom har siden

1949 været hjemsted for selskabets hovedkontor og salgsafdelinger, og selskabet har ejet

akrierne i det ejendoms selskab, der opførte bygningen. Der er herefter gennemført en priori-

teringsplan omfattende samtlige selskabet tilhørende ejendomme.

Stigningen i lagerbeholdningerne skyldes for en del de bestræbelser, vi gennem flere år har

gjort os for at bringe lagrene op til en mere passende størrelse i forhold til omsætningen,

men skyldes til dels også, at det har været nødvendigt at disponere på længere sigt end

hidtil, idet Ieveringssituationen for importerede varer har været meget stram på grund af

de store krav, der fra alle sider har været stillet til produktionskapaciteten. Så længe disse

forhold gør sig gældende, må lagerbeholdningernes nuværende højere niveau betragtes som

hensigtsmæssigt og normalt.

Selskabets tilgodehavender hos kunder har også vist stigning dels som følge af omsætnings-

fremgangen, der har været særlig udpræget i årets sidste måneder, men også fordi. likvidi-

teten inden for erhvervslivet har været dalende. Vore kunder har derfor i højere grad end

sidste år udnyttet de med vort selskab aftalte kreditmuligheder.

Udbyttet for det forløbne år er fastsat til 10 O/o af aktiekapitalen, svarende til 4,5 % af

selskabets egenkapital.
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»Philips fond af 1958< har modtaget kr. 60.000,00 til støtte for videnskabelig forskning

efter fondets vedtægter. I april måned vil der blive afholdt et fondsbestyrelsesmøde til be-

slutning om uddelingerne for året 1961.

I oktober måned åbnede selskabet i København et udstillings- og demonstrationslokale i

Jernbanegade ved Rådhuspladsen. Hensigten var derigennem at give publikum lejlighed

til at danne sig et indtryk af alle de produkter på områder »varige forbrugsgoder<, der

omfattes af VOrt selskabs salgsaktivitet. Udstillingen er blevet en overordentlig stor succes

målt med antallet af besøgende og har vist, at der er et Stort behov for en sådan samlet

præsenration af vore produkter.

Samtidig med, at selskabets fabrikation er steget, og fabrikken med tilsluttede udeafdelin-

ger er udvidet, er der som følge af liberaliseringen og markedsdannelserne sket en række

omlægninger af produktionen og gennemført typebegrænsninger med henblik på en mere

rationel tilrettelæggelse af driften.

Beskæfrigelsen har været jævnt stigende gennem der forløbne år. Selskabet beskæftigede ved

årsskiftet 1800 mennesker, hvoraf 1100 i fabrikken og de dertil sluttede afdelinger, og

700 i salgs- og administrationsafdelingerne på hovedkontoret, resp. i Odense- og Århus-

afdelingerne.

Den i beretningen for året 1959 omtalte plan for den fremtidige organisation har i mel-

lemtiden taget endelig form, og de dertil svarende udnævnelser har fundet sted. Som følge

heraf vil i første halvdel af 1961 aktiviteten for hovedgruppen sLys c blive udskilt fra hoved-

selskabet til bifirrnaer Philips Lampe A/S, hovedgruppen »Radio-, grammofon- og fjernsyns-o

apparater< til bi firmaet Philips Radio A/S og hovedgruppen »Elektronrør og komponenter c

til bi firmaet Miniwall Aktieselskab for Elektroniske Komponenter. De nævnte bifirmaer vil også

geografisk blive udskilt fra hovedselskabet, og meddelelse herom vil rilgå selskabets for-

bindelser, efterhånden som udskillelsen finder sted. Derimod vil indtil videre al aktivitet

inden for salgsgrupperne Elapparater, Telekommunikationsudstyr, samt Industriudstyr og

-apparater foregå i hovedselskabets navn.

Udsigterne for 1961 bedømmes med hensyn til niveauet for selskabets aktivitet og beskæf-

tigelse gunstigt. Det må anrages, at den fortsatte strukturændring og rypebegrænsning i fabrik-

kerne vil medføre en stigende fabrikation, hvoraf en stadig større del vil finde afsætning

gennem eksport.

