
Nup en tur i tidsmaskinen – ta’ med på TimeWinder i pinsen.  

Oplev mekanik til lands, til vands og i luften den 8. -10. juni 2019 på 
Grønnessegaard Gods ved Hundested.  
 
Traditioner og nye tiltag 

Den røde tråd på TimeWinder nostalgidage er, at der kan opleves 100 års mekanik og teknik – in action, og 

dette krydres på TimeWinder med aktører i tidsrigtig påklædning, musik, dans, to verdenskrige, ungdomsliv 

og meget andet. Det er også en tradition, at der hvert år lanceres et eller flere temaer indenfor 

veterankøretøjerne og 2019 er ingen undtagelse.  

Østblok, koldkrig og to-takt 

I 2019 er det 30 året for murens fald og selvom dette altså skete i 1989 – og derfor er en nyere begivenhed 
ifølge TimeWinders tidsperiode fra 1875 til 1975, så betød det afslutningen på opdelingen af et Europa i øst 
og vest. Øst for jerntæppet havde men naturligvis også biler, men med motorer i en kategori for sig, da de 
allerfleste var konstrueret efter to-takts princippet. To-taktmotoren indgår derfor som et særtema i 
køretøjsudstillingen og TimeWinder opfordrer alle med to-takt under motorhjelmen til at finde vej til 
Halsnæs i pinsen: Wartburg, Trabant, Volga, Barkasse, Moskwich, Jawa og MZ, kom bare an!   
  
For at sætte den rette scene opfører TimeWinder en “mur” - med hovedadgang ved et Chekpoint Charlie. 
Omkring muren vil der være, en amerikansk, en britisk, en fransk og en russisk zone hvor udvalgte køretøjer 
fra disse lande får plads. På militær siden kaldes murens levetid for koldkrigstiden, og netop denne periode 
lægges der vægt på i militærområdet med ‘isenkram’ fra den tid og levende historieformidling.   
  
 

Jubilæer hos Ford og Citroen markeres  
Flere mærkeklubber har meldt deres deltagelse på TimeWinder nostalgidage. Blandt andet vil Danmarks 
tre Citroen klubber lave en fælles markering af 100 året i 2019 for at den første Citroen bil så dagens lys.   
 
Ford Capri har 50-års model jubilæum i år og i den anledning præsenterer Ford Classic Club Danmark en 
særudstilling af de forskellige varianter af denne klassiker.  
 
Ford Danmark har 100-års jubilæum!  
I 1919 oprettede Ford Motor Company et dansk aktieselskab under navnet Ford Danmark. Dette selskab 
startede ret hurtigt med at etablere en mindre samlefabrik i Heimdalsgade i København. Selve agenturet 
for firmaets biler fik man først i 1924. indtil da var det automobilfirmaet F.Bülow, der havde agenturet. Det 
havde Bülow haft siden 1906. Samtidig med at man overtog agenturet åbnede man en ny og moderne 
samlefabrik i Københavns Sydhavn [fungerede indtil 1966] og bygningerne blev først nedrevet for få år 
siden. Efter nedlæggelsen af samlefabrikken fortsætter Ford Danmark som rent grossist selskab med 
import, salg og service af Ford køretøjer gennem et veludviklet forhandlernet. 
 

Derfor håber TimeWinder at se rigtig mange Ford’er igen i pinsen 2019 😊  
  
Hyldest til motorsport  
For netop 100 år siden afholdtes de allerførste motorløb i Danmark på Fanø.  Første Verdenskrig var netop 
slut og automobilmærkerne var inde i en fantastisk udvikling, en del baseret på de landvindinger krigen 
afstedkom indenfor mekanik og teknik. Behovet for at kunne vise fremskridt var stort og dernæst trængte 



folk til at komme på afstand af krigsårene og tog imod enhver chance for at blive underholdt. Desværre 
sluttede Fanø-løbene brat efter en ulykke i 1924 hvor en ung tilskuer blev dræbt af et løbsk bilhjul. Der 
skulle gå mange år før der atter var løb på en strand i Danmark og senest har ivrige vintage 
motorentusiaster med initiativet Rømø Motorfestival, skabt en ny tradition hvor de hedengangne løb på 
Fanø, datidens Hot Rods og heltene fra dengang kan hyldes.   
  
