
SUPER SERVICE
OG GODT FIANTDVÆRK

I OVER T25 AR
DET HELE STARTEDE I 1885, HVOR EN UNG NYBODERDRENG,

GULDSMED CHRISTIAN ANDERSEN BESLUTTEDE AT TAGE 'pÅ vRTsgN', AT DRAGE

EUROPA RUNDT SoM NAVER. MEN HeN NÅsnE IKKE LÆNGERE END TIL RoSKILDE,

FOR HER MØDTE HAN EN SØD PIGE ANNA ENIG, OG HUN FIK HAM TIL AT

GLEMME ETHVERT ØNSKE OM AT FORTSÆTTE SOM 'FARENDE SVEND'.

Af Henrik Enig

Anna og Christian blev gift, og i 1891 startede de
med små midler i l(aren Olsdattters Stræde 7.

"Tosset rad, at åbne butik i det sl<umte stræde,
og så endda guldsmede butil<, det går aldrig"
sagde byens borgere. Men det gik, og endda så godt,
at den Ligger der endnu.

De frl< ingen børn, i hvert faLd ikke hvad man vidste,
men da der i 2000 bLev renoveret i ejendommen i

l(aren O[sdatters Staede 7 fandt famiLien Annas dag-
bog, hvor hun skrev om deres søn 'LiLle Christian', og
den sorg det var at han døde l<ort tid efter fødslen.
Attså btev Anna gravid og de måtte gifte sig i aLt hast,
for et barn uden for aegtesl<abet dengang i 1891"

var en synd.5å måsl<e var det il<l<e l<un kærtighed tiL

Anna, der hotdte Christian fra at rejse videre i Europa.

Da det gil< a[Lerbedst med butil<l<en, begyndte Chri-
iians hetbred at val<Le så meget, at han i 1923 måtte
anmode sin nevø guldsmed WiLty Dusinius Enig om

3t l(omme ham tit hjaetp, og få år efter blev de l<om-

f 3gnoner, og fil< aendret navnet tit "Andersen 8 Enig".

,ViLLy gik meget op i sit arbejdet i Logen l(ong Hroar.

-ogen var næsten hans andet hjem. Han var en meget

=.sl<et oplaeser og underholder, og han tog med sang-
:ret ud og underholdte, og famiLien opLevede at han

-=sten atdrig var hjemme.

, .,y og ELse Enig fik 3 børn, og sØnnen Cart-Christian
::. udtært hos guLdsmed Jørgen Larsen, som
-:.:e 1. saLen i Baron Boltens gård i l(øbenhavn.
1tr6 trådte Cart-Christian Enig, efter endt uddan-

-=.-:, ind ifirmaet, hvor han havde den store sorg, at
'- .:: sin far aLterede efter 7 år i.

Ved frrmaets 1OO års jubiLaeum i 1991, startede Henril<
Enig som tærling på det gamte guldsmedevaerl<sted.

Setvom Henril< Enig er flasl<et op med guLdsmede-
faget via sin mor og far (l(yLte og Car[-Christian Enig),

var det il<l<e det, han vaLgte at l<aste sig over tiL at be-
gynde med. Henril< Enig stod i Laere som elel<tronil<-
mel<anil<er med speciate i lT - etler EDB, som det hed

dengang -i 1,984-1987, og han afsluttede med den
højeste l<aral<ter. Efter endt laeretid arbejdede han i

det firma, hvor han var blevet udLaert - et firma, som

udvil<tede elel<tronil< tit bLandt andet pc'er.

Mange havde dog en forventning om, at Henril< Enig

sl<u[Le overtage som næste generation i butil<l<en i

RoskiLde, og som barn havde han da også været med
på mange guLdsmedemesser. I 1990 gik l(ytle og Cart-

Christian Enigs guLdsmed, Egon Njelsen, på pension,
efter 6o års arbejdsLiv i den Litle butil<s vaerl<sted.

Egon Nietsen havde et års opsigeLse, og Henril< Enig

fil< derfor buddet om at l<omme i [ære - hvis il<l<e han

gjorde det, viLte værl<stedet være tvunget tiI at [ul<l<e.

Henril< Enig aftalte at begynde med en tre måneders
prøveperiode, for at se om det nu l<unne fungere at
arbejde med sin mor og far. Og det gjorde det, og
derfor stod Henril< Enig officieLt i [ære som guLdsmed

fra 1. apri[ 1991, til, den 31. marts 1995. Henril< Enig

mente bestemt, at han måtte være den aeldste i l<tas-
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A 4 generationer hos Andersen & Enig: Christian Andersen, Willy Dusenius Enig, Carl-Christian Enig og Henrik Enig

sen, men flere i faget vælger uddannelsen ti[ senere
i deres tiv fordi man måsl(e også har mere ro og tid
tiI at fordybe sig i det spændende og l(reative fag.
Henril< Enigs svendeprØve - et par manchetl<nap-
per - bruger han stadig den dag i dag, og da brevet
fra CuLdsmedesl(olen med karal(terne l<om, samlede
Henril<s far, Cart-Christian Enig, heLe personatet på

vaerl<stedet tiI opLæsning af brevet. Henril< Enig

havde fået bronzemedalje for sit svendestyl<l<e, og
Carl-Christian Enig var noget så stoLt af sin sØn.

