
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende tekst er redigert og hentet fra Wikipedia 

Ole Bull var mye av en improvisator og hadde for en stor del komposisjonene i hodet. Mens han levde, 
oppnådde han å bli en eventyrfigur. Stjernestatusen sank nok noe i årene etter hans død. Men Ole Bull 
var mye mer enn komponist og sagnomsust fiolinvirtuos. Han var også en betydelig kulturpersonlighet 
og inspirator for en selvstendig norsk kunst i vid mening, med stor betydning for kunstmusikk og folke-
musikk, for litteratur og teater. Ole Bull hadde store visjoner og ville mye. Han drømte om en norsk ope-
ra, og han arbeidet for en høyere utdanningsinstitusjon for musikk.  

Ole Bull ble født på Svaneapoteket i Bergen, der hans far, Johan Storm Bull, var apoteker. Hans mor var 
Anna Dorothea (Geelmeyden). Han vokste opp i et musikkinteressert miljø.  

Ole Bulls første lærere i fiolinspill var konsertmester ved Musikselskabet «Harmonien» (nå Bergen Fil-
harmoniske orkester). Ole Bull viste tydelig et usedvanlig talent og skal ha fått sin første skikkelige fiolin i 
en alder av 8 år. Da han var 18 år gammel ble han sendt til hovedstaden for å ta eksamen artium etter å 
ha vært elev ved Bergen katedralskole. I Christiania skulle Ole Bull studere teologi, men hans lyst sto til 
musikken. Det gikk ut over skolearbeidet, og det ble stryk i latin. På denne tiden begynte han å kompo-
nere. Han fikk noe undervisning i komposisjonsteknikker i regi av Lyceet. 

Alt som gutt hadde han opplevd hardingfelespill i Valestrand, der han besøkte sin bestemor. Det var 
også der han skal ha møtt Myllarguten, sommeren 1831. Bedre hardingfelespill hadde Bull aldri før hørt. 
De to musikerne, bygdespelemannen og Ole Bull, respekterte og inspirerte hverandre. Høs-
ten 1848 spilte Ole Bull selv på hardingfele i det norske studentersamfund, og ikke lenge etter ble han 
oppfordret til å invitere en bygdespelemann til Christiania. Resultatet av dette ble den berømte begiven-
heten i Logen 15. januar 1849. Bull gikk ut i pressen på forhånd og reklamerte for Myllarguten. Det var 
stor begeistring 1500 tilskuere, utsolgt hus og 700 personer kom ikke inn.  

Ole Bull hadde også en musikkfaglig interesse for folkemusikken. Han studerte Myllargutens spill og 

skrev ned slåtter etter ham.  

 

 

Faktaopplysning Ole Bull, til lærer 

Ole Bulls Regneverden 5.-7. trinn 

Forslag til forarbeid 
Bruk ulike læremidler og la elevene bli kjent med Ole 

Bull. Faktaarket er et hjelpemiddel til deg som lærer.  
 
 
Fakta 

 Ole Bull 1810-1880 

 Fiolinist fra Bergen 

 Født på Svaneapoteket hvor faren var apoteker. 

 Spilte fiolin fra han var 8 år. 

 Dyktig improvisator 

 Komponerte en del, men kun få verk er bevart. 

 Var visjonær og initiativrik 

 Hadde et liberalt forhold til penger. 
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Paris, Italia, Nord-Amerika  

I Paris søkte Bull kontakt med fremstående musikere, og studerte ivrig på egen hånd. I 1833 opplevde 
han Paganini, og hadde et våkent øre for virtuosens tekniske spesialiteter som han noterte seg. Økono-
mien ble imidlertid elendig og han levde tidvis på sultegrensa. 

Etter et opphold i Paris reiste han til Italia. Han hadde lenge eksperimentert med å utvikle nye tekniske 

finesser som han håpet ingen andre kunne gjøre ham etter. «Min Concert er affattet i en gandske nye 

Stiil, dramatisk saa at sige», skrev han til sin far fra Firenze. Blant annet hadde han funnet opp en rekke 

virtuoseffekter og en spesiell måte å spille firstemt på.  

 

 

Det norske Teater i Bergen 

Ole Bull hadde mange sentrale kulturpersonligheter i sin omgangskrets. Han var mentor for Edvard 
Grieg, kjente H. C. Andersen, Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson godt. Henrik Ibsen la mange av Ole 
Bulls egenskaper inn i Peer Gynt.  

I 1850 grunnla Bull det første norske teateret. Wergelands syngespill Fjeldstuen fikk sin uroppførelse her 
13. januar. Dikteren hadde foreskrevet folkedans og spill på hardingfele i stykket, og Myllarguten ble 
hentet fra Telemark. 

