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MERE GALVANISK AUTOMATION
Man fastgør emnerne på et metalophæng og
sætter det med håndkraft ned i et galvanisk
bad. Efter nogle minutters forløb tages det
op og sættes efter visit i et renselsesbad ned
i et nyt bad ...
Sådan omtrent har arbejdsgangen i mange
år været i afdeling MVG i Philips Radio AIS,
fortæller værkfører B. Henriksen, der for
nogle måneder siden fortalte "Philiskopet"s
læsere om en ny galvanisk automat, man da
havde fået sat i gang. Men nu er denne ble-
vet suppleret med en anden og større auto-
mat, hvorom B. Henriksen fortæller:
- Arbejdet er herved blevet meget forenklet,
idet medarbejderne nu kun har to opgaver:
Dels at sætte emnerne fast på det omtalte

• • •

"Robotten" i arbejde. "

ophæng og dels - efter processens lB ar-
bejdsgange - at tage dem af ophænget. Det
mellemliggende arbejde klares helt automa-
tisk. Automaten dirigeres af et fotocelle-
styret hulkort, der klarer opgaven ved hjælp
af en robot, som bevæger sig langs en glide-
bane i loftet. Den nye automat galvaniserer
emnerne, kanalvælgerdele, med grund stoffet
cadmium. Denne galvanisering betyder, at
emnerne bliver immune overfor rustdannel-
ser.
- Den nye automat muliggør en hurtigere
proces og dermed en større produktion pr.

Metalhulkortet - "hjernen" bag automatens drift. medarbejder, slutter B. Henriksen.

DET SIDSTE TIARS STØRSTE NYHED på inden-
dørsbelysningens område har man med rette kaldt
det nye Philips-lysstofrør (comlort de luxe, farve
/27), der nu er kommet på markedet herhjemme.
Det lyser med en larve, som ikke er til at skelne
fra glødelampens; og alligevel har det samme
økonomi som de hidtil kendte lysstofrør. Levetiden
er altså 5-10 gange så lang som glødelampens
og lysstyrken 3-4 gange så høj ved samme strøm-
forbrug. Det er denne økonomiske side af sagen,
pigen på fotografiet forsøger at illustrere. Hun
har lige meget lys i venstre og i højre hånd! At
farverne også balancerer, kan vi ikke dokumen-
tere, før .Philrskopet" trykkes i farver. Men De
kan selv erkyndige Dem om det; og det skulle
De gøre, hvis De bruges lysstofrør i hjemmet.
Så vil De pludselig se det hele i et andet lys!

HUL I KONGERÆKKEN
Det er ikke bare universitetsrektor, professor
Mogens Fog, der kan løbe sur i kongeræk-
ken. Det samme hændte forfatteren af artik-
len i sidste nummer af ••Philiskopet" om
f-?R's 25 års jubilæum: Den næstsidste for-
mand, W. Elkjær, blev helt glemt, og hans
regeringstid var lagt til B. Henriksens. Vi
bøjer os - efter de allerbedste forbilleder -
for B. Henriksen. Men Elkjær havde nu også
sine fortrin. Så .Philiskopet" beklager meget,
at han blev glemt. En strøm af indsigelser
viser, at medlemmerne erindrer ham med
stor veneration I

En indbydelse til
SAMARITERKURSUS
Både i den daglige tilværelse på arbejds-
pladsen og i hjemmet, men også i andre
forbindelser har vi brug for at kunne hjælpe
tilskadekomne. Nu indbydes enhver Philips-
medarbejder til et samariterkursus, hvor
man vil kunne opnå de kundskaber, der er
fornødne for at kunne yde denne hjælp.
- Kurset, der tages i forlængelse af arbejds-
tiden, vil andrage 20 aftener hver af to timer,
fortæller afdelingschef, ingeniør H. Krebs,
hovedselskabets personalekontor. Der kræ-
ves ingen særlige forudsætninger, så en-
hver kan deltage. Undervisningen vil blive
forestået af en række veluddannede lærer-
kræfter, og deltagelsen er gratis.
- Hvis man ønsker at deltage i samariter-
kurset, skal man senest onsdag den B. no-
vember henvende sig til fællestillidsmand Sv.
Loft (lokal 672) eller til mig på lokal 22B,
slutter ingeniør Krebs.

