på vej

Et praktikophold hos en guldsmed efter 10. klasse blev starten på
en lovende karriere for 23-årige Mads Heindorf. På trods af sin unge
alder har han allerede lavet smykker til kronprinsesse Mary og andre
prominente kunder Af Signe Braad Pedersen Foto Reimar Juul
Hvornår lavede du dit første smykke?
»Da jeg havde været i praktik hos John Cloos, tog jeg på et smykkekursus på Langeland, hvor jeg fik
til opgave at lave en ring. Det var lidt sjovt, fordi jeg var helt blank. Jeg havde altid tænkt i former og
tegnet, men jeg havde aldrig tænkt på smykker. Jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle starte, men lære
ren kom og hjalp mig i gang. Siden har det udviklet sig, og nu er jeg bare fyldt med ideer. Jo mere man
rører ved det, desto bedre bliver man til at se muligheder. Ringen har jeg siden givet til min mor.«
Hvor kommer din inspiration fra?
»Min inspiration kommer mest fra mine kunder, fordi det er dem, jeg tager udgangspunkt i.
Jeg ser også altid former, når jeg går en tur i parken eller i skoven, og det er bl.a. derfor,
at jeg aldrig kan undvære Langeland. Den ro og den natur, der er der, tager jeg
ofte med i mine smykker. Men det er nok John Cloos, der har været min største
inspirationskilde helt fra starten af. Han er min læremester, og han er lige så
skudt i smykker, som jeg er.«
Hvordan foregår det, når en kunde bestiller et specielt smykke?
»Kunden kommer ned i butikken, og så kigger vi på udvalget sammen. Der
efter laver vi nogle tegninger og snakker sammen om, hvilke materialer og
hvilken pris smykket kan bære. Så laver jeg en model i sølv, så kunden kan få
en fornemmelse af smykket, og til slut laver jeg den endelige model. Det er som
regel en proces på mellem fire og otte uger.«
Hvem er dine kunder?
»Det er høj som lav. Alle, der har lyst til at forkæle sig selv. Jeg har selvfølgelig en
del adelige kunder, og så bor de fleste af mine kunder i de høje indkomstområder.
Men det kan også være fru Hansen, som har sparet op.«
Hvordan kom du til at lave et smykke til kronprinsesse Mary?
»Kronprinssparret var på besøg på Langeland, og deres gode venner fra grevskabet
Ahlefeldt bor lige over for mit værksted i Tranekær. Christian Ahlefeldt kendte mig, og
de introducerede dem så for mit arbejde. Jeg har ikke selv mødt kronprinsesse Mary,
men jeg har set billeder af hende med smykket, og det var stort.«
Hvordan ser dine fremtidsplaner ud?
»Jeg laver ingen planer, jeg vil bare gerne lave smykker, og så tager jeg chancen, når
muligheden er der. Jeg fandt f.eks denne forretning, og den ligger perfekt over for
Kongens Have og Rosenborg Slot her i København. Der er rigtig mange, som løbende
har spurgt mig, om jeg ikke snart skulle til København, fordi de fleste af mine kunder
alligevel bor her.«

Blå Bog
Navn: Mads Heindorf
Alder: 23 år
Baggrund: Født og opvokset i Tranekær
på Langeland. Udlært hos Guldsmeden John Cloos på Langeland, og de to
hjælper stadig hinanden. Både Mads Heindorfs far og søsteren har efterfølgende
udlært sig som guldsmede, og familien har de sidste seks år drevet en forretning i
Tranekær sammen
Aktuel: Mads Heindorf har åbnet sin første butik i København, der ligger på
Gothersgade 105
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