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Samlerhuset skaper samlerglede med
gullmyntene som ble reddet fra nazistene
9. april 1940
Morgenen 9. april 1940: Krigsskipet Blücher er på vei inn Oslofjorden. Tyske
fly kretser over Oslo, og den norske gullbeholdningen fraktes ut av Oslo foran
nesen på tyskerne. Over 70 år etter er gullmyntene som var en del av den
utrolige Gulltransporten populære samleobjekter, og hos den norske
mynthandleren Samlerhuset kan norske samlere ta del av denne viktige
norske krigshistorien.
Krigen i Norge hadde mange helter, men de 26 lastebilsjåførene fra Norges
Bank som fraktet Norges gullbeholdning ut av Oslo en halvtime før tyskerne

kom blir sjelden nevnt. Gjennom det nervepirrende kappløpet som fulgte kom
flere helter i spill. Gullet ble i all hemmelighet fraktet videre med både tog,
fiskeskøyter, britiske kryssere og handelsskip. Målet var klart; Norges
gullreserver måtte ikke falle i tyskernes hender!
Nesten 50 år senere kom Norges gullbeholdning tilbake til gamlelandet.
Klokken 07.10 den 1. desember 1987 landet et SAS-fly fra New York på
Gardermoen med ca. 2,4 tonn gull. Dagen etter klokken 16.00 ankom et annet
fly Gardermoen fra Ottawa i Canada med ca. 7,6 tonn gull i lasten. Begge
disse forsendelsene var i hovedsak gullmynter fra den norske
gullbeholdningen som ble returnert til Norges Bank i Oslo.
Myntene er samleobjekter
Lenge har disse historiske originalgullmyntene fra Gulltransporten ligget på
investorers hender, inntil Samlerhuset kjøpte det siste kjente partiet og
gjorde det tilgjengelig for samlere over hele landet.
- Det er hyggelig å vite at det er mange som eier en liten del av vår
krigshistorie, snarere enn at store partier er på noen få hender, uttalte
administrerende direktør for Samlerhuset, Svend Aavitsland, på 70årsmarkeringen for Gulltransporten i fjor.
Siden den gang har tusenvis av gullmynter fra Gulltransporten fått nye eiere.
Gullmyntene fra Gulltransporten er Samlerhusets desiderte største
samlesuksess noensinne.
Boken om den spennende Gulltransporten
Selv om myntene er vanskelig å få tak i, kan historieinteresserte gjøre seg
kjent med den fascinerende historien bak. Engelskmannen Robert Pearson
har skrevet boken ”Redd gullet!”, som kan kjøpes via Samlerhusets nettsider.
Boken følger pengene på den spennende ferden via Lillehammer til
Åndalsnes, der gullet ble delt opp og fant ulike veier ut av nevene på
okkupasjonsmakten.
- For oss som er engasjerte samlere er det alltid viktig å ha et forhold til
historien bak samleobjektene, sier Svend Aavitsland. Vårt formål er å skape
samlerglede. Det er det Samlerhuset ønsker å formidle.

Om Samlerhuset:
Samlerhuset er Nordens største forhandler av mynter, frimerker og andre
samleobjekter. De holder til på Kolbotn, rett utenfor Oslo.
Ole Bjørn Fausa startet Samlerhuset i 1994, og de har i dag 413 ansatte i 14
land.
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