TRE DIRIGENTKLOKKER var blandt de mange gaver og hilsner, som den jubilerende personaleforening,
PPR, modtog fra direktionen, fra de øvrige personaleorganisationer og fra enkeltpersoner, ved recep-
tionen torsdag den 19. oktober i Jenagade. Her beundrer direktør S. A. Windelin sammen med PPRs
formand, Erik Hornsleth (tv) nogle af de mange smukke gaver. - På lørdag fester foreningens medlem-
mer på Orchide Terrasse i Rødovre-Centret.
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BEDRIFTVÆRNET ER
ANDET END ALVOR ...
Industrigårdens bedriftværnsleder, fuldmæg-
tig John Petersen, retter endnu en kraftig
opfordring til medarbejderne om at melde sig
til et samfundsnyttigt arbejde, der tillige by-
der på godt kammeratskab
For et par måneder siden udsendte Philips'
Bedriftværn en opfordring til medarbejderne
om at melde sig til et samfundsnyttigt ar-
bejde.
- Nu må man ikke tro, at det hele er alvor,
siger Industrigårdens bedriftværnsleder, fuld-
mægtig John Petersen. Der er mellem BV-
medlemmerne et herligt kammeratskab, som
jeg egentlig synes, andre nye end de tre, der
har meldt sig efter vor første opfordring,
burde have del i. Enhver, der melder sig, vil
komme til at gennemgå et 10 X 2 timers kur-
sus i førstehjælp og elementær brandsluk-
ning. Denne uddannelse kan komme den en-
kelte tilgode i den daglige. tilværelse ·på ar-
bejdspladsen, i den stigende trafik, og ikke
mindst i hjemmet. Efter uddannelsens afslut-
ning skal man som BV-medlem deltage i for-
skellige øvelser efter arbejdstids ophør, ialt
andragende ca. 30 timer pr. år. Deltagerne
i BV-øvelser honoreres efter statens regler
med 5 kr. pr. mødeaften, mens Bedriftværnet
på selskabets regning byder på smørrebrød!

Kun tre har meldt sig
John Petersen peger på, at BV-arbejdet som
sin første og største opgave har at hjælpe
mennesker i nød og siger:
- Jeg er lidt bekymret over, at vi kun har
fået tre nye medlemmer, selvom vi foruden
den skriftlige opfordring har kontaktet man-
ge af medarbejderne personligt.

- Hvordan kommer man i kontakt med
Bedriftværnet?
- Det gør man ved at henvende sig til mig
på lokal 284 eller sætte sig i forbindelse
med sit personalekontor. Her vil man - inden
man melder sig - også kunne få yderligere
oplysninger. Og så vil jeg udtrykke håbet om,
at denne opfordring via "Philiskopet" vil be-
tyde flere BV-medlemmer - til egen og til
fælles gavn I

PENSIONIST
Ekspedient Raimond Damkjær, afdeling KL,
Philips Radio AIS, pensioneres med denne
måneds udgang. Damkjær har været ansat
hos Philips siden juni 1940 og har således
haft sit virke her i godt 27 år. Vi ønsker
ham et langt og lykkeligt otium.

Philips Elappt!rat AIS lancerer også i år en
række nyheder, hvoraf fire præsenteres ne-
denfor:

-~
Som supplement til de allerede kendte tilbehørs-
dele til Philips' mixer-sæt kommer nu en elektrisk
dåseåbner.

Den nye halvprofessionelle hårklipper er bI. a. god
til børneklipning i hjemmet. Også af voksne kan
den anvendes til studsning og kantafretning.

Den nye lady-shaver er så billig - knap 50 kr. -
at den sikkert vil få endnu flere end forhen til at
bruge shavermetoden til fjernelse af generende
hårvækst på ben, i nakken og i armhulerne.

Varmen er jævnt fordelt i Philips' nye sammen-
klappelige tørrehjelm.

FLERE NYHEDER FRA
PHILIPS RADIO Als
Som bebudet i august-nummeret af "Phili-
skopet" præsenteres hermed endnu et par af
de nyheder, der står på sæsonprogrammet
1967/68 fra Philips Radio.A/S:

Den nye sorVhvide TV-serie, "Futura" , består af
fem modeller, der foruden de normale VHF områ-
der dækker hele UHF-båndet. Det betyder, at mod-
tagerne alle er klar til at modtage det kommende
TV-program 2.

