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Christian VIII versus
Greve Christian 

Kong Christian VIII.’s sønn, Frederik VII. var 
barnløs og tronen overgikk til Prins Christian 
av Glücksburg. Han ble kjent arveberettiget 
gjennom sitt ekteskap med Christian VIII.’s 
søsterdatter, Prinsesse Louise av Hessen. 
Prins Christian fikk tittelen Christian IX., og 
ble kalt Europas Svigerfar, fordi hele 4 av 
hans barn kom til å sitte på europeiske troner. 
Hans eldste sønn, Frederik VIII av Danmark, 
var Kong Haakon VII’s far, hvis bror var Kong 
Christian X av Danmark.
Kong Christian X. fikk 2 barn; Kong Frederik 
IX og Arveprins Knud. Greve Christian af 
Rosenborg, som deltar på jubileet er Arveprins 
Knuds sønn. Således er Greven barnebarn av 
vår folkekonge Haakon VII’s bror, og fetter av 
Dronning Margrethe av Danmark. Sagt på en 
annen måte; Greve Christian og vår egen Kong 
Harald har samme oldefar. Vi gleder oss til 
besøket av Greve og Orlogskaptein Christian!

Olaf Rye minnes!*)

Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 06, mai 2001

Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø

Tlf. 35 95 33 70.  E-mail: dorums@frisurf.no
Redaktør Venneposten og Ilustreret Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard

Olaf Ryes eldste bror var kaptein Waldemar 
Rye, som ble født 12. februar 1784, og døde 
ugift i 1864. Han var tidlig medeier sammen 
med broren Johan Mathias i virksomheter ved 
Oterholtfossen i Bø, men kjøpte så Ruthverket 
på Hørte i Bø i 1805. Kort tid etter kjøpte han 
Verket på Nessida(Sauherad), hvor han bygde 
et spesielt gårdstun etter byggemønster fra Sles-
vig-Holstein, hvor han var godt kjent. Senere 
flyttet han inn på gården Berge, som han kjøpte 
etter Lensmann Holm, og sist bodde han på 
Laskemoen. 
I sin tid hadde han den raskeste travhesten 
på disse kanter, Kaptein-Gråen, som han ofte 
kjørte til Skien og Christiania med(over Meheia 
uten hvil). Gråen var sta til å begynne med, men 
Rye kurerte han ved en effektiv spissrotgang på 
isen på Evjutjønna. Hver av soldatene skulle gi 
Råen et rapp av svølken. Etter denne kuren var 
hesten aldri mer sta.
Waldemar Rye lagde sin egen fiskedam på 
Berge, med karpe fra Holstein. Men i en flom  
brøt vannet dammen ned, og fisken havnet i 
Evjutjønna, hvor de trivdes svært så godt, og 
spredde seg oppover og nedover Storelva.
Waldemart Rye døde på Laskemoen 1. mars 
1864. Det bordet han lå lik på skal i dag befinne 
seg på gården Noradal.

Fra Hørtesoga: Jon Hvitsand

Ryefamilien forts.

*) 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. 

Overnatting

Bø Museum

Jubileumsmiddagen finner sted i de koselige 
lokalene på Bø Vertshus, sentralt i Bøgaten. 
Vi regner med at ca 130 personer vil være 
interessert i å delta på dette festarrangementet, 
som vil begynne kl. 1900 om aftenen. Etter 
en forhåpentligvis begivenhetsrik dag på Bø 
Museum, hvor de fleste aktivitetene vil finne 
sted!
Når alt det praktiske er i boks vil det gå ut 
“offisielle” innbydelser til kommunen og de 
spesielt inviterte. Sistnevnte også med infor-
masjon om reisemåte, innlosjering mm.
Dersom du har venner du kan tenke deg vil 
være interessert i å delta, -ikke nøl med å ta 
kontakt pr. telefon eller e-mail.
Medlemskort for 2001 sendes ut i disse dager, 
og vi arbeider for å få til en vennepris for 
jubileumsmiddagen. Nevnes kan også at Olaf 
Rye-vinen er bestilt, og etikettutkast underveis 
til Spania.

Litt mer om jubileet

Bergen: Olaf Ryes vei i Bergen ligger rett bak 
Nygaardsparken,i et koselig eldre boligstrøk.

