Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 01, juni 2000

210 års jubileum for Olaf Ryes fødsel

!

16. november neste år er det 210 år siden Olaf Rye ble født på gården Bø (Nerbø) i Bø i Telemark. Dette vil vi gjøre noe med.
Målet er en tilstelning på fødselsdagen, hvor mennesker som på en eller annen måte har tilknytning til Olaf Rye vil bli invitert. Vi
har i skrivende stund vært i kontakt med flere i Danmark (se annet sted), og vil i nærmeste fremtid også ta kontakt med flere her
hjemme. Naturlig nok er det enklere å finne frem til tilknytningen i Danmark, siden han jo ikke er glemt der, men tvertimot hedres
hvert år i Fredericia. I vennebrevene fremover vil vi gi fyldig informasjon om utviklingen i dette arbeidet, og i Ilustreret Nyhedsblad (se baksiden) vil vi så godt det lar seg gjøre med tilgjengelig kilder, forsøke å gjengi historien om Olaf Rye og de to vennene
hans, på en så enkel, tidsriktig og lettfattelig måte som mulig.

De danske landsoldater kommer?

De danske landsoldater har i brev til venneforeningen meddelt at de er interessert i å
komme til Bø i forbindelse med jubileet neste
år. Flemming Pallesen skriver i brevet: “vi
gleder oss til at høre mere om dette. Vi vil
prøve at finde en sponsor der vil sende os en
tur til Bø” Vi vil også gjøre det vi kan for at
dette skal gå iorden.
De danske landsoldater går i tidsriktige uniformer, utfører eksersis, legger inn skyting
med gamle våpen, leirliv med mere. De vil
helt sikkert utgjøre et farverikt innslag i
Bøherads omgivelser. Vi satser også på å få
med norske soldater i tidsriktige unformer!
Alt dette kommer vi tilbake til.

Olaf Ryes tid
i Rendsborg
Olaf Rye tjenestegjorde hele 24 år i Rendsborg, i daværende Danmark, nå Tyskland.
Vi vil ta kontakt med Hr. B.A. Kongsbach,
som har adgang til alle bøkene fra tiden
generalen var der. Også denne muligheten
takket være Grev Christian!
Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø
Tlf. 900 46 916. terjedorumsgaard44@gmail.com
Redaktør Venneposten og Ilustreret Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard

Kanskje kommer
tippoldebarna?

Grev Christian af
Rosenborg kommer!

Takket være Grev Christian har vi fått kontakt med et av Olaf Ryes tippoldebarn,
Mogens Rye. Generalens efterkommere i
rett nedadgående linje bor naturlig nok i
Danmark, -de norske Ryene er efterkommere af Olaf Ryes brødre og søstre.
Vi arbeider for at både danske og norske
efterkommere av Ryefamilien kommer til
jubileet, -en gjenforening av dagens familie.

Grev Christian af Rosenborg som er direkte
efterkommer av Kong Christian VIII, som
tok seg av Olaf Rye og vennene hans både
i Norge og Danmark, kommer. Han skriver
bl.annet dette i brev til oss: “Min kone og jeg
er meget interessert i at deltage, men vores
tilsagn er med forbehold, da det er lang tid
til. Man ved jo aldrig hvad der kan ske inden
november 2001, vel?” Et fornuftig forbehold,
men vi satser selvfølgelig på at de begge er
friske og raske som i dag.
Grev Christian var nylig i 60-årsdagen til
Dronning Margrethe, som er hans kusine, der
han også traff vår kongefamilie.

Her falt Olaf Rye

Generalens bord

Her, midt inne i et boligfelt litt i utkanten
av Fredericia falt Olaf Rye ved halv fire
tiden om morgenen 6. juli 1849. Hvert
år arrangeres en minnehøytidelighet ca 50
meter herfra, hvor en voll er bygget opp
med en trapp opp til en stor sten med
inskripsjonen: Olaf Rye, d. 6. juli 1849.
De siste årene har Oberstløytnant Ole Dyrn
ved Ryes Kaserne i Fredericia holdt minnetalen. Vi håper at også han ser anledning
til å besøke oss under jubileet.
Minnestenen på
vollen 200 meter
fra der Olaf Rye
falt
Oberstløytnant
Niels Ole Dyrn
ved Ryes Kaserne
holder minnetalen 5. juli.

