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Sølvsmed Bente Wagner står for Samsø Kommunes
officielle gave til Regentparret
Gennem de seneste måneder har der været arbejdet på højtryk i
sølvsmedjen i Sildeballe, - for når Samsø Kommunes officielle
gaver skal overrækkes ved velkomstceremonien på rådhuset den
8. juni, er det arbejder, der er skabt af den lokale sølvsmed,
Bente Wagner.
”Jeg må ærligt indrømme, at jeg måtte sætte mig ned og trække
vejret dybt ned i maven for at genvinde roen efter opkaldet om
opgaven fra borgmesterkontoret”, siger Bente Wagner.” Det er
stort og meget ærefuldt, en drøm, som jeg nok ikke engang ville
vove at drømme. Men det er også en opgave, der forpligter til at
yde sit ypperste: Ikke alene skal jeg fremstille noget, der er
Dronningen og Prinsgemalen værdigt, men samtidig skal
arbejderne være noget, som fortæller om og bærer symboler fra
øen og dens beboere, noget som repræsenterer det samske
samfund og kan være et dejligt minde fra et oplevelsesrigt
sommertogt til Samsø ”.

Bente Wagner i sit værksted - gaven til
Regentparret må først afsløres den 8.
juni.

De første ugers arbejde foregik ved computeren, hvor en uendelig søgning af royale billeder var med
til at give idéerne til anvendelige gaver, der passede både i stil og farvevalg til modtagerne. Billeder
af blomster og frugter blev printet og prøver i sølv med forskellige overflader blev valset ud, indtil et
billede begyndte at tegne sig af det blivende design.
”Som processen skred frem blev jeg klar over, at det var nødvendigt at sætte et ”LUKKET”-skilt op,
ringe til de kunder, der havde bestillinger hos mig og bede om henstand med afleveringerne, og jeg
må sige, at jeg udelukkende har mødt venlighed og forståelse, hvilket jeg er utroligt taknemmelig
for”, siger kunstneren og fortsætter med et skævt smil:” og så har jeg haft verdens dejligste mand,
der har taget sig af indkøb og madlavning og i det hele taget har været både langmodig og en
kæmpe støtte under hele processen, så der er noget at leve op til, når jeg nu bliver færdig med de
sidste poleringer”.
” Det har været en fantastisk opgave, som jeg glæder mig til at præsentere og være med til at
overrække. Jeg er stolt, ydmyg og taknemmelig,…… og så er jeg pokkers træt”, slutter Bente med et
glimt i øjet.
I forbindelse med fremstillingen af Dronningens gave, er der fremstillet en film, der beskriver
arbejdsprocessen, og denne vil bl.a. kunne ses på kunstnerens hjemmeside.
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