En decideret nyhed på det danske marked er Phi-
lips' Hadio-Recorder 673, som er en kombination
af transportabel radio og kassettebåndoptager. Ra-
diomodtageren dækker fire bølgeområder (KB,
MB, LB og FM), mens båndoptagerdelen arbejder
med Compact-Casetter og er konstrueret med let
betjening for øje.



Fra de gode gamle dage: )',

JEG KAN LIDE AT O?Mc;ÅS MENNESKER
Denne måneds bidrag til serien om de
gode gamle dage leveres af afdelingschef
H. Nilssan, der er leder af personale-
kontoret i Philips Radio A/S, og som fo-
reløbig kan se tilbage på 34 år i sel-
skabets tjeneste.

- En af de væsentligste grunde til at jeg er
blevet så mange år hos Philips, og glæder
mig til en portion eridnu, er nok den, at jeg
kan lide at omgås mennesker. Det giver mit
job mig nemlig hver dag anledning til i rigt
mål, siger afdelingschef H. Nilsson, da "Phili-
skopet" beder ham fortælle lidt om sine 34
Philips-år, og især om dem der ligger fjer-
nest.
Afdelingschef Nilsson er opvokset i Hørs-
holm og kom efter en grundig kontor-
uddannelse og vel overstået militærtjeneste
i november 1933 til Philips' fabrik i Jena-
gade.
- Det var ikke let først i 30'erne at få et
fornuftigt job, siger han, og jeg havde da
også søgt flere stillinger, før jeg fik den hos
Philips, hvor forholdene unægteligt den gang
var mindre, end de er i dag. På fabrikskonto-
toret var vi kun 6-7 mennesker, og vi kendte
slet ikke til den specialisering, der findes i
dag.
Med undtagelse af fabrikkens direktør og
fabriksingeniør sad vi alle i samme kontor.
Men det betød rigtignok også, at vi lærte hin-
anden godt at kende. Hverken kontakt eller
indbyrdes kommunikation var noget problem
dengang.

Overtidsbetaling: 1 kr. pr. aften
- Jeg tror slet ikke, de unge forstår, hvor-
dan forholdene var dengang. Der var ikke
andet, der begrænsede arbejdstiden, end
den helt ufravigelige regel, at vi skulle møde
kl. 8.30 om morgenen. Nogen tilsvarende
fast grænse i den anden ende af arbejds-
dagen eksisterede ikke; og den eneste beta-
ling, vi fik for, hvad man i nutidens sprog-
brug kalder overtid, var 1 kr. pr. aften. Den
brugte vi som regel under besøg på et nær-
liggende middagskøkken, hvor man for kro-
nen kunne få et varmt måltid mad. Ønskede
man kaffe efter maden - så var det helt for
egen regning. Men tiden stod ikke stille; re-
formerne begyndte så småt et par år efter,
at jeg var kommet til Philips. En ung, kvin-
delig medarbejder bad en lørdag om lov til
at gå kl. 16 - og fik det. Herefter kunne vi
andre få iov til det samme - hvis vi havde
vægtige grunde. Samtidig steg overtidsbeta-
lingen til 2 kr. og 50' øre, hvilket var et stort
fremskridt. En del af medarbejderne be-
gyndte nu også at tage maden med hjemme-
fra. Så var der 2,50 kroner tilovers, f. eks.
til chokolade til "Lillemor", der ofte, i disse
for Philips' fabrik så ekspansive år, sad
hjemme alene med børnene.
Personaleanliggender var i de tider ikke no-
get stort område, men fra 1935 mente fa-
briksledelsen, at en medarbejder skulle tage
sig af disse opgaver, og de blev pålagt mig.
Ved siden af skulle jeg dog fortsat hjælpe
kollegerne med udskrivning af regninger,
fakturering, regnskabsføring og andet fore-
faldende arbejde. Efterhånden voksede irnid-

- Jeg forstår ikke den megen tale om fritidspro-
blemer, siger afdelingschef H. Nilsson.

lertid arbejdet med personaleanliggender så
meget, at det blev mit eneste arbejdsfelt.
Medvirkende hertil var også indførelsen af
de sociale ordninger, feriepenge, syge løn,
hjælpekasse etc.

