
OLE BULL kom til Lysekloster
første gong i 1826, og han vart
alt som 16-åring fascinert av

staden. I 1872 kjøpte han Lysøen av
barndomsvenen sin, antikvar NICOLAY
NICOLAYSEN, for 600 Spesiedalar. Året
etter, i 1873, stod «Villa Lysøen» ferdig.
Då tok han huset i bruk som som mar -
bustad. Sikkert er det at det må vera Ole
Bull sjølv som har samla inntrykk og
impulsar på sine reiser til denne fabel -
villaen med det store musikk   rommet i
maurisk stil. «Mitt lille Alhambra» kalla
Ole Bull Lysøen. Øya er i seg sjølv eit
uttrykk for nasjonalromantikkens natur -
kjensle. Kvitgrusa spaserstigar fører opp
til den høgaste toppen, med vidt utsyn
over fjordlandskapet.                          ❑
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OLE BORNE -
MANN BULL
var fødd i 1810,
apotekar sonen
frå Bergen som
vart nasjo nal   helt.
Det var musikar
han ville verta,
og alt som ni -
åring spela han
offent leg for første gong. I 1830 reiste
han til Paris for å skapa seg ei framtid
som fiolinist. Etter ein kon sert i Bologna
fire år seinare kunne han ta det honoraret
han ville. Han hadde plassert seg som
kanskje den fremste fiolinvirtuosen i
verda. I heile sitt vaksne liv reiste Ole
Bull svært mykje på konsert turnear,
særleg i Europa og USA. Ole Bull var
barn av si tid; nasjonal romantikken.
«Ole Olsen, norsk nord mann fra
Norge» kalla han seg. Han ville gjera
Noreg kjend i utlandet, og ingen nord -
mann var så verdskjend som Ole Bull i
hans tid. Kring 1850 skipa han DET
NORSKE THEATER i Bergen; det første
teatret i Noreg som bruka norsk språk. I tur
og orden sette han HENRIK IBSEN og
BJØRNSTJERNE BJØRNSON til instruk -
tør og leiar for teatret. Frå 1850-åra og
resten av livet budde Ole Bull for det
meste i USA. I 1872 kjøpte han Lysøen.
Her budde han kvar sommar, og her
døydde han i 1880 (R324, T137). 

I tunet på SØVIKHAUGANE, som låg under lyseklostergodset, finn vi mest alt som høyrer
til i eit vestlandsk gardstun: Våningshus, kår hus, stabbur, eldhus, grise hus, sauefjøs, vogn -
hus, løe, og naust med båtbyggjar verkstad.

Tunet skriv seg frå utskiftinga i 1863, men nokre av bygningane er eldre. Dei vart flytta
frå det gamle fellestunet til Søvik haugane
etter utskiftinga. Søviktunet gjev eit uvanleg
godt bilete av eit gjennom snittleg leig len -
dings bruk frå 1860-70-åra. Mellom anna er
det her eit komplett sett med helleriv nings -
verktøy, for å ta ut takheller i Helle bakkane.

Søviktunet er restaurert, og gjev eit godt
utgangspunkt for økologisk gardsdrift, miljø-
undervisning og reiseliv.

LYSØEN, dette eventyrslottet med den russisk-inspirerte løk-kuppelen på hjørnetårnet, står som eit minne om
historismens mangfald og eit monument over ein mangfaldig kunstnarperson; ein sentral skikkelse i den
norske nasjonal romantikken.
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Lysøen 

OLE BULL

ANNANIAS TVEIT 
OG LYSØEN

Ole Bull var levande oppteken av dei
folke lege kulturtradisjonane, ikkje berre
folke musikken. Då Lysøen var ferdig bygd,
til kalla han ein god målarmeister,
ANNANIAS TVEIT (1847 -1924) frå
Hegg landsdalen i Os. Han var sam -
stundes ein dugande rose målar; ein av
dei mest sentrale mellom Os målarane i
andre halvdel av 1800-talet. Han ut vikla
Os-stilen til sitt høgdepunkt, med farge -
rike roser og arkitektur på lys botn. Då han
var ferdig på Lysøen, tok han mo tivet av
den male riske villaen med seg og brukte det
på sine fargeglade kister; ein sjeld synt kon -
takt mellom nasjonal roman tikken og det
folkelege kultur  miljøet og eit eine ståande
verk i euro peisk folke kunst (T127).

SØVIK

Truleg er det stadskonduktør Conrad Fredrik von der Lippe som har teikna Lysøen.

Kiste frå Vindenes i Fusa, måla i 1877 av
Annanias Tveit. Førebiletet er henta frå eit
xylografi av Ole Bull framfor Lysøen.


