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Dødsfald 
 
Gerda Frederiksen Nortoft 
 
Æret være hendes minde 
 
 
Velkommen til nye medlemmer 
Nina Kielland Jensen 
 
Keld Leth Michaelsens erindringer. Det næste afsnit kommer her.  

 

Vi blev pænt modtaget og vist rundt i noget af huset, som viste sig atvære kæmpe 

stort. Allerede fra den første dag følte jeg mig godt tilpaspå stedet, som skulle vise sig 

at være en rigtig god læreplads og arbejdsplads i flere år. 

 

Verdensfirmaet Philips havde hjemsted i Eindhoven i Holland og afdelingen i 

Danmark, Philips Industri og Handels A/S, havde flere "datterselskaber" f.eks. Philips 

Radio, Philips Lampe, Philips Neon og Miniwatt. Flere af disse datterselskaber havde 

filialer i bl.a. Århus og Odense. Der var ialt ca. 2000 ansatte i hele den danske 

afdeling. 

 

Selve hovedkontoret og datterselskabet Philips Lampe havde til huse i det store 

ejendomskompleks som lå ud til Prags Boulevard, Strandlodsvej og Holmbladsgade. 

Bygningen var fire eller fem etagerhøj og fra de øverste etager var der fri udsigt ud 

over Øresund, Kløvermarken og "pyrolyseværket" med den evige flamme samt ind 

overKøbenhavns tårne, spir og tage. 

 

Direktionen under ledelse af direktør S.A. Windelin så vi aldrig noget til - de havde 

kontorer helt øverst oppe ud mod Prags Boulevard – og de var nærmest som i en 

verden for sig selv. De kom aldrig rundt og hilste på og hvis det endelig hændte at 

een af dem helt undtagelsesvist pludselig dukkede op et eller andet sted gik det hele 

nærmest i stå. De blev betragtet som nogle guder - eller profeter – i hvis nærhed man 

næsten ikke turde trække vejret. De havde deres egne "private" garager til deres store 

biler nede i selve baggården, hvor een eller flere garagemestre stort set ikke lavede 

andet end at vaske og polere bilerne. 
Mere følger……….                                                                                                            Vend 



 

 

Philips-Butikken  har fået hjemmeside www.philips-butikken.dk 
 

 
 
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. 
 
 

 

 

Resérver dagene til arrangementer i 2012. 
 
18. september til Nordisk film med frokost i Bjælkehuset 
23. november til Fremad Amagers lokale med banko og flæskesteg 
 
 
 
Deadline for indlæg primo august 2012 til undertegnede. 

 
Næste PVK nyt bliver udsendt medio august pr. mail/post. 

 
Käthe Sørensen kathe.soerensen@youmail.dk 
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