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Zwart og forsvaret tilstede for Jan
Baalsrud
Veslemøy og Harald Zwart, Thomas Gullestad og en rekke andre profilerte
personer fra forsvaret og norske historiske miljø stiller sammen med
Samlerhuset opp på Kolbotn mandag 17. juli. Målet er å samle inn midler til å
oppføre en byste av motstandsmannen Jan Baalsrud.
Bysten skal oppføres på Jan Baalsrud-plass, på hjemplassen til Baalsrud
i Kolbotn i Oppegård kommune, der han bodde fra 1934-1948. Jan Baalsrud
er blant Norges store krigshelter, kjent fra den Harald Zwart-regisserte filmen
«Den tolvte mann» (2017) , og «Ni liv» (1957) av David Howarth. Baalsrud,
som kjempet med livet som innsats for motstandssaken, er blant Kolbotns

mest kjente innbyggere.
Baalsrud har allerede fått en plass og en vei oppkalt etter seg på hjemstedet,
nå har frivillige og kommunen samlet seg om å oppføre en byste av ham.
Samlerhuset, som i alle sine 25 år har hatt tilhold i samme kommune, er
blant de som medvirker til å forevige krigshelten.

Byens store sønn skal avdukes
I 2008 ble den sentrale Jan Baalsruds plass på Kolbotn offisielt åpnet. I mars
2019 vedtok formannskapet i Oppegård at kommunen skulle etablere et
minnested for krigsveteraner generelt og Jan Baalsrud spesielt på nettopp
denne plassen. Minnesmerker fra Oppegård Rådhus og Taraldrud gård skal
flyttes uansett, og forslaget til formannskapet var at Jan Baalsruds plass skal
bli nytt hjem for dem. I tillegg skal snublesteiner settes opp som
minnesmerker for deporterte jøder fra Oppegård som ble drept under andre
verdenskrig..
Den kanskje mest sentrale av alle minnesmerker, blir den nye bysten av Jan
Baalsrud. Bysten er forventet å koste 180 000 kroner, og penger skal hentes
inn gjennom en innsamlingsaksjon. Arrangementet 17.juni er medvirkende til
innsamlingen og del i finansieringsplanen. Bysten er berammet ferdig
allerede til høsten.

Skuespillerne og regissøren av Den tolvte mann støtter
prosjektet
Jan Baalsrud er tema for ikke bare én, men to norske filmer. Den nyeste av
disse, «Den 12. mann», ble regissert av Harald Zwart og produsert av
Veslemøy Ruud Zwart. Thomas «Fingern» Gullestad, også kjent fra Klovner i
Kamp og Oljefondet, spilte hovedrollen som Baalsrud. I tillegg vil rådgiver
Tore Haug, nevøen til Baalsrud, være tilstede. Filmen blir vist i anledning
arrangementet.
Ivar Kraglund, til nylig leder av Norges Hjemmefrontmuseum, skal foredra om
Jan Baalsruds historie.

Flere støttespillere
I tillegg til Samlerhuset, som stiller med gavebeløp på 20 000 kroner, samt
Jan Baalsruds minnemedaljer til en samlet verdi av 50.000 kroner, stiller også
Forsvarsdepartementet med 50 000. En rekke lokale, nasjonale og

internasjonale bidragsytere har i tillegg medvirket, herunder Gunnar
Sønstebys minnefond, Landstormen, Kolben kulturhus, Kolbotn Idrettslag,
Nordisk Film Egmont, samt Attentus eiendom, O’Learys og sist, men blant de
største, Oppegård Kommune.

Om Samlerhuset
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo.
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myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin.
Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid
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