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Aasmund 
Olavsson Vinje 

 Han vart fødd den 6. april 1818 
som son av Olav og Torbjørg. Mor 
hans døydde då han var ti år gamal, 
og barndomen var prega av oppvek-
sten på husmannsplassen «Plas-
sen», der han tidleg måtte arbeide 
for føda. 

 Han tok mykje utdanning i løpet 
av livet og gjekk på seminar både i 
Kviteseid og Asker, før han tok arti-
um ved «Heltberg studentfabrikk», 
og sidan juridisk embetseksamen.

 I mellomtida hadde han vore både 
lærar i Vinje og Mandal, og Christia-
nia-korrespondent for Drammens 
Tidende.

 I 1858 sende han ut fyrste num-
meret av «Dølen» som han sidan 
gav ut med ujamne mellomrom. I 
1861 gav han ut «Ferdaminni fraa 
1860» som har blitt eit av dei vikti-
gaste verka hans.

 Dei neste åra reiste han til utlan-
det og gav ut «Diktsamling», før 
han i 1866 gav ut diktsyklusen «Sto-
regut».

 I 1869 avslo Stortinget framlegget 
om diktarløn og han gifta seg med 
Rosa Kjeldseth. I april året etter fekk 
dei ein son, men Rosa døydde få dag-
ar etterpå. Aasmund døydde på Gran 
den 30. juli 1870.

Kjelde: «A. O. Vinje: Ein tankens 
hærmann», av Olav Vesaas.

Vinjemonumentet: Statuen laga av Knut Skinnarland (1909–1993) som blei avduka i 1974  står ved Vinjar. (Foto: Randi Berdal Hagen)
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Aasmund Olavsson Vinje

 «Som journalist har eg ofte tenkt at når Aasmund 
Olavsson Vinje bruka nynorsk og blei respektert 
for det på si tid, skal i alle fall eg aldri gå vekk frå 
nynorsken som mitt  journalistiske språk.»

– I dag trur eg Vinje hadde vore bloggar

– Han kunne vere krass, og til og med frekk, men det står 
respekt av korleis han kunne tvile i spaltene, seier Astrid Versto.

VTB  Olav Åsen Haugsgjerd
 olav@vtb.no

VTB  Olav Åsen Haugsgjerd
 olav@vtb.no

Astrid Versto frå Vinje skal leie 
festkvelden på Vinjehuset laur- 
dag. Ho har mange års røynsle 
som journalist. Dei seinare åra har 
ho vore diplomat i utanrikstenes-
ta. I dag er ho Noregs ambassadør 
i Kroatia.

– Kva journalistisk arv etterlèt 
A.O Vinje seg?

– Vinje var ein pioner. Han var 
den moderne journalistikkens far, 
også språkleg. Ivar Aasen hadde 
skapt eit nytt språk, Aasmund 
Olavsson Vinje tok det i bruk i 
journalistikken gjennom Dølen. 

Han stilte spørsmål ved hendin-
gar og tankar i tida. Han var kri-
tisk, men hovudmålet hans var å 
opplyse og gjera folk klokare. Og 
skulle ein fange interessa til folk 
måtte ein skrive populært, meinte 
Vinje. Han kunne vera krass, til og 
med frekk, men det står respekt 
av korleis han også kunne tvile i 
spaltene. 

Tvisynet hans kom tydeleg fram i 
journalistikken. Og det er nettopp 
dette som kjenneteiknar ein god 
journalist, også i dag, tenkjer eg. 
Dette å sjå ei sak frå fl eire sider, 
ikkje hoppe for raskt på konklus-
jonar, seier Versto.

Hans motkrefter var 
sterkare enn våre
– Kva har A. O Vinje betydd for 
deg, og har han påverka deg på 
nokon måte?

 – Ja, på fl eire måtar. Ikkje minst 
gjeld det språket. Som journalist 
har eg ofte tenkt at når Aasmund 
Olavsson Vinje bruka nynorsk og 
blei respektert for det på si tid, 
skal i alle fall eg aldri gå vekk frå 
nynorsken som mitt journalistis-
ke språk. 

Han har vore eit førebilete. Hans 
motkrefter var sterkare enn våre, 
men han lykkast. Han blei ein 
einar. I tillegg har eg vore påverka 

av hans rotfaste tilknyting til Vin-
je og andre bygder, men på same 
tid til byen og til Europa. Eg kjen-
ner meg att i dette. Til lenger vekk 
eg reiser for å arbeide, til sterkare 
blir Vinje-røtene mine. Men det 
å lære nye kulturar å kjenne, få 
impulsar kan også utvikle ein som 
menneske. For Vinje, som både 
diktar og journalist var denne 
vekslinga viktig.   