Fra 100 til 740 medarbejdere
Men også medarbejderstaben voksede kraf-
tigt. I 1933 beskæftigede man på fabrikken
i Jenagade omkring 100 timelønnede med-
arbejdere. Kun et par år efter var tallet nået
op på 250. Den foreløbige kulmination på
dette område nåede man i august 1961, da
der var ansat 740 timelønnede medarbejdere.
- Personalekontoret, inel. lønningsboghol-
deriet, her hos Philips Radio A/S, beskæfti-
ger da nu også syv medarbejdere, siger af-
delingschef H. Nilsson, der foruden lønnings-
regnskabet for alle timelønnede medarbejde-
re også forestår administrationen af de
nævnte sociale ordninger, antagelse af per-
sonale til produktionen o.s.v. - Der er med
andre ord nok at se til, selvom vi i dag
råder over helt andre moderne hjælpemid-
ler, end da jeg startede med personale-
administrations-arbejde for over 30 år siden.

Fritiden - intet problem
Ved siden af sit daglige virke i Philips Radio
A/S har Nilsson deltaget aktivt i forskelligt
foreningsarbejde, bI. a. som personalefor-
eningsformand. På spørgsmålet om han har
en egentlig hobby, svarer han klart nej I
- Men det betyder nu ikke, at jeg nogen
sinde har haft svært ved at finde anvendelse
for fritiden, tilføjer han. Jeg forstår slet ikke,
at mennesker kan tale om fritidsproblemer.
Der er da så mange forskellige muligheder
i vore dage, foreningsliv, sport, kurser og
meget andet.
Nu har .Phlltskopet?s samtale med afdelings-
chef Nilsson varet godt en timestid, og køen
af "audienssøgende" udenfor hans dør er

voksende. Han slutter så samtalen med at
sige:
- Jeg synes, jeg har haft nogle gode år hos
Philips, med mange interessante opgaver, og
jeg venter mig mange år endnu. Efterhån-
den er den store aktivitet med hensyn til
foreningsliv, kurser og den slags udenfor
arbejdstiden dog lagt på hylden. Nu føler jeg,
at fritiden bør bruges sammen med familien,
ofte i vort sommerhus. Sommerhuset er nem-
lig en udmærket mulighed for at få den mo-
tion og friske luft, som mindst af alle vi
kontormennesker kan være foruden.

SLOGAN-KONKURRENCEN
Som bedste slogan har dommerkomiteen nu
udpeget "PHILIPS - en strøm af glæder"

Så har dommerkomiteen udpeget det bedste
af de indsendte bidrag til slogan-konkurren-
cen (efter at det oprindelige vinder-slogan
måtte kasseres, fordi det allerede havde
været anvendt af andre).
Det bidrag, man samledes om, lyder: "PHI-
LIPS - en strøm af glæder."
Det blev enstemmigt udpeget som det bed-
ste af dem, der opfyldte konditionerne, men
der var tilsvarende enighed om, at man ikke
ville indstille det til anvendelse som fælles
slogan for samtlige Philips-produkter. Den
præmie, der tilfalder indsenderen, bliver alt-
så trøstpræmien på 1000 kr.
Som bebudet i sidste nummer af "Philisko-
pet", vil man endvidere g'øre den endelige
præmiering betinget af, at der ikke fra "Phi-
liskopet"s læsere inden torsdag den 9. no-
vember er fremkommet oplysning,er, som
godtgør, at andre tidligere har anvendt "en
strøm af glæder" som reklame-slogan.
Først når denne indsigelsesfrist er udløbet,
vil indsenderen - såfremt der ingen indsigel-
ser er fremkommet - modtage præmien.