Bø Museum ligger idyllisk til ved Bøelven og Oter-
holtfossen. Aasestugo ligger til høyre for den røde 
bygningen. I første etasje i Aasestugo vil Ryeutstill-
ingen holde hus de tre dagene.

Lifjell Feriesenter
Hyttesenter med 50 komfortable hytter i et 
fantastisk fjellområde 800 meter over havet, 
bare 13 km. fra Bø. De er godt utstyrt for 
selvhushold, med TV med satelitt, kaffe-
maskin, komfyr med stekeovn, bad med dusj 
mm. Vennepris for opphold fra fredag til 
søndag:
4-sengs hytter:            6-sengs hytter:

Kr. 500.-          Kr. 750.-
Prisen gjelder for 4, alternativt 6 personer fra 

fredag til søndag.

Olaf Ryes Venner har klart å skaffe rimelig og god overnatting for uten-
bygdsfarende, dvs. for de av medlemmene som ikke er “offisielt” invitert.

Bø Vertshus
Bø Vertshus ligger sentralt i Bøgaten, og kan 
tilby koselige rom med dusj og toalett, frokost 
inkludert. Vertshuset har både restaurant, kafe-
teria, gatekjøkken, og diskotek i kjelleren. Det 
er på vertshuset festmiddagen avholdes.

Pris for overnatting fra fredag til søndag inkl. 
frokost(morgenmad): 

Kr. 295.- pr. person

Kong Christian IX. og Dron-
ning Louise er vår egen 
Kong Harald, og Greve 
Christian’s tippoldeforeldre.
Dronningen var søsterdatter 
av Christian VIII, Olaf Ryes 
protegè og venn.



I neste nummer:
*  Mer om Ryefamilien
*  Flere Ryeminner
*  Mer om festen.
*  Programmet lørdag 17.

Visste du:
at en av de første frivillige som meldte seg 
til tjeneste for å hjelpe den danske hæren var 
den norske Baron Leopold Løvenskjold. Efter 
kampene ved Slesvig, som endte med danske 
nederlag, reiste han tilbake til Norge for å samle 
frivillige. Han fikk samlet 20 villige, og i løpet 
av krigen meldte ytterligere 114 nordmenn seg til 
den danske hæren. Også fra Sverige var det sym-
pati for Danmark, og 260 frivillige tilsuttet seg 
hæren, samtidig som det ble samlet inn penger 
til danske sårede.
En anmodning fra den danske Kong Frederik 
VII. til Kong Oscar I. om direkte støtte ble imi-
dlertid avvist, medmindre Jylland eller de danske 
øyer ble angrepet. Allikevel ble 4 svenske fregat-
ter utrustet sammen med 4 regiment under Gen-
eral Løwnhjelm, og ankom Fyn i juni 1848. 
Efter våpenhvilen i august forlot korpset igjen 
Fyn. Sensommeren 1849 ankom påny sven-
sknorske tropper, denne gang for å besette Nor-
dslesvig som en del av våpenhvilen mellom 
Danmark og opprørshæren. Blant annet deltok et 
norsk Fotjægerkorps, og en avdeling av “Norske 
Ridende Jægere”.
Efter krigen ble dett iverksatt en underskrift-
skampanje til en takkeskrivelse til de svenske og 
norske frivillige som deltok i krigen 1848-49. 
Den fikk 44.049 underskrifter!

at Danske Livregiments Soldaterforening kjøpte 
general Olaf Ryes våpensamling på en auksjon i 
1924 , men overdro den til 1. regiment i 1925, 
med klausul om at de skulle ha den tilbake 
dersom regimentet ble nedlagt. 

Olaf Rye minnes!*)

Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 07, aug 2001

Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø

Tlf. 35 95 33 70.  E-mail: dorums@frisurf.no
Redaktør Venneposten og Ilustreret Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard

Olaf Ryes yngste bror, Johan Mathias, kaptein 
og senere oberstløytnant, bodde på gården Oter-
holt, et par hundre meter fra Bø Museum. Der 
drev han sagbruk og kvern. Han var også veiin-
geniør, og bygget blant annet Svangstrandveien 
i Lier.
Johan Mathias deltok i krigen i 1814, som sjef 
for Drøbaks befestninger (Oscarsborg).
I 1848 samlet han det Bøherredske kompani 
for å reise til Danmark for å hjelpe danskene. 
De kom aldri lenger enn til Skånesletta, hvor 
de ble liggende til høsten, sammen med det 
Tellemarkske korps, og 12 000 svenske tropper. 
Tilsammen 18 000 mann. Det kom ingen ordre 
om å reise til Danmark, men beskjed om å 
returnere til Norge.
Da Johan Mathias fikk meldingen om at broren 
Olaf var falt i slaget ved Fredericia, ble han 
blek, men tok seg sammen og sa: “Ja det er 
bedre å dø med ære enn å leve med skammen”