– Kva bør dagens journalistar 
lære av A.O. Vinje?

– Mykje. Journalistikk, og ikkje 
minst mediebiletet, i dag er mykje 
annleis enn på Vinjes tid. Meldin-
gar er kortfatta, og alt går så fort. 
Kampen om sjåar- og lesar-tal blir 
viktigare enn kvaliteten på jour-
nalistikken.  

Nettopp derfor er det viktig 
å ikkje gløyme den arven Vinje 
etterlèt seg. Og så er det språket. 
For ein journalist er det viktig å 
vera nøyen med språket. Det er 

det viktigaste verktøyet i formid-
linga. Også her var Vinje ein føre-
gangsmann. Hadde det vore opp 

til meg, burde Ferdaminne vera 
obligatorisk lesing for journa-
listar. For ei reiseskildring!

Journalist og europear: Astrid Versto skal leie festkvelden under 200-års-
jubileet av Aasmund Olavsson Vinje. Ho seier dagens journalistar har mykje 
å lære av han. (Foto: Privat)

Andreas Hompland trur derimot ikkje Vinje hadde late seg fi nansiere av reklame.

Hompland – mangeårig journalist 
i Dagbladet og sosiolog – kjem til 
Vinjejubileet for å drøfte journal-
isten A. O. Vinje.

– På si tid var han unekteleg ein 
nyskapar. «Dølen» var hans per-
sonlege blad, som kom ut når det 
passa han. Der hadde han sin heilt 
personlege stil, skreiv polemis-
ke tekstar og dikt. Det var meir 
essayistisk enn journalistikk, seier 
Hompland.

Men før den tid var Vinje jour-
nalist i Drammens Tidende .

– Her skreiv han om alt. Både 
små nyhendemeldingar, referat 
frå Stortinget, og begeistra rap-
portar om teknologiske nyvinnin-
gar, fortel Hompland.

Hompland seier det kan vere 
urettvist å samanlikne ulike tids-
epokar, men om han skulle plas-
sert Vinje i dag måtte det bli som 
ein bloggar.

– Eg trur ikkje han hadde pas-
sa inn i ein polert redaksjon med 
tider og fristar. I dag er journalis-

tikken meir reindyrka. Nokre skriv 
journalistiske tekstar, medan 
andre kommenterer. Vinje gjorde 
alt. Slik sett er han både moderne 
og avleggs. Moderne fordi journa-
listikken på hans tid var prega av 
byråkratiske utleggingar og han 
gjekk bort frå dette, men avleggs 
fordi han bryt den journalistiske 
norma om å ikkje blande sjangra-
ne. Eg vil også seie han var ei stor 
inspirasjon til featurejournalistik-
ken, seier Hompland.

«Alle sjangrar er gode, bortsett 
frå den kjedelege», er eit sitat som 
såleis forklarar mykje om korleis 
Vinje såg på journalistiske reglar, 
seier Hompland.

– Han ville nok i dag ha vore ein 
bloggar som fi nansierte skrivinga 
si med stipend og pengar frå støt-
tespelarar og beundrarar. Noko 
som til dels var tilfelle då han 
dreiv «Dølen». Men det var ikkje 
alltid det var nok, og han måt-
te ta seg jobb i departementet. 
Uansett trur eg nok ikkje han ville 

hatt reklame på bloggen sin, seier 
Hompland.

Lesarane av «Dølen» måtte ofte 
fi nne seg i å vente lenge på neste 
utgjeving.

– Vinje skreiv stadig unnskyld-
ningar til tingarane sine fordi han 
ikkje hadde fått ut siste nummer i 
tide. Han var anten på reise, sjuk 
eller oppteken med noko anna. 
Men dei hadde tolmod med han, 
fordi mange av tingarane mein-
te han var verd å vente på, seier 
Hompland.

Hompland seier Vinje hadde 
internasjonale ambisjonar med 
boka han gav ut på engelsk. Han 
fekk pengar til å reise til England 
og Skottland, og det enda i boka 
«Bretland og Britane». Den fekk 
omtale av engelske meldarar, 
og den eine skriv at Vinje var ein 
kvikk observatør, men ikkje noko 
djup tenkjar.