Det må imidlertid forventes, at den allerede for 1960 konstaterede lavere indtjeningsevne

må rages som udtryk for, hvorledes konkurrencen udefra og VOrt hjemlige løn- og omkost-

ningsniveau også fremover vil sætte snævrere rammer for indtjeningen selv ved en usvæk-

ket eller sugende aktivitet.

.- ----_._ .. ----

7

~-------------~
•



Driftsregnskab for året 1%0

Salg, inklusive stats afgifter .
Provision, udbytte og andre indtægter.

INDTÆGTER IALT.

hvorfra går:
Materialer og indkøbte færdigvarer
Told og afgifter .
Lønninger og gager, sociale udgifter inklusive
pensionspræmier ..
Øvrige udgifter, inklusive renter og reklameudgifter

UDGIFTER IALT
Afskrivninger

Lagerbeholdning primo ...
Lagerbeholdning ultimo

Stigning i lagerbeholdning .

OMKOSTNINGER IALT ..

kr. 13.571.000,-
30.047.000,-

ÅRETS OVERSKUD .
med tillæg af overførsel fra sidste år.
og fradrag af betalte skatter, lignet på basis af ind-
tægt i 1959

giver ialt til disposition. . .

Ifølge generalforsamlingens beslutning af 17.marts
1961 er der udbetalt 10'/0 udbytte, svarende til
4,5'10 af egenkapitalen .....

og til Philips Fond af 1958 udbetales i henhold
til afgiven forpligtelseserklæring .

medens restbeløbet er forblevet i selskabet som
henlagt til reservefond s

og overført til næste år ,

N. B. Sommer/ddt
adm.

Sv. A. Chr. Pedersen
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kr. 198.014.000,-
731.000,-

kr. 132.211.000,-
27.101.000,-

27.845.000,-
16.313.000,-

kr. 203.470.000,-
3.314.000,-

kr. 206.784.000,-

16.476.000,-

kr. 198.745.000,-

190.308.000,-

kr. 8.437.000,-
7.000,-

3.358.000,-

kr. 5.086.000,-

kr. 2.525.000,-

1.000,-

kr. 2.500.000,-

60.000,-

2.526.000,-

kr. 5.086.000,-

Direktionen:

Max Pot/Isen P. Selig S. A. J/Yindelill

1959

159.680.000
1.162.000

160.842.000

94.083.000
19.068.000

22.616.000
13.389.000

149.156.000
2.938000

152.094.000

892.000
151.202.000·

9.640.000
447.000

2.989.000

7.098.000

3.000.000

60.000

4.031.000

7.000

7.098.000

/ H. Bertelsen

Foranstående driftsregnskab og status er i overensstemmelsr

H. C. Steen Hansen
starsaur. revisor



Status pr. 1. januar 1961

(efter de på generalforsamlingen den 17. marts 1961 trufne dispositioner)

Kasse- og girobeholdning .....
Diverse fordringer, deposita og forudbetalte om-
kostninger. . . .
Tilgodehavender hos kunder samt veksler (heraf
deponerer kr. 8.000.000,-) ..
Lagerbeholdninger .. . .

OMSÆTNINGSFORMUE .

Grunde, bygninger, maskiner, inventar og autos .
Interesser i andre selskaber ..

ANLÆGSFORMUE ..

FORMUE IALT.

Skyldige omkostninger m. v.
Bidrag til Philips Fond af 1958
Dividende .
Varekreditorer .
Bankgæld og øvrige pengekredirorer .
Prioritets- og vejgæld ...

GÆLD .

EGENKAPITAL. .

EGENKAPITALENS SAMMENSÆTNING:
Aktiekapital .
Reserver
Overførsel.

Anslået skat af indtægt i 1960 .. kr. 2.590.000,-

Kautions- og garantiforpligtelser . kr. 2.231.000,-

N. B. Sommerfeldt
formand

med selskabets bøger, som vi har revideret.

