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f Fornarel Il:9 er del 2i Arr siden, !i I'egl.ndte vor,Nlonrrment-
I folrelninA, og dc iler i disse 2j .\ar er skel en sLor l.oran,lr.ing
med GravmonlrmenlerDes lllseerdc, kan det håve sin Interesse al
dvæle e( Øieblik ved den Udvikling, der er shet i detle kvart Aar-
hundlede. - Naar vi l)egyndte F-orretniDg her den Gang, !år del
vel nærmest, fordi Ii ral. llicmmehøren(le her påa Egnen oA meDte,
|li llel IiInde rlrnnes crr Le\e\ej. \'i kendte intet til Fonsjning 6g
havde ingen I(apitål, nlen Ii lar SteDhuggere, og saå håabede vi,
at del øyrige nok rilde komme. l)aa den Tid beslod Dæsten alle

aln]irdelige Grit\'monumenter af en
Sandsten med et trlårmorkors og eD
iDdlagt trlarmorylade, og i enkelte
'Iilfæl<le af en sorl poleret GrånilsleD
eller et hrj(lt trlårmolmonument, der
rar ikhe megen Yår.iåtion i Foimcrne
ellel Mrleliålct, og de syålede heller
iklie neget lil dc Onrgiyelser, dc kom
lil at staå i paa Iiirlegaården. Vi vat
inde paa, åt der shulde Forandring
til, om vi skulde hunne opår'l)eide en
Yi|ksomhed; vi b{rgj'ndte med del NIa-
teliåle, \'i lellest kundo faa fat i, og
som var niermesl led Ilaanden, ri
huggede vor'e llonunrelter af NIaIk-
sten, som vi h{)bte i Omegncr, og ri
køble tillige lidt polerede Slen påå
llolnholm, da disso Dæslcn vår nkendl



paa denne Egn. Det viste sig, a1 disse Slen godt kunde sælges her,
og vi fortsatte påa den Yei; rri sliaffede staclig nye TegniDg; frem,
og disse huggede Sten blev eflerhaan(len de mest anventlie. Dette
bevirl(ede, åt \,i måalte se al skåjle os nogel bedre eDsal.tet trtlatel.iåle
end Nlarksten er, sånrt a[ vi sk[lde håve nrer.e og l)edrc værkiøi;ri forsøAle med ct l{øl'e ltarsten ur:r jtnrlllroln, men.len Llev lori
d)r. og del vrr førsl i 1907, \i I'lev i Stand lil it kølre eD lille l_ast
Ilaasien hien fra Sledge åf det rigtige llateliåle lil den i.;gtige pds;
samme Aår' fih vi Iavet en lille, pdmitiv Værktøjssmedie, Nlonu_
menlplådsen havde vi faaet utlvirlet ljl det dobbelle. saa Du kunde
1i ikke aleDe Ievere smuhhe, billige trIouamenler, men vi bå!de
ogsåa eu DogeD[lD(]e prarsenlåbel UdstilliDg, vi solgle Dæslen Ltde_
lukkende vor. egen ltfo(lulilion og saa blaa poleret bornholmsk Sten.

I 1908 elhverredc ri vol nur'.erende Slenhuggerplads i Skorbo-
gåde og fik efterhaanden der irdlellel gode Værhsteder og Værk-
loissme,lie såml tili l'\rAct err st,,r. S\ingklarr. delte hevirkeJe, at
vi kunde arbeide i al Slågs Veir og Lrn-
der såa gode Forhold, åt Va|enrc kunde
fremslilles til de mindst Drrlige Pliser.
Vi lagde nu i noglc Aar særlig an påå at
udløre smllkt Arbeidc og at frenlstille
lrlie Former saavel i trIonumenler scm
Gravsted sind fatn iDge l . Ved Stocliereiser
omk|ing i l,andet og lore l\_al)olånde hom
vi ind paa, at lys, poleret GraDil var no-
get, der ikke åleDe vår l)råhtish, meD sonr
ogsaa tog sig godt ud paå liirhrgaårdcn,



og da vi i 1913 clhvervede vol Duværende Udstillirrgsplads og 6lr
I)ygget VærlisledsLlgning, anskafiede Ii os en Slibemaskinc, såa nu
var' \'i alter paa Iløjde med Tiden. oA trå nu af sælges der mesl
lyse, polcrede llonunrenler. llcn tktviHingen sk|idel stadig fiemad,
og efter :rt ri na i 

^alene 
derefler' åtter llai'Iremslillel mange nye

'IegDingcr lil Mouumentel og Gravi lhcgninger, del er delvis hug-
gede og polerede, blev l(r'ayene i Ilelning åf DelioratioDer påa de
polerede l.'ladcr, hvolfor vi i 1928 martte ansl{aj}e Lufthåmre og
SaDdblæser, disse lliælpemidlcr g(r' det muligt for os al frenstille