– Det kan nok stå som ei høve-
leg skildring av han, for han var 
ikkje alltid like djup. Vinje bytte 

ofte fort standpunkt i saker, det 
var dette som var tvisynet. Le med 

det eine auga, og gråte med den 
andre, seier Hompland.

Dølen: – Det er lett å tenkje på Vinje som ein traust døl, men han var ein 
teknologioptimist som ønskte framtida velkomen, seier Andreas Hompland. 
(Foto: Privat)
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Dei litt erære spora ett er Vinje
A.O. Vinje er eit namn ein ikkje kjem unna når ein snakkar om både den lokale og den nasjonale diktar-
kunsten. Me har spurt dei tre Vinje-forfattarane Kjersti Rorgemoen, Erlend Kaasa og Stein Versto om kva 
dei meiner A.O. Vinje har hatt å seie for heimstaden og for dei som forfattarar.

VTB Kari Smeland
 Kari.s@vtb.no

Om Kjersti Rorgemoen:
Fødd 1982 
Frå Øyfjell i Vinje, 
og bur nå på Tvigyva 
i Lårdal.
Gav ut «Purkene 
snudde seg» i 2009 
og «Håpet og festen» 
i 2015. 

Har fått sokne-
prest Alfred Anders-
son-Ryssts pris, 
bokhandlerforenin-
gens store forfatter-
stipend og Jan Roar 
Leikvolls minnepris.

Kjelde: 
kolonforlag.no

 

Om Erlend Kaasa: 
Fødd 1976
Kjem frå Åmot i 
Vinje, og er busett i 
Indre Arna i Horda-
land.

Debuterte med 
romanen «Thunder 
road» i 2009 som 
han fekk littera-
turprisen frå Alfred 
Andersson-Ryssts 
fond for 2010.

Gav ut «Livius» i 
2015.

Kjelde: Alkunne.no

 

Om Stein Versto:
Fødd 1957
Frå Vinje, der han nå 
bur.

Debuterte med 
novellesamlinga «Ho 
blei borte i trappene» 
i 1990 som han fekk 
Tarjei Vesaas’ debu-
tantpris for.

Har seinare gjeve 
ut diktsamlingar og 
romanen «Nidaros» 
som kom i 2013.

Er også musikar, 
omsetjar og har 
skrive songtekstar 
for mange artistar, 
men framfor alt Odd 
Nordstoga.

Kjersti Rorgemoen. 
(Foto: Helge Hansen/Kolon forlag)

Erlend Kaasa. 
(Foto: Tuva Vestrheim Kaasa)

Stein Versto. 
(Foto: Ånond Versto)

Kva meiner du A.O. Vinje har betydd 
for Vinje og Vest-Telemark?

Han har nok hatt mykje å seie for sjølvforståinga i 
Vest-Telemark. Han hadde ein del eigenskapar eg trur 
ein set pris på her i området: med einmannsavisa si var 
han sjølvstendig og fri i sitt blikk på samfunnet, uavhen-
gig av alt, bortsett frå lesaren. Han var intellektuelt drift-
ig og del av hovudstadseliten, men med husmannsbak-
grunnen sin var han på same tid djupt rotfesta i måten 
dei fl este i landet levde livet sitt på, strevet til bonden. 
Dessutan var han ikkje redd for å bruke ein humoristisk 
brodd, utan at det stengde for det ettertenksame og såre. 
Tvisynet hans er nok stadig eit ideal for mange i Vinje og 
Vest-Telemark. Men den mest handgripelege arven er 
naturlegvis den skriftspråklege: landsmålet som blei til 
nynorsken. Vinje var den fyrste som verkeleg tok i bruk 
Aasens ordlister og grammatiske system, og med viljen 
til å heimleggjere det framande, laga han også mange 
nye og forfriskande ord. Nynorsken har vore og er viktig 
for identiteten i Vest-Telemark, den har til dømes gjort 
det lettare for oss å bruke og vere stolt av dialekten vår.

Kva er ditt forhold til A.O. Vinje 
som vinbyggje og forfattar?