I 80-årene ble dette bordet, Generalens Bord,
på Bø Vertshus titt og ofte oppdekket med
gammelt service, og gjester fikk servert
“Generalens Meny”, -en 5 retters middag.
Borte i dag, men vi håper det med tiden
kommer tilbake i en eller annen form, på et
eller annet seriøst spisested i Bø. Et innslag
de fleste tar med seg i minnene efter et besøk
i Bø! Og med en meny verdig de fleste matglade mennesker!

Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 02, august 2000

Hva heter den danske Kosovoleiren?

Dersom du gjetter Olaf Rye har du helt rett. Vi siterer fra Forsvarets Oplysnings- og velferdstjeneste i Danmark:
“De nyankomne danske soldater i Olaf Rye-leiren i Zabare hadde det i går travelt med å innrette leirområdet og det skred
hurtig frem, opplyser KFOR-styrkens oberst Torben Lund. I det “rom” danskene skal patruljere går det en skarp grense mellom
det serbiske og kosovoalbanske område mellom landsbyene Zubce og Cabre, og det er her den største faren for konflikter er,
sier Torben lund.

Han var glad
i god mat

Olaf Rye var glad i god mat og vin, og flere
skildringer beretter om hans besøk på herregårder og slott på Jylland og Fyn, hvor
viltretter var en naturlig del av menyene.
Generalen var en meget aktet og treffsikker
jeger, en lidenskap han nok hadde tatt med fra
Lifjell i oppveksten.
Midt under en av de hardeste kampene fant
en løytnant ham i skyttergraven i ferd med å
innta egensmurt mat fra matpakke, og et godt
glass vin. Olaf Rye hadde sans både for det
alminnelig og det eksklusive.
Derfor vil vi komponere velsmakende viltmenyer til overkommelige priser til serveringssteder i Bø til 210-årsdagen for hans
fødsel. Helt i generalens ånd håper vi.

Medlemskontingent

Sammen med dette nummeret av
Venne-brevet legger vi ved medlemskort
for 2000. Kontingenten er NOK kr.
100.- , og vil gi Vennebrevet tilsendt ca.
hver annen måned. Du kan også få kjøpt
diverse Olaf Rye-”artikler” til reduserte
priser; håndlagde vinglass, bordbrikker,
filmen om de tre kameratene mm.
Annonse i neste vennebrev!
Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø
Tlf. 35 95 33 70. E-mail: dorums@frisurf.no
Redaktør Venneposten og Ilustreret Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard

Generalens navne- Olaf Rye minnes!*)
bror kommer

Oberstløytnant Niels Ole Dyrn ved Ryes
Kaserne.

Oberstløytnant Niels Ole Dyrn(Olaf Ryes
døpenavn var Ole) skriver bl.annet dette i
brev til oss: “Jeg synes det er hyggelig at
det er kommet så meget fokus på Olaf Rye
som tilfellet er. Jeg har avholdt flere foredrag
om Olaf Rye, og har med noe besvær funnet
frem til hans siste efterkommer, lille Kasper
på 20 måneder. Vi presenterer hans far, Olaf
Ryes tippoldebarn, Mogens Rye i år ved minnetalen 5. juli.
Jeg takker for innbydelsen til å delta i Olaf
Ryes 210 års fødselsdag. Som det ser ut nå,
regner jeg bestemt med å delta sammen med
min hustru.”

Kaptein Torgrim
Otterholt kommer
En av de som har markert seg sterkest for
at Olaf Rye skal få den plass han fortjener i
historien, og kanskje spesielt i lokalhistorien,
er Kaptein(R) Torgrim Otterholt, Bøheringen
som i dag er rektor ved Dalen Vidaregåande
Skule. Han er også sterkt engasjert i museumsarbeidet i hjemkommunen, og vokste opp på
nabogården til Olaf Ryes yngste bror, Johan
Mathias, hvor Anne og Knut Moe bor i dag.
Vi kommer nærmere inn på Ryefamilien i neste
nummer av Vennebrevet.

I Danmark: Ryesgade i København ligger i
et tett befolket område, og ble bygget rundt
1895 som arbeiderkvarter.

I Norge: Alle Osloborgere kjenner Olaf Ryes
Plass(oppkalt i 1864) på Grünerløkka. Denne
oasen har også fått sin venneforening; Olaf
Ryes Plass Venner, hvis formål er å arbeide
for bevaring av plassens særpreg slik den
fremtrer i dag. (Lederen av foreningen bor i
Schleppegrellsgate!, et par kvartaler ovenfor
Olaf Ryes Plass, og tidligere nestleder bor på
Svenseid! i Bø’s nabokommune)
*) I hvert nummer fremover vil vi ha med
bilder fra de steder hvor Olaf Rye er minnet
ved at gater, plasser, mm. er oppkalt efter
ham, det være seg i Danmark, Sverige Tyskland eller Norge. Også bøker hvor han er
omskrevet, dikt tilegnet hans minne, byster
mm. vil vi ta med.

Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 03, oktober 2000
Interessert i Olaf Rye-souvenirer? Olaf Rye minnes!*)

Under finner du et utvalg av souvenirene du kan få kjøpt. Glassene og bordbrikkene passer til egne Olaf Rye-aftener. Filmen, støttet av Audiovisuelt
Produksjonsfond, er 30 min. Olaf Ryehistorie.
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9.180.Historien om Olaf Rye presentert på en lettfattelig måte!

Olaf Ryes familie
Ole Ryes far var Mathias Andreas Rye, som
ble født på gården Fjeldstad i Hole på Ringerike. Hans far var Oberst Johan Henrik Rye,
og farfaren het Poul Christian Rye. Sistnevnte
var kommandant i Bergen. Slekten skrev seg
von Rye, og stammet sannsynligvis fra Rennebu i Trøndelag. Gjennom 300 år hadde slekten bare 31 mannlige medlemmer, hvorav 21
ble offiserer. Mathias Andreas Rye, som var en
streng og hard person, giftet seg med Elisabeth
Johanne Lind, datter av gullsmed Lind i Christiania. De fikk 6 barn, 4 sønner og 2 døtre. Alle
4 sønnene fikk militær utdanning.
(Stian Henneseid: Bygdeboka for Bø)

Siste gratisnummer
Dette er det siste gratisnummeret av
Vennebrevet. Kostnadene ved kopiering/utsending gjør at vi dessverre
bare kan sende ut til de som har betalt
medlems-kontingenten på. kr. 100.-

Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø
Tlf. 35 95 33 70. E-mail: dorums@frisurf.no
Redaktør Venneposten og Ilustreret Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard
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I Fredericia: Olaf Ryes Plass i Fredericia
ligger sentralt i byen. Bysten av generalen
sees midt på bildet.

Håndlagde, graverte vin/ølglass, og
bordbrikker, et must for Ryevenner

Siste på Ryestammen

I Danmark: Også midt på 1800-tallet fantes
det souvenirer. Dette sjalet, som ble laget
efter Olaf Ryes død, og i dag er utstilt i Fredericia Museum, var et populært minne om
den store generalen. Teksten er slik:
“Ditt Værges Blink igjennom Lyn og Damp
De tappre fulgte som en ledestjerne;
Thi der, hvor Rye stred, var haardest kamp,
Og Tapperheden følger helten gjerne
Dit Værge sank - Dit Helteøie brast,
Da Seierens Engel kyssede Din Tinde.
I Danmarks bryst skal stande klippefast,
Du Norges søn, Dit hæderskronte Minde”
Baggesen 1849

Olaf Ryes rett nedadstigende familie finner vi
i Danmark, hvor siste på Ryestammen er den
lille krabaten på bildet, Kasper Alexander Rye,
Han er født 24. sept. 98 og er generalens tiptip-oldebarn. Hans far Mogens Rye, er medlem
av venneforeningen og kommer til Bø neste år.
Mogens Rye har en storebror, Bjarne Axel Olaf
Rye, som igjen har sønnen Thomas. Ellers har
Mogens onkel, Preben Rye 4 døtre, og selv
har han 2 døtre i tillegg til Kasper Alexander.
Generalen, som var gift tre ganger (to koner
døde), hadde 2 døtre og 2 sønner, hvorav bare
en av sønnene fikk vokse opp. Døtrene døde
som barn.

*) I hvert nummer fremover vil vi ha med
bilder av de steder mm. hvor Olaf Rye er
minnet, det være seg i Danmark, Sverige
Tyskland eller Norge.

I neste nummer:
*
*
*
*

Mer om Ryefamilien
Flere Ryeminner
Generalens Meny
Aasestugo fra ca.1780

Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 04, desember 2000
Olaf Rye-vin
General Olaf Rye

Generalens 5-retters Meny

Olaf Rye minnes!*)

Gravet ørret med skogsrømme og toast.
--------------

Patè av rensdyrkjøtt og kyllinglever
innbakt med lammefilet. Servert på en
seng av urteblandet eplemos.
-------------

Sorbèt på skogsbær og mynte.
-------------

Skogsduebryst med eplecidersaus.
Serveres med kantarell/steinsopp,
rognebærgele og gratinert spätzle.