NY REDAKTØR: H. Bjerno, der den 1. novem-
ber tiltræder som pressesekretær i Informa-
tionsafdelingen, afløser samtidig Flernrnlnq
Jacobsen som medredaktør af .Phtllskopet".
Flemming Jacobsen fratræder dog først med
udgangen af november sin stilling i Informa-
tionsafdelingen; og i november vil de begge
være at træffe på lokal 370 for alle, der øn-
sker at give oplysninger eller levere bidrag
til .Phlllskopet",
H. Bjerno, som i en årrække har haft sin
gerning i Repax A/S, vil allerede være kendt
af mange af bladets læsere. Men de, der
ikke tidligere har mødt ham, vil kunne gen-
kende den nye redaktør efter ovenstående fo-
tografi. Han håber på livlig kontakt med bla-
dets store læserkreds.
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ÅRETS SIDSTE
JUBILAR

Arets sidste 25 års-jubilar indenfor Philips i
Danmark, specialarbejder Rich. Philipsen,
blev ved receptionen fredag den 6. oktober
på Fjernsynsfabrikken i Hvidovre, genstand
for megen hyldest.
- På din store dag vil jeg gerne ønske til
lykke, sagde fællestillidsmand Frede Johan-
sen i sin tale for jubilaren, og håbe, du må
få mange gode år endnu. Taleren sluttede
med at overrække fællesklubbens gave, et
smukt sølvbestik samt en stor buket blom-
ster.

Underdirektør C. Herman (tv) lykønsker den jubi-
lerende Rich. Philipsen.

Jubilaren glæder sig sammen med fru Else Hem-
mingsen over en af de mange blomsterbuketter,
han modtog i dagens anledning.

Den jubilerende specialarbejder modtog i da-
gens anledning mange opmærksomheder.
BI. a. modtog han fra virksomhedens funk-
tionærer en Philishave 3, mens maskinsned-
kerne gratulerede med et gavekort. Fra sin
klub modtog Philipsen en flaske snaps samt
endnu en buket blomster, mens kasserer
Walther Thomassen fra Trælagerarbejdernes
Fagforening sagde til lykke med en flaske
vin og en sammenplantning.

Tak
Jeg er helt overvældet over de mange blom-
ster, gaver og hilsener, jeg modtog på min
jubilæumsdag. Jeg beder alle, der sådan
glædede mig, modtage min hjerteligste tak.

Rich. Philipsen

DØDSFALD
Røntgenteknikker Arnold Nielsen, Dansk
Røntgen-Teknik A/S, er død efter længere
tids sygdom, 50' år gammel. Arnold Nielsen
var ansat i DRT de sidste par år, men havde
forud i otte år virket i Philips Radio AIS. Beg-
ge steder var han kendt for sit gode humør,
og han vil blive savnet som den afholdte
kollega, han var. Medfølelsen ved hans bort-
gang samler sig om hans hustru og børn.

Fodbold:
FARVEL TIL 2. DIVISION
Efter at sommerens KFIU-turnering i fodbold
nu er endt, må Philips' fodboldspillere melde
om et meget trist resultat: Man må fra næ-
ste sæson sige farvel til 2. division efter
kun et års "gæsteoptræden".
I sommerens turnering blev Philips nr. 9 med
8 points efter 15 kampe, mens nr. l, BB,
efter sine 16 kampe opnåede 24 points.
- Jeg må erkende, at resultatet ikke er alt
for godt, siger fodboldafdelingens leder, P.
Laudrup. Det skyldes mange faktorer, men
jeg skal ikke nægte, at jeg er skuffet. For-
uden Philips må også Mærsk sige farvel til
2. division.

Skydning:
PHILIPS-PLACERINGER
Dysten om skytternes C & G-statuette blev i år
vundet af B&W med 2140' points, mens Phi-
lips med 1976 points blev nr. 7.
I KFIU-mesterskaberne 1967 opnåede Philips-
skytten, Anders Egholm, en andenplads i
klasse II-III med 40'0' points, mens vinderen,
A. Riis Christensen, Telefonen, opnåede 40'5
points.
I mesterskabets individuelle klasse fik sam-
me skytter samme placering med henholds-
vis 267 og .270 points.

Tennis:
PHILIPS VANDT A-RÆKKEN
KFIU - og dermed Philips - har nu afsluttet
tennissæsonen 1967. Den eneste række,
hvor Philips' tennisspillere har placeret sig,
er A-rækken. Men der har man da også gjort
det så sikkert, som ved at vinde rækken. Det
skete med 13 points, mens nr. 2, Tuborg,
opnåede 11 points, og trediepladsens vinder,
AUB, fik 9 points.

