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Udmeldelse 
Poul Lauritsen, Odense 
 
 
Philips-butikken 
 
Altid gode  tilbud  
 
 
Nyt fra Philips 
 
“My Reading Light” er Philips’ nyeste sustainability-udspil: Det er en LED-lampe, som er udviklet 

til uddannelsessektoren i Afrika, og den vil gøre det muligt for skolebørn at læse lektier efter 

mørkets frembrud.  

 

I dag lever skønsmæssigt 500 millioner afrikanere uden elektricitet. For dem betyder nattemørket – 

som kommer tidligt – at der enten er mørkt eller flakkende lys fra stearinlys eller petroleumslamper. 

Der er mange ulemper ved petroleum; både for helbredet, der er brandrisikoen, petroleum er dyrt og 

lysudbyttet er lavt. Så alt i alt gør det læsning stort set umuligt. 

 

Resultatet er, at livet i mange del af Afrika går i stå, når solen går ned – derfor kan lamper ladet op 

via solen virkelig gøre en forskel. 

 

“My Reading Light” vejer næsten ikke noget, lampen kan holdes i hånden eller placeres over 

bogens sider, så brugeren kan læse eller skrive. Styrken kan indstilles og det indbyggede, 

genopladelige batteri kan, afhængig af lysstyrken, give mellem 3½ og 9 timers lys. 

       
    
 
 
                                                                                                                                   Vend 



    

Krøniken og Philips 
DR genudsender netop nu Krøniken om dansk tv's barndom – og det er en historie, Philips i høj 

grad medvirkede i.  

 

Da Statsradiofonien i 1949 startede de første tv-forsøg var kameraer og andet udstyr i studiet fra 

Philips, og DR sendte forlods en medarbejder 3 uger til Eindhoven, hvor han lærte at lave fjernsyn! 

 

I 1950 fejrede Statsradiofonien radioens 25 års jubilæum med en populær udstilling i forum, hvor 

der blev vist 39 tv-udsendelser, og 2. oktober 1951 var Statsradiofonien klar til at sende fast: Én 

time 3 gange om ugen til de 400 hjem med fjernsyn i København. 

 

I 1952 kom prøvebilledet på, så de danske tv-fabrikker og butikkerne kunne indstille fjernsynene, 

og 15. marts 1952 begyndte Philips produktionen af tv i Jenagade på Amager, hvor 10 

medarbejdere på en dag tilsammen producerede 3 fjernsyn.  

 

I 1956 kom der daglige tv-udsendelser og i 1959 skiftede Statsradiofonien navn til Danmark Radio. 

 

Til optagelserne af Krøniken lånte DR gamle radioer, radiorør etc. fra Radiohistorisk Forening i 

Ringsted – og du vil derfor i flere afsnit se blandt andet en reol med radiorør. 

 

DR har lavet en speciel hjemmeside om Krøniken: 

http://www.dr.dk/kroniken/kroeniken/forside/  

    

                                                                                                                                                                    
 
 
Reservér allerede nu datoerne for arrangementerne i 2009 
 

Forårstur   22. april til DR byen 
Sommertur  16. juni til Willumsens Museum 
Efterårstur  16. september til Cisternerne  
Bankospil  20. november,  Sundbyvestervej 60 
                                                   og som noget nyt, middag efter bankospil 
 
 

 

 

Redaktionelt 
 

Næste PVK nyt bliver udsendt  medio maj 2009. 
 
Har du noget, som du gerne vil delagtiggøre andre i, f.eks. sælge, købe eller noget 
du søger, så kontakt Käthe Sørensen, e-mail: kaol@soerensen.tdcadsl.dk,  
mobil 2086 6153 eller pr. brev til adressen Amagerbrogade 53, 4 th. 
2300 København S. 

 
Dit indlæg vil så komme med i næste PVK nyt. 
Deadline for indlæg 9. maj 2009. 

http://www.dr.dk/kroniken/kroeniken/forside/

