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PC HJÆLP !
-Vi kommer til Jer
Ikke noget med at skulle pakke ledninger og andet sammen.

Vi hjælper og leverer alt i PC og tilbehør:
Computere, Print, Software, Smart-TV, Smartphone, Tablet, netværk, 
medie deling, backup, Cloud løsninger.

Vi rådgiver både private og erhverv. 

Vi leverer alt i hardware og software.

Havnevej 6 · 3100 Hornbæk
Telefon: +45 - 4273 1045 · E-mail: info@nkpdata.dk

Alt dette  

til 250,- pr.

halve time

For 2. gang lægger Told-
kammeret lokaler til en stor 
spiritus messe, hvor der 
bliver mulighed for at smage 
mange forskellige slags rom 
og whisky plus andre former 
for spiritus.

Af Kenn Andersen
Foto: Torben Sørensen

HELSINGØR: Helsingør er for-
længst på vinkortet som den 
førende vinby i landet i Sund-
toldens tid.

Tidligere museumsdirek-
tør Kenno Pedersens sidste 
bog handler netop om den 
periode i Helsingør, hvor vi-
nen fl ød i stride strømme i 
byen, og der er vel grund til 
at antage, at det ikke bare var 
vin, der blev drukket i de små 
hjem i Helsingør og på de 
mange beværtninger i Hel-
singør på Sundtoldens tid.

Der har også været sto-
re mængder spiritus spe-
cielt rom, som skibene havde 
med til Helsingør fra de var-
me lande.

Det er Prøvestenens Vin-
handel ved Claus Nissen, der 
i samarbejde med Juuls Vin-
handel i København står for 
spiritusmessen, der kommer 
til at foregå lørdag den 15. 
marts.

300 forskellige fl asker
 - Det var en stor succes sidste 
år. Jeg regnede med, at der 
højst vil komme 100 menne-
sker, men der kom over det 
dobbelte selv om der var Hel-
singør Messe samtidig. Man 

kan smage på i nærheden 
af 160 forskellige whiskies 
og 65 forskellige rom. Der-
til kommer der andre former 
for spiritus. 

Der skulle være i alt 300 
forskellige fl asker at smage 
på. Jeg gør det for at skabe 
aktivitet i byen og vise, at der 
er drøn på i Helsingør, for-
klarer Claus Nissen. 

Det koster 250 kroner at 
komme ind i Toldkammeret 
lørdag den 15. marts mellem 
klokken 13 og 17, hvor galle-
riet også er inddraget i mes-
sen. I galleriet bliver der ind-
rettet en såkaldt »Kultbar«.

 - I Kultbaren har man 
mulighed for at smage fl ere 
sjældne dråber på en enkelt 
eftermiddag, end hvad der er 
de fl este forundt i løbet af et 
helt liv. Flere af whiskyerne 

er foruden at være temme-
lig dyre også store sjælden-
heder, som ikke kan købes 
mere, for eksempel kan man 
smage nogle af verdens æld-
ste single maltwhisky  for ek-
sempel Mortlach Ping V fra 
1957 og Ardbeg Islay fra 1975, 
fortæller Claus Nissen.

Hvis man køber billet i 
forsalg hos Prøvestenens 
Vinhandel får man et Glen 
Cairn whiskyglas med en 
whisky eller rom som vel-
komst dram, samt fem sma-
gepoletter. Køb af smagsprø-
ver på messen foretages ved 
hjælp af poletter,   der kan 
tilkøbes på festivalen. Der 
er også mulighed for at kø-
be en sandwich, så man og-
så får lidt fast føde i løbet af 
dagen. Der er også billetsalg 
i døren.

 - I Kultbaren kan man 
også møde navne som Glen 
Garioch, Ardbeg, Bunnaha-
bhain og Caol Ila. Jeg skal 
helst have en whisky, der ik-
ke er for røget som Macallan 
for eksempel. Jeg kan også 
godt lide whisky fra de så-
kaldt uafhængige aftappere, 
hvor der er »skæve« årgange, 
fortæller Claus Nissen.

