
Aasmund Olavsson Vinje  
- dikter og jernbaneentusiast 
 

Av Vigdis Kraft 
Bearbeidet for publisering på nett av Bjørg Eva Aasen. 
 
 
Jarnvegen er rik på tanke og framhug frå kvar side han vert sedd. Han er ikki lyft 
upp frå jordi, men gjenger som all sann diktning gjennom det livande liv og strør blomar ikring seg. 
 
Aasmund Olavson Vinje var født 6. april 1818 på en husmannsplass i Vinje i Telemark og døde på Gran 
20. juli 1870. Vinje er begravet ved Søsterkirkene der. Husmannsønnen hadde uvanlige evner og ble 
omgangsskolelærer i hjembygda bare 18 år gammel. Han var en samfunnsengasjert lærer og jurist og 
skrev skarpe og vittige artikler i ulike aviser og tidskrifter. I perioden 1851-56 ble han landskjent som 
frittalende Kristianiakorresponent for Drammens Tidende. Noen av brevene viser Vinjes store 
interesse for jernbanen og er en levende samtidsdokumentasjon. Fra 1858 tok han i bruk Ivar Aasens 
landsmål, som han behandlet temmelig fritt i sitt eget ukeblad "Dølen". Han skrev mye om 
“Jønnvegen” og gjennom hans øyne kan vi ane hvordan det nye kommunikasjonsmidlet må ha 
fortonet seg for folk på den tida. Hans ironiske form og skarpe tunge var viden kjent.  
 
 

 
Foto: Portrett av Aasmund Olavson Vinje. Skjermdump fra Digitalt museum, Anno Domkirkeodden. 

 
 
Som korrespondent fulgte han forhandlingene for Drammens Tidende fra presselosjen i Stortinget. 
Den heftige debatten dreide seg om Regjeringens forslag om bygging av landets første jernbane 
mellom Christiania og Eidsvoll skulle godtas. Den varte i tre dager og spenningen var stor og gleden 
overveldende da flertallet bestemte seg for jernbane. Referatet kom i Drammens Tidende 19. mars, 



der Vinje skrev entusiastisk:  
 

Jernbanen er nå endelig kommet ut av Stortinget. Hvorledes den vil finde sig udi det praktiske 
liv, må tiden vise. Om debatterne I sin helhed ikke ere åndrige, så ere de dog i det minste lange. 
Vi har vært i spenning og på galleriet i utrolig trykning. For Schweigaard et hjertelig hurra! 
Aftenen og natten endte med champagne nede i Losjen der restauratør Nilsen fikk førstegrøden 
av jernbanen. De fleste vinduer i byen var illuminert. Det var et skjønt syn, men ennu mer 
skjønne var de blomstrende pikeansikter der koketterede bag blomsterene og de luftige 
gardiner. 

 
  

 
Xylografi: Den gamle Stortingssalen, Dronningensgt. 15, 1837. Skjermdump fra Digitalt museum, Oslo 
museum. 

 
 
Den høytidelige handlingen med det første spadestikket fant sted på ei løkke ved Oslo Bispegård, 
der banens første skjæring skulle være. På den ene siden var det reist en tribune for damer, og de 
andre sidene av festplassen var omkranset av paraderende soldater. Norsk og engelske flagg vaiet 
og solen skinte fra en klar himmel. Byens befolkning trengte seg samme bak soldatene. Skoler og 
butikker holdt stengt på den store dagen. Stattholder Severin Løvenskiold holdt dagens tale:  
 

«Dampmaskinen, den store opfindelse som har gjort Watts og Fultons navn udødelige, 
utbreder sine velsignede verker til vårt fjerne Norden.»  



 
Tegning i The Illustrated London News som viser Stattholder Severin Løvenskiold som foretar det første 
spadestikket på Norsk Hoved-Jernbane 8. august 1851. 

 
 
Talen ble besvart av Robert Stephenson som skulle være den øverste ansvarlige for anlegget. 
Stattholdere, som var kledd i galla, tok det første spadestikket med en sølvspade og skuffet jorda 
opp i den vakkert utskårne mahonytrillebåren under jubel, nasjonalsang og kongesalutt.  
 
 

 
Foto: Mahognytrillebåren. Norsk jernbanemuseums samling. 