Cabernet Sauvignon

--------------

Cognacmarinerte Multer med krem

Denominazione di Origine Controllata

1997
MESSO IN BOTTIGLIA

Franco Forina

DA ALBA—ITALIA

75 cl e

12% vol.

Aasestugo

Slik kan Olaf Rye-vinens etikett se ut dersom vi kommer
i mål med innkjøp av en god vin som kan passe til jubileet, og som samtidig kan selges som en souvenir fra
jubileumsåret.

5 medlemsskap på
en gang.
Ikke mindre enn 5 medlemsskap på en gang,
har Dagfinn Pedersen i Horten bestilt. Ett til
egen familie og fire til slektninger. Men så
hører de da også til Ryeslekten et stykke uti.
De fire ga Dagfinn Pedersen i julepresang til
slektningene. Ja, hvorfor ikke!

Sct. Annæ Passage
8. juni 1932 opprettet Eivind Eckbo eiendomsselskapet Hermes i København. Selskapet skulle administrere 7 bygårder, hvorav
flere i Sct. Annæ Passage. Tre av Danmarks
store helter bodde her. Først viseadmiral
Olfert Fischer fra sjøslaget ved København i
1801.
Senere generalløytnant Frederik v. Bülow og
generalmajor Olaf Rye fra Bø, førstnevnte
Ryes gode venn og sjef under treårskrigen.
Ikke alle vet at Eivind Eckbo var “Bøhering”.
Sønnesønnen Eivind jr. og kona Rita driver
familiegården Borgja i dag. Begge er selvsagt
medlemmer av Olaf Ryes Venner.
Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø
Tlf. 35 95 33 70. E-mail: dorums@frisurf.no
Redaktør Venneposten og Ilustreret Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard

Minnesmerket (midt på bildet) på Ryes Skanser på Helgenæs, ikke
langt unna det populære feriestedet Ebeltoft.

“Ryes Skanser” på Helgenæs: Noen dager før
kampene i Fredericia i Juli 1849, besatte Olaf
Rye skansene på Helgenæs, etter å ha trukket
de tyske styrkene opp gjennom Jylland. 30. juni
ble 4 av hans bataljoner (5. brigade) overført til
Fyn, under ledelse av Oberst Bentzen. Oberstens
adjutant var Olaf Ryes nevø fra Bø.
Olaf Rye fant det først viktigere å forbli ved
resten av korpset sitt i Nord-Jylland, men da tiden
for avmarsjen nærmet seg endret han oppfatning,
og 1. juli ankom han Bogense på Fyn. Offiserene
og soldatene hans hadde vært misfornøyde med
at en annen enn General Rye hadde fått kommandoen over dem.

Ryefamilien forts.
Olaf Ryes bror Johan Henrik, satte sterke spor
etter seg, både som høytstående embetsmann og
politiker. Han startet som premierløytnant i 1808
i Marineregimentet i København. I 1812 tok
han juridisk embetseksamen, og vendte tilbake
til Norge. Her ble han ekspedisjonssekretær i
Marinedepartementet og senere i FinansdeparteJørn Berget foran Aasestugo, som han har restaurert og mentet. Han forstatte videre som byfut i Larvik,
bygget opp slik den så ut rundt 1850. amtmann for Jarlsberg og Larvik amt, høyesterAasestugo på gården Aase, ble etter det man vet ettsassesor, og tilslutt byskriver i Kristiania. Han
var stortingsrepresentant for Kristiania, og stortbygget mellom 1770 og 1780, og lå noen få
kilometer fra Nerbø hvor Olaf Rye ble født. Det ingspresident. Rye gjorde også et stort arbeid
med utarbeidingen av formannskapslovene.
er derfor sannsynlig at Olaf Rye både har sett
(Stian Henneseid: Bygdeboka for Bø)

bygningen, og vært på besøk der i oppveksten.
Den har en lang og sammensatt historie, og
gjenreises i disse dager på Bø Museums område,
hvor den skal være ferdig til sommeren.
Olaf Ryes Venner vil, i samarbeid med Bø
Museum, arrangere Olaf Rye-utstillingen i Aasestugo. Vi håper å få lånt gjenstander som har
tilhørt generalen, fra Fredericia Museum.
Oblt. Niels Ole Dyrn i Fredericia tar seg av
dette. Bygningen er skjenket Bø Museum av den
nåværende eieren Randi Staurheim.
Jørn har gjort en fantastisk jobb med å bringe
Aasestugo tilbake til den stand den var, med god
hjelp av dansken Niels Henrik Rønnfeldt!, og
museets dugnadsgjeng.
Vi gleder oss til den blir ferdig.