Borge Hansen
sra rsaut. revisor

kr. 252.000,-

6.178.000,-

71.779.000,-
30.047.000,-

kr. 23.664.000,-
5.850.000,-

kr. 108.256.000,-

29.514.000,-

kr. 137.770.000,-

kr. 7.890.000,-
60.000,-

2.500.000,-
33.682.000,-
25.874.000,-
12.388.000,-

82.394.000,-

kr. 55.376.000,-

kr. 25.000.000,-
30.375.000,-

1.000,-

kr. 55.376.000,-

Bestyrelsen:

Erling FoJS K. Lorentzen J. Vest

125.000

6.116.000

46.995.000
13.571.000

66.807.000

14.678.000
7.358.000

22.036.000

88.843.000

5.672.000
60.000

3.000.000
15.647.000
11.442.000

165.000

35.986.000

52.857.000

25.000.000
27.850.000

7.000

52.857.000
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De anførte tal angiver antal beskæftigede primo januar.

1951 1961

Aktiekapital Reserver
Overskud

Skat Udbytte
År før skat

beløb beløb beløb beløb beløb
I

iOfoaf

I
iOfoaf

i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr. aktiekapital egenkapital

1951 5000 4.683 679 291 450 9 4,6
1952 8.500 6.703 2.503 1.441 608 9 4,0
1953 8.500 9.480 3.282 2.048 765 9 4,3
1954 8.500 12.731 6.256 2.881 850 10 4,0
1955 15.000 14.532 5.236 2.134 1.175 10 4,0
1956 15.000 17.174 5.632 2.189 1.500 10 4,7
1957 15.000 20.989 6.899 2.525 1.350 9 3,8
1958 25.000 24.266 8.362 2·989 2.500 10 5,1
1959 25.000 27.857 9.640 3.358 3.000 12 5,7
1960 25.000 30.376 8.437 * 2.590 2.500 10 4,5

•. analåer

MiII.kr.

1953 1955 1957 1959

45

40

35

30

25

20

15

10

10

Akkumulerede netto investeringer pr. 1. januar 1952/61.

•• Maskiner og invenlar

S'ygninger og installationer I
I
l
i

1952 1953 19551954 1956 1957 1958 1959 1960 1961



200 mil!. kroner

Kurven viser omsætningens udvikling i de sidste 10 år.

Søjlerne viser, hvorledes indtægterne i 1959 og 1960 er
anvendt.

180 milt.

- 160 milt.

140 mill.

120 mill.

100 mill.

80 mill.

- 20 mill.

I
1954

I
19591951 1952 1953 1955 1956 1957

1960

Materialer og varer
59,5%

Told og afgifter
13,3%

lønninger og gager
13,4%

Afskrivninger 1,6 %

Omkostninger
8,0%

Skat, anslået 1,3 %
Dividende 1,2 %

Konsolidering 1.7 %

1960

/'
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PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS

DIREKTION

N. B. SOMMERFELDT, adm.

Civilingeniør sv. A. CHR. PEDERSEN

MAX POULSEN

P. SELlG

S. A. WINDELlN, HD

Direktionssekretariat : underdirekrør, Irsagf. Torben U. Srnith

Teknisk sekretariat:

Regnskabsafdeling:

Forvaltning og organisacionsafd.:

Personaleadministration:

Reklameafdeling:

Salgsafdeling Elapparater:

Salgsafdeling Telekommunikation:

Salgsafdeling Industri:

underdirektør, civilingeniør Egon Hansen

underdirektør H. Bertelsen. HD

underdirekrør A. Echart, HD

personalechef, prokurist Jørgen Holm

underdirektør K. Bøge

underdirektør Svend Rasmussen

overingeniør, prokurist, cand. polyt. Max Hansen

afdelingschef, ingeniør J. Hegelund, HD

PHILIPS LAMPE AIS

Underdirektør, ingeniør J. Grunuet

Underdirektør, ingeniør H. G. Busck

PHILIPS RADIO AIS

Underdirektør C. Lydeking

Underdirektør, civilingeniør C. Hermann

Underdirektør Hans H. Olsen, HD

MINIWATT
AKTIESELSKAB FOR ELEKTRONISKE KOMPONENTER

Underdirektør A. Fiseher

Underdirektør E. Dybdal, HD
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107 MÆND OG EN PIGE
Philips har i december sidste år ansat en

ny radiomekanikerlærling på fabrikken.
Deri er der naturligvis intet mærkeligt -
det usædvanlige ligger i, at den nye lærling
er en ung dame, ved navn Ina von Mehren.

