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Royal succes for lokal kunster  
Sølvsmeden Bente Wagner fra Birkerød har designet Samsø's gave til regnetparret 

 
Af Helle Christoffersen 
 
En af Birkerøds anerkendte kunstnere, sølvsmed Bente Wagner, der sidste år åbnede galleri ved Besser Rev på Samsø, 
kan nu kalde sig kongelig hofleverandør. Måske ikke efter de officielle regler, men efter blot trekvart år på øen, 
anmodede Samsø Kommune kunsteren om at stå for gaven til regentparret i anledning af deres besøg på øen 8. juni på 
det årlige sommertogt. 
 
En cadeau, der kortvarigt slog benene væk under Bente Wagner.  
"Jeg fik en henvendelse fra borgmesterkontoret i april, og bagefter rystede jeg over hele kroppen. Jeg tænkte: "Hold da 
op, du kom hertil sidste år, og så beder de dig om det her nu!" Men så tænkte jeg, at nu gjaldt det om at have is i maven, 
og gå til opgaven," fortæller hun fra sommerresidensen på Samsø. 
 
Selve gaven endte med at blive en meget smuk broche til dronningen. Brochen i sterlingsølv har en indfattet ametyst, 
som Bente Wagner selv har hentet i Brasilien. Prins Henrik modtog et sæt manchetknapper, ligeledes i sterlingsølv med 
indfattede opaler. 
 
Forud for den endelige beslutning gik en lang periode med research af billeder af regentparret. 
"Jeg tror aldrig, jeg har kigget så mange ugeblade igennem for at studere regentparrets beklædning ved forskellige 
lejligheder og vurdere parrets personlige smag og stil, når de optræder ved officielle lejligheder," smiler hun.  
 
Men det grundige hjemmearbejde betalte sig. Bente Wagner fandt ud af, hvordan hun kunne give parret hver sin 
personlige gave, der både var yderste anvendelig til de mange repræsentative opgaver, og samtidig symbolsk afspejlede 
Samsø's mange naturværdier.  
 
Dronningens broche er tænkt til hendes visitjakker, der ofte har brede, assymetriske revers. Visitjakkerne bæres ved de 
mange officielle besøg, ligesom Prins Henriks manchetknapper er egnede til samme lejligheder. 

Overrakte selv gaverne 
Bente Wagner fik selv lejlighed til at overrække gaverne, og fortælle om tankerne bag de unikke smykker, da 
regentparret besøgte øen.  
 
Dronningen gav udtryk for, at hun synes, det var en smuk broche, og senere kom hofmarskallen hen til Bente Wagner, 
og sagde, at det var en smuk gave og en fin måde at give den på.  
 
Bente Wagner og hendes mand var da også indbudt til både frokost og senere til middag på Dannebrog om aftenen med 
regentparret og øens honoratiores. 
  
"Uanset om man er meget eller lidt royal, så var det en meget stor oplevelse," siger Bente Wagner, der med 
regentparrets gaver meget hurtigt har cementeret sin succes på øen, der har taget godt imod hende. Alene sidste 
sommer gæstede cirka 1400 mennesker hendes galleri, der også udstiller værker af forskellige lokale kunstnere. Om 
Birkerød i det lange løb kan vedblive at kalde Bente Wagner bysbarn, er ikke til at sige. Foreløbig ser hun tiden an et par 
år endnu, hvor vinterbasen stadig hedder Birkerød.  
 
Læs mere om Bente Wagner og hendes unikasmykker samt gaven til regentparret på kunsternens egen hjemmeside 
www.bentewagner.dk 
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