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Velkommen til nyt medlem 
 
Søren Bo 
 
Keld Leth Michaelsens erindringer.    Sidste afsnit:  

 

Jeg kom til at sidde på et stort kontor sammen med Favrskov, Robert, Kurt og Kyhn 

samt A. Prip lige inde ved siden af. Alle tiders samarbejde og sammenhold. Meget 

behagelige kolleger og kun lidt godmodigt mobberi som ved en enkelt lejlighed gik 

ud over Kurt. Kurt havde fået en paraply som han var meget stolt af. Den kunne ved 

et tryk på en knap folde sig selv ud, og det demonstrerede han ofte medens han holdt 

paraplyen op i strakt arm. En dag havde Favrskov og 

Kyhn i smug tømt diverse hulapparater ned i Kurts paraply, og næste gang Kurt 

skulle bruge sin paraply - det skete på fortovet lige uden for firmaet netop som alle 

havde fået fri - stod han pludselig i sit eget lille snevejr til stor moro for alle 

omkringstående. Han kunne heldigvis selv se det komiske i situationen. 

 

Fra salgsafdelingen blev jeg flyttet til en lille afdeling - planlægning og analyse - 

stadig i Philips Lampe A/S, hvor jeg kom til at arbejde sammen med kollegaerne 

Jørgen Jensen og Vagn E. Det var nok ca. på det tidspunkt hvor jeg blev udlært 

handels- og kontorassistent. Arbejdet i afdelingen var ikke særligt spændende og kom 

da heller ikke til at vare i længere tid. 

 

Jeg havde på et tidspunkt været på session og blev pr. 1.9.1968 indkaldt til aftjening 

af værnepligten. Philips ville gerne at jeg fortsatte hos dem efter militærtjenesten, og 

derfor fik jeg "kvart løn" fra firmaet medens jeg var soldat.  

 

Jeg vendte da også tilbage til Philips efter 18 måneder ved militæret, men jeg havde 

fået smag for friluftslivet og mange forskellige mennesker omkring mig hver eneste 

dag, og især i løbet af sommeren 1970 blev jeg klar over at der skulle ske noget 

andet. 

 

Efter at Ruth og jeg havde snakket grundigt om tingene begyndte jeg på 

optagelsesprøverne til Statens Politiskole på Artillerivej på Islands Brygge, og saft 

susende om ikke det lykkedes at krybe gennem nåleøjet: en dag fik jeg brev om at jeg 

kunne begynde på politiskolen i januar 1972. 

 



Især Per B.blev temmelig utilfreds med min beslutning om at forlade firmaet, men jeg 

havde jo ikke lovet nogen at blive på Philips til tid og evighed. Det var en god 

læreplads og arbejdsplads, og jeg lærte mange gode ting til nytte for min fremtid. 

 

Sidste arbejdsdag på Philips blev fredag den 14.1.1972. Om aftenen var Ruth og jeg i 

Det Kgl. Teater, hvor forestillingen efter ca. 1 time blev afbrudt af direktøren som fra 

scenen bekendtgjorde at Kong Frederik IX netop var død. Der blev straks en meget 

trykket stemning i hele teatret, og vi forlod stedet med tårer i øjnene. 

 

Tre dage efter - mandag den 17.1.1972 - mødte jeg sammen med lidt over hundrede 

andre forventningsfulde unge mænd til en helt anderledes og spændende tilværelse på 

Politigården i København. Mere herom i afsnittet "Dansk Politi". 

 

Skrevet af Keld Leth Michaelsen, feruar 2008. 

 

Optagelse af nye medlemmer 
 
Ud over de normale regler er stillet i bero indtil generalforsamlingen i 2014. 
 

Philips-Butikken 
  

Husk hvis du skal have et af de gode tilbud i butikken skal det bestilles og 
betales på nettet.  
 
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.                           
 
Næste PVK nyt bliver udsendt i januar 2014 pr. mail/post. 
Deadline for indlæg primo januar 2014 til undertegnede. 
 
Har du en god historie fra tiden på Philips, en sjov vittighed, eller en anden 
god historie, så skriv det til mig, og jeg sætter det ind i PVK nyt. 
Käthe Sørensen, Amagerbrogade 53, 4 th, 2300 København S. tlf. 20866153 
 