Vintage Hot Rods og MC  
På TimeWinder vil man, som en markering af 100-året for Fanø-løbene og som en hyldest til datidens helte 
samt til nutidens pendant af passionerede motorentusiaster kunne opleve “dørtræk” som vores forfædre 
kørte det. På en dertil anlagt jordbane vil køretøjer op til 1940års model kunne nydes i en uvant bevaret og 
restaureret version - men ikke mindre historisk. Classic hot rods og ombyggede biler fra før 1940 får deres 
eget område på pladsen til at hylde motorsport fra de tidlige tider. Reglerne er enkle og ingen af de 
deltagende køretøjer må anvende tekniske komponenter nyere end 1947. En pæn del af disse Classic Hot 
Rods har en Ford A som basis.  
 
I røg og damp  

Med fokus på 100 års mekanik- og teknikhistorie kommer man ikke uden om dampmaskinens betydning og 

disse prægtige maskiner har da også en helt særlig status på TimeWinder. TimeWinder er det eneste sted i 

Danmark hvor 10-15 forskellige dampmaskiner kan opleves alle i funktion. Her er både dampdrevne biler, 

stationære lokomobiler og dampdrevne traktorer samt en vaskeægte salondamper fra 1915, der sejler 

rundture på Roskilde Fjord. En sådan samling af dampmaskiner findes ikke i driftsklar stand på danske 

hænder, så de deltagende udstillere kommer langvejs fra - både fra Sverige, Norge, Holland, og England.  

Fuld aktivitet i luften  
I TimeWinder Aerodrome kan man opleve vintage fly lette og lande på eventets helt egen lufthavn – eller 
Aerodromen, som TimeWinder har valgt at kalde den efter navnet på Danmarks første lufthavn, der lå på 
kløvermarken i København indtil 1936.  Igen i år regner festivalen med fly besøg fra ind og udland af op 
mod 25 fantastiske flyvende maskiner.  
 

Scenen er sat med oplevelser fra ‘dengang’   
Overalt hvor man færdes på TimeWinder er intentionen at skabe forundring. I Kaffesalonen serverer de 
borgerlige fruer mokka og gærkringle på borde dækket med broderede duge og i service af det fineste 
porcelæn. Alle i teltet lever op til modens lovbrev fra før verden gik af lave og første verdenskrig vendte op 
og ned på alt. Det betyder hatte så store som møllehjul og gulvlange kjoler trukket over snørelivet. Der er 
også her pinsegudstjenesten anno 1914 kan opleves pinsesøndag. I den militærhistoriske lejr kan man gå på 
opdagelse i både den første-, anden- og den kolde verdenskrigs historie. Det sker med præsentation af 
våben, feltudstyr og køretøjer og formidles af private entusiaster – også kaldet ’reenactere’ i korrekte 
uniformer mm. fra tid og fortælling de repræsenterer. TimeWinder har også en markedsplads hvor der kan 
købes vintagetøj og udstyr. Inden aftenen begynder og oplevelsen i tidsmaskinen fortsætter med en tur i de 
nostalgiske tivoliforlystelser og livemusik og dans fra dengang, kan håret blive sat i de helt rigtige krøller i 
Vintage Hair Salon anno f.eks 1944 eller 1970 – eller alt efter hvad årti man ønsker!  
 
Få det hele med – nup en miniferie  
TimeWinder nostalgidage har egen campingplads på eventpladsen med vandtoiletter og varme bade. Det 
koster bare kr. 450,- for en campingvogn. Campingpladsen har åbent fra torsdag den 7. juni kl. 19 og man 
kan blive til tirsdag 11. juni kl. 14. At benytte campingpladsen fordrer billet til TimeWinder nostalgidage. 
Har man det helt rigtige nostalgi camping set-up kan man ligge på nostalgi-campingpladsen, hvor telt eller 
vogn skal være fra før 1976. Dernæst findes hele tre helårscampingpladser i nærområdet og 
overnatningsmuligheder i både Hundested og Frederiksværk. 



 

Fakta:   
TimeWinder – nostalgidage til lands, til vands og i luften  
   
Hvornår:   
Pinsen 8. – 10. juni 2019  
   
Lørdag kl. 10 -23  
Søndag kl. 10-23  
Mandag kl. 10 -16  
   
Hvor: Nordsjælland  
Grønnessegaard Gods  
Amtsvejen 280, 3390 Hundested  
   
Udstillerfordel:   
Chauffør + køretøj fra før 1976: Fri entré til chauffør 
Ved tre dages tilmelding før 16. maj opnås rabat på tilkøb af billetter til familien. 

  
Overnatning:  
Mulighed for camping på træfpladsen.  
(Der tilbydes også ”Nostalgi-camping” for vogne fra før 1976.)   
   
www.timewinder.dk 

 


