Den norske spillefilmen Kongens nei har premiere 23. september 2016. Samtidig er den offisielle minnemedaljen utgitt fra Det
Norske Myntverket
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Kongens nei – på kino 23. september.
Samtidig er den offisielle minnemedaljen
utgitt fra Det Norske Myntverket
23. september har høstens store, norske spillefilm ”Kongens nei” premiere.
Samlerhuset er samarbeidspartner i filmen. Samtidig utgir Det Norske
Myntverket en offisiell minnemedalje med motiv av Kong Haakon VII belagt
med 24 karat rent gull og sort platina.

Det Norske Myntverket på Kongsberg har siden oppstarten i 1686 preget og
utgitt norske mynter og medaljer. Samtidig med høstens store norske
spillefilm ”Kongens nei”, og for å hedre den uvurderlige rollen kongefamilien
spilte for norsk motstandskamp under 2. verdenskrig, utgis også den offisielle
minnemedaljen ”Kongens nei”. Medaljen introduserer en serie minnemedaljer
i samlingen ”Leve Kongen - Den lange reisen hjem”.
– Samlerhuset har som formål å skape samlerglede og formidle historie, sier
Ole Bjørn Fausa, grunnlegger og styreleder i Samlerhuset. – Det var derfor
naturlig og gledelig for oss å være offisiell samarbeidspartner til filmen
”Kongens nei”. Historie generelt og 2. verdenskrig spesielt er svært populære
temaer for samleobjekter slik som de flotte minnemedaljene fra Det Norske
Myntverket, forteller han videre.
”Kongens nei” handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940, hvor den
norske kongen får et ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakten:
Overgivelse eller døden. Med tyske fly og soldater i hælene tvinges
kongefamilien på flukt. De bestemmer seg for å skille lag uten å vite om de
noensinne vil se hverandre igjen. Etter tre døgns desperat flukt, fatter kong
Haakon sin endelige beslutning. Han nekter å kapitulere selv om dette kan
koste både ham selv, hans familie og mange uskyldige nordmenn livet.
Ole Bjørn Fausa fra Samlerhuset har fått en sniktitt på filmen og er imponert.
Han kjenner godt til historien, og berømmer skuespillerne og regissør Erik
Poppe.
– Historien er satt praktfullt i scene og Jesper Christensen får virkelig frem
den indre kampen som preget kongen vår disse dramatiske aprildagene i
1940.
Den danske skuespilleren Jesper Christensen, kjent fra blant annet James
Bond, portretterer vår danske-norske konge på en imponerende måte.
Kronprins Olav og Kronprinsesse Märtha spilles av Anders Baasmo
Christiansen og Tuva Novotny, begge kjent fra en rekke filmer og serier.
Den offisielle minnemedaljen ”Kongens nei” preges og utgis av Det Norske
Myntverket på Kongsberg. – Mynt- og medaljesamling er en fin måte å dyrke
historieinteresse på, sier Fausa.

– På samme måte som i filmer, levendegjør samleobjekter historien for
ettertiden og er med på å bidra til økt kunnskap og interesse for kultur og
historie, fortsetter han.
Med en kombinasjon av 2. verdenskrig som tema, kong Haakon som motiv og
den gullbelagte overflaten på medaljen, går denne minnemedaljen rett inn i
sjela for nordmenn konstaterer Fausa, og refererer til at medaljen beviselig
allerede er en folkefavoritt. På lik linje er han i overbevisning av at filmen vil
bli høstens store seerfavoritt.

Om Samlerhuset
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo.
Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det
norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 14 land, med rundt 400
ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2014. Selskapet har
kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen,
Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland og Belgia. 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,
verdens største myntmesse, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk,
produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er
100% norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.
www.samlerhuset.no
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