*) I hvert nummer fremover vil vi ha med
bilder av de steder mm. hvor Olaf Rye er
minnet, det være seg i Danmark, Sverige
Tyskland eller Norge.

I neste nummer:
* Mer om Ryefamilien
* Flere Ryeminner
* Programutkast 2001

Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 05, mars 2001
Vervepremie!

PROGRAMUTKAST

Olaf Rye minnes!*)

16-17 november 2001

Verv
Ryeve e 2
nne
få 1 v r og
ideo
gratis
Benytt deg av muligheten til å få videofilmen om Olaf Rye
gratis. Dersom du verver 2 Ryevenner i løpet av Mars måned,
får du historien gratis tilsendt i posten. Verdi kr. 180.-

16. November
Fm/Em: Ankomst gjester
Kl. 1900:Samling for spesielt inviterte i
Aasestugo
17. November
Kl. 1030:Olaf Ryeutstillingen i Aasestugo
åpner for publikum
Kl. 1100:Kransenedlegging ved minnestenen
Kl. 1230:Oppvisning/aktiviteter ved De
Danske Landsoldater og Det 		
Søndenfieldske Frivillige 		
Musqueteer Corps
Kl. 1400:Omvisning på museumsområdet
ved museumsbestyrer Finn Rønning
Kl. 1900:Jubileumsmiddag med Generalens
Meny, på Bø Vertshus.

Nerbø i vinterskrud

Olaf Ryes gate i Skien ligger i et rolig villastrøk på Nenset

Ryefamilien forts.
Olaf Ryes far, Mathias Andreas, var en meget
streng offiser, som det gikk utallige historier om.
“Majoren var en hardhaus som alle Ryene”, sa
telemarkingene og hermet etter sønnene hans:
“Vi’kje Fan ha far, så vi’n ikkje ha følk”
Efter farens død var sønnene samlet på Nerbø.
Da sa den ene: “Du veit at hvis far kom inn no
og han var vond so hadde me fluge ut gjennom
vindøge alle samman”.
Majoren (han ble bare kalt det) og hans hustru
ligger begravet på Bø Kirkegård under en diger
granittsten. På gravstenen står det:
Mathias Andreas Rye

Forhenv. Oberstlieutnant ved Telem. Inf. Reg.
Fød den 25de April 1756. Død den 6te Februar 1818
Det Thelemarkske Infanteri Regiments
fane

Sjefen for Telemark
Regiment kommer

Slik tar Olaf Ryes fødested seg ut en kald vinterdag i
februar 2001. Idyllen tas godt vare på av familien Forberg.

Det Søndenfieldske Frivillige
Musqueteer Corps kommer

Sjefen for Telemark Regiment, Oberst Åge
Bjøråsen, takker ja til å delta på jubileet. Det
Thelemarkske Infanteri Regiment var de tre
kameratenes første tjenestested, og Frederik
Adolph Schleppegrells far, Oberst Otto Henrich Schleppegrell, var regimentssjef på den
tiden. (Olaf Ryes bestefar, Johan Henrich, var
regimentssjef og Olaf Ryes far kompanisjef
ved Nedre Thelemarkske Regiment.) Oberst
Bjøråsen må imidlertid ta ett forbehold: At
ikke Telemark Regiment er nedlagt den 16.
november! Det vil i så fall være en tragedie
for dette historiske regimentet. Vi får trøste oss
med at det da nok ikke skjer over natten.
Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø
Tlf. 35 95 33 70. E-mail: dorums@frisurf.no
Redaktør Venneposten og Ilustreret Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard

I virksom Daad
Dit Liv henrandt
I Graven først
Du Hvile fandt

Elisabeth Johanne Rye
Fød Lind. Enke efter Oberstlieu. M.A. Rye
Fød den 24de Juni 1752. Død den 4de November 1826

Blid var din Siæl
Til Gravens Fred
Dig fulgte alles
Kiærlighed

*) I hvert nummer fremover vil vi ha med
bilder av de steder mm. hvor Olaf Rye er
minnet, det være seg i Danmark, Sverige
Tyskland eller Norge.

Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer
Corps i tidsriktige uniformer fra 1808 - 1814
kommer. Antallet er ikke bestemt enda, men vi
regner med 10-15 personer, og at de vil sette
pris på å møte sine danske kamerater fra 1849.

I neste nummer:
* Mer om Ryefamilien
* Flere Ryeminner
* Om overnatting og
festmiddagen

