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Glaskunstner fylder 50
Nanna Backhaus fra Glassmedjen har rundet de 50 år
FØDSELAR Nogle gange falder
æblet rigtig tæt på stammen,
og som barn af arkitekt Per
Backhaus og stoftrykker Hanne Backhaus stod det nærmest
skrevet i kortene, at Nanna
Backhaus skulle blive til noget
kreativt.
Trangen til at skabe og forme var der allerede i skoletiden, så erhvervspraktikken
blev tilbragt på keramiske
værksteder. Hanne Backhaus
har i mange år været medejer
af forretningen Blå Form i det
indre København - og det er
svært at sige navnet Nanna
Backhaus uden at tænke på
de markante form og stærke
farver, der har præget hendes
glaskunst gennem alle årene.
Efter skoletiden var det
naturligt at udvikle skabertrangen, og Arresø Glaspusteri blev
første station i en lang karriere
indenfor glaskunst. På det tidspunkt var der ikke en regulær
glaspusteruddannelse, så Nanna lærte kunsten fra grunden
efter mesterlæreprincippet.
Som traditionen blandt
glaspustere foreskriver, rejste Nanna ud for at lære mere
og hente inspiration i det store udland efter tre år i Arresø. Stoppet efter Arresø var
Frankrig.

Mødte sin mand i Frankrig
I Frankrig mødte Nanna
også den britiske glaskunst-

Nanna Backhaus Brown,
Glassmedjen i
Hundested, fyldte
50 år mandag
7. august. Foto:
Mew

Åbningsreceptionen trak fuldt hus.

Ny sparekasse:
Fuldt hus i filialen
ner Andrew Brown - og det
blev begyndelsen på både
et ægteskab og et kreativt
partnerskab.
I 1993 startede ægteparret
Backhaus-Brown Glassmedjen
i Kregme i Nordsjælland, og i
2008 realiserede de sammen
en stor drøm om et værksted
og galleri ved vandet - endda i en smuk bygning tegnet
af Nannas far Per Backhaus.
Siden da har Glassmedjen på
Hundested Havn været basen
for det kreative ægtepar og er
en af havnens store attraktioner med næsten 80.000 årli-

ge besøgende. Nannas værker
har været udstillet i mange
lande udover Frankrig - blandt
andet Japan, Holland, Norge,
Tyskland - og mange steder i
Danmark.
Den seneste store udfordring i Nanna Backhaus
Browns 30 års karriere i glaskunst er produktion af vikingeskibe, som hun laver sammen
med sin mand Andrew Brown
og naboværkstedet Egeværket.
Først mundblæses skibsskrogene, hvorefter de slibes i nogle spor, der drager paralleller
til vikingernes planketræk.

Møbelsnedkerne går derefter i gang med konstruktionen
af kølen i eg. Hvert skib har sin
egen form. De unikke skulpturer er i skrivende stund på vej
til den store messe for udsøgt
kunsthåndværk Trésor i Basel
og verdens største og mest prestigiøse messe for glaskunst i
Chicago. Begge dele i efteråret
2017.
Privat bor Nanna højt over
Roskilde Fjord i Kregme med
Andrew, døtrene Ella og Maria
samt hundene Lulu og Issi.

INDVIELSE Der var tæt pakket
i lokalet, da Sparekassen Sjælland i fredags indviede ny ilial
i Frederiksværks gågade.
Mens lere af de større banker har droslet ned i Halsnæs,
er den sjællandske sparekasse
gået imod strømmen med lere ilialåbninger, bl.a. i Hundested, hvor der var stor interesse
hotspot-afdelingen længe før
dørene blev slået op i slutningen af 2016 - og det gav mod
på mere, afslørede ilialdirektør Lars Blickfeldt ved indvielsen af de nye lokaler, der tidligere har huset både bank og
ejendomsmægler.
Også adm. dir. Lars Peters-

son kunne konstatere, at Blickfeldt og hans hold af lokale
medarbejdere havde været
med til at sikre kundetilgang,
og at det kan betale sig at investere i oprettelse af nye afdelinger i lokalsamfundene.
Sparekassen Sjælland blev
børsnoteret sidste år og planlægger nu en event for de lokale aktionærer og kunder medio
september.
Det bliver med underholdning af blandt andre Anne Linnet, blev det afsløret ved fredagens åbningsreception.
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Ledige stillinger

Kasper Schneider, indehaver af Frederiksværk Røgeri. Foto: Privat

Indskolingslærer
Frederiksværk Skole, Afd. Melby
Kontakt skoleafdelingsleder Christian Wibeck-Nilsson,
telefon 3022 9310 eller faglig leder Thomas Haarup
Karlsen, telefon 2170 0265

Borgerkonsulent
– socialrådgiver/socialformidler
Familieafdelingen – Sammen om Ny Velfærd
Kontakt leder Pernille V. Kleffel, telefon 5167 5563.
Ansøgningsfrist torsdag den 24. august 2017 kl. 12

Ansøgningsfrist tirsdag den 15. august 2017, kl. 12

Familiesagsbehandler
– socialrådgiver/socialformidler

Social- og sundhedshjælper,
dagvagt
Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken

Familieafdelingen, Foranstaltning

Kontakt områdeleder Jane Makholm, telefon 5131 7415

Kontakt leder Pernille V. Kleffel, telefon 5167 5563.

Ansøgningsfrist torsdag den 24. august 2017

Ansøgningsfrist torsdag den 24. august 2017 kl. 12

Lærere til autismecenter

Social- og sundhedsassistent,
aftenvagt

Arresø Skole, Magleblik

Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken

Kontakt faglig leder Bente Borup, telefon 5167 5445 eller
faglig leder Hanne Christiansen, telefon 5167 5411

Kontakt områdeleder Jane Munkshøj, telefon 5129 4493
Ansøgningsfrist torsdag den 24. august 2017

Ansøgningsfrist fredag den 18. august 2017 kl. 12

Læs mere og se flere ledige stillinger på www.halsnaes.dk
Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk – se under job – ledige job eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen, Frederiksværk

Jubilæum: Fisk som for
100 år siden i røgeriet
JUBILÆUM I forbindelse med,
at foreningen Danmarks
Fiskehandlere kan fejre 100års jubilæum i år, vil Frederiksværk Røgeri også markere
dagen.
Således vil røgeriet onsdag
16. august byde på lere tilbud
samt gratis sildebord.
På dagen vil Frederiksværk
Røgeri blandet andet sælge
“rødspætter som for 100 år
siden” - det vil sige hele.
“Dengang købte man sine

isk hele og ordnede dem selv
hjemme i køkkenet, men sådan
er det ikke mere. I dag sælges
90 procent af alt isk klargjort
af iskehandleren.”
“Derfor synes vi, det kunne
være sjovt at rejse lidt tilbage i
tiden for at vise, hvordan man
købte isk dengang,” fortæller
Kasper Schneider, Frederiksværk Røgeri.

jent@lokalavisen.dk

