
Sådan finder du Ringsted Radiomuseum

Sct. Hansgade 34 · 4100 Ringsted · www.radiomuseum.dk · Telefon 57 61 57 00

Åbningstider

31. marts 2016 – 1. oktober 2016
Tirsdag, onsdag, torsdag og søndag 
11 - 16 – Men derudover åbner vi efter 
aftale alle ugedage, indtil 30 november.

Du finder nemt radiomuseet,
– vi ligger lige ved siden af byens 
gamle vandtårn så du kan se os 
fra hele byen. Du kan parkere
lige ved museet.

Entre
Pris: 50 kr. pr. person 
inkl. kaffe/the og kage.
Børn under 14 er gratis iflg. med voksen.

En guidet rundvisning koster 250 kr. 
(max. 8 personer) og forudbestilles 

på 57 61 57 00 og 57 64 33 85

Vi udstiller 160 udvalgte modeller

Vi udstiller 40 udvalgte modeller
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Lauritz Knudsen: 

Dansk radioleverandør

10-året fra 1926 til 1936

Bang & Olufsen:  
Danmarks Internationale Ikon

90 år i glimt, 1925 til 2015



Museet har en unik samling af radio, fono-
grafer, TV, grammofoner og båndoptagere 
fra de sidste 100 år, bl.a. et unikt AV-cen-
ter, model 1953 fra Amalienborg.

Samtlige TV-effekter til Krøniken serien  
på DR TV er udlånt fra Radiomuseet.

Effekterne er samlet af Radiohistorisk  
Forening Ringsted igennem de sidste 50 år.

Senest er mange apparater udlånt til  
danske film og serier som: Badehotellet, 
Flammen & Citronen, Hvidstengruppen, 
samt Spies & Glistrup. 

RFR har været konsulenter på 
“Bella-fabrikken” og leveret mere 
end 600 istandsatte apparater til 
DR’s TV-serie KRØNIKEN. 
Foreningens medlemmer har brugt mere 
end 6.000 timer på den store opgave.

Velkommen til
Ringsted Radiomuseum

Centerudstillingen viser farveTV fra 1967, 
AV-center 1953, “trillebøren” fra 1952 samt
den allerførste TV model fra 1950 / Forum.

Vores cafe har en original Jensen jukebox fra 1956. Sigurds Radio værksted fra Sorø,1940. Europas første clockradio fra 1942.

Radio under 2. verdenskrig. Vi fortæller om 
B&O’s store betydning under frihedskampen.