Det er den første kvindelige radiomeka-
nikerlærling, Philips nogensinde har haft.
Men hvorfor skulle man egentlig ikke for-
søge? For få år siden var der ingen, der
kunne forestille sig, at kvinder ville gå på
Arbejdsteknisk Skole, men det vil Philips-
damerne gerne, og det går ganske udmær-
ket, så en kvindelig radiomekaniker skulle
vel også kunne klare sig.

Man ville altså lade den unge dame for-
søge, hvilket resulterede i, at frk. von Meh-
ren i perioden fra den 2. januar til den 18.
marts som et første led i sin uddannelse
har været elev på Forskolen for Metalindu-
striens Lærlinge - ene kvinde blandt 107
mandlige elever.

Metalforskolen, som den hedder i daglig
tale, underviser lærlinge fra alle de 32 en-
keltgrupper inden for Metalindustrien i ele-
mentære fag, som er obligatoriske inden for
alle grupperne. Mange firmaer - og her-
iblandt altså Philips - ser deres fordel i at
sende deres lærlige hertil, fordi de her får
en koncentreret skoling, som mange virk-
somheder ikke selv kunne give dem så
eHektivt og på så forholdsvis kort tid.

Forsøget med en kvindelig lærling var
ikke blot nyt for Philips, men også for Me-
talforskolen. Der var naturligvis visse pro-
blemer at overvinde, fordi skolen udeluk-
kende er beregnet på mandlige elever, men
man gik alligevel med til eksperimentet.

Og det er gået over forventning, siger
skolens lærere, som præciserer, at der ikke
bliver taget specielle hensyn til frk. von
Mehren, der må finde sig i at blive behand-
let som alle de andre lærlinge, som tituleres
med du og fornavn, og hun må udføre de
samme opgaver.

Men frk. von Mehren har taget det hele
i stiv arm, siger hendes lærer, og hun kla-
rer opgaverne lige så godt som de unge

\

Ina von Mehren i arbejde ved boremaskinen.

mænd. Kun hvor det drejer sig om opgaver,
der kræver mange kræfter, kan det knibe
lidt for hende, men det vil ikke få særlig
betydning i hendes fremtidige arbejde, da
de mest anstrengende opgaver på skolen
ikke direkte hører til en radiomekanikers
normale arbejde.

Men hvordan kommer en unge pige i tan-
ker om, at hun vil være radiomekaniker?
Vi har stillet spørgsmålet direkte til frk.
von Mehren, der smilende svarer:

- Det ved jeg såmænd ikke. Jeg havde
simpelthen lyst til det. Egentlig ville jeg
gerne have læst til ingeniør, da jeg havde
afsluttet matematisk-naturvidenskabelig stu-
dentereksamen, men jeg havde ikke råd til
at gå på Polyteknisk Læreanstalt. Det er
min mening, at jeg vil læse til Teknikum-
ingeniør, når læretiden er overstået, men
det ligger jo så langt ude i fremtiden end-
nu. Forøvrigt var min familie temmelig me-
get imod mine planer, fordi det ikke var en
-ordentlig- uddannelse for en pige, men det
er da blot usædvanligt, og hvorfor skulle en
pige ikke kunne klare det?
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- Hvordan klarer De Dem blandt så
mange unge mænd?

- J eg synes, det går fint. Selvfølgelig var
jeg noget nervøs i begyndelsen, men det er
gået over. De andre lærlinge behandler mig
absolut pænt, og selvom de selvfølgelig kan
være lidt rapmundede, kan jeg godt klare
mig.

- De har altså ikke fortrudt, at De er
begyndt på en så usædvanlig løbebane?