Dengang var forretningen medLem af en indl<øbs for-
ening der hed CuLdsmederingen, og CarlChristian
Enig sad med i bestyreLsen. En gang om året var der
fest i GuLdsmederingen, og her faldt Henrik Enig
pladasl< for sin I<ommende hustru, Pia Petersen som

arbejdede på l<ontoret for CuLdsmederingen. Hun

sdgde sit job op og flyttede tit 5jæltand med sine to
børn, og startede stral<s i butil<l<en. B[ot et år efter
de havde mØdt hinanden blev de gift, tit l(ytle og
Carl-Christian Enigs store gLæde.

Pia Enig blev oprindeLigt udLært på l<ontor i Vøtund
i Esbjerg, og kom så senere tiL at arbejde hos Gutd-
smederingen. Pia Enigs store jntei'esse for smyl<l<er

begyndte aLterede i en gansl<e ung atder; da var hun

ansat hos l(amma Cårde iVarde CuLd og Søtv - så

interessen for branchen har aLtid vaeret der. Pia Enig

er d jrel<tør for firmaet, l<Larer indl<øb, personaLet, står
for hjemmesiden, Facebook-siden, webshoppen, og

tegner generelt forretningen ud ad tit.

Mange små og store opgaver er udført på værl<stedet
i l(aren OLsdatters Stræde 7, her l<an bl..a. nævnes :

Gutd bispekors tiI atte Danmarl<s Bisl<opper
Massive gu[dl<ors lavet i 14 kt. gutd med insl<riptio-
ner. l(orset vejer ca. 7O gr + l<ædens vaegt.

Rosl<itde jutesl<e gennem 55 år
Den første Rosl<itde julesl<e btev tegnet af Witly D.

Enigi 1932 og btev sotgt for 6,00 kr. i tretårnet sø[v.

Motivet var Stændertovet - Raadhuset omstynget
af gran med jutestjerne. Efter Witty Enig overtog
CarlChristian Enig værdighed at tegne forske|Lige
kirl<er og l<apetler i Roskilde og omegn indtiL den

sidste Rosl<iLde julesl<e t 1,987. Men da sølvp' .=-
steg voLdsomt i begyndeLsen af 1980 var satger c..=-
så meget at det il<l<e l<unne betate sig at frerr': =
flere. En særlig interessant sl<e er den fra 1968 - -'
doml<jrl<en brændte den 26. august. Den sk: ..'
Carl-Christian nød tit at Lave om efter brander i.
den sl<e før branden er der l<un [avet to prØt,e' 

='
Andersen og Enig har et styl< og en er i omløb.

Roski tde Borgmesterl<æde
l(æden der er byens borgeres gave til borgmesie--=
er fremstiLet i søtv med 14 kt gutd påtoddet.
Lisbeth OLsen var den første tiIat baere l<æden, os . 

= -
l<ommune sammenlægningen i 2007 btev Gund:: : =
Ramsø tiLføjet tiL Roskitdes borgmesterl<aede -=:
deres byvåben. Disse bLev udført af Henril< Enig.

At alte 4 generationer har fået tildeLt højeste kar=

samt medaLje, for deres svendestyl<l<e, Lover for a:

håndværl<smæssige aLtid har vaeret i toppen.

Men firmaet er il<l<e l<un et vaerksted, det er ogs. =-
velfungerende butil<. Trods forsketligheden me.-:-
forretning og vaerl<sted, går samarbejdet stryger:=
fordi begge er enige om at sætte l<unden j fokus. l=:
er en forretning hvor man er med på aLt det nye, s=-:
har et bredt udvalg indenfor smyl<l<er, forloveL.=.-
ringe, og il<l<e mindst Ceorg Jensen, hvor man e' =-
af få gutdsmedeforretninger i Danmarl< der har -=
sortimentet.

Personatet er veLuddannet og saetter smitet og '' .
heden i højsaede, og den l<orte vej mellem bui' :
værl<sted giver l<unden en stØrre tryghed, sarnr - -
tighed for en bedre vejLedning ved reparation:' :
ved fremstilling at specie[Le ting. Vi laver mange ' :

ser, som baner vejen for det heLt perfel<te resu::.: .

glæde for både l<unden og os.

I februar 2016 fejrede vi 125 år's jubitæum. De: ..'
en dejtig dag med mange gæster fra nær og f;="
Nu tænl<er man måsl<e...... er der en 5. generatio- ::
vej. Det vides endnu il<l<e, men Pia og le..': -.-
tre børn og et barnebarn, så muiignecerne er der.

l(un tiden l<an vise det.
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