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Kurs for de som vil montere og kanskje stille ut

Del Dato Emne

1a 7.2. Innledningsark – tradisjonell, posthistorie (luftpost, helpost)

1b 7.2. Innledningsark – motiv (åpen, postkort)

2a 14.2. Praktisk og teknisk om montering – papir, marger, skrift, etc.

2b 14.2. Montering med bruk av PC

3a 7.3. Design / oppsett / layout av ark, ramme og eksponat, helhetsinntrykk 

3b 7.3. Ulik teksting for ett og samme objekt, avhengig av utstillingsklasse

4a 14.3. Valg av emne / avgrensning. Valg av tittel i forhold til det man har. Balanse

4b 14.3. Utvalget av objekter, hva skal være med og hva kan være med
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Tips og triks – praktiske og tekniske faktorer ved montering

• Monteringsark

• Feste objekter til arket

• Marger 

• Rammer

• Arklommer

• «Lure triks»
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Monteringsark

• Papir

– Pass på å få ark med arkivkvalitet (syrefrie)

– Ikke bruk resirkulert papir

– Spesialark fra albumforlag burde være sikre

– Bruk tykt papir, minst 160g (vanlig kopipapir er 80g)

• Farge

– Bruk lyse ark: hvite, svakt gule eller svakt grå blir pent

• Størrelse

– Vanlige utstillingsrammer har plass til 4x4 ark i størrelse A4 + marg

– A3 kommer mer og mer
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Lyse ark blir pent

• Hvite ark kan bli for hvite hvis det er moderne, hvite konvolutter
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For sterk farge på arkene?

• Jeg syns det

• Illustrasjon lånt fra José Miquel Herrero exponet.info 
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Verden er ikke bare A4! – kan også være A3!
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• A3 er spesielt egnet hvis du har brede objekt som må stå sideveis på A4



Verden er ikke bare A4! – kan også være A3!
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• Postkort: 2 x A4 = 4 kort. 1 x A3 = 5 kort

• Illustrasjoner fra netex.se



Du trenger: Monteringsark

• Arkene må være tilpasset skriveren

– størrelse, tykkelse, overflate / porøsitet etc.

• A4 eller A3 eller annen størrelse som passer til skriveren

• Papirfarge f.eks. lys grå eller svakt gulaktig

• Papirkvalitet (arkivsikkert, ikke for tykt/stivt)
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Dyre og billige ark

• Dyre ark (Leuchtturm, Safe, etc.)

– A4-ark fra SAFE kommer i pakker med 10 ark, pris 78 kr/pakke (2022)

– Det betyr at arkene er så dyre at det er lurt med prøvemontering på vanlig kopipapir
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Dyre og billige ark

• Billige ark

– A4-ark fra Staples eller annen butikk som selger kontorutstyr

– 139 kr for 250 ark

– Ikke garantert arkivsikkert,

men antakelig godt nok

11



Monteringsark - arkbeskyttelseslommer

• Arkbeskyttelseslommer er nødvendige hvis du skal stille ut

• De må være arkivsikre hvis arkene skal oppbevares i lommene i lang tid

• Spesiallommer fra albumforlag burde være sikre

• Vanlige kontor-arklommer er for tynne og flimsete når arkene skal settes opp i 

utstillingsrammer

• Lurt triks:

• Når du skal ha arket med objekter ned i lommen så legg et blankt ark foran og bak så glir det 

lettere nedi, og så beskytter du objektene

Når alt er kommet til bunns i lommen så drar du forsiktig opp de blanke arkene
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Feste objekter til arket – frimerker, brev og kort

• Frimerkehengsler

• Klemlommer

• Fotohjørner

• Ikke bruk 

– Gule lapper “post-it”

– Kitt (blu-tack)

– Selvklebende tape

• – limet kan sette flekker!
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Frimerkehengsler

• Mange typer

• Velegnet for brukte frimerker

• Aldeles uegnet for ubrukte frimerker og brev
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Klemlommer

• Klemlommer er obligatorisk for ubrukte merker

• Fint også for brukte frimerker og klipp

• Jeg bruker lommer med blank bakgrunn, 

unngå svart sørgerand – og hvis jeg skulle 

hatt svart kant rundt frimerkene så burde jeg 

vel også hatt det rundt brev og kort
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Kutte til klemlommer