- Nej, bestemt ikke. Arbejdet morer mig,
selvom jeg synes, nogle af opgaverne må-
ske er lidt for hårde for en radiomekaniker,
Vi har næsten ingen teori her på skolen,
så det har været praktiske opgaver, der
skulle løses, og jeg synes, vi har lært utro-
lig meget i den korte tid.

Nu er der skrevet så meget om -skole-
i ovenstående, at det måske vil være på sin
plads at fastslå, at der ikke er tale om
skole i almindelig forstand, men snarere om
en række små værksteder, hvor der slibes,
hamres og bores på livet løs til akkom-
pagnement af livlig samtale og fløjten. Der
hersker en hyggelig og kammeratlig stem-
ning, som også synes at gå igen i forholdet
mellem lærerne og eleverne. Metalforskolen
startede i december 1954 med 24 elever -
pr. 1. april i år udvidedes den til at om-
fatte 132 elever.

14

GODE IDEER
Forslagskassen på fabrikken har i decem-

ber atter udbetalt en pæn sum penge til
fire opvakte medarbejdere.

Den største præmie i denne omgang var
på 630 kr. og gik til fru Else Hansen, UA,
som havde udtænkt et system til forhindring
af kortslutning på spoler. En anden dame,
fru Berit Krebs, ligeledes UA, hentede den
næststørste belønning på 135 kr. for en for-
bedring af limning af spole DK 80.31l.
Derefter kom turen til herrerne, og her fik
Jørgen Munck, MV, 115 kr. for et forslag
om forbedring af værktøjer med tallerken-
fjedre, mens Sven Sommer, UA, modtog 30
kr. i opmuntringspræmie for et forslag om
en klippemaskine til metaltråd.

SPORT
Skydning
s. Schou, lokal 366

• Ved K.F.I.U.s unions-
mesterskabskonkurrence i 15
meter skydning d. 5. marts
vandt Philips mesterrække-

hold en for alle overraskende sejr og pla-
cerede sig som nr. 1. Ingen havde regnet
med, at Philips overhovedet havde nogen
chance for at blive placeret i mesterrækken,
da vort mesterrækkehold bestod af kun en
mesterrækkeskytte og 4 A-rækkeskytter.
Philips opnåede 924 points, skarpt forfulgt
af NESA, der blev nr. 2 med 922 points,
og Telefonhuset på 3. pladsen med 920
points. Philips erhvervede ved sin indsats
den af NESA udsatte vandrepokal.

Også i de øvrige rækker opnåede Philips-
skytterne at få gode placeringer, idet vort
A-rækkehold blev nr. 4 med 867 points, og
B-rækkeholdet nr. 2 med 854 points. Des-
uden opnåedes individuelle placeringer
A-rækken. Alt i alt et strålende resultat.

På billedet ses det sejrende mesterrækkehold. Det er
fra venstre mod højre: Erling Petersen, Freddy Aller-
mann, S. Schou, Kurt Haagensen og Klaus Hagemann.



ALE
I

PER ...•........
•
INDUSTRI GÅRDEN

Ansættelser
Piccoline Marianne Norgård Sørensen, Post, lO/lO - ekspedient

Åge Falk Hermansen, eamm. lager, 14/10 - assistent Karsten

lundsgård, Finax 17/10 - ekspedient Gregers Henry Jensen,

eamm. lager. 2°/10,- ekspeditrice Doris Elisabeth Olesen, Repax,
2°/10 - assistent Jannie Christensen, Neon, 'f!.6/1O - ekspedient
Svend Åge Christensen, Repax, 27/10 - ekspedient Jørgen Henry
Jensen. Repax. <J.8/JO - ekspedient Knud Ryman, eamm. lager.

29/10 - aspirant Torben Hoffmeyer, turnus, lill - assistent Als
Lind, Repax, l/U - ekspedient Torben Richardt Schouw, eomm.

lager, ?/Il - ekspedient Arne Henning Hansen, Repax, ID/H -

ekspedient Ole Rasmussen, ccmm. lager, H/H - ekspedient Poul

Skovgård Sørensen, comm. lager, 14/a - ekspedient Mogens W.

