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Møde om plastforurening
PLAST: DN Halsnæs
sætter fokus på voksende problem.

Andrew Br4own med et af de glasskibe, der er blevet en stor passion for ham.

Foto: Allan Nørregaard

To runde dage for glaskunstner
HURRA: En visionær
arbejdshest fylder
50 og samtidig bliver Glassmedjen 10
år.
HUNDESTED: Glaskunstner
Andrew Brown fylder 50 år
2. påskedag. Samme dag kan
han og ægtefællen Nanna
Backhaus Brown fejre 10 års
jubilæum med glasgalleri
og værksted på Hundested
Havn.
Andrew Brown er mere
end glaskunstner med et
stort galleri helt ude på kajkanten. På havnen anerkendes Andrew for mod, visioner og for at have lagt stor
energi i udvikling af havn og
lokalområde.
For 10 år siden åbnede
Nanna og Andrew Backhaus Brown Glassmedjen
på Hundested Havn - og Andrew fyldte 40 samme dag.
Det kunstneriske par kom
fra Glassmedjen i Kregme
med et ønske om at flytte
deres virke ud til vandet for
daglig inspiration. Nannas
far, arkitekt Per Backhaus,
havde tegnet en stor flot
bygning, og parret fandt
den perfekte beliggenhed
ved den nedlagte bedding på
Hundested Havn.

Varslet ny tid

- Her finder vi første bevis
på Nanna og Andrews vilje
og gennemslagskraft. Den
gamle bedding var omgærdet af mange følelser og megen historik, selv om den

ikke havde været i brug i
over 30 år. At få overbevist
først en havnebestyrelse og
derefter et byråd om et byggeri af den størrelse på den
placering splittede vandene.
Igennem gik det alligevel og jeg tror selv de mest stædige modstandere med tiden
har overgivet sig. Opførelsen af Glassmedjen indvarslede begyndelsen på en ny
tid her på havnen, fortæller
havnefoged Søren Brink
Den nye tid på havnen har
medført et boom i antallet
af besøgende på havnen,
og Glassmedjen har nu omkring 80.000 besøgende om
året i det 600 kvm. store galleri og værksted, hvor et internationalt hold af glaspustere og -slibere forarbejder
omkring fem tons glas årligt. Der mange besøgende i
galleriet suppleres af, at produkterne sælges i gallerier
og på udstillinger i Europa
og USA.

Vikingeskibene

Et stort trækplaster er vikingeskibene i glas og træ,
der laves i samarbejde med
naboværkstedet Egeværk.
- Andrew er en utrolig vellidt mand med en million
ideer, og hans hjerte banker
for iværksætterne her på
havnen. Han har en social,
samarbejdende tilgang til
alt, hvad han gør, og han er
en god igangsætter, siger
Mette Bentzen fra Egeværk
Havnens nye iværksætterhus Propellen, der åbner
i foråret er et projekt, Andrew Brown fandt på.
Andrew har involveret sig

i udviklingen af Hundested
Erhverv og har været initiativtager og drivkraft i en
række projekter omkring
havnen.
Den store evne til samarbejde og de mange ideer
fremhæves af flere. Thomas
Ingversen, der var med til at
starte Hundested Erhverv
sammen med Andrew for år
tilbage, kalder Andrew »en
visionær arbejdshest«, og
fremhæver Andrews ufravigelige insisteren på kvalitet
som en rød tråd i hans virke.
At den høje kvalitetssans
også breder sig ud i de fysiske omgivelser, bekræfter
Søren Brink:
- Glassmedjen er så flot en
bygning, og der er fysisk og
mentalt højt til loftet inde i
værkstedet. Nanna og Andrews ambitioner og æstetiske sans har smittet af på
omgivelserne - vi anlagde
en pænere parkeringsplads
og bredere havnebroer, end
vi måske ellers ville have
gjort. Da vi opførte den
bygning, som Egeværk og
Hundested Havn bor i, kom
den også til at harmonere
med Glassmedjen, og på den
måde har de gode valg bredt
sig ud i den del af havnen.
Lovordene er mange, - et
lille dryp malurt i bægeret
kommer fra Nanna, der med
egne ord:
- Har blæst enormt meget
glas, mens Andrew har suset rundt på havnen, netværket og arrangeret folkedans og alt muligt andet.
Men nu er Andrew så grebet
af Glasskibene, at han fokuserer mere på udvikling af

vores glasvirke end på havnen, og jeg kan træde et lille
skridt tilbage. Det nyder jeg
faktisk.
Både Søren Brink og Thomas Ingversen fremhæver
også Nanna, hvis stoiske
indstilling har muliggjort
Andrews mange projekter og store netværk. Og så
nævner begge herrer med
et glimt i øjet, at ingen kan
forstå, hvad engelskfødte
Andrew Brown siger efter
en genstand eller to...

FREDERIKSVÆRK:
Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs arrangerer
mandag 16. april et fyraftens-event i Gjethuset i Frederiksværk med fokus på
det stadig stigende problem
med plastforurening. Målet
for mødet er øget indsigt og
større forståelse for problematikkerne om plastforurening og kendskab til, hvad
der lokalt kan gøres for at
nedbringe anvendelsen af
plastik.
Arrangementet varer to
timer kl.17.00-19.00 og byder
på oplæg fra miljøorganisationer, stande der viser
plastfri produkter og opsamling på eventet.
Blandt aftenens deltagere
er natur- og miljøforeninger, der bidrager med korte
filmindslag og/eller oplæg
om konsekvenserne af plastforureningen, lokale forretningsdrivende, veletablerede forhandlere, der præsenterer alternativer til anvendelse af plast i husholdning,

madlavning,
opbevaring,
indkøb, emballage, til personlig pleje, legetøj, kontorartikler, samt kommunalpolitikere, institutionsledere
og almindelige borgere.
- Vores håb med denne aften er at tage de første vigtige skridt hen mod at skabe
et solidt, varigt samarbejde
mellem på den ene side forretnings- og foreningslivet
i Halsnæs og på den anden
side forretningsdrivende og
erhvervsfolk med erfaring i
bæredygtige løsninger, således at Halsnæs Kommune
kan være et fyrtårn inden
for grøn levevis. Kommunen
har en helt unik naturrigdom, som må og skal bevares, og vi vil med en event
som denne blive endnu mere
attraktive for nye virksomheder og ressourcestærke
børnefamilier, siger arrangørerne Gitte Johansen og
Birgitte Benzon Bang fra
DN Halsnæs.
Tilmeldng skal ske senest
1. april på mail til Gitte Johansen, mail gitte-sj@youmail.dk mobil 21805094.

Til skoleskak
FREDERIKSVÆRK: Da Landsfinalen i Skolernes Skakdag 2018
blev afviklet var 18 elever fra Frederiksværk Skole, Enghaven, med. De kæmpede om flotte pokaler og var med til årets
festlige afslutning på Skolernes Skakdag.
16 af eleverne skulle dyste mod elever fra andre skoler fra
hele Danmark. To af eleverne deltog som Playmastere - særlige hjælpere undervejs i turneringen. De blev uddannet til
playmastere i januar, da Frederiksværk Skole, Enghaven,
var vært for Dansk Skoleskaks playmasteruddannelse.
Playmasterne vejledte spillerne, holdt styr på point og på
hvem der skulle spille mod hvem.

60 års fødselsdag
I anledning af at områderedaktør
Niels Jørgen Larsen fylder
60 år indbydes til reception
Onsdag den 4. april kl. 14.00 – 16.00
i Vejby Idrætsforening, Sportsvej 4, Vejby
Med venlig hilsen