“Med skammen mente han at vi ikke hadde 
kommet danskene til unnsetning når vi dispon-
erte en hær på 18 000 mann på Skånesletta”, sa 
Lars og Andres Stykket senere. Johan Mathias 
Rye døde som oberstløytnant i Horten 30. sep-
tember 1860.

Fra Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

Ryefamilien forts.

*) 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. 

Bø Museum

Notodden: Også Bø’s nabokommune 
Notodden har en Olaf Ryes Gate.

Fra den offisielle åpningen av den nyrestaurerte 
Aasestugo fra 1770-årene. I første etasje vil 

Ryeutstillingen holde hus de tre dagene.

Fra bygdetunet i Østerliheia er det god utsikt mot 
Bø, og nabokommunene Sauherad og Nome

Kvennøya, som tilhører Bø Museum, har også vært 
i Ryefamiliens eie. Waldemar eide stedet fra 1810 til 
1822, da han solgte det til broren Johan Mathias.(les 

mer om ham over til høyre)

Lifjell Feriesenter

Hyttene er praktisk innredet, med  
bad og dusj (brusebad), komfyr 
med stekeovn, kjøleskap m/liten 
fryseboks mm.

Lifjell Feriesenter i vinterskrud er et 
fantastisk skue utover fjellvidder den 
ene veien, og inn i 7 kommuner den 
andre

Se mer på: 
www.lifjell.com

støtter Olaf Ryes Venner 



I neste nummer:
*  Mer om Ryefamilien
*  Flere Ryeminner
*  Bilder fra jubileet

Visste du:
at det et også i Horsens finnes en Olaf Ryes-
gade. Den ble anlagt i 1873, og Århus Leksikon 
skriver dette: Anlagt i 1873, og oppkalt efter den 
norskfødte generalmajor Olaf Rye. Han utmerket 
seg i treårskrigen i trefningene ved Bov, Slesvig 
og Dybbøl. Ledet med dyktighet tilbaketreknin-
gen opp gjennom Jylland og utskipningen fra 
Helgeneæs. Under tilbaketrekningen fant det den 
31. mai 1849 en trefning sted mellom danske og 
prøyssiske dragoner i terrenget like nordvest for 
Århus. Falt under et senere utfall fra Fredericia.

at kunstmaleren Torleiv Stadskleiv under en tur i 
Roma året 1900 traff en eldre dame som kom bort 
til ham, og spurte om han var fra Bø i Telemark. 
Og da hun fikk greie på det sa hun:
“Jeg er også bøhering. Jeg er fra Oterholt. Min 
far var kaptein Johan Mathias Rye.”
Trolig hadde hun hatt Hans Hansson, huslæreren 
på Oterholt, som lærer. Og nå var hun selv språk-
lærerinne i Roma. De kom ikke til å snakke så 
mye om slike ting, men hun hadde nok hatt mye å 
fortelle om Oterholt og Bøherad i gamle dager.

 Fra et avisutklipp med leserinnlegg fra Olav Nordbø

Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 08, okt 2001

Om Olaf Ryes søstre finnes det ikke mye skrift-
lig materiale. I bygdesoga for Bø kan vi lese 
dette:
Dei to døtrene på Nerbø var Anne Dorthea, gift 
med fogd Florentz i Kviteseid, og Frederikke 
Christine, som døydde ugift på Veirud i 1857.
Den siste hadde kontakt med Olea Crøger, og 
det er mogeleg ho hjelpte henne med samlear-
beid av folkeviser.

Jens O. Eikjamyra, bygdedikteren som skal ha 
dikta Folkestadvisa, var en gråtidlig morgen 
på vei til arbeidet på Oterholt. På veien møtte 
han kaptein Rye og jaktselskapet hans (Johan 
Mathias Rye). Han diktet noen vers om dette, 
og da han kom til Oterholt hadde han versene 
ferdig i hodet:
 Den eine bar ein hatt,
 den andre bar ein hætte,
 Den trea bar ein sekk,
 den fjorde bar ei skræppe.