Eg skreiv masteroppgåve om «Ferdaminni fraa Sumaren 
1860», så den har eg lese nøye og med stor glede. Han 
skreiv såpass ulikarta og motstridande at han er van-
skeleg å bli ferdig med. Alt er ikkje like tilgjengeleg, og 
heller ikkje interessant for dagens lesar, så eg vil ikkje 
tilrå å byrje med den originale Dølen i gotisk skrift. Men 
det fi nst fl eire moderniserte utval med dei mest levande 
tekstane. Eg har også likt å lese ulike lesningar av Vin-
je sine skrifter, kanskje aller best Jon Haarbergs avhan-
dling «Vinje på vrangen». Haarberg justerte det alvor-
same martyr-bilete nynorskleiren til då hadde laga av 
Vinje, og sette ljos på dei skjemtande, burleske og makt-
kritiske sidene ved han. Eg har nok vore svak for akkurat 
dei sidene, og dermed blitt inspirert som forfattar, gleda 
ved å trekke ting ned når dei byrjar å svive for høgt, gje 
eit spark mot fagblinde og stokktrudom, oppdage nye 
ord som utvidar verda. 

Eg har vakse opp i Øyfjell og heilt i utkanten av kultur-
kommunen, men ein sommar sat eg vakt i Vinjestoga. 
Til den rolla var eg dessverre altfor introvert og dessutan 
for sjenert til å synge dei fi ne songane etter Vinje. Det er 
bra Nordstoga-familien fi nst!

Kva meiner du A.O. Vinje har betydd 
for Vinje og Vest-Telemark? 

Han var rette mennesket på rette staden til rett tid: 
ein mann av folket, i eit land som leita etter sin nas-
jonale identitet, etter hundreår med utanlandsk over-
herredøme – og såleis eit døme på korleis enkeltperso-
nar, jamvel utan nemnande formell makt, kan vera med 
å forme historia. 

Såleis er han ein av dei vi i dag «står på», anten vi ten-
kjer på han eller ikkje: ein del av grunnlaget vårt som 
nasjon. I ei tid der gåverike intellektuelle drog på sam-
larferd frå byane, ut på bygdene, til bøndene, til folket, 
for å fi nne det norske, drog han, sjølv runnen av dette 
folkelege norske, inn til byen. Og vart ein av våre fremste 
intellektuelle. Og ikkje berre det – gjennom dikta sine 
skreiv han seg også inn i nordmennenes emosjonelle liv. 
Han, som hadde evne og vilje til å fange dei store linjene, 
hadde òg evna til å ta det ørvesle tytebæret og gjera det 
til eit bilete på grunnleggjande spørsmål i menneske-
livet. Han var lunete, skiftande, kunne vera vrang og vri-
en: Han var ikkje på noko vis fullkomen. Og endå slo han 
gjennom, og vart ei gåve til oss. Han står der i dag som 
eit døme på kor viktig det er å vera seg sjølv, og ha den 
gode viljen i botnen. 

I alt dette er han då sjølvsagt viktig for oss vesttele-
markingar òg – og for vinbyggjane. For oss her i bygdene 
handlar det dåvisst også om språket, og her må han dela 
rommet med Ivar Aasen. Det landsmålet som vart norm, 
og som desse to skal ha myke av æra for, stod ikkje langt 
frå vesttelemålet. I dette har Aasmund Olavsson vore 
med å gjera oss trygge på, og glade for, vårt eige språk. 

Kva er ditt forhold til A.O. Vinje 
som vinbyggje og forfattar?    
Om eg skal seia det med eit lite glimt i auga: Å vera frå 
Vinje og skrive tekstar som blir tonesette, er no ikkje 
akkurat noka ulempe! Og så er det dette med formuler-
ingskunsten hans: Ikkje berre hadde han mykje på hjar-
ta, men han hadde òg ei makalaus evne til å gje det ufor-
liknelege uttrykk i språket. I alt dette mangslungne han 
var, står språkkunstnaren heilt sentralt. Han har, kan ein 
kanskje seia, gjort bygda Vinje til eit varemerke for godt 
språk. Det er god ballast å ha med seg for ein skrivande 
vinbyggje som meg.  

Kva meiner du A.O. Vinje har betydd 
for Vinje og Vest-Telemark?

Eg har ingen føresetnader for å seie noko om kva han 
har betydd for Vest-Telemark generelt, men eg vil tru at 
han må ha hatt mykje å seie for identiteten til vinbyg-
gjane. Ettersom namnet hans er så uløyseleg knytt til 
staden han kom ifrå, kan det av og til verke som om 
mannen og staden har ein tendens til å gli litt over i kva-
randre. Når ein refererer til mannen – A.O. – kling sta-
den – Vinje – uvegerleg med, som understrengane på 
ei hardingfele, liksom staden knapt kan nemnast, utan 
at ein på eit eller anna vis får assosiasjonar til A.O. I 
seinare tid er denne koplinga blitt styrkt av at Vinje 
kommune har valt å spele på ein «Blåmann»-referanse 
i kommunevåpenet sitt. Utover dette, trur eg A.O. har 
gjeve vinbyggjane noko å vere stolte av. Han er guten 
som kom frå enkle, provinsielle kår, og som på trass 
av, men kanskje like mykje på grunn av dette, fekk ein 
sentral posisjon i utforminga av den nasjonale kulturar-
ven vår. Såleis har A.O. også vore ein viktig komponent 
i «brandinga» av Vinje som eit kulturelt kraftfelt, til liks 
med Tarjei Vesaas og Odd Nordstoga.

