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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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Hvor mye materiale trenger jeg? Antall ark

• En-rammes

– 16 A4-ark

• Alle andre klasser

– 2-8 rammer eller 32-128 ark

– 5 rammer / 80 ark er anbefalt

• Det er ikke slik at flere rammer nødvendigvis gir flere poeng

• Det er bedre med 5 gode rammer enn 8 tynne
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Hvor mye materiale trenger jeg?

• Pr ark

– Ikke for mye (stygt) og ikke for lite (tynt)

– 2 brev eller postkort

– Noen frimerker pluss et brev eller kort

– Bare et brev eller kort pr ark er antakelig å sløse med plassen, og gjør at eksponatet kan 

virke tynt

– Unngå ark med bare enkeltmerker, og det er bedre å blande materialet på arkene

• Prøvemontering / sjekk av mengde

– Innstikksbok eller brevalbum

– Legg materialet på ark og se om det er passe mye
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Hvordan sortere materialet før montering

• Hvis du vil stille ut: Bestem deg for utstillingsklasse

• Tradisjonell filateli: blanding av ubrukte og brukte frimerker samt forsendelser

• Posthistorie: Forsendelser / bruken av frimerkene

Ubrukte frimerker passer ikke i posthistorie

Postkort i hjemstedssamlingen? Tja, i vanlig posthistorie

Vurder åpen klasse eller posthistorie 2C

• Motiv: Kun filatelistiske objekt – frimerker, stempler, helsaker, hefter, etc.

• Åpen klasse: Inntil 50% ikke-filatelistiske objekt
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Hvordan sortere materialet før montering

• Lag (foreløpig) tittel og foreløpig plan / innledningsark med kapitler. 

• Sorter materialet etter kapitlene

• Vurder størrelse / mengde for hvert kapittel

– For mye, del i flere kapitler eller underkapitler

– For lite, slå sammen kapitler eller skaff mer materiale

• Revider plan og innledningsark
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Hvordan montere

• Montering med PC er dominerende nå

– Word, Excel, PowerPoint

– Spesialprogram for montering

– Vi hadde om dette på forrige kurskveld

• Det går fint an å bruke andre metoder 

– Håndteksting

– Skrivemaskin

• En mellomting er å skrive teksten på PC, printe, og så klipp og lim
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Montering / teksting – hvis du ikke velger data

• Håndteksting kan bli flott

– bruk tegnetusjer / rørpenner

– krever tydelig og noenlunde jevn håndskrift

– går relativt sent

• Sjablon blir pent

– men er tungvint

• Skrivemaskin var mye brukt før og kan fortsatt godt brukes

– bruk små typer

– kan skrive direkte på arket eller på lapper som festes på arket

– sjekk at papiret kan bøyes gjennom valsen før du kjøper mye papir

• Overføringsskrift, letraset

– tungvint og dyrt
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Balanse

• Balanse kan forstås på flere måter

• På arket

– Montering, at det ser pent ut

• I den enkelte rammen

– Montering, at det ser pent og konsistent ut 

• I hele eksponatet

– Montering, at det ser pent og konsistent ut 

– Men også, og enda viktigere, at det ikke er for mye eller for lite av noe
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Layout / balanse – ark 

• 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 veldig pent
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Motiv (og tradisjonell)

• Det hadde vært bedre å blande brev 

og frimerker på arkene

• Illustrasjon lånt fra exponet.info
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Motivsamling

• Bedre blanding av brev og frimerker 

på arkene

• Illustrasjon lånt fra exponet.info
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For mye på arket?

• Et temmelig «travelt» ark

med mange objekter 

og lite luft mellom objektene
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For lite på arket?

14



PH - et objekt pr ark 

• Her er det bare et objekt pr ark

• Noen ark er bare med tekst/kart

• Mange kopier av stempler

• Mangel på materiale?

• Stor gull på St. Petersburg 2007
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PH - fire brev pr ark!

• Her har utstilleren strevd hardt 

for å finne utelukkende små brev!

• Stor gull på St. Petersburg 2007

• Normalen er nok to brev/kort pr ark

for posthistoriske samlinger
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Overlapping eller innfelling

• Særlig vanlig i motiv

• For å få plass til mer materiale

• Uvesentlige deler av objektet kan skjules

•

Forsiktig med overlapping av postkort

• Forsiktig med overlapping av helpost

• Illustrasjon lånt fra exponet.info
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Skjul uvesentlige deler?

• Klipp

• Innfelling
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Balanse – ramme 

• Tenk på plassering av ark og objekter med odde størrelse
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Helhetsinntrykk

• Gjennomgående balanse i hele eksponatet

• Rammene ligner hverandre

• Sett fra avstand er det tydelig at rammene tilhører samme eksponatet

• Da blir helhetsinntrykket bra

• Balanse i betydningen at kapitlene ikke bør være for ulike tar vi opp fjerde kurskveld
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“Flere lure triks”

• 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 viktig detalj
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Uten rammer

• Objekter rett på arket uten rammer

• Staffan Karlsson,

illustrasjon lånt fra netex.se
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Rammer og grå bakgrunn

• Bengt-Göran Österdahl,

illustrasjon lånt fra netex.se
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Henge på snor
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Stå på linje
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Bevegelse og farger

• Merker med sterke farger 

plasseres midt på raden / arket

26



Bevegelse og farger

• Bevegelse inn mot midten av arket
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Framheve objekter

• Ekstra innramming

• Spesiell bakgrunn

• Uthevet skrift

• Farget skrift

• Faktaopplysninger om sjeldenhet, 

ikke skriv «sjeldent» eller «dyrt»
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Påpeke en detalj

• Objektet har så mye 

tekst at det som her 

brukes tematisk ikke er 

så lett å oppdage, så det 

er behov for å markere 

det.

• Pilen er festet på arket 

og ikke på objektet.
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Oppsummering

• Nå har vi vært gjennom design og layout av ark, ramme og eksponat

• Spørsmål?

• Pause

• Etter pausen: Samme objekt kan brukes i mange utstillingsklasser
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