• Samler du posthornmerker holder det 

med en størrelse på klemlommene

• Men så snart du skal montere merker i 

andre størrelser så trenger du mange 

ulike klemlommer

• Kjøp striper med klemlommer og kutt 

dem til riktig høyde og bredde

• Da trenger du et skjæreapparat

16



Lime klemlommer

• Hvis du sender samlingen til 

utstilling så er det en fordel at 

merkene ikke faller ut av lommene

• Du kan lime dem i overkant
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Feste objekter til arket – brev og kort 

• Fotohjørner

– Glimrende for brev og kort

– Det finnes mange typer

• Størrelse

• Selvklebende eller “water activated” 

– Bruk store nok hjørner, vær forsiktig for ikke å ødelegge hjørner på objektene
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Brevhjørner (fotohjørner)

• Eksempler
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“Lure triks” - marger

• Marg oppe

– f.eks. 1,5 cm til kapitteloverskriften

– f.eks. 2,5 cm til overkant av objektene

• Marg nede må være stor nok til at nederste tekst / objekt ikke dekkes ved montering i 

utstillingsrammer

– f.eks. 1,5 cm

• Sidemargene kan være ganske små, 

– gjerne så lite som printeren aksepterer (0,7cm på min printer)
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Marger oppe og nede

• I utstillingsrammene er det en viss 

overlapping av ark, det kan være 

oppe eller nede!

• Det er derfor viktig at margene 

oppe og nede ikke er for små!
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Ramme rundt arket?

• Ikke vanlig nå lenger

• Noen foretrekker det

• Jeg bruker det ikke

• Uten ramme blir det mer igjen 

av arket til å montere på

• Illustrasjon lånt fra Torgny Svensson netex.se 
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Linje oppe og nede

• En horisontal linje oppe og nede kan 

være en pen detalj

• Takk til Petter E. Pedersen for illustrasjon
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“Lure triks” – jevn kant oppe og nede

• Jevn kant oppe og nede på alle arkene

– ser pent ut, men er ikke nødvendig

– det kan være vanskelig å få like marger på alle ark
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“Lure triks” – skrifttyper og -størrelser

• Skrifttype 

– Jeg foretrekker antikva

– Stolpeskrift blir for tett og vanskelig å lese lange linjer

• Skriftstørrelse

– Ikke bruk for stor skrift

– Ikke bruk for “fancy” skrift, eller bare store bokstaver
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Overskrifter

• Det er unødvendig å ha med eksponatets tittel på alle arkene – men noen liker det

• I speidersamlingen bruker jeg to eller tre nivåer:

– Kapittel – vist på planen

• Underkapittel – vist på planen

– Under-underkapittel – bare vist på arkene (bruker dette bare på noen ark)
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Overskrifter

• Eksponatets tittel

• Horisontal linje

• Kapittel

• Underkapittel

• Overskrift for objektet

• Takk til Petter E. Pedersen 

for illustrasjon
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“Lure triks”

• Ha passelig mye på arket

– for mye - det ser overlesset ut

– for lite - det ser spinkelt ut, utnytt plassen

• Pass på tyngdepunktet

– unngå at arket er topptungt (det “vipper”) 

eller er sidrumpet (virker “nedseget”)

• Unngå rene frimerkeark

– bland ulike objekttyper på arket: frimerker, klipp 

og forsendelser

• Unngå vertikale gater

• Symmetrisk eller asymmetrisk montering?

– symmetrisk er enkelt å få til

– asymmetrisk er vanskeligere, men kan bli pent
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Innfelling

• Innfelling – mye brukt i motiv, 

men lite i tradisjonell og 

posthistorie

• Skjul uvesentlige deler av 

store objekter

– Hvite felt på konvolutter

– Glorete påtrykk på 

konvolutter

• Brukes for å få passe mye på 

sidene og for å få plass til flere 

objekter

• Ikke fell inn helsaker (unntatt 

hvis det er stempelet du viser)
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Snitt i arket



“Flere lure triks” – mer om dette i en senere del av kurset

• Ulike typer ramme / bakgrunn for objektene:

– Objekter direkte på arket uten ramme

– Ramme rundt hvert objekt

– Objekter på farget bakgrunn (f.eks. svakt grå)

• Bestem deg for om objekter med ulik høyde skal "stå på linje" eller "henge på snor"

• Merker med sterke farger plasseres midt på arket

• Bevegelse inn mot midten av arket

• Du kan fremheve spesielle objekter:

– Ekstra innramming

– Spesiell bakgrunn

– Påpeke en detalj
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Oppsummering

• Nå har vi vært gjennom praktiske og tekniske faktorer når du skal montere

• Spørsmål?

• Pause

• Etter pausen: Montering med bruk av PC
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