Kva er ditt forhold til A.O. Vinje 
som vinbyggje og forfattar? 

Då eg voks opp i Åmot på 1980-talet, var A.O. eit morskt 
andlet på 50-lappen – og lite anna. Det var fyrst på ung-
domsskulen, då me blei slegne saman med elevane frå 
Vinjar, at det byrja å gå opp for meg kor innvoven han 
var i bygdekulturen. Vinjarelevane hadde A.O. i rygg- 
margen. Dei kunne til dømes fi nne på å bruke stub-
bar av tekstane hans til å kommentere kvardagslege 
fenomen og episodar. A.O. var ein heilt naturleg del av 
den kulturelle grunnutrustinga deira. Då eg blei eldre, 
fekk eg eit djupare innblikk i tekstane hans, sjølv om 
dei helst blei servert meg av andre, ikkje minst familien 
Nordstoga, som må seiast å ha gjort eit aldeles eine- 
ståande formidlingsarbeid på A.O. sine vegner. 

Fyrst i desse dagar er eg i gang med å lese hovudver-
ket hans, «Ferdaminni», og i lesinga har eg fl eire gonger 
blitt overraska over kor frisk og aktuell denne teksten 
kjennest, 150 år etter at han blei skriven. Når eg skriv 
sjølv, er det kanskje noko av dette eg siktar mot: å slå 
tonar som kling gjennom rom og tid. Diverre må eg ber-
re innsjå at eg aldri kjem til å lukkast like godt som A.O.

Kjelder: allkunne.no 
og snl.no



16    Vest-Telemark blad

(6. april 1818–30. juli 1870)

Aasmund Olavsson Vinje

Gamle Eivinskaas i Watson, Minnesota, han er no 
paa det 5te tjuge-fortalde meg um daa han rod-
de Aasmund Vinje upp Fjorane fraa Strengen til 
Tokkedalen for aa leite etter folkedikting.

Anders er son til Hans Sveinungson Salt-
evju i Flaabygd (sjaa Telesoga Nr. 20). Han 
kaupte timber for kaupmennar i Skien og 
styrde med fl otingi ut Fjorane. Der var tri 
Saltevju. Mor av Anders, Mari, var syster til 
Per Saltevju, fehandlaren. Anders var med 
han og dreiv buskapen til fjølls, daa han 
var gutunge. Soleis vart han kjendt høgt til 
fjølls, var jamvel hjaa Myllarguten ved Urbø 
nordi enden av Totak. Ein annan morbror var 
Anders Haugen, som var gift med ekkja etter 
Olav Bjørnson i Kviteseid og soleis stykfar til 

Anders Haukom. Anders Eivinskaas var utlærd 
til skraddar, og han var eingong paa Tokkeda-

len og gjorde klæder for Petter Mandt. Han kom 
til Amerika i 1868 og fekk seg farm nord fraa Wat-

son. Her heldt han norsk skule og var klokkar i 42 
aar. Han kunde alle tonane i Landstads salmebok, 

nere som tri, sa han.

14 mark og fri kost
Her let eg Anders fortelje: «Det var eingong eg var med 

far til Strengen. Der møtte me Aasmund Vinje. Far var 
kjend med Vinje, og dei kom snart i røda um eit og anna. 
Vinje spurde far, um han kunde faa meg til aa ro seg upp 
igjenom Fjorane til Dalen. Han baud meg 14 mark og fri 
kost, og so skulde me skiftast um aa ro og hjelpast aat 
so godt me kunde. Eg var forhippa paa aa vera med, for 
14 mark, de var pæning de for meg. Men far lika kje aa 
sleppe meg ut, eg var berre 13 eller 14 aar. De var fyrr eg 
gjekk for presten (dette var vel i 1856 eller 1857). Far var 
som sagt kjend med Vinje og hadde høyrt aa lese um 
han, og so let han meg vera med. Vinje vilde inum alle 
stader etter vegen og tala med folk og skrive upp visur 
og stev og segnir og sogur.

