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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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Oppstart – bestem deg for å montere en samling

• Finn et område du liker

• Ikke nok materiale?

– Omdefiner området og/eller skaff mer materiale

• DET ER DU SOM BESTEMMER OMRÅDET
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Lag en god tittel – tradisjonell / posthistorie etc

• Tittelen må ikke være for vid eller for smal

– Vid: det blir for omfattende «Norge», «Egersund»

– Passe avgrenset: «Norge skravert posthorn»

«Posten i Egersund fram til 1940»

– Smal: du finner ikke nok materiale «Prefil fra Egersund»

• Stille ut? Tittelen må være i samsvar med planen

• Nøkkelord eller beskrivende tittel?

• Tittel og eventuell undertittel

• Originalitet

• Eget tittelark – lite brukt i disse klassene
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Lag en god tittel – motiv / åpen / postkort

• Tittelen må ikke være for vid eller for smal

• Vid: det blir for omfattende

– «Kunst», «Dyr»

• Passe avgrenset: 

– «Fransk malerkunst i det 19. århundre»

– «Hesten i menneskets tjeneste»

• Smal: du finner ikke nok materiale

• Uansett: Tittelen må være i samsvar med planen
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Lag en god tittel – motiv / åpen / postkort

• Nøkkelord eller beskrivende tittel?

– Nøkkelord kan virke kjedelig: «Hesten»

– Beskrivende: «Hesten, menneskets mest anvendelige dyr»

• Tittel og undertittel

• Undertittelen kan gi en avgrensning av emnet, hvis tittelen eller er vid

• Undertittelen kan forklare emnet

• Eksempel 1: World Scouting / Its path to success

• Eksempel 2: Den glemte malerinne / Postkortene etter maleriene av Lady Mary Long
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Lag en god tittel – motiv / åpen / postkort

• Tittelen skal være tematisk, ikke filatelistisk

• Tematisk: Speiderbevegelsen

• Filatelistisk: Speidere på frimerker og stempler

• Originalitet

• I motiv er det 5 poeng for innovasjon. Da hjelper det med en god tittel

• Tittelark – ja, kanskje

• Ikke nødvendig, men noen bruker dette. Kan kombineres med beskrivelse

• Skriv tittelen stor nok på innledningsarket, så den syns tydelig
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Hvordan gjorde jeg det - speidermotiv

• Jeg hadde samlet speidermotiv lenge:

– Frimerker hele verden

– Særstempler og frankeringsavtrykk Norden

• Ville lage en utstillingssamling, måtte utvide samleområdet:

– Særstempler, helsaker, frankeringsavtrykk, hefter etc. – utenfor Norden

• Hadde vært på mange utstillinger og sett mange andre speidersamlinger, studert planer

• Lage forslag til tittel og plan

• Sortere materialet etter kapitlene, noen ble det mye i og noen for lite

– Omarbeide plan, sortere materialet på ny, gjenta til fornøyd

• Begynne å montere

• Stilte ut på regional utstilling og fikk vermeil ☺
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Speidermotivsamlingen min – tittel

• Jeg valgte tittelen «World Scouting»

• Det er ganske stort. Ingen begrensninger. Alle tidsperioder

• La etter hvert til undertittelen «Its Path to Success»

• Da har jeg sagt at jeg vil fortelle hvordan speiderbevegelsen utviklet seg og ble en suksess
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Speidermotivsamlingen min – hensikt (purpose)

• For å forklare hensikten, hva jeg vil vise med eksponatet la jeg etter hvert til:

• The idea, principles and activities of Scouting, and its development from Baden-Powell’s

Scheme to today’s world wide movement.
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Speidermotivsamlingen min – plan

• Plan / kapittelinndeling har jeg endret mange ganger

• Det blir mye om-montering
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Hvordan gjorde jeg det – hjemstedsamling 

• Jeg hadde samlet stempler fra Egersund / Dalane i årevis

– Et objekt med hvert stempel

– Kun brev / kort / andre forsendelser

• Skjønte etter hvert at det ble for lite

– Kan ha flere ulike forsendelsestyper med hvert stempel

– Noen av stemplene jeg tidlig stod over på løse merker og klipp mangler jeg fortsatt

• Ble inspirert av Tor Østlund sin «Posten på Ringerike»

• Ville lage en utstillingssamling fra Dalane (fire kommuner sør i Rogaland)

• Hadde vært på mange utstillinger og sett mange andre hjemstedssamlinger, studert planer
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Hvordan gjorde jeg det – hjemstedsamling 

• Lage forslag til tittel og plan. Første gang jeg stilte ut ble det slik:

• Dalane

En posthistorisk reise ca 1829-1950

• Begynte med Egersund, det største og viktigste poststedet i regionen.

Deretter kommunevis Eigersund, Ogna, Bjerkreim, Lund, Sokndal.

Altså en slags geografisk rundreise.

• Stilte ut slik i 1996, men var ikke helt fornøyd med planen
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Hvordan gjorde jeg det – hjemstedsamling 

• Var ikke helt fornøyd med den geografiske rundreisen, syns den ble for lite posthistorisk. 

Dermed ble det ny rekkefølge på reisen (planen)

• Dalane

En posthistorisk reise ca 1829-1950

• Begynte med Egersund (det største og viktigste poststedet i regionen).

Deretter poststedene etter opprettelsesår. Tysk feltpost og brevhus til slutt.

Altså en slags posthistorisk rekkefølge.

• Stilte ut slik i 1997, var ikke helt fornøyd med tittelen og ville korte ned perioden

16



Hvordan gjorde jeg det – hjemstedsamling 

• Var ikke helt fornøyd med tittelen og har endret denne flere ganger

• Dalane 

En posthistorisk reise ca 1829-1950

• Posten i Dalane gjennom 100 år

• Posten i Dalane gjennom ca 100 år

• Posten i Dalane på 1800-tallet

- med hovedvekt på Egersund som var og er regionens sentrum –
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Hjemstedsamlinger – begynnelse og slutt – avgrensning 

• Forklar hensikt og omfang på innledningsarket

• Alle samlinger skal ha en begynnelse, et innhold og en slutt

• De fleste som stiller ut har en innledning eller begynnelse

• Alle har et innhold. En fortelling, og den bør ha en rød tråd som er lett å følge

• Mange mangler en avslutning. Eksponatet bare stopper

• Posthistorie kan kort oppsummeres som ruter, rater og stempler.

• De fleste hjemstedssamlinger forteller om poststedene, stemplene og annen posthistorie i 

området. 

• Portotakster pleier være underordnet i en hjemstedssamling, dvs. at samlingen oftest ikke er 

bygd opp etter takster. Men portoanalyse av objektene skal likevel være med
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Hjemstedsamlinger – begynnelse

• Begynnelsen bør være posthistorisk begrunnet. De fleste hjemstedssamlinger starter med 

det eldste objektet man har, at man vil fortelle om posten så langt bak som man kan 

dokumentere det med filatelistiske objekter. 

• Hvis årstallet for det eldste objektet står i tittelen så må du endre tittel når du finner et eldre 

objekt. 

Posten i Dalane fra 1829 til 1950

• Kanskje er det like greit å ikke ha et fra-årstall i tittelen. Du kan heller ha det i en undertittel:

Dalane. En posthistorisk reise 1829-1950

• Eller sløyfe det:

Posten i Dalane fram til 1950
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Hjemstedssamling – avgrensning av innhold

• Geografisk område

– For stort område, og man klarer ikke vise så mye som man vil på 80 ark.

– For lite område, og man finner ikke nok materiale

• Tidsperiode

– For lang periode, og man klarer ikke vise så mye som man vil på 80 ark

– For kort periode, og man finner ikke nok materiale

• Et hjertesukk, eller et paradoks om moderne posthistorie:

– Det er vanskelig å finne informasjon /dokumentasjon

– Gir mindre uttelling på utstillinger

– Lavere status?

– De siste 20 årene eller 50 årene er vel også viktige?
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Hjemstedssamling – avgrensning av innhold – avslutning 

• Mange vil typisk velge ett postkontor, eller en eller flere kommuner

• Både begynnelse og avslutning bør være posthistorisk begrunnet

• Begynnelse: De fleste begynner med det eldste materialet man kan finne

• Avslutninger kan være:
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– 1855 (prefil)

– 1872 (myntreform, skillingperioden)

– 1874 GPU

– 1878 UPU

– 1900 (ikke særlig posthistorisk)

– 1940 andre verdenskrig

– 1945 andre verdenskrig

– 1965 kommunesammenslutning

– 1969 postnummer og nye stempler

– Og sikkert mange andre



Balanse

• Balanse kan forstås på flere måter

• Monteringsmessig, at det ser pent og konsistent ut 

– På arket, i den enkelte rammen og i hele eksponatet

• Dette var vi gjennom i en tidligere presentasjon

• Men balanse er også, og enda viktigere, at det ikke er for mye eller for lite av noe
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Balanse – innhold 

• Kapitler bør være omtrent like store

– Slå sammen små kapitler

– Dele store kapitler

• Ikke lange hull i tidsperioder

• Variasjon i objekttyper 
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Oppsummering

• Nå har vi vært gjennom tittel / emne / avgrensning

• Spørsmål?

• Pause

• Etter pausen: Utvalget av objekter, hva skal være med og hva kan være med
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