 Den femte han var raud *)
 han hadde brillur på. 
 Eg blei forskrækka, eg
 da eg det syn fekk sjå.

*) kaptein Rye
Fra et avisutklipp med leserinnlegg fra Olav Nordbø.

Ryefamilien forts.

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

Jubileumsfesten blir på Bø Hotell!

Fordi eieren av Bø Vertshus har kjøpt Bø Hotell, har vi valgt å holde jubileumsfesten der. Hotellet ligger 
sentralt i Bø, og er koselig innredet med det meste av de fasiliteter et moderne hotell av i dag krever. På bildet 
fra resepsjonen til venstre, og et av de smakfulle rommene til høyre. Ryevennen Asbjørn Botnen, tidligere 
daglig leder på Bø Vertshus, er tilbake på Bø Hotell som resepsjonssjef. Han vil ta seg av dere under jubileet.

Vi støtter Olaf Ryes Venner: 

Olaf Rye minnes!*)

Olaf Ryeleiren: Den danske Kosovoleiren har 
også fått navn etter Bøheringen Olaf Rye!

Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø

Tlf. 35 95 33 70.  E-mail: dorums@frisurf.no
Redaktør Venneposten og Ilustreret Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard

Landsverk Bil AS



Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 09, jan 2002

Jubileumsfesten dag for dag!

Fra spekemat- og rakfiskselskapet fredag aften, for inviterte 
gjester, sponsorer, tilskuddsytere mfl.

Tidl. arveprins, nå Greve Chris-
tian, og Grevinne Anne Dorte af 
Rosenborg deltok med stor ver-
dighet, og satte en flott spiss på 
arrangementet. Et meget jordnært 
og sympatisk bekjentskap syntes 
alle.

Mere fra spekamataftenen hvor også 2 slag rakfisk stod 
på menyen

Kaptein Waldemar Ryes sabel overleveres Olav Napastå, før 
den skjenkes Bø Museum ved Rita Eckbo. Waldemar var 
Olaf Ryes bror.

Første post på lørdagens program var et besøk på grav-
stedet til Olaf Ryes foreldre, og en omvisning i gamlekirken

Efter kirkebesøket gikk turen til Nerbø, hvor 
generalen ble født.

Fra v: Mogens Rye, generalens tippoldebarn, Oberst Åge Bjøråsen, 
Greve Christian af Rosenborg, Kaptein Torgrim Otterholt, Orlogskap-
tein Terje Dørumsgaard, Oberstløytnant Niels Ole Dyrn, Ordfører Arne 
Storhaug, og Asbjørn Botnen fra Olaf Ryes Venner.

Major Terje Holm med 6 av sine  ca 60 
frivillige musqueteerer.

Orlogskaptein Terje Dørumsgaard ønsker 
velkommen på vegne av Olaf Ryes Venner. Oberst Åge Bjøråsen fra Telemark Regi-

ment taler før kransenedleggelsen

I generalens fotspor
En historisk marsj fra Bogense på Fyn, til Strib, er under planleg-
ging til Fredericias store 6. julifest. Den samme ruten Olaf Rye 
seilte med sine menn om natten før utfallet fra Fredericia. Troppene 
ble overført i all hemmelighet, i mørket, for å unngå den kraftige 
beskytningen som ble satt i gang i dagtimene. I følge Fredericia 
Museum var det 24 000 mann som ble overført.

(Fra artikkel i Fyns Stiftstidende innlevert oss av Dr. Vedel Jensen)



Nye bekjentskaper. Danske Mogens Rye 
møter for første gang norske Ryeslekt-
ninger. Til venstre Einar Staff, i midten 
Erling Rye. De studerer familetreet og 
avisutklipp.

Oberstløytnant Ole Dyrn holder  tale 
om Olaf Rye og Ryes Kaserne. Foran 
hans kone, til h. Oberst Bjøråsen

Ordfører Arne Storhaug ønsker velkommen på vegne av 
Bø Kommune

Mogen Rye holdt en beveget tale før 
han la ned krans på vegne av Rye-
familien.

Flotte uniformer, bunader, smoking, kjoler, og 
pene klær kjennetegnet den populære fest-
aftenen. Akkurat så stilig som man forventer 
på en jubileumsfest som denne.