Kurt Krogh Andersen - ny bowling leder.

NY BOWLINGLEDER
På bowlingafdelingens medlemsmøde i sep-
tember meddelte afdelingens første leder,
E. V. Nielsen ("Manco-Nielsen"), at han
ønskede at fratræde dette hverv. Til efter-
følger valgtes Kurt Krogh Andersen.
Forinden havde E. V. Nielsen aflagt beret-
ning over afdelingens første arbejdsår, hvor-
af det fremgik, at man havde deltaget i man-
ge eksterne turneringer og der opnået smuk-
ke' resultater. Desuden kunne afdelingens
leder fortælle, at økonomien var god og gav
et udmærket grundlag for deltagelse i de
turneringer, bI. a. indenfor FKBU, som afde-
lingen var tilmeldt.
Bowlingafdelingen fik iøvrigt et næsten helt
nyt spilleudvalg, bestående af: Frk. Mette
Kyhl, fru Else Hansen, Kai Tølbøll Sørensen

og den afgåede afdelingsleder, E. V. Nielsen.
Henvendelser om bowlingafdelingen skal
fremover ske ti I den nye leder, Kurt Krogh
Andersen, der træffes på lokal 70'1.

Nye Philips-bridgespillere (fra venstre): Fru Anne
Margr. Jeppesen, fru A. Haxholm (med ryggen til),
læreren Ib Lundby (stående), Svend Førsterling og
E. Helmer Nielsen.

FLERE SPILLER
PHILIPS-BRIDGE
Da Philips' Bridgeafdeling i september star-
tede sin vintersæson, kunne afdelingslede-
ren, fru G. Rummelhof!, byde velkommen ikke
kun til afdelingens "veteraner" fra i fjor,
men også til ikke mindre end 16 nye spil-
lere.
- Det er, sagde fru Rummelhof!, første gang,
vor lærer Ib Lundby, får så mange nye elever.
De nye spillere bliver undervist efter "Goren-
systemet" , og vi håber, de falder godt til
både i afdelingen og i bridgespillet.
Inden starten af vintersæsonen havde bridge-
afdelingen sluttet den sommerturnering, man
snart traditionelt afholder i samarbejde med
KFIU. Den blev vundet af Nesa-parret, fru
R. Petersen og Knud Petersen med 828
points, mens BBP-parret, J. Mogensen-Alf
Jacobsen, blev nr. 2 med 824 points. De
bedste Philips-par blev fru G. Rummelhof!-
E. Othmar, der med 787 points blev nr.1D,
og Sv. Blankholm-B. Frandsen, som med
780 points besatte turneringens 12. plads,
mens frk. B. Nyberg-Leif Egeskjold med 755
points kom på 19'.-pladsen.

Skak
LIVLIG AKTIVITET
Nu i efteråret ligger idrætsforeningens skak-
afdeling bestemt ikke på den lade side, tvært-
imod er der tale om en rekordagtig aktivitet
indenfor afdelingen.
Sidst i september vandt man en såkaldt
"Tybjerg-turnering" med en score på 83,
mens nr. 2 og 3, MIF og Auto-Fog, måtte
nøjes med henholdsvis 33 og 12. Hertil kom-
mer, at afdelingen deltager i KFIU's hold-
turnering, der vil løbe vinteren igennem.
- Vi deltager heri med to hold mod kun et I

fjo r, fortæller skak-afdelingslederen, E.
Hauerberg. Foruden i mesterrækken delta-
ger et Phlllps-hold i A-rækken.
Fredag den 6. oktober startede turneringen
om Philips-mesterskabet i skak, og den løber
med 12 deltagere indtil en gang i marts.
Spillerne mødes hveranden fredag kl. 19.0'0 i
mødelokale C i Jenagade, og nye medlem-
mer er velkomne disse aftener - som gæster
eller som spillere udenfor turneringen.
- Men jeg vil gerne udtrykke et håb, siger
skakafdelingens leder: Blot dog de spillere,
der deltager i den interne korrespondance-
turnering, vil prøve at blive færdige inden
dette års udgang I Så har turneringen varet
et år ...

PHILIPS TRYK