Dekorationcr meget
h u rtigere og laDgt
smuhkere end Dred
llaalrdcn. \_u i \rin.
telen 1929 udvidor og
omfolaDdler vi rore
\rærksledersaadan,at
de i enhver Relning
er de mest praktishe
a[ arbeide med, og vi
han rlu neddele, at
Yi vcd UdgåDgor af
dissc 25 Aår hår el,l

l.'ollelnin!{, der kan
ftemslille all, hl'ad
derkaD udfmesi!;len,
og det er til etl,IloD-
kurreDcepris, in{ien



st€..nrr6rret r Roskird6.

kan komme ulder,

- Yi har gennem
disse 25 Aar kunnet
glæde os over en
stadig stigende I(un-
dekrcds og haåber,
at vore sidste Be-
slræbelser åller vil
udvide vor liunde-
kreds.

- Vi lrar nu for-
uden Yor Ilovedfor-
relnhrg i Roskilde
Filialer i Koge (ved
Iiavnen), i Skibby
og i Karise. Da vi
paå GNnd af vor
slore Omsætning er
i Stand lil at gøre
vore Indkøb lil de

allernqiesle Ptiser, og lligeledes paa (irund af vor store Onrsæf-
uing kaD nojes med en mindre Avance, cr rore Priser de mindste,
man nogen Steder lræller, og bedil kommer, åt vi ved Iljælp af
ålle Yore gode tekniske lljælpemi(ller og vole igennem mange r\ar
orede r\lLeidere tilbyder Varer, som i eDlrver Relning er fineste
Udfør'else.

Yi anbefaler. en-
bver, der skal hobe
trlindesnrærte, at se
påa vot e Ligle og
bote vore Pr.iser,
lirr de tager Be-
slemnlelse. Vi fictn-
viser gerire vor.e
Varer, uden a1 De
derfor bar nogel
I.'oryligtigelse lil åt
kobe hos os.

-Itrbødigst

BNøI)IIENE GI,E]I

Værktøl.i6odl6n I Ro.krlde,



Stenhuqseriet.

IVORT STENHUGGERI UDFøRES AL SLACS BYGNINGSARBEJDE I STEN

saasom Trappeslen, Sokkelsien, Stolpesten og Dørindialn nger m. m.

EN AF VORE SPECIALITETER ER GRAN'TFLISER TIL I\4EJERIER

Bemærkl Vore Priser er altid meset smaa og iorde agtige.

Å

St€hhusg6riet, Skovb
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\ri nævner nogle elhelte a[ de månge bekendle trloDunrenter,
genDem de 2; Aå1. har levelet:

I-ærel Amdi Jensen, [[avdrup.
G:lardejer Chlistollet Bendixen, Langeland.
Donrprovst llondo, lloshilde.
OverassistenI I]lichfeldl, noskilde.
Lærer Chr. Chrisfensen, Tune I-andboskole.
Gaårdeier I-. P. Eliasen, Nr'. Hyllinge.
Proprielær Grul HånseD, tlollekolle,
l-åbrikånt Pool D. Jensen, Havdrup.
l)rofessol Jåc. Ilonrerup, Iioshilde,
Lektor Klarup, lloskilde.
Sliftsskriver Lindl)æh, Roskilde.
Sparekrssedireklør IUiiller', Iloskilde.
Pastor Nonlp, Næsby.
Afhoklsagitalor Yilliam Petersen, KøbenhaYn.
llejeribestyreI J, J. Pelersen, I(amstIup.
Sågfører N. (i. P. Petersen, llosLilde.
Grev Scheel. RJegåår'd.
Grosserer O. V. Simonsen, Roskilde.
I{øbmand Cår'l AndeNen, Roskilde.



.{ndelsn)ejeriet Allershøj pr.c.,lstrut,.
Banken for Holbæk og Onregn.
Bjergteatrel i Roskilde.
tso.up AndclsDejcri pr. Ronnedc.
BoruD -\ndelsnrcj.ti pr. Bor!p
ADdels$eje.iet'lløgebalt< pr' F'akse.
Mcjeriel ,Bøgely(, S:tlby pr. ltøge.
I)ivisionstonrmandobygn., Hoskiltlc.
I)irektørbolig, Ituge Svincsl.gteri
Det ollcntligc Slagtehus, Roskiltlc.
EieDdon, H.i. åfJernbanegade o'j RinS-

stedgade, ltoskilde.
Djendom, Hj.åf Jernbaneg.dc og Køgc-

!ej, Roslilde.
Anrlclsmejcdet'!'ruedal( p.. TurebJ.
Andelsmeje.iet Dl.uglebæk( pr. lljc-

Andetmejeriet DI'.emtidshaåb(,Falsler.
LæAc Fcldinss Fljendom, Borup.
Flere Skoler i Holbæk
Flere Nvbygninge.paa Sct. Hans IIosp
Flere Nybygninger på. Orlogsværttct.
Gadstrup Åndelsmej€ri pr. Gadslrup.
cisli ge Ahdelsnrejeri pr. Gislingc.
Kobnr. Fundscns Ejendotn, Holbæk.
Ilolbæk Anrtstidende.

