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Det er kanskje hos gullsmedene Eilif Engen og J. Frisenberg 
en del menn går og handler den siste timen før de stenger 
på julaften. Sent men godt. For hva er vel mer spennende 
enn å få en hard liten firkanta julepakke som nesten blir 
borte under treet? Og hvis  til-og-fra-lappen mangler, da 
kan vi sannsynligvis gjette hvem som skal ha den og hvem 
som har kjøpt den.

Røft og elegant 
- Disse! Ringer fra Tom Wood, kjempekule! Hedvig Dahl hos Gull-
smed Eilif Engen er ikke i tvil om hva hun vil anbefale. – Dette er 
norsk design og vi har mange forskjellige modeller å velge mellom, 
sier Hedvig og tar på seg flere ringer på samme hånd. – Det er fint å 
sette sammen ulike fasonger, ikke sant?
I ørene har Hedvig på seg Ice Hoop øreringer, disse er også fra Tom 
Wood. De er kraftige og har et røft, men elegant preg. Hun presiserer 
at selv om de tilbyr smykker med moderne design har de også et stort 
utvalg av de mer klassiske og tradisjonelle smykkene, noe for enhver 
smak. Hedvig Dahl og hennes kolleger Mette Eriksen Rønning og 
Trude Andersen er tre drevne damer i faget, de hjelper deg gjerne med 
å finne akkurat det du er ute etter. 

Rett ovenfor Gullsmed Eilif Engen er det en annen ærverdig forret-
ning i samme bransje. Gullsmed J. Frisenberg, en av landets eldste 
gullsmedforretninger som i tillegg til salg driver egenproduksjon av 
smykker.

Det ekstraordinære
- Her går tradisjon og teknologi, fag og historie hånd i hånd. Med vår 
kompetanse og erfaring vil vi tilføre en merverdi for kunden, ikke bare 
smykkene i seg selv, sier Fredrik Frisenberg som er femte generasjon 
og nåværende driver. Han tilbyr et allsidig utvalg av smykker, alt fra 
enkle øreringer i gull til ca. 400,- til eksklusive diamantringer til et 
sekssifret beløp. 
- Vi har egenproduserte diamantringer for de som er ute etter det 
ekstraordinære, smiler gullsmedmesteren. - Jeg har faktisk solgt ringer 
både til 150- og 750.000 (!) kroner.

Tom Wood ring: Cushion 
pink rhodonite kr 3199,-

Tom Wood ørepynt: 
Ice hoop gull 
kr 2800,-

Susanne Friis 
Bjørner ørepynt: 
Sølv forgyldt med 
grønn agat. 
Lengde 31 mm 
kr 586,-

gull, sølv 
og diamanter

Av Åse Kari Gravråk

Mette Eriksen Rønning og Hedvig Dahl hos gullsmed Eilif Engen tilbyr både moderne 
og mer tradisjonelle smykker

” Jeg har aldri hatet en mann 
nok til å gi han 

diamantene tilbake”
Zsa Zsa Gabor

Fredrik Frisenberg 
er femte generasjon 
gullsmed i Lillehammer 
sentrum


