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Stenhuggerlaugets retningslinjer for inskriptioner og tilføjelser
Generelt: Gravsten er ikke hyldevarer. Gravsten er et efterhånden sjældent eksempel på kunsthåndværk,
som skabes i en fri og kreativ proces i tæt dialog mellem kunde og stenhugger. Målet bør altid være, at
skabe et færdigt resultat, som både opfylder kundens behov for at sætte et individuelt præg på gravstedet
og stenhuggerens ønske om at levere fagligt godt arbejde. Hvis kundens ønsker afviger fra nedenstående
faglige retningslinjer, anbefales det dog, at man får kundens skriftlige accept af afvigelsen.
1. Retningslinjer for nye inskriptioner
1.1 Skrifttyper: Brug som hovedregel højest 2 skrifttyper på samme sten.
1.2 Knibning og træk af bogstaver: Knibning og trækning af købte bogstaver bør ikke overstige 8 %. Hvis
procentgrænsen overskrides skabes reelt en ny skrifttype og kunden bør derfor se og acceptere en
illustration. Knibning og trækning af egne bogstaver beror på en individuel vurdering.
1.3 Strækker man en skrifttype de max 8 %, skal tal ligeledes strækkes således at punkt 1.4 overholdes.
1.4 Er skrift og tal i kursiv, skal begge have samme hældning.
1.5 Det anbefales at tale om længden af navne på tilføjelser når man første gang vælger sten, skrifttype og
inskription.
God skik og brug
1.6 Skriftstørrelse; forholdet mellem bogstaver og tal: tallene i datoer er som hovedregel mindre end de
små bogstaver i navne. Linjeafstanden er som hovedregel aldrig mindre end halvdelen af talhøjden
1.7 Spatiering:
1.7.1 Afstand mellem to bogstaver skal være mindre end ordmellemrummet, som igen skal være mindre
end afstanden mellem linjerne. Afstanden mellem ordmellemrum svarer som regel til et lille ”i”.
1.7.2 Afstanden mellem navne svarer som hovedregel til et stort bogstav der ligger ned.
1.7.3 Afstanden mellem fødselsår og kors skal være større end de øvrige afstande i datolinjen.
1.7.4 Hvis inskriptionen i forhold til stenens beskaffenhed kræver at der må gås på kompromis ved enten
at trække for meget i bogstaverne (jf. 1.2) eller lægges bredere spatiering ind end beskrevet
ovenfor, anbefales det, at lave bredere spatiering frem for at trække for meget i bogstaverne.
1.8 Stenens form og størrelse:
1.8.1 Firkantede sten: Lodrette bogstaver er som hovedregel mest harmoniske
1.8.2 Naturformede sten: Kursivskrift passer ofte godt til formen
1.8.3 Store og små sten: Skriftstørrelse og spatiering tilpasses stenens størrelse, så hele overfladen er
anvendt og det samlede udtryk er harmonisk. Hvis der ikke skal være en tilføjelse, giver det f.eks. et
mere harmonisk udtryk, at bruge flere linjer så hele stenens flade fyldes ud.
1.9 Kors og stjerner: Størrelse og udtryk skal følge skrifttypens design. F.eks. skal korsets stamme som
hovedregel have samme bredde som 1-tallets stamme og stjernens center bør ikke være tykkere end
bredden af 1-tallets stamme.
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2. Retningslinjer for tilføjelser
2.1 Skrifttype: Brug den samme skrifttype som anvendt i den oprindelige inskription.
2.2 Skriftstørrelse: Brug den samme størrelse i tilføjelser som i den oprindelige inskription. Anbefalede
alternativer hvis der er pladsmangel: Skriv navnet på to linjer. Arbejd med spatiering. Forkort
mellemnavne.
2.3 Knibning og træk af bogstaver: 0 %. Tilføjelsen bør ikke adskille sig fra den oprindelige inskription.
2.4 Hældning: Brug samme hældning som i den oprindelige inskription.
2.5 Linjeafstand: Skal følge den oprindelige inskription.
2.6 Spatiering: Skal som hovedregel følge den oprindelige inskription.
2.7 Håndhugning og sandblæsning: Anvend samme metode til alle inskriptioner på samme sten.
2.8 Datoer: Følg den oprindelige inskription. Tallene i datoer er som hovedregel mindre end de små
bogstaver i navne. Linjeafstanden er som hovedregel aldrig mindre end halvdelen af talhøjden. Afstand
mellem fødselsår og kors skal være større end de øvrige afstande i datolinjen.
2.9 Kors og stjerner: Følg den oprindelige inskription. Størrelse og udtryk skal følge skrifttypens design.
F.eks. skal korsets stamme som hovedregel have samme bredde som 1-tallets stamme og stjernens
center bør ikke være tykkere end bredden af 1-tallets stamme.
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