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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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Hvorfor montere med PC?

• Fint resultat

• Jevnt resultat

• Lettvint når du har lært det

• Lettvint å gjøre endringer

• Det er like mye arbeid som med håndteksting å bestemme layout, måle objekter og 

analysere/tekste objekter
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Du trenger: PC eller Mac

• Det virker fint med begge deler 

• Jeg bruker PC og eksemplene mine er derfor laget på PC
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Du trenger: Printer

• Skriveren må kunne ta arkene du velger

– Tykkelse

– Størrelse

• Blekkskriver eller laserskriver

• Fargeskriver eller svart/hvitt
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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)

– Ark fra Leuchtturm og SAFE

– Billige ark fra Staples etc

– 160g er OK for de fleste

• Sjekk at arkene går i skriveren før du kjøper mange
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Du trenger: Program for montering

• Spesialprogrammer (MyAlbum, AlbumPro etc.)

– Koster fra noen hundre kroner og oppover

– Demoversjoner kan hentes fra internett

– Tror disse er lite brukt

• Generelle DAK-tegneprogrammer (AutoCAD etc.): «tunge» programmer, dyrt

• Micrososoft Office virker fint og er mye brukt:

– Word

– Excel

– PowerPoint

– Publisher

• Open Office-løsninger

• Desktop publishing: virker fint, dyrt?
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Montering med Word
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Vi begynner

• Definer margene

– På sidene: så langt ut som skriveren kan ta 

det

– Oppe og nede: f.eks. 1,5 cm. Hvis du skal 

stille ut så er det litt overlapping av ark

• Jeg ser ikke behovet for en ytre ramme rundt 

arket, da blir det på en måte to marger. Men bruk 

slik arkramme hvis du synes det gir best resultat.

• Bestem deg for fast plassering av kapittelnavn 

(tittel) og evt. underkapittel

• Bestem deg for fast plassering av øverste 

objekt/objekttekst og nederste objekt/objekttekst
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Vi fortsetter

• Bestem deg for fonttype. 

– Jeg anbefaler ”antikva” og jeg bruker Times New Roman

– Ikke bruk ”stolpeskrift” (Arial)

– Ikke bruk veldig fancy skrift 

• Bestem deg for fontstørrelse for kapitteloverskrift og vanlig tekst

– Jeg bruker 12 uthevet for overskrift, 11 for tematisk tekst, 9 kursiv for filatelistisk tekst

• Bruk disse standardverdiene på hele eksponatet

• Jeg lagrer hvert ark som egen fil, med filnavn slik at det er lett å finne tilbake til arket

– Du vil finne tilbake til arket når du skal gjøre endringer

– Du vil finne tilbake til arket når du skal lage et nytt og lignende ark (klipp og lim)
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Word: Rammer eller tekstbokser

• For å se oppsettet på skjermen slik det blir når du skriver ut må du stå i ”Print Layout” 
modus:

– Visning → Utskriftsoppsett

• Jeg bruker ”Ramme”-funksjonen (Frame). Den var standard i gamle versjoner av Word. Nå 
brukes mest ”Tekstboks”. De har stort sett samme funksjoner. På nyere versjoner av Word 
kan du konvertere ”Tekstboks” til ”Ramme”.

• I denne presentasjonen bruker jeg begrepene ramme og tekstboks om hverandre
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Lag en ramme

• Sett inn → Tekstboks → Tegn tekstboks

sett krysset omtrent der du vil ha rammen, hold nede venstre musetast og dra til rammen er 

omtrent som du vil ha den. 

• Eksakt størrelse og plassering bestemmes senere. 

• Evt. gjenta med flere bokser.
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Rammer

• Objektet skal monteres inni rammen, og det er greit med en liten marg mellom objekt og 

ramme

• Dvs. rammen må være litt bredere og litt høyere enn objektet, f.eks. 2 mm på hver side

– Det kan være ulikt for ulike skrivere. Du må måle og prøve deg fram.

• Jeg bruker ikke skravur eller farget bakgrunn inni rammen

• Jeg bruker enkel strek uten skyggeeffekter o.l.
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Størrelse og plassering 

av rammene

• Størrelse:

– Figurformat (Tekstboks)

→ Høyde 

→ Bredde

• Hvis det bare er ett objekt i bredden, 

så midtstiller jeg dette:

– Figurformat (Tekstboks)

→ Juster 

→ Midtstill vannrett
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Størrelse og plassering av rammene

• Hvis det er to eller flere 

objekter i bredden så 

spesifiserer jeg posisjon. 

• Da angir jeg posisjon av 

rammens øvre venstre 

hjørne i forhold til arkets 

ytterkant, og angir 

rammens bredde og 

høyde.
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Tekst

• Tekst plasseres også i 
ramme/tekstboks, dette gjør det lettere 
å bestemme eksakt posisjon av 
teksten. 
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Tekst

• Så fjerner jeg rammen rundt teksten

• Figurkontur 

• Tips: Gjør dette etter at du har skrevet 
tekst inni boksen, ellers ser du den 
ikke!
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Ferdig montert
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Objekter med snål fasong

• For objekter som ikke er rektangulære får du ikke tegnet passende ramme med metoden 

beskrevet ovenfor. 

• Du kan f.eks. prøve deg fram med tegnefunksjonen i Word 
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Innledningsark

• Innledningsark / plan kan med fordel også skrives i Word

– Bruk tabulator

– Bruk kolonner hvis du har mange kapitler
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Legg til illustrasjoner

• Andre illustrasjoner kan du enten montere slik du monterer et brev/frimerke, eller du kan 

sette inn en scannet illustrasjon

– Kart

– Rentegnete stempler

– Stempler eller påskrifter fra baksiden av brevet

– Illustrasjon av vannmerket

– Etc.
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A3
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• Samme programvare

• Du trenger en større printer



Andre programmer enn Word
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PowerPoint

• Kontakt Per-Christian Wallén

• pc_wallen@hotmail.com 
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PowerPoint

• Kontakt Per-Christian Wallén

• pc_wallen@hotmail.com 
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PowerPoint

• Kontakt Per-Christian Wallén

• pc_wallen@hotmail.com 

• «Lysbildesortering» – se raskt 

flere ark samtidig (hvis du har 

skannet objektene og lagt dem 

inn i PowerPoint
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Publisher

• Kontakt Per-Christian Wallén

• pc_wallen@hotmail.com 
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LibreOffice Draw

• Kontakt Jon Klemetsen

• jon@klemetsen.org

• Gratis og et godt alternativ Microsoft sitt 

tilnærmete monopol! 

• Det har mange muligheter. 

• Da Marius var redaktør i NFT hadde han 

en nesten «euforisk» omtale av dette

• https://no.libreoffice.org/
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Oppsummering

• Nå har vi sett eksempler på montering med bruk av PC

• Det er mange program som kan brukes til montering. 

• Prøv deg gjerne fram med et program du bruker til andre ting.

• Spørsmål?
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Neste kurs mandag 7.3. kl. 20

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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Takk til alle som brukte en kveld på dette!

Fortsett å utvikle deg som samler, utstiller og dommer

Foreslå gjerne emner vi kan ta opp – send forslag til nf@filatelist.no
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