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Motstandsmannen Max Manus hedres
med egen statue
Hilde Enerud er initiativtager til Max Manus statuen som avdukes i dag 7.
juni. Samlerhuset finansierer prosjektet og det er krigshelten Gunnar
Sønsteby som vil foreta selve avdukingen på Akershus Festning.
Mange bidro mye i den norske motstandskampen under 2. verdenskrig og det
er dessverre ikke mulig å fremheve alle som gjorde en innsats. I motsetning
til en rekke andre kjente krigshelter, finnes det ikke noe minnemerke til ære
for Max Manus. Med bakgrunn i dette satte Hilde Enerud ved Unica Art på
eget initiativ i gang arbeidet med å få reist en statue av motstandsmannen
Max Manus. Tanken bak prosjektet er at Max Manus skal hedres for sin

innsats under krigen, og samtidig stå som et symbol på motstandskampen
under 2. verdenskrig.
Bilder fra seremonien
Selve avdukingsseremonien på Akershus Festning er et lukket arrangement,
men du kan se bilder fra seremonien på Samlerhuset sin Facebookside.
Utdrag fra åpningstalen vil også publiseres på samlerhuset.blogg.no i løpet
av kort tid.
Tikken Manus glad og stolt
Max Manus traff sin kone Tikken i Stockholm, der hun var et viktig bindeledd
mellom sabotørene i Kompani Linge og den allierte forsvarsledelsen. Da hun
fikk høre om planene for en statue sa hun: - ”Jeg er kjempestolt. Aldeles stum
av stolthet og glede". Dessverre døde Tikken Manus i fjor høst – 96 år gammel.
Hun fikk ikke oppleve avdukingen av statuen billedhugger Per Ung har laget.
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.
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Samlerhuset sin blogg
Samlerhuset på Facebook
Samlerhuset på Twitter
Samlerhuset på YouTube
Samlerhuset på Flickr
Samlerhuset INMA-profil
Samlerhuset på Linkedin
Samlerhuset - Fausas samlertips

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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