Den 4. juli 1853 skulle jernbanen prøvekjøres til Strømmen stasjon og Aasmund står ved brua over 
Oslogate og bivåner det hele:  
 

«Det var ikke meget å kjøre efter da veien på langt nær ikke er ferdig. Dampvognen syntes 
imidlertid ikke å kjære seg om det halvgjorte arbeide den måtte gå på, men skred nokså 
majestetisk opover og stanset ved broen over Oslo gate likesom for å syne seg. Det gjorde et 
eget inntrykk på oss nordboer, som nu i en menneskealder har ligget nordenfor 
sivilisasjonen, å se denne skinnende og prustende hest. Jeg kjente virkelig en patriotisk 
rørelse ved siden av beundring, og det gikk meg som på teateret at jeg uvilkårlig klappet i 
hendene.»   

 

 
Tegning av prøveturen 4. juli 1853. Norsk jernbanemuseums samling. 



 
Foto: Bru over Oslo gate. Norsk jernbanemuseums samling. 
 
 

I Drammens Tidende 25. november samme år forsøker han å beskrive det nye fenomenet 
damplokomotivet for leserne og sammenlikner det naturlig nok med hesten: 
 

«Lokomotivet er en langaktig vogn med et rør på, dampkjedelen, og frem i enden står et rør 
som en skorstenspibe. På en liten bukk sitter kusken, som kjører og standser ved at åbne og 
tillukke ventiler og klapper. Når vognen kommer i gang, høres det i afstand som når en hest 
traver på isen med skarpe sko; vognen indhylles i damp og den frøser som en anden hest, 
blot meget stærkere. Piben, som varskoer og skriger i, når farten begynder, er kvas og 
gjennemtrængende.» 

    
«Denne evige skingringen må ikke være behagelig for folk i Gamlebyen og der omkring. Man 
spænder en foran de mange læs opigjennem Aker Sogn, og en bak til at skyve efter, og når 
denne sidste har skyver op ad bakkene, kommer den jagende ned igjen. En av dagene skal 
passasjerfarten gå til Dal. SA vil mange se, hvorledes det arter seg, og Christiania vil da 
formentlig få adskillige ting, så som ved, billigere.»  
 
 



 
Tegning av tog ved Galgeberg i 1865, Norsk jernbanemuseums samling 
 
 
 

 

 
Fabrikkskiltet fra Robert Stephenson & Co. Damplokomotiv nr. 1 for Norsk Hoved-Jernbane. 

 
 
Mer skadefro enn entusiastisk er han når han forteller om åpningstoget 1. september 1854. Dette 
hadde sin bakgrunn i misnøye med det engelske selskapet som sto bak byggingen og at Regjeringen 
og Stortinget ikke hadde valgt å satse på et rent nasjonalt prosjekt: 



 
«Da festtoget gikk, var det ingen som skrek hurra. Det var bare enkelte som kvakk i. 
Statsråder, stortingsmenn og jernbanedirektører hadde stukket hodene ut av kupevinduene 
for å motta ovasjoner. Men de trakk dem fort tilbake da de følte den isende taushet over folk 
som sto og glodde på den. Hvem skulle ha ventet at folk hadde så megen takt?»  
 

Sommeren 1860 ville Vinje til Trondheim i forbindelse med kroningen av Kong Karl IV i 
Nidarosdomen. I «Ferdaminni fraa Sumaren 1860» beskriver han reisen fra Christiania til Eidsvoll 
med entusiasme og poesi:  
 

«Mange meina, at å aka på jernvegen er leidt og keidt og alltid likt seg sjølv; men eg som er 
leid av trøytkjøyrde øykji og skranglekjerrur, eg finner det som eit dikt at fara so fort og sjå 
tre og steinar og tuvor og alt som i vegen kan komma, at syna seg fram i ein augneblink og 
atter renna frå oss som kræmde fugler, og so høyra eimvogni frøsa som ein annan hest og få 
mat og drykk af kol og vatn. Der er sama drivkraft i hesten som i meg og deg berre på ein 
liten annan måte, so det no ikki er værdt at tala um leide og keide Drivverk og slikt noko, 
liksom det berre skulde vera kol og vatn og eld og malm. Der er livsens ånd i hjulom, som 
Profeten taler um.» 

  