Bcrresen, comm, lager 15/U - ekspedient Teddy Augustssan,

comm. lager, lilH - elev Anders Tånum Christensen, ror- og

komp. gr., '.!.1/11 - ekspedient Per Blåberg, Repax, :l.4/11 - eks-

pedient Arne lilholm Nielsen, comm. lager, '.!.5/11 - ekspeditrice

Grethe Jutta larsen, Repax,l.'I"!.- teknisk tegner Jens Povl Munk,

Belysning, 1/V:!' - fotograf Ib linnemann, trykkeri, l/l'.!. - assi-

stent Karen Lisbeth Albinus, hulkort, l/J'.!. - assistent John Ankjer,

reklame, l/l'! - aspirant Kaja Koch, Repax, l/J"!. - aspirant Hanne

Kronika Jorgensen, hulkort, \1J"!.- assistent Ellen Halager, lysgr.,

l/J'.!. - assistent Birgit Mikkelsen, HB, genans., l/l'.!. - ekspedient

Alf Broberg, Repax, s/J'.!. - ekspedient Curt Vilhelmsen, comm.

lager, 13h'.!. - ekspedient Hans Sand, Repax, IS/J'!. - ekspedient

Anders Vendelbo Faartofte, Repax, 15/J'.!, - korrespondent Marie

E. Thomsen, Afd. Musik, l/l - assistent Kirsten larsen, ror- og

komp. gr., Ilt - ekspedient O/e Hansen, comm. lager, Ilt -

ekspedient Otto Arndt, comm./ager, 1ft - assistent Jens Carlssan,

spedition, 9/1 - piccoline Glennie Sarensen. post, l'.!./t - assi-

stent Ernst Pedersen, okonomik., I'.!,Jr - piccoline Lis Gellner,

post, H/l - ekspedient Svend laurnan, spedition, in/ 1 - piccoline

. Tonni Ulstrup Jensen, post, '.!.3/1 - ekspedient Torben H. Christen-

sen, Repax, '.:.7/1 - ekspedient Preben Finn laursen, comm. lager,

l/? _ aspirant Edel Pedersen, telekomm., l/'!. - aspirant Nina

Hansen, HB, .I/'.!, - klarerer Ebba Nielsen, spedition, 1/'.!. - eks-

pedient Finn Tulstrup, Repax, 1/2 - telefonistinde lise lotte

Hansen, tetetonbord. 1.'2 - ekspedient Kjeld Thygesen, comm.

lager, 3/':! _. assistent Erling Pedersen, Forstærker, s/':!. - picco-

line Anni Lovenøort. Repax. J5/'!. - piccoline Inge larsen. Repar.

'!.f}/2 - ekspedient Edgar Undhoj, comm. lager, 21/'!. - vikar Ib

Åge Nielsen. trykkeri, '.!8/2 - piccoline Birgit Jerlind, post, 113

- assistent Gunnar Alm Jakobsen, Finax, 1/3 - assistent Annie

Winstrup Olesen, pers. kt., 1/3 - telefonistinde Merete Juul

Andersen, telefonbord, 1/3 - assistent Inger Helene Jensen, ror-

& komp. gr., 1/3 - piccoline Helle Hindborg Heldemann. Repax,

1/3 - piccolo Kurt Flemming Jensen, okonomik., 6/a - ekspe-

ditrice Inger Jørgensen. Repax, 6/3 - assistent Flemming ferslev,

Repax, 17/.~ - assistent Ilse Bauerfeld, pers. kt., l/ol - korre-

spondent Jonna Saxtrup, dir. sekr., Ill.

