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Farvernes mester fylder 50
50 år
Mandag 7. august: Nanna Backhaus
Brown, Glassmedjen i Hundested.
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.
Allerede i læretiden gik Nanna efter
at udvikle de store og stærkt farvede
kreationer, der med årene er blevet
hendes kendetegn. 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, hvor hun fik job hos en anerkendt fransk glaspuster, Martine
Durand-Gasselin i Bretagne. Nanna
indgik senere i et partnerskab om dette
værksted. Frankrig bragte andet end
kreativ udvikling og fine udstillinger
med sig, for her mødte Nanna også den
britiske glaskunstner Andrew Brown
- og det blev begyndelsen på både et ægteskab og et kreativt partnerskab.
I 1993 startede ægteparret Backhaus-Brown Glassmedjen i Kregme,
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 årlige

besøgende.
Nannas værker har været udstillet i
mange lande udover Frankrig - blandt
andet Japan, Holland, Norge, Tyskland - og mange steder i Danmark.
Nanna Backhaus Brown er perfektionist og stiller høje krav til sit kunsthåndværk. Hun udvikler detaljen, til
hun selv synes det er perfekt - og samspillet mellem drejningen og pusteriet
på bænken skal gå op i en større enhed
med den brandvarme ovn for at værket
skal blive fuldendt.
Den seneste store udfordring i Nan-

na Backhaus Browns 30 års karriere
i glaskunst er produktion af vikingeskibe, som hun laver sammen med sin
mand Andrew Brown og naboværkstedet Egeværket. 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.

Lørdag den 5. august:
Civilingeniør Peter Vang
Lundhus, Rungsted Kyst.
Peter Vang Lundhus er
uddannet civilingeniør fra
Danmarks Tekniske Højskole i 1965.
Han var 1967-1988 ansat
hos danske Christiani &
Nielsen A/S og fra 1988 og
derefter til 2015 i Sund &
Bælt Holding A/S, hvor han
sluttede som administrerende direktør.
Karrierens
højdepunkt
blev nok Øresundsforbindelsens 16 km tunnel og broprojekt, der åbnede i 2000
med overholdt byggetid og
budget, på trods af grænseoverskridende udfordringer med lovgivning og miljø
mellem to lande.
Det rådgivende selskab
Sund & Bælt Partner A/S
blev på den baggrund etableret i 2001 for - internationalt - at kunne levere nyttige
bygherreerfaringer til an-

I morgen 5. august: Kommunikationschef Morten O.
Nielsen, Sorø.
Morten O. Nielsen er født
og opvokset i Vallensbæk.
Han er uddannet cand.com.
i kommunikation fra Roskilde Universitet med fokus
på branding, ledelseskommunikation, journalistik,
politisk kommunikation og
retorik.
Fra 1998-2011 var Morten
O. Nielsen kommunalbesty-
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relsesmedlem for Socialdemokraterne i Vallensbæk
Kommune og fra 2002-2006
kredsformand for Glostrupkredsen. I 2005 blev han ligeledes kommunikationsrådgiver for sit parti.
I 2008 kom han til Post
Danmark (nu Postnord) som
kommunationsrådgiver. I
2011 blev han udnævnt til
pressechef og i 2013 til kommunikationschef i postvirksomheden.

MÆRKEDAGEN
Døde
Livets mærkedage kan markeres
gratis i Frederiksborg Amts Avis
Det gælder: - Runde fødselsdage fra 30 år og frem
- Bryllup, sølvbryllup, guldbryllup og diamantbryllup
- Jubilæum - fra 10 år og frem
Du sender os et par linier om:
• HVAD det er for en mærkedag, der skal markeres
• HVORNÅR mærkedagen er
• HVEM det er, der har en mærkedag

Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Ingrid Maria Blomquist Hansen
*21. maj 1926
er stille sovet ind den 16. juli 2017

• HVORDAN mærkedagen markeres

Endnu et lys er slukket,
endnu et liv er endt,
endnu en stjerne er for os på himlen tændt.

Send tekst og eventuelt foto på e-mail til frederiksborg@sn.dk
eller send som brev til Frederiksborg Amts Avis, Slotsgade 1,
3400 Hillerød. Markér venligst kuverten med ”MÆRKEDAGEN”

Stefan, Torben og Steen
med familier

OBS: En gratis ”MÆRKEDAGEN” i Frederiksborg Amts
Avis må ikke indeholde personlige hilsner.
Slotgade 1, 3400 Hillerød, hilleroed.salg@sn.dk

dre bygherrer med store
projekter. Denne opgave
blev løst som bijob helt frem
til 2015, hvor Peter Lundhus
stoppede som adm. direktør.
Peter Vang Lundhus fortsatte herefter med egen
rådgivende
virksomhed,
DYWIK INFRA ApS. Herunder bl.a. med fortsat rådgivning til Femern A/S om
tilbuds- og kontraktlige
forhold. Han har fortsat sit
arbejdsliv ved at medvirke
i frivillige voldgifter i internationale projekter.

Viet den 29. juli
2017 i Hareskoven ved Værløse:
Anders Jon Jensen, søn af Egon
og Inge Merete
Jensen, Birkende og Camilla
Frantzen, datter
af Leon og Lone
Frantzen, Hundested.

20 ord kr. 150,- I farver kr. 170,KAST LYS

Peter Lundhus (2009), teknisk direktør i Fermern A/S

Bryllup

Gi’ en kærlig hilsen
Mail os tekst og billede, så sender vi korrektur og betalingsinformationer til dig.
Annoncen skal være betalt inden indrykningen.
Oplys altid navn, adresse og telefonnummer.
Kan også sendes med post eller afleveres på avisen. Sender du med post og
ønsker evt. foto retur, så husk at vedlægge frankeret svarkuvert.
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Nanna Backhaus fylder 50.
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Slotsgade 1, 3400 Hillerød

Begravelsen har fundet sted i stilhed
Tak til personalet på Pilebo og Egelunden afd. Oasen
for god pleje og kærlig omsorg.

