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Fantasien får frit spil, og kreativiteten blomstrer, når 
Margrethe Brems kreerer sine fantastiske smykker. 
I hendes univers er det ikke guld og diamanter, der 
tæller, men utraditionelle ting som lynlåse, målebånd 
og pudderdåser. Men det har været en lang process 
at nå dertil, hvor hun tør vise de unikke kreationer til 
omverdenen.

Af LONE MONNA 
soendag@soendag.dk

Foto: CAMILLA HEY, Camillahey.dk

Det er 
meget 
sårbart at 
vise noget 
frem, som 
man har 
siddet og 
lavet med 
sit hjerte-
blod

Selv de mest 
almindelige 
dagligdagsting 
kan Margrethe 
Brems lave 
smukke smykker 
ud af som f.eks. 
teæg, som hun 
har broderet 
ovenpå.

Smykket 
»Tal-leg« er lavet 
af et målebånd, 
som er klippet 
i små stykker. 
Margrethe 
Brems brugte 
det, dengang 
hun underviste i 
gymnasiet.

Elegante, 
utraditionelle 
og alligevel 
klassisk. Smyk-
ket er lavet af 
en flot hvid 
skjortekrave, en 
guldkæde og 
små parfumefla-
koner fra Coco 
Chanel.

hun med at lave smykker i sin fritid. 
Og på et tidspunkt tog udviklingen 
af smykkerne en ny sjov drejning, da 
hun begyndte at lave temasmykker.

– Som gymnasielærer gik jeg ofte i 
sort tøj for at bortlede elevernes op-
mærksomhed fra min person til det, 
undervisningen handlede om. Men 
i længden blev det lidt trist og ens-
formigt med det sorte tøj, så derfor 
begyndte jeg at kreere temasmyk-
ker, forklarer hun. 

–  De nye smykker havde relation 
til undervisningsstoffet, og derfor 
kunne de indgå i undervisningen. 
For eksempel lavede jeg en halskæ-
de, som hedder »Tallotteri«. Når jeg 
havde den på, var eleverne klar over, 
at det var de svære talord, der skul-
le trænes i franskundervisningen. 
Senere lavede jeg et andet smykke, 
som hed »Tal-Leg«, som var lavet af 
en masse små stykker målebånd. Når 

Sikkerhedsnåle, hårnåle, klips, 
målebånd, spillekort, teæg, par-

fumeprøver og selv cykelslanger er 
ikke de materialer, man normalt for-
binder med smykker, men ikke des-
to mindre er de blot et lille udpluk af 
de mange hverdagsting, som Mar-
grethe Brems laver om til de mest 
vidunderlige smykker. Store, farve-
strålende, humoristiske og hvert af 
dem med sin helt egen historie – sit 
eget navn, som f.eks. »Tal-leg«, »De 
sardiske vande« og »Hyggetimen«.  

Ikke så underligt, at smykkerne 
tilsammen går under navnet Donna 
Unica, for de er i høj grad unikke og 
har alle deres helt egen personlig-
hed, inspireret af verden og de ting, 
Margrethe Brems har oplevet. 

–  »De sardiske vande« er et smyk-
ke, som betyder meget for mig. Dels 
fordi jeg holder så meget af Sardi-
nien, dels fordi det var så sjovt og 
kompliceret at lave, fortæller hun. 

–  Det er inspireret af Kastrup 
Lufthavns bagagetransportbånd, 
som jeg blev dybt fascineret af på 
vej hjem fra Sardinien. Smykket er 
konstrueret, så det falder og drejer 
ligesom et transportbånd, og far-
verne er hentet fra havet omkring 
Sardinien. Et andet af mine favorit-
smykker, er »Hyggetimen«. Det er en 
halskæde, som er lavet af små teæg 
i metal, som jeg efterfølgende har 
broderet ovenpå. 

Låg på kreativiteten
Med en uddannelse som fransk-, 
italiensk- og latinlærer lå det fak-
tisk slet ikke i kortene, at Margre-
the Brems skulle ende med at blive 
smykkekunstner. Men lysten til at 
lave noget kreativt havde været der, 
fra hun var helt ung.

– Oprindelig ville jeg have været 
tøjdesigner, men det kunne der ikke 
blive tale om, for min far ville ikke 

have, at jeg skulle ende som sypige. 
Han var selv praktiserende læge og 
ville gerne have, at jeg skulle have en 
solid akademisk uddannelse, og jeg 
var jo en pæn pige og gjorde, hvad 
han sagde. 

– Til gengæld gav han mig lov til at 
tage et ugentligt kursus på Tilskæ-
rerakademiet, så jeg kunne lære at 
tilskære og sy mit eget tøj. Han var 
også meget flink til at give mig penge 
til stof, så jeg kunne sy, og det gjorde 
jeg så, mens jeg gik på universitetet. 
Til sidst syntes jeg dog, at det tog for 
lang tid med sytøjet, og så begyndte 
jeg at lave smykkerne. Jeg har haft 
stor glæde ved at arbejde kreativt 
med smykkerne, og når jeg sætter 
mig ved arbejdsbordet og går i gang, 
så slapper jeg fuldstændig af. Jeg er 
i en helt anden verden, og tiden fly-
ver af sted.

Det er meget forskelligt, hvor lang 
tid Margrethe Brems bruger på at 
lave et enkelt smykke. Det varierer 
fra en uge og op til tre uger. 