Omflytninger
C. M. Sennels fra HB til el. apa.. 7/10 - Erik Bremholm

Nielsen fra ugeion til funkt.. comm. lager, 21/10 - Knud Åge

Christensen fra ugeløn til funkt., Repax, 23fto - Arne Frausing

Nielsen fra uge Ion til funkt.. neon tegnestue, l/H - Ole Opdam

Christensen fra radio til Jernbanegade, 1/11 - Erik Klemm fra

mil. tj. til radio, 1/11 - Walther Sorensen fra ugeløn til funkt •.

comm. lager. et-app., 11/11 - K. Talbal! Sørensen fra HB til

bUdget,15/11 - Flemming Palsøe fra ugeløn tit funkt., Repax,

Ih - Per Helmer Chr. Pedersen fra ugeløn til funkt., comm.

lager, Ilt - Ole Bjørn Olsen fra mil. t j, til Afd. Musik, Ilt -

Jette Bartholin fra uge Ion til funkt. aspirant Repax, '.!.Sft -

Birthe lindgård fra piccoline til lærling, lSI'!. - Jytte Petersen

fra piccoline til lærling, 15/2 - Birthe Christiansen fra piccoline

til lærling 15/2, - A. Sleben fra Repax til fabrik,2°/'2 - Ebbe

Strømsted fra ugeion til funkt. korselsafd., 1/3 - Hjalmar Karl

Pedersen fra ugeion til funkt., kørselsafd., lh - Jorgen Evald

Svendsen fra ugeløn til funkt., kørselsafd., 1/3 - Erling Kjær

Poulsen fra ugeløn til funkt., kørselsafd., Ih - Hans leo

Arendal Hansen fra ugeløn til funkt., karselsafd., 1/3 - leif

Blauenfeldt fra fabrikken til lysgr., Ih.

Indkaldt til militærtjeneste
Jorgen Petersen, 3/11 - Ib Techt Hansen, 2/1.

Fratrædelser
Edel Larsen, Repax, '!:6lto - Hans-Georg Andersen, reklame.

al/J.O - Aksel J. Christensen, ccmm. lager 31/10 - Steen Ar~
vidsson, spedition, 4/11 - Jytte Larsen, Afd. Musik, 3°/11 -

Jacob Broch, balysnlnq, 'JO/H - Ove Poulsen, trykkeri, 30/U -

uu Hansen, comm. lager, 3°/11 - Carlo Nielsen, comm. lager,

3°/11 - Jørgen Jonsson, budget, lft2 - H. E. Jensen, Repax,

J2/12 - Torben Schouw, ccrnm. lager, '!!J/J:! - Kaj Laumarin.

comm. lager. 31/12 - Flemming Petersen, turnus, 31/12 - Jørgen

H. Jensen, Repax, 31/12 - Fr. Jensen, DNI, 31/E!. - B. Waldau,

Repax, 31/1 --:- Lene Mae, Afd. Musik, 31ft - J. Wittus Jørgensen,

radio, 31h - E. Breilev, Repax, 31h - Rigmor Rasmussen, radio,

31ft - C. M. Hammervig, omstI., 8/'!. - Ole Smidt, DB, lSI'!, -

I. Dahl, Repax, '.!.8/2 - Leo Undholdt Nielsen, lagerkartotek.

'.!13/~_ Hanne Månsson. dir. sekr., '.!13/2- Vagn Jeppesen, Repax,

28/2 - Jan Ib Nielsen, camm. lager, 28/2 - Hanne Hindborg,

Repax. '!.8!:! - Henny Nørgård, ekonomt :!8/2 - Kirsten Clausen,

hulkort, 'H/3 - Bent Møbius, ror. og komp. gr .• 31/3 - P. Rytter

Nielsen, lysgr., 31/3 - John A. V. Nielsen, rekl., 21/4.

FABRIKKEN
Ansættelser

Paul Jeppesen. cirk .• l/a - Mogens Nielsen. cirk., IS/u -
Egon Møller, cirk., IS/H - assistent Benny Mortensen, FB, Ih -
tekn. assistentelev Tove Maglehoj Jensen, cirk., Ih - tekn. assi-

stentelev, Lis Steen Rasmussen, cirk , 1ft - tekn. assistentelev

lotte Sonne, cirk., 1/1 - tekn. assistentelev Jonna Thomsen, cirk •.

Ih - Kirsten Engby Jensen, LB, J3f'.! - ingenior Finn aranvotc.

lab, l/a - tekn. assistent Kurt Olsen, MF, 1/3 - ingeniør John

Brage, lab., J/a.

