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Julie Skipper-Pedersen
laver unika smykker i
eget design.

p/

Kikærtestøbt sølvvedhæng med grå
ferskvandsperle.
Kr. 1775

MERE PERSONLIGT BLIVER
DET IKKE

Sølvvedhæng i sølv
med blomster og
grå barokperle.
Kr. 1775

tekst af:

Tina Nikolajsen

Øreringe med fingeraftryk i forgyldt
sølv. Fra kr. 875

DER ER EN RÆKKE MINDEVÆRDIGE BEGIVENHEDER I
LIVET, SOM BURDE VARE VED FOR EVIGT. ET PERSONLIGT
DESIGNET SMYKKE – MED FINGERAFTRYK – KAN FASTHOLDE MINDERNE OM DEN STORE DAG.

Morgengaven – den skal bare være perfekt. På én
gang helt speciel og samtidig brugbar i alle årene,
der kommer. I smykkevirksomheden MadamAdamas tilbyder Julie Skipper-Pedersen unikke håndlavede smykker, som kunden selv kan være med
til at designe. Og den perfekte morgengave kan
du også være med til at sætte dit fingeraftryk på
– helt konkret. Julie Skipper-Pedersen har nemlig
skabt sig en niche med håndlavede smykker, som
hun lader kunden præge med sit eget fingeraftryk. Og med et enkelt fingeraftryk i eksempelvis
et sæt specialdesignede manchetknapper har
du en morgengave til din mand, så han altid vil
have dig ved sin side. Eller hvad med et smykke
til bruden - armbånd, halskæde øreringe eller
ring - med dit fingeraftryk og med mulighed for at
udbygge det med særlige minder om fremtidige
glædelige begivenheder – måske kommende
børns fingeraftryk, en rejse eller kobberbryllup.
En personlig morgengave, der netop symboliserer, at I skal bygge et langt liv op sammen.
”Mine smykkers formål er at glæde og bringe værdifulde minder, så de bliver en del af brugerens
personlighed - man skal kunne mærke livet og
glæden gennem smykket, og det bliver vel ikke
mere personligt end et fingeraftryk. Der er så
meget symbolik i at have sin kvinde eller mands
fingeraftryk i et smykke, som man bærer, siger
Julie Skipper-Pedersen og bemærker, at et særligt
smykke ofte bliver bemærket af andre, og så har
man en fin anledning til at fortælle om og mindes
sin mærkedag.

Aftryk direkte i smykket
Designet og produktionen foregår i MadamAda-

mas værksted i Holte. Selve aftrykket i sølvet tager
kun fem - ti minutter, og efterfølgende pudser
Julie Skipper-Pedersen aftrykket op, og lukker de
fine sprækker med flydende sølv. Herefter bliver
finsølv-leret brændt, og i den proces fordamper
vandet, og kun finsølvet står tilbage. Julie skipperPedersen indgraverer også gerne dato, navne
eller andet betydningsfuldt bag på smykkerne.
Har kunden et specifikt ønske om at bruge en
særlig sten eller perle, designer Julie Skipper- Pedersen smykket omkring det udgangspunkt. Og
altid med mulighed for at sætte et aftryk i sølvet.
Et smykke kan på den måde vise den kærlighed,
det er givet med. At der ikke er tale om et masseproduceret smykke, men at giveren har gjort
sig nogle helt særlige tanker bag udformningen
og vil fortælle noget fra hjertet gennem smykket.
Det er det, der er med til at gøre hvert enkelt
smykke til et lille kunstværk på kroppen frem for
bare et smykke.

Passion for håndværket
I princippet kan Julie Skipper-Pedersen tage aftryk
af hvad som helst og forme det til et smykke, og
det mest opsigtsvækkende indtil nu, var et aftryk
af en kvindes brystvorter, som den pågældende
kvinde ville give til sin mand.
”Jeg foldede aftrykket i sølv som en blomst, og
resultatet blev et sæt rigtig flotte manchetknapper,” fortæller Julie Skipper-Pedersen, der senest
er begyndt at tage aftryk af hundepoter til evigt
minde om et kæledyr i familien.
Ud over de særlige smykker med fingeraftryk
fremstiller Julie Skipper-Pedersen også unika
smykker med mange forskellige udtryk. Smyk-

kerne fremstilles kun i ædelmetaller og ofte i
kombination med ædelstene og perler. Hver
kollektion skabes i en legende og kreativ proces,
hvor det enkelte smykke først tager form mellem
hænderne på hende på guldsmedebordet og ikke
først som en skitse på et stykke papir.
Smykkevirksomheden MadamAdamas tog for
alvor form, mens Julie Skipper-Pedersen ventede
sit tredje barn. Hun er uddannet cand. merc. i international marketing og management og havde
en fin karriere med gode stillinger i internationale
virksomheder. Men karrieren harmonerede
dårligt med et familieliv, og på et tidspunkt gik det
op for hende, at hun hver mandag kun tænkte på,
hvornår det blev weekend igen.
”Det gav mig skubbet til at udleve denne her
drøm, hvor jeg stadig bruger enormt meget tid på
at arbejde, men nu med en passion og en fleksibilitet, som jeg havde savnet,” forklarer hun.
MadamAdamas’ smykker sælges via hjemmesiden
www.madamadamas.dk, ligesom hun får mange
bestillinger via smykkeudstillinger forskellige
steder i landet. Vil man se smykkerne, kan man
ringe til MadamAdamas og aftale et tidspunkt at
komme forbi Julie Skipper-Pedersens værksted
for at se kollektioner og tale om muligheder og
ønsker.
Yderligere info: www.v.dk
Følg MadamAdams på Facebook, og hold dig
opdateret på udstillinger og events.

Orkidearmbånd i
forgyldt sølv med
ferskvandsperler.
Fra kr. 1575

Forgyldt sølvarmbånd med fingeraftryk Fra kr. 875

Ørestikkere i sølv
med stjerne og blå
sten. Kr. 775

Oxyderede
hjerteøreringe.
Kr. 775

Forgyldt sølvblomsterarmbånd med zirkoner
Fra kr. 350

Manchetknapper
med fingeraftryk.
Fra kr. 1475

