
 

 

Venner av  

Stiftelsen Ole Kjærbus krigshistoriske samling.  
 etter initiativ av Hobøl Historielag. 

 

Bli med i venneforeningen! 

Støtt oss i arbeidet for at «Ole Kjærbu 

krigshistoriske samling» blir tatt vare på i dag 

og i framtiden. 

 

Dette gjør du ved  

 å tegne medlemskap 

 gi en gave 

 tilby deg som frivillig  

 

Venneforening OKKS  
Hobøl Historielag 

 

Kontonummer:  

Send gjerne epost, brev eller melding til: 

Hobøl Historielag 

Asbjørn Hjorthaug 

Rugdeveien 3, 1823 Knapstad 

Mob: 99218203 

Epost: asbj.hjorthaug@gmail.com 

 

Du vil få svar med betalingsanvisning. 
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Venner av Stiftelsen Ole Kjærbus krigshistoriske samling.  
 etter initiativ av Hobøl Historielag. 

 

Invitasjon til å være med i venneforening  

for Ole Kjærbus krigshistoriske samling. 

 

Hobøl Historielag har tatt initiativ til å starte en venneforening. 

 Venneforeningen har som formål å sikre støtte til og engasjement rundt 

stiftelsen Ole Kjærbus krigshistoriske samling. 

 Venneforeningen ser det som en viktig oppgave å bevare samlingen for 

kommende generasjoner og fortsatt gjøre den tilgjengelig for skolene.  

 Venneforeningen vil hjelpe til med aktiviteter og annet som kan bidra 

til at utstillingen blir brukt og sett. 

 Venneforeningen viktigste arbeid er å skaffe tilveie midler for å gi 

stiftelsen økonomisk støtte til drift og andre trengende formål. 

 Venneforeningen ledes inntil videre av Hobøl Historielag som 

utarbeider medlemsoversikt og oppretter egen bankkonto. 

 

På kort sikt er målet å etablere en egen organisasjon med organisasjonsnummer 

og egen bankkonto og et eget styre.  Det vil da bli laget en samarbeidsavtale 

med styret i stiftelsen. 

 

I første omgang vil du som medlem i venneforeningen få  

 tilsendt nyhetsmeldinger og en årlig publikasjon med årsberetning, 

artikler og bilder.   

 invitasjoner til arrangementer i stiftelsens regi. 

 

Medlemskap i venneforening har en årlig medlemsavgift.  

 Enkelt personer: 300 kr 

 Familier: 400 kr 

 Lag og foreninger og skoler: 500 kr 

 Firma: 1500 kr 

Det inviteres nå til å tegne et medlemskap i venneforeningen for Ole Kjærbus krigshistoriske 

samling for 2015.  For å komme over den vanskelige situasjonen stiftelsen er i, setter vi også 

pris på en gave utover medlemsavgiften. 

 

Knapstad 11.09.15 

 

For Hobøl Historielag 

Asbjørn Hjorthaug, leder 

 

 

 

  



 

 

Hvorfor er Ole Kjærbus krigshistoriske samling umistelig? 

 

Daglig ser vi mennesker på flukt fra krigsherjede land og byer. 

Dette var Norges hverdag for bare 70-75 år siden. I dag kommer flyktningene 

inn i Norge fra Sverige fra Syria. I 1940-45 gikk flyktningetrafikken fra Norge 

til Sverige.  Kunnskapen og minnene om krigen er viktig. Våre barn og 

skoleungdom må bli bevisstgjorte på at fred krever innsats.   

 

Samlingen på Tomter fra krigen er 

en unik samling også i 

landsmålestokk. Den er også vår 

lokale minnebok fra krigen.  Den 

gir oss forståelse, innlevelse og 

kunnskaper. Det er viktig for 

gammel som ung. Vi trenger å bli 

minnet om dette igjen og igjen, så 

vi kan videreformidle noe om hvor 

verdifull freden er til kommende 

generasjoner. 

 

 

Et viktig anliggende for Ole Kjærbu som gjennom et helt liv har samlet på 

krigsminner, var at dette skulle tas vare på for ettertiden. For å hindre at 

samlingen skulle bli salgsvare og spredd, opprettet han en stiftelse.  

Vårt ansvar er å ta denne stafettpinnen videre.   

 

Mange har gjennom årene bidratt med gjenstander. Samlingen er på en måte 

Hobøl folkets felleseie.  En skatt vi skal forvalte og ta ansvar for.  Hobøl 

kommune har til nå bidratt med økonomisk støtte og lokaler. Nå har kommunen 

overgitt lokalet for 1000 kr til Hobøl frivilligsentral, speiderne på Tomter og 

Stiftelsen OKKS. Med dette ansvaret følger nye utfordringer.  

 

Hobøl kommune vil fortsatt gi driftsstøtte som de har gjort tidligere år, på 

20.000 kr. Stiftelsen mangler minst 30.000 for å få dekket utgiftene. Hobøl 

kommune har en svært anstrengt økonomi, derfor må vi alle nå en periode 

bidra for at Ole Kjærbus samling fortsatt skal eksistere og være tilgjengelig for 

alle. Blir vi mange, så kan vi med et lite årlig beløp sikre drift og kanskje gjøre 

samlingen enda bedre. 

 

 



 

 

Bit av togskinne ved Tomter etter 

sabotasjeaksjonen i mars 1945. 

 

  

 

En norsk soldat ble såret  under 

landgangen i Normandie på D-dagen 

6.juni 1944. En amerikansk flaggbærer tok 

flagget og brukte det som bandasje. 

Soldaten tok vare på flagget og i 1995 ble 

det gitt til Ole Kjærbus samlinger. 

 

 

Engelske fly hadde mange 

containerslipp i områdene rundt 

Hobøl. De inneholdt utstyr og våpen 

for motstandsbevegelsen. 

 

 

 

Rasjoneringskort. 

Hverdagen for folk flest under og etter 

krigen. 

 

 