,
I'

I
l'

Omflytninger
Helmuth Friederichsen fra Repax til cirk., l/u - Erik Sørensen

fra KK til FK, l/U - Per Bruhn fra FK til UA,l/u - Walther

Sørensen fra MF til comm. lager, 1/11 - Arne Frauslng Nielsen

fra lab. til neon, l/J~ - Jorgen Weber fra industrigård til FK,

1/J2 - A. Sleben fra lab. til Repax, Ih - Jørn Petersen fra FB

til Finax, 15ft - Arne Frausing Nielsen fra neon ti! lab., 1/'!. -

Palle Mortensen fra lab. til MR, 1/2 - Paul Viggo Jeppesen fra

soc. afd. til MK, s/'!. - Helmuth Friederichsen fra soc. afd. til

MR, 8/2 - Mogens Nielsen fra cirk. til UA, lSI':!. - Egon Moller

fra cirk, til MK, t51'!. - Per Bruhn fra MK til FK, 15/2 - Jørgen

Andersen fra KK til prod. tekn. afd., IS/'!. - Birthe Wibarg-Truelsen

fra Industriqård til produktionskontor Lamper, 15/'!. - A. Sleben

fra Repax til Ejendom, 20/'!. - Per Bruhn fra FK til Eindhoven,

l/a - E. Hornslet Andersen fra MR til prod. tekn. ato.. l/a.
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Fratrædelser
Peder M. Nielsen, MR, 31ft - Gunhild Hansen, marketenderi

lergravsvej, 31h - Erik Sørensen, FK. '!.8/~ - Birthe Jensen,
LB. =t;

Inger Thomsen, MR, 1/10 - Svend Åge Petersen, MR, 15ho -
Arend Vormgoor, ejendom, ~?/10 - John Iversen, MV, '!.<Jho -
Åse Vad, lampe, 26/11 - Bent Hartvich, MF, 3D/u - Torben
Velchow-Rasmussen, lab., 9ft - Tommy Svare, UA, elI! - Hans
Jarqen Jørgensen, MV, ~8h - Jorgen Mortensen, MV,!a1t -
Carl Strøh, lab., !a/1.

Generalforsamling
i personaleforeningerne

P.A.P.
Den 17. marts afholdtes den ordinære

generalforsamling, hvor formanden, hr.
Rud Jeppesen, aflagde beretning om aktivi-
teten i det forløbne år, hvorefter kassereren,
hr. Kaj Jensen gennemgik regnskabet, der
godkendtes.

På dagsordenen var der yderligere for-
slag til ændring af foreningens love som
følge af firmaets opdeling i flere selskaber.
P.A.P. føres videre som personaleforening
for Philips A/S (Hovedselskabet) samt In-
sotrac A/S. De medlemmer, der overføres
til et af de nye selskaber, ophører automa-
tisk med at være medlem af P.A.P. pr. 1.
maj i år. For Philips Lampe A/S skal der
oprettes en ny personaleforening, mens Mi-
niwatt A/S stilles frit. Den siddende besty-
relse fortsætter med at fungere til 1. maj
i år.

P.P.F.
afholdt sin generalforsamling den 3. marts
med deltagelse af 110 medlemmer. For-
manden, hr. B. Henriksen aflagde beret-
ning, og regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til nye love med hen-
blik på decentraliseringen pr. 1. maj blev
vedtaget, hvorefter foreningen fra samme
dato hedder Personaleforeningen Philips
Radio (P.P.R.).

Ved valget til den nye bestyrelse genvalg-
tes B. Henriksen som formand, mens Get-
trup Sørensen nyvalgtes som kasserer i
stedet for P. Brandt.

PH 3606-3-61

;--
I

3 NYE SVENDE

7. januar: Carl Strøh og Steen Andersen. begge
laboratorietfabrikken. radiomekanikere med karak-
tererne .voludført " og "særdeles veludført ' .

3. februar: Vagn l.indhardt, Repax. radiomeka-
niker med karakteren .veludført " .
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