– Det starter altid med, at jeg bli-
ver inspireret af et materiale eller en 
ting. Det kan være formen eller far-
ven eller noget helt tredje, jeg falder 
for. Men jeg kan med det samme se, 
at det kan der laves et smykke ud af. 
Hvordan det skal ende med at se ud, 
det ved jeg aldrig, men jeg kan bare 
se, at det har en form og en farve, 
som jeg kan få noget ud af. Jeg teg-
ner aldrig noget først, men går bare i 
gang og sidder og arbejder med det i 
hænderne, for det er der, alle idéerne 
kommer til mig. 

– At lave et smykke er ligesom en 
labyrint, og når jeg først har lavet det, 
så kender jeg labyrinten, og så er det 
ikke sjovt længere. Det er blandt andet 
også derfor, jeg kun laver et af hver.
Efter uddannelsen blev Margrethe 
Brems ansat som gymnasielærer ,og 
ved siden af undervisningen forsatte 
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jeg tog det på, så vidste eleverne, at de 
var nået til den næste svære talleg. 

– Det var en fantastisk måde at få 
både smil og leg ind i undervisnin-
gen på, og jeg tror, eleverne syntes, 
det var lidt sjovere at lære de svære 
franske tal på den måde.

Man skal turde
Tilbage i 2007 valgte Margrethe 
Brems at stoppe med undervisnin-
gen, og siden da har hun helliget 
sig sin store passion og laver Don-
na Unica på fuld tid. Og hen ad ve-
jen er hun også nået dertil, hvor hun 
gerne vil vise smykkerne frem i den 
lidt større offentlighed. 

Men i mange år lavede hun faktisk 
det ene smykke efter det andet, som 
røg ind i gemmerne, medmindre 
hun selv gik med dem. Det hand-
lede i høj grad om ikke at turde vise 
smykkerne frem, fortæller hun.

– Det er meget sårbart at vise no-
get frem, som man holder af, og som 
man har siddet og lavet med sit hjer-
teblod. For hvordan bliver det mod-
taget? Heldigvis kan jeg takke min 
mand Poul for, at han er blevet ved 
med at opmuntre mig til at komme 
videre og ikke være så bange for 
folks reaktioner. Poul har ofte sagt 
til mig, at »hvis du ikke gør det nu, så 

vil du ærgre dig til dine dages ende«, 
og det kunne jeg jo egentlig godt se. 

– I dag er jeg ikke længere bange 
for folks reaktioner, og jeg synes, at 
det er sjovt at vise smykkerne frem. 
Om folk så kan lide dem, det er jo en 
smagssag. Det går jeg faktisk ikke så 
meget op i, og hvis folk ikke kan lide 
dem, bliver jeg ikke såret over det. 

– Men det er måske også, fordi jeg 
efterhånden har oplevet, at mange 
folk bliver så begejstrede for dem, for-
tæller Margrethe Brems og smiler.

Tid til at vise frem
Passionen for smykkerne og lysten 
til omsider at vise dem frem betød, 
at Margrethe Brems i 2013 udgav en 
bog i samarbejde med fotograf Piotr 
Topperzer. En eksklusiv bog med 
fotografier af 100 udvalgte smykker 
og 60 smykkehistorier i et lille til-
lægshæfte. 

Efter bogen var det på en eller 
anden måde pludselig naturligt at 
gå videre med at vise smykkerne 
frem. Det resulterede i, at Margre-
the Brems i foråret 2014 lavede sit 
første smykkeshow. 

Showet blev afholdt i et kunst-
galleri i Bredgade i det indre Kø-
benhavn og indebar planlægning 
af tøj og hår på modellerne, så sti-

De ved, de aldrig møder en  
anden med det samme smykke. 
For der er jo kun et af hvert

Hvert smykke 
har sin egen 
bøjle, så det 
nemt kan vises 
frem. 

»De sardiske 
vande« er et 
af Margrethe 
Brems egne 
favoritsmykker.
Inspireret af 
bl.a. transport-
båndet i Kastrup 
Lufthavn og 
de smukke blå-
grønne farver i 
havet omkring 
Sardinien.

len passede perfekt til smykkerne. 
Planlægningen skete i samarbejde 
med veninden og designeren Helle 
Waltersen, som også stod for at sy 
kjolerne til showet. 

Det endte med at blive fire skøn-
ne kvinder, i sorte elegante kjoler 
og med opsat hår a la Audrey Hep-
burn, og en enkelt mand, som viste 
et lille udpluk af Margrethe Bremś  
enestående samling af smykker. Det 
blev et fantastisk show, og galleriet 
var fyldt med gæster. Faktisk blev 
det så stor en succes, at Margrethe 
Brems allerede er ved at planlægge 
sit næste show. 

– Efter smykkeshowet oplevede 
jeg en virkelig stor interesse for mine 
smykker, og sjovt nok er mange af de 
kvinder, som har købt dem, nogle 
som ellers sværger til ægte guld og 
diamanter. 

– Men jeg tror, de syntes, at det er 
sjovt at få noget, som er helt anderle-
des, og hvor de ved, de aldrig møder 
en anden med det samme smykke. 
For der er jo kun et af hvert.� n

I arbejdsværelset er 
hele den ene væg 
fyldt med kasser, 
hvor Margrethe 
Brems har alle 
sine spændende 
materialer. 

Læs mere om Margrethe Brems 
kreationerne på donnaunica.dk
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