Osøyro - Lysefjorden
El-sykkel rute av Os Travel

Vanskelighetsgrad: enkel/medium - Lengde: 18,8 km Belegg: Asfalt - Tid: omtrent 1,5 - 4t
OBS! Merk at det ikke er sykkelsti hele strekningen
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Reiseruten
Os - Lysekloster, Buena Kai, Lysøen, Ulven

Os - Lysekloster
Lysekloster ble anlagt i 1146 som det første cistercienserklosteret i Norge. For å
oppnå den ensomheten som var påbudt i cistercienserne statutter, ble anlegget
anlagt i forholdsvis usunne og opprinnelig lite tiltrekkende omgivelser. Disse
ble omformet av munkene til beboelige og fruktbare områder. Til tross for
fattigdomskravet ble klosteret etterhvert en stor jordeier, og munkene skal ha
vært de første som introduserte fruktdyrking i Hardanger.
I 1537 ble lutherdommen innført i Norge, og munker og klosterliv ble ikke
lengre tolerert. Den danske kongen overtok klostrene, og munkene måtte flytte.
Danske adelsmenn fikk kontroll over Lyse Kloster, og i de første 120 årene etter
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reformasjonen var det til sammen 17 danske styrere eller lensherrer. Hver og en
av dem var med på å rive ned de gamle, flotte klosterbygningene. Lensherren på
Bergenhus, Erik Ottesøn Rosenkrants ble bestyrer for eiendommen i 1560, og
var den som satte i gang riving av klosteret. Han brukte bl.a. noen av steinene til
å bygge Rosenkrantstårnet som fortsatt står på Bradbenken i Bergen . I 1571
ble Emmike Kås bestyrer av Lyse Kloster. Han fortsatte rivingen av
klosterhusene. I 1577 sendte den danske kongen en steinhogger til Lyse Kloster
for å ta stein fra et steinbrudd i nærheten av eiendommen, og for å ta stein fra
klostermurene. Steinene ble kjørt til sjøen ved Buena, og våren 1578 ble de
fraktet til Danmark for å bygge Kronborg Slott ved Helsingør.
Utgraving og bevaring har vært i gang fra 1822, og Riksantikvaren har nylig
satt i gang et nasjonalt ruinprosjekt, som innbefatter renovering av ruiner i
Norge, deriblant Lyse Kloster Ruiner. Publikum bes ta hensyn til ruinene og
omgivelsene. Ikke gå på murene, ikke kast søppel i området, men nyt
atmosfæren og de naturskjønne omgivelsene.
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Lysekloster kapell
Kapellet er en av de eldste trekirkene vi har i landet fra etter reformasjonen.
Det vart bygd i 1663 av stiftsskriver Nielss Hanssøn Schmidt som då åtte
klostergodset. Sidan har det hørt til gården. Eit sidebygg ble reist då gården kom
i familien Formann sitt eie. I dette bygget er flere sarkofager med avdøde fra
Formann-ætta plasserte. Kirkerommet er så godt som urørt gjennom 300 år.
Altertavlen, datert til rundt 1670, skal etter tradisjonen være reddet ut fra St.
Jørgen kirke i Bergen som brente i 1702, ved bybrann i Bergen.
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Buena kai
Videre kan du sykle ned på Buena kai og ta skyssbåt over til Lysøen. Fra 18.
mai - 31. august går avgangene med båten fra Buena kai kl. 11, 12, 13, 14 og
15, mens retur fra Lysøen går kl. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 og
16.30. Billettprisene for tur-retur er: Voksen kr. 80,-, Barn kr. 30,- og
Bergenskort kr. 80,-.
På Buena kai finner du også Kafé Ole B. Ta gjerne en liten matbit her før du
sykler videre! Åpningstidene er mandag-lørdag: 14:00-18:00, og søndag:
13:00-19:00.

Lysøen
(NB) Museumet på Lysøen er stengt sommeren 2020, men det er fremdeles
mulig å studere Ole Bulls villa fra utsiden, samt et gammelt gårdstun fra 1600tallet, fantastisk natur og en liten kafé.
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God Tur!
Os Travel
Kontakt: +47 91 37 68 66
Kilder:
https://lysoen.no/båtskyss
http://lyseklostergard.no/om-garden/klosterruinene
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