Propdelær Ilunter, \ieilegaard.

Flt lille Uddmg af Bygninger, vi lrår leveret Arbejde lil:
Ilorsbolnr NI(icri pr. Hørsl)olDt.
IIø!(liDggart(l llejeri pr. nten.
ADdclsDrejcriet rllorns Ilcrred(.
Andcls Dr ci oiet Dtloj !. Dg( pr. lloslilde.
JJllingc An(lclsDrejcri pr ølstyltke.
XaurstNp Åndclsnrcjeri pr. Roskiklc.
Ii.risc -\ndel$nejeri, l(irisc.
lir. IlJllingc AtrdclsNejeri tr'- Roskikle.
Xa.lslurle AndelsNejeri l)r. TåaslruD.
llcjcriet rKlosleryahg(, Ilosltil(le.
Iiinogralen, ltoskilde.
Ii. F. U. ll-s IlJijning, liosliil,le.
Itasdnen i ItiDgsted.
Iiøge-ningstcdbancn.
Køb.nhavns YåndtorsJning rcd Ialby,

ved NJbrlle.
AndclsDrejeriet,I-andht.n{lshdåb( pr.

Roskildc.
L.ngag€r Andelsdrcjeri pr. ølstykke.
Lynsc ÅDdelsnrejeri pr. LJnge.
Åndelsbrejc.ict Lindencronc pr. Iilip-

pinge.
I-cdrcborg. til tolsl.l]ygn. og i IIåven,
Lirdholbr A!lsgåard.
Lrndbofo.eningoncs FroloNyning.
Naurbjcrg ÅndelsDejeri rrr. Ll. Skensv.

Remkolde Åndelsmejeli rrr. Klårskor.
Roskilde Alderdonshjem.



Itostilde I]ådernstålt.

Roskilde Epidcnrisygcltus.
Roskilde Garnisonsstgel)os.
Roskilde HåDdelssltole.
Roskilde konlm. Skole, Åbsalonsgade.
Roskilde LandbobaDk.
Roskilde tekniskc Skolc.
lioskilde Sparekåsses sids!€ Udvidelse.
Ringsred Elelttriciters!r.k.
Risbyholul pr, Haldrup.
overrelssagfører Sands vill., l'xruDr.
Andelsmeje.iet ,Srt. Olals Kildc( 0..

Skibby.
Sct. JoIgetrsbjerg Alderdonrshjeltl.
Sc t. JørgeDsbjcrg Skole, Irc d.gna rd ere.
Ny Skole og Lærerbolig, Sct. Jør'

gensbjerg.

SkolfojtedboligcD ved Østskov.
Sct. Liurenlii Ilid,c.
Sloths Nc.ieri, Taastrup.
lhlernr. Sørensens EjcndoD, Holbæt.
StatioDernc, ltødbJ-Naliskovbanen,
Ståtionsbygnirg$ p.. Banen: Hvalsø-

T.rasl.up lel.niske Skole.
Telctonselsknbcls BygniDg, Roskilde.
Thoreby Andelsmejeri pr. Nykøbing F.
Tolthøj Mejeri p.. viby Sj.
vor nJe l-.ue Kirke, Tjtreby.
Vol(lshAve Mcjeri p.. Søllcslcd.
Yib)' Bank.
ØNted Præstegåard.
Kobli). \Yintl'ers Ejendon), skomage.,

gade.



ll,lARl\,IORKAMINER OG RADIATORKAPPER I ALLE sLAGs
XULøRTE NIARIVIORSORTER

leveres 1il allerb lligste Priser.
Nu, da saa mange har Centralvarme, gør vi opmærksom paa, at dei er en stor
PrUd lor Værelset al sætte 6n lvlarmorkappo om Radiatoren; Marmor er paa

den Plads betgdelg bedre end Tlæ, os da l4amor findes ialle Kulører, kan
de allid afslemmes efter Værelset.

SE VORE FOTOGRAFIER OG IIøR VORE PRISER

OVERSLAG OG TILEUD GRATIS