Mange kjente fjes fra både nær og fjern oppfrisket 
gamle minner.

Gjestene så ut til å trives i hverandres selskap.Her fra 
en av de fire nydelig oppdekte bordene.

Olaf Ryes soldater, De Danske Landsoldater, la også 
ned en nydelig krans til ære for sin gamle sjef.På vegne av Olaf Ryes Venner la Asbjørn Botnen ned 

kransen på generalens flotte minnesten.

Grev Christian legger på krans, og tar av seg uni-
formsluen i ærbødighet for Olaf Ryes minne

De Danske Landsoldater holdt en fin, og til tider øredøvende oppvisning 
med presisjon. I flotte uniformer, og med selvbygget tidsriktig kanon.

To gamle skolekamerater fra ungdoms- 
årene gjenoppfrisker gamle minner over 
en kopp kaffe; Greve og Orlogskaptein 
Christian, og Ob.lt Ole Dyrn

En takk til alle!
Olaf Ryes Venner vil rette en hjertelig 
takk til alle som bidro til at Ryejubileet 
ble gjennomført uten problemer av noe 
slag. Dette gjelder gjester, bidragsytere, 
sponsorer, Bø Hotell, Bø Kommune 
og ikke minst Bø Museum og deres 
dugnadsarbeidende medlemmer.

Olaf Ryes Venner
Breskelivegen 102, 3800 Bø

Tlf. 35 95 33 70.  E-mail:  
dorums@frisurf.no

Redaktør Venneposten og Ilustreret 
Nyhedsblad:

Terje Dørumsgaard

Tur til Fredericia
Flere har kontaktet oss om 
muligheten for en tur til den årlige 
feiringen av slaget ved Fredericia, 
som avholdes 5-7. juli. Ta kontakt 
så snart som mulig dersom du er 
interessert. Vi bør være minst 20 
personer for å få gode rabatter.

Bilder:
Bjørn F. Ruud, Olav Mandt Bakken, 

Fredrik Vedel Jensen, 
Terje Dørumsgaard



Olaf Ryes Venner
Vennebrev Nr. 10, juni. 2003

5-6.juli feiringen i Fredericia 2002!

Mogens Rye, generalens tippoldebarn, 
og sønnen, sistnevnte i kopi av Olaf Ryes 

Ordfører Arne Storhaug hilser fra Bø Kommune, ved den 
årlige minnehøytideligheten på stedet hvor Olaf Rye falt, i 
dag midt i et boligfelt. Til v. greveparet, Olaf Ryes tippol-
debarn med datter, og en representant for velforeningen.

To stolte nestorer for velforeningen som 
arrangerer høytideligheten hvert år. Her 
venter de på at musikken skal spille opp

Etter seremonien ved Ryeshøj, var det kaffe i Nor-
bohuset

Fra kaffen i Norbohuset, fra v. greveparet, oblt. 
Ole Dyrn og Astrid og Terje Dørumsgaard.

De fleste fra Bø-delegasjonen foran kirken i Fredericia. 
Som guider og arrangører gjorde befal og ansatte fra 
Ryes Kaserne en flott jobb.

Besøk i Fredericia
Den 5. - 7. juli var en delegasjon fra Bø tilstede ved 
den årlige 5. og 6. julifeiringen i Fredericia, hvor 
General Olaf Rye falt natten mellom 5. og 6. juli 
1849.
Delegasjonen med ordfører og varaordfører i spis-
sen ble tatt imot på en meget hyggelig og verdig 
måte, og fikk et uforglemmelig opphold, hvor ikke 
minst Oblt. Niels Ole Dyrn og hans stab gjorde en 
innsats det står respekt av. Vi ble også svært godt 
mottatt av Fredericias borgermester.
Fra Bø møtte: Ordfører Arne Storhaug med kone, 
varaordfører Oddvar Hallaråker med kone, Bergit 
Myrjord fra formannskapet, Museumsbestyrer Finn 

Varaordfører Oddvar Hallaråker 
på sightseeing med allesteds-
værende guide, ansatt ved Ryes 
Kaserne. Bak skimter vi andre fra 

Oberstløytnant Niels Ole Dyrn holder et 
engasjert historisk innlegg om garnis-
jonskirken i Fredericia.