Me fekk ein lett og god praam og so tok me avstad. 
Fyrst rodde me til Aaneskarane Kjetil og Gjermund. Der 
stana me ikkje lengje. Me sette yvi Aanesfjoren til Teks-
lifolki eller Teigen grenne dei kalla. Der var Olav Gautar 
og Anne, foreldri til Hans Matiasson, som ei tid budde 
ved Milan, Minnesota, men no hev fl utt til Iowa. Olav 
kvad nokre stubbar av kjempevisur, som Vinje skreiv 
ned. Desse kjem eg no ikkje i hug. Eit lite baanevers 
minnest eg:

Ro, ro, min snille gut,
hoss mange fi skar tok dit spjut?
Ein aa halvfjore aa laksen den store,

Den fjorde dagen rodde me fraa Fjaagesundfolki
burt til Jørund Austenaa. (Foto: Anne Sofi e Tresland)

Paa ferd ett er folkedikting 
med Aasmund Vinje

Torkel Oftelie, 
sogeskrivaren 

til Telesoga.
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hogg han i ryggen aa hiv han i baaten.
Ber han so heim,
te smaabonni paa Seim.

Mot kveldingi rodde me yvi Fjoren fraa Tekslifolki burt 
til Rørhelle til Hans og Gunlaug. Hjaa desse fekk me eit 
par kjempevisur. Eg kjem ihug tvo vers, som lyer soleis:

Eg drøymde eg va paa Bertingshall
og slogest mæ tvo bistre løvur.
Dei tok aa trødde meg under seg
og reiv meg sund mæ sine kløar,
De rider mæ meg om ein efta.
Eg totte eg va paa Bertingshall
og slogest mæ bjønnar tri.
Dei slengde meg rundt i alle krøar
Og reiv meg isund mæ sine kløar.
De rider mæ meg om ein efta. 

Hjaa desse snille folki stoppa me um notti. Me fekk 
rjomegraut um kvelden og um morgonen fersk aure, 
tunbraud og smør og ost. Ikkje vilde dei hava betal-
ing hell. Daa me skulde reise sa Vinje, at han skulde 
like aa koma hit att og stoppe ei nott til. «Ja du er 
velkomen,» sa dei. Me takka og rodde avstad. So var 
det kvelden og morgonen den fyrste dagen.

Me rodde yvi Kilepollen til Jens Rusodden. Men Jens 
var ’kje heime. Han var paa Kilelensa hjaa Aalen. Daa 
for me lenger inn i Kilen, burt til Nils Aal. Daa me kom 
til lands, vart me vare Aalen stande aa kjava med Jens. 
Me gjekk burt og daa Vinje hadde helsa paa dei, høyr-
de eg Jens sa til Aalen, at no hadde han vore husmann 
av Aalen so lengje at husi var mest fallefærdige, og at 
Aalen maatte byggje nyt hus til han. «Hosse vil du hava 
stogo daa?» sa Aalen. «Plent som huse av Aalen ned 
med Ulefoss vil eg hava ho,» sa Jens. Um ei stund fekk 
Vinje vera eismal med Jens og skrive upp mange visur 
og stev, soleis stevi um den vesle gryta i Austenaa (sjaa 
Tiriltunga) og so dette: 

Tapp ut i gyldte bollar,
sa gamle folk om joleøl, 
naar dine fi ender vil sovne,
daa er de tid aa vera rædd seg sjølv.

De va berra tvo som budd’ unde stuven, den eine va 
bikkja, den andre va buven.

Den trie morgonen rodde me fraa Mikkel Kilen langs 
med strondi burt til Øystein og Turi Fiskarbekk og 
stogga ei liti stund der. Daa dei ikkje ha noko vidare 
aa fortelje, for me til Gunleik og Kari Lauvik og var der 

til middags. Vinje skreiv upp fl eire visur og segnir. Eg 
minnest eit vers:

Maandag aa Tysdag sat ei kjering spann, 
Onsdag aa Torsdag bar ho sponen fram,
Fredag aa Laurdag drakk ho upp si løn, 
Sundagen etter gjekk ho like kjøn.

Etter middag for me yvi fjorden til Tolleiv og Anne 
Halland. Der fekk me au noko. Eg minnest dette:

So kom der inn eit bergetroll
aa skreidde seg fram med stolo,
de kallar eg ei sultebikkje,
som sparer paa øl uti jolo.