Interessen for rom er 
stærkt stigende, og det bliver 
sværere og sværere at fi nde 
nye rom til smagninger.

I Toldkammeret er der 
blandt andet rom fra fi rma-
et Plantation og fra det lil-
le Mellemamerikanske land 
Belize.

Der er udarbejdet et sma-
gekatalog til rom- og whisky 
messen, der kan fås hos Prø-
vestenens Vinhandel.

Stor spiritus festival 
på vej til Helsingør

Det er Claus Nissen fra Prøvestenens Vinhandel, der i samarbejde med Juuls Vinhandel i København, står for den 2. spiritus festival i Helsingør.

Firmaet Plantation bliver repræsenteret med rom fra forskellige lande i Mellem- og Sydamerika.

Forfatterbesøg i 
Fredensborg Boghandel
Krimiforfatteren Eva Maria Fredensborg, som sidste 
år debuterede med »En gang morder«, der fi k gode an-
meldelser, besøger nu Fredensborg Boghandel i anled-
ning af udgivelsen af sin bog nummer to. 

»Min mund er lukket« hedder krimi nummer to, der 
er en uafhængig fortsættelse på den første, og arrange-
mentet i Fredensborg Boghandel fi nder sted på lørdag 
den 1. marts fra klokken 11 til 13, oplyser boghandler 
Poul Blæsbjerg. Alle interesserede er selvfølgelig vel-
komne til at kigge forbi.

Generalforsamling i HIF's Venner
Foreningen HIF's Venner afholder sin ordinære ge-
neralforsamling mandag den 3. marts klokken 18.30 i 
Toldkammeret på Havnepladsen.

Det er generalforsamling nummer 72 og foreningen 
skal i år vælge ny formand, idet Ove Nielsen efter 13 år 
i bestyrelsen - de 12 år som formand - har valgt at over-
lade formandssædet til yngre kræfter.

Efter generalforsamlingen er der spisning, og tra-
ditionen tro serveres der sildemad og skipperlapskovs 
med diverse tilbehør fra Toldkammerets køkken.

Igen i år har foreningen en foredragsholder under 
kaff en, og det er denne gang sportschef Johnni Chri-
stensen FC Helsingør, som kommer og causerer over 
emnet »Fodbold i FC Helsingør set med sportechefens 
øjne« - herunder optakt og forventninger til den kom-
mende sæson.

Åbent hus i Baghuset
Restaureringen af Baghuset til Stengade 58 er nu fær-
digt, oplyser Ulla og Ove Kyhn, der fl ytter ind i Baghu-
set på søndag.

Om lørdagen er der mulighed for at kigge nærmere 
på Baghuset og få et indtryk af, hvordan tingene har 
udviklet sig. Det er mellem klokken 13 og 15.

Med tiden kommer Stengade 58 til at hedde »Kyhns 
Gæstehus« og der kommer servering.

Limerick
Af Maria Riiser, borgerjournalist

Fru Hvam i Tarm fylder tres
og er med sit ydre tilfreds
Hun siger med smil
»Jeg ældes med stil
ligner en på nioghalvtreds«

Teaterpremiere på Kulturværftet
Teater Graense-loes har gennem den seneste måned 
trodset kulden og produceret en ny ungdomsforestil-
ling i VÆRFTSHAL 14.  

Der er premiere fredag den 28.2 kl. 10.00 på Kultur-
værftets Lille Scene, hvor den vises for de første 5 af 25 
8. klasser. 

Forestillingen vises endvidere mandag dem 3.3 og 
tirsdag den 4.3 kl. 10.00 og 12.00.

To 8. klasser fra Hornbæk Skole har været med til at 
skabe forestillingen i samarbejde med Teatret Graen-
seloes. Forestillingen