Teateret kom til å få stor betydning, ikke minst fordi Bull knyttet først Henrik Ibsen, og deret-
ter Bjørnstjerne Bjørnson, til det. Teateret ble forløperen for Den Nationale Scene i Bergen. 

 
 

Turnévirksomhet 

Men Bull var først og fremst musiker og stadig på farten. Konsertene hans i Europa og USA var umåtelig 
populære, og det fortelles at kvinner dånte når den sjarmerende nordmannen med det gnistrende spillet 
inntok scenen. 

Robert Schumann skrev at Ole Bull var "the greatest of all," på linje med Niccolò Paganini for hurtigheten 
og klarheten i sitt spill. Bull spilte også med Franz Liszt ved flere anledninger. 

 
 

Oleana 

Ole Bull besøkte USA flere ganger og ble svært populær. Under en konsertturne kjøpte han et landom-
råde i Pennsylvania. Han planla en koloni for skandinaviske immigranter, New Norway. Han overtok om-
rådet 24. mai 1853. Det var på 45 km² for $10,388 innenfor fire communities: New Bergen (nå Carter 
Camp), Oleana (oppkalt etter ham selv og moren) 10 km sør for New Bergen, New Norway en mile sør 
for New Bergen, og like ved, Valhalla. Høyeste punkt på Valhalla kalte Bull Nordjenskald, der tomten for 
hans uferdige bygde slott lå. 

Kolonien ble imidlertid ingen suksess. Ole Bull slo senere prosjektet konkurs. At dette prosjektet som 
han hadde satset både penger og prestisje på mislyktes, gikk sterkt inn på ham. 

Henrik Ibsen hadde personligheten til Ole Bull i bakhodet da han skrev Peer Gynt (1867). Spesielt ligger 
Oleana bak Peers flyktige plan om å grunnlegge en stat i ørkenen Sahara som skulle kalles opp etter 
ham selv, «Gyntiana».  

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Paganini
http://no.wikipedia.org/wiki/1850
http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson
http://no.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
http://no.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Paganini
http://no.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
http://no.wikipedia.org/wiki/USA
http://no.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Immigranter&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Oleana_(USA)
http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen


 

 

Eiendommer i Norge 

Familien Bull hadde en eiendom på Valestrandsfossen på Osterøy. 
Dette særpregede huset står slik det var den gangen Ole Bull benyt-
tet det. Ole Bull kjøpte det i 1858 av sin mor, for 16 000 speciedale-
re.  

i 1872 kjøpte øya Lysøen i Os. Under et år etter at han kjøpte eien-
dommen, solgte han den til Mr. Torp, far til kone nummer 2, Sara 
Bull. Torp overførte huset til datterdatteren, Olea Bull i 1876.[12] Ole 
Bull oppholdt seg en god del på Lysøen i de 5 siste årene. Villaen 
ble tegnet av Conrad Fredrik von der Lippe, som også har teg-
net Kjøttbasaren i Bergen.  

 

 

Død og begravelse 

Ole Bull døde i villaen på Lysøen i Os kommune. Begravelsen fant sted i Bergen 23. august 1880 under 
en enorm deltakelse fra befolkningen. 

«Heile byen flagga på halv stang. Frå alle hus i Strandgata, der sørgetoget skulle passere, hang kransar 

og flagg med sørgeflor og mange vindu var pynta med Ole Bulls bilete. [...] Åtte bønder frå Lysekloster 

bar kista ombord i Kong Sverre, som seig langsamt frå land. I Bergen hadde det samla seg mest alt som 

fanns av ro- og seglbåtar, slæpebåtar; små og store dampbåtar, som la seg i rekker frå havna og heilt ut 

til Kvarven for å ta mot sørge-skipet. Alle båtane, alle kaier og alle haugar rundt byen var svarte av folk, 

ikkje bare frå Bergen, men frå stader rundt byen og langveis frå.»  

Bjørnson med frue var til stede, likeens Edvard Grieg. Presten Wollert Konow forrettet, og etter jordpå-
kastelsen holdt Bjørnson en tale. Han sa bl. a. at den slekt som vokste til i de første årene etter 1814, og 
som Ole Bull og Henrik Wergeland tilhørte, levde i en «morgenfølelse», og at Ole Bulls toner var «som 
det første solglitter over fjeldene».  

Edvard Grieg la på krans fra Norske Tonekunstnere og takket for den heder Bull hadde brakt sitt land, 
for hans betydning for «vor unge nationale Musik», for hans hjertelag, og ikke minst, for at han hadde 

«[nedlagt] det Frø, som skal spire i Fremtiden, og som kommende slægter skal velsigne Dig for.»  

Sørgehøytideligheten var preget av sang og musikk, og folk fylte graven med blomster og grønt «heilt til 
kanten». Bergensposten skrev: «En vakrere Sørgefest end denne har vårt Land aldrig seet.» 
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