So var de um daa trolle kom til bonden. Han stod paa 
laaven og treskte. So brast fl yglereimi av, og so spurde 
han trolle, hott var best å bruke til fl yglereimar. «Åleskins-
reimar, din domme bonde», sa trolle. «Slikt burde du ikkje 
spyrja um, men ha du spurt um, hori vatne vert av, naar 
du bryggjar, de ha vore noko aa fengje greie paa de». So 
skulde me vente til me fekk mat. «Eg hev kje anna hell 
gjeitemjaak», sa Anne. «Ja, den likar eg best», sa Vinje. «Eg 
er upvuksen paa gjeitemjaak.» So fekk me tukkje, og den 
som god var.

Ei forvitneleg ferd 
på Telemarksvassdraget 
Telelaget i Amerika vart skipa i 1907. På skipingsmøtet vart det valt styre, 
og Torkel Oftelie, som hadde utvandra frå Høydalsmo i 1886, vart vald til 
soguskrivar. Straks etter sette han i gang med det som skulle bli Telesoga. 
Torkel var soguskrivar i laget fram til 1926, og i alle desse åri reiste han 
kringom og vitja telemarkingar som hadde kome til det nye landet. Han 
rødde med dei, fekk dei til å fortelje om seg sjølve og bakgrunnen sin, og 
om hendingar og minne frå gamlelandet. Telelaget og Telesoga vart vik-
tige institusjonar som heldt uppe sambandet med Noreg og den norske 
kulturarven. 

Ein av dei mange som Torkel Oftelie vitja på reisune sine, var Anders 
Eivindskaas. Han var fødd på Eivindskås, plass under Sundbø i Flåbygd, 
4. november 1843, og seinare døypt i Kviteseid kyrkje. Foreldri hans var 
Hans Sveinungsson og Børte (ikkje Mari, sjå nedanfor) Hansdotter fødd 
Saltevju. Anders reiste til Amerika i 1868, og året etter gifte han seg med 
Bergit Torjusdotter Haugen frå Skafså (Mo bygdebok II side 228). Dei fekk 
mange born saman. I Telesoga nr. 20, som kom ut i juli 1914, hev Oftelie 
fortalt om møtet med Anders.  

Her vil eg ogso nemne at Anders hadde ein bror, Halvor, som slo seg ned 
på Dalen, der han «dreiv» lensa. Han kaupte garden Haugen i Nordbygdi i 
Skafså, og budde der ei tid. I godt lag kalla han seg gjerne Haugebonden. 
Son av Halvor, Hans Haugen, reiste til Amerika i 1902, 22 år gamal, og vart 
ein kjend personlegdom i det norske miljøet der, m.a. som spelemann. 

Torkel Oftelie råka Anders Eivindskaas seinare ogso, og omkring 1924 
fortalde han om då han som gutunge hadde fylgt Aasmund Vinje upp 
gjennom Telemarksvatni frå Strengen til Dalen for å leite etter folkemin-
ne. Eg fekk ein kopi av dette stykket av Tarjei Romtveit, den kjende spe-
lemannen i Vinje, alt i 1999. Seinare fann eg same stykket i «Aarbok for 
Telelaget» for 1926. Sidan me no er inne i jubileumsåret for Aasmund Vin-
je, tenkte eg det kunne vera eit høveleg tidspunkt å draga det fram. Eg vil 
tru at stykket er lite kjent millom folk i dag. Likevel trur eg at mange som 
les det, vil nikke attkjennande til stader og menneske som er omtala her.  

Arne T. Aabø 
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Aasmund Olavsson Vinje

«Kjeringi vilde koke kaff e, 
men me ha so nylege ete og 
drukkje, at me baud av.»

I Lårdal møtte Vinje dugande felespelarar. (Foto: Randi Berdal Hagen) 

Gjestfrie i Fjågesund
Eg var vel kjend upyvi fjorane, daa eg ha vore med 
aa fl ota, fraa eg var 9 aar. Vinje spurde meg, hore eg 
trudde me kunde stoppe til notti. Eg svara, at me 
burde reise til Kristoffer Fjaagesund. Dei folki var so 
gjestfrie og Kristoffer ha fele, dit maatte me. Mot 
kveldingi rodde me langs med straandi og kom til 
Fjaagesund. Der vart de rødur. Kristoffer spela fl eire 
slåttar for kon. Maria dotter av Kristoffer kom til 
Amerika og vart gift med Halvor Steenerson.

Den fjorde dagen rodde me fraa Fjaagesundfolki 
burt til Jørund Austenaa. Vinje hadde høyrt, at der 
hjå Austenaafolki skulde vera seks merkjelege skeiir, 
som var komne til gards paa ein forunderleg maate. 
Dette maatte han høyre meir um. So rodde me til 
lands. Huse stod uppaa ein bakke. Vinje bad meg aa 
springe upp og beda mannen koma ned; han vilde 
sitje att i baaten. Eg var lett paa foten og sprang upp 
og banka paa døri. Kjeringi kom ut og bad meg aa 
koma inn. Daa eg spurde etter mannen, ropa ho paa 
Jørund, og straks etter kom han inn fraa koven, ein 
liten tasse med djupe gnistrande augur. Han sette 
seg beint framfyr meg og la baae føtane uppaa fange 
mit. Eg kvakk og vilde upp, men mannen sa: «Ver ikkje 
rædd, guten min, eg ska kje gjera deg noko. Hott er 
de du vil daa, far min?» Eg fortalde de og sa der var 
ein mann ute, som vilde tala med han, han sit ned i 
praamen og vil du skulde koma ned til han». Daa eg 
fortalde at de var Aasmund Vinje, sa han: «Nei, de er 
no vel ikkje diktaren», og so gjekk han ned til han.

Naar dei ha helsa og rødt ei liti stund um slikt som 
fell seg, spurde Vinje um dei mægjetne skeiine, han 
hadde høyrt um og sa han vilde like aa faa sjaa dei. 
So gjekk me upp i tune og inn i stoga og fekk sjaa 
spønine, og so fortalde Jørund segni um dei. Slik som 

de er meg fortalt, so gjekk de soleis til: Langbeste-
far min Greggar aatte garden, daa han kom hit. De 
fyrste aari han var her skjerna aakeren so fort, og 
han fælte reint for at korne vilde dette ned fyrr dei 
fekk skjera de. So kom han paa, at han vilde gjera ein 
skuredugna og beda til seg heile grenni for aa hjelpe 
seg aa bergje avlingi. Dei bryggja og baka og stelte 
seg til dugnaden. Um kvelden, daa dei ha fengje øle 
paa tonna, og ho var dyrjande full, gjekk Greggar ut 
paa tune so svint. Daa høyrde han noko rusla burt i 
aakeren. Han stod og lydde ei stunde, og so høyrde 
han tydeleg ein som sa: «Statt ikkje strak, statt ikkje 
strak, skjer aa rak, skjer aa rak!» Eit anna mæle sa: 

«Huk kje aa sit, huk kje aa sit!» Endaa ein svara: «Gjer 
du dit, so gjer eg mit, Gjer du dit, so gjer eg mit».

Daa han kom burt til aakeren, saag han, at den var 
skoren og sett upp paa staur. Daa saag Greggar, at 
tussane var fl inkare hell han ha vore. Daa han kom 
inn i tune att, var der ein myldrande fl okk umkring 
honom, og kor dei kom fraa kunde han ikkje faa greie 
paa. Dei bukka og helsa og ynskte han til lukke paa 

garden. So var de ein som sa: «Me saag denne fi ne 
bygaakeren din og fælte for, at grøda vart øydelagd, 
dersom ho ikkje vart skori, fyrr de fæle uvere kjem.» 
Daa takka Greggar dei, for de dei ha gjort og baud 
dei inn aa faa øl og mat. Han tappa i den eine bollen 
etter den andre, og dei aat og drakk og var lystuge. 
So kom ein fram med ei fele og tok til spela og alle 
saman til aa danse, og de heldt dei paa med til soli 
spratt paa fjøll, men daa kom dei burt, og daa var 
tonna tom og maten upeten.

Fyrr dei byrja med dansen var de ein av dei som steig 
fram og sa til Greggar: «No er de hundre aar sea, me hev 
havt slik moro paa denne garden. No vil me lata etter 
kon eit minne um denne gama-notti. Her hev me 6 syl-
vspønir, desse skal Greggar og kjeringi faa til eit min-
ne etter okko.» Slik var de, at desse spønine kom hit, 
sa Jørund. Han hadde dei i ein ullduk med sylvspenne 
rundt. Vinje syntes dei var vene. Han saag vel paa dei 
og fann eit vers inkrota mest paa kvar ei. Eg synest min-
nast de stod paa ei av dei: «Gulbring Sjerte, Gud trøste 
og bære mit bedrøvede hjerte.»

Um morgonen den 5te dagen reiste me derifraa til 
Grotnesfolki, Bjørgulv og Else. Dei var fegne, daa me 
kom. «De er so sjella nokon hