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Hvordan oppbevare samlemynter?
Samlerhuset, Nordens største tilbyder av medaljer, frimerker og andre
samleobjekter har satt sammen noen nybegynnertips til hvordan du best
oppbevarer mynter.
Mange nye samlere vet ikke hvordan mynter helst bør oppbevares så
Samlerhuset har laget noen tips og alternativer til nybegynneren. Slik
oppbevarer du helst mynter
•

•
•

•

•

Myntskrin eller skuffer med fløyel eller filt er favoritten til
drevne samlere. Det gleder et samlerhjerte å kunne trekke ut en
skuff og betrakte flere mynter sammen.
Mynter mottatt i kapsler bør en la ligge i sine forpakninger slik
de kom.
Det finnes plastlommer for oppbevaring av mynt
(Hartbergerlommer).Disse er fine å bruke i album og gjerne inne i
en ekstra plastlomme for å være trygg. Men de to lagene plast vil
kanskje ødelegge litt av samlergleden.
Enkelte mynter leveres i ubrytelige graderingspakninger, hvor du
garantert ikke får noen kontakt med mynten. Dette er spesielt
populært i statene.
Det lages også spesielle papirkonvolutter for oppbevaring av
mynter som er helt OK så lenge de er produsert i syrefritt papir.

Utfordringen er å finne en oppbevaringsmåte som også gjør det mulig å ha
mest mulig glede av samlingen.
Tabbene du bør unngå
For nybegynneren er det også viktig å unngå tabbene:

•
•

•

Ikke ta på myntene med bare fingre. Bruk hansker eller pinsett.
Hvis du oppbevarer mynter i papirkonvolutter skal du ikke skrive
med blekk eller tusj på konvolutten. Hvis du MÅ skrive noe, bør
du gjøre det med blyant før du legger mynten i.
Ikke utsett myntene for skarpt sollys eller høy fuktighet over
lengre tid. Tørre og mørke steder er best for oppbevaring.

En av Samlerhusets gründere, Ole Bjørn Fausa, anbefaler på bloggen sin å
enten oppbevare myntene i en safe eller en bankboks.
Om Samlerhuset:
Samlerhuset Norge AS ble etablert i 1994, og er Norges største formidler av
samlerobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr
mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden.
Samlerhuset sitt formål er å skape samlerglede. Ved å skaffe til veie, utvikle
og formidle samlerobjekter som er med på å bevare minner knyttet til viktige
historiske begivenheter og personligheter.
Samlerhuset i sosiale medier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samlerhuset sin blogg
Samlerhuset på Facebook
Samlerhuset på Twitter
Samlerhuset på YouTube
Samlerhuset på Flickr
Samlerhuset INMA-profil
Samlerhuset på Linkedin
Samlerhuset på SlideShare
Samlerhuset engelsk blogg

Om Samlerhuset
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo.
Samlerhuset Gruppen er en av Europas største aktører innen samlerobjekter,
eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 15 land, med
rundt 500 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2019.

Gruppen har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia,
Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia, og
Nederland. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som
mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra
nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier
av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker,
myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin.
Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid
selskap. Samlerhusets formål er å skape samlergled og å formidle historie.
www.samlerhuset.no ,
www.samlerhuset.comwww.facebook.com/samlerhuset/
Samlerhusetbloggen: www.samlerhuset.blog
Magasinet Mynt & Historie: www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie
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