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Fra penselstrøg til print Bent Grølsted Hent PDF Forlaget skriver: Skiltefaget er et lille fag, men derfor er det
langt fra usynligt.

Tværtimod er det et fag, vi alle har gavn og glæde af i hverdagen– blot uden at bemærke det. På forretninger,
gader og stræder, lastbiler og busser, i parker og ved seværdigheder, ja, overalt møder vi informationer, der

står en skiltemaler bag.

Gennem århundreder har skiltefaget være et traditionelt håndværk med pensel og skrivestok som vigtigste
værktøjer, men de seneste 60-70 år har faget ændret sig radikalt. Hvordan og hvorfor denne forandring er

sket, beskrives på underholdende og illustrativ vis i Fra penselstrøg til print, og for at de gamle
håndværksmæssige færdigheder og metoder ikke skal gå tabt, er en del teknikker også beskrevet.

Bogen er en hyldest til det gode håndværk og de personer,der har været med til at profilere og udvikle
skiltefaget gennem tiderne, og det slås fast, at godt håndværk er mere end faglig kunnen – det er også sans for

design, detaljen og kunden ønsker.
Der findes ikke mange historiske bøger om håndværk skrevet af håndværkere selv. Denne bog er en

undtagelse. Den er nemlig skrevet af en passioneret skiltemaler, som gennem mere end 50 år har arbejdet
engageret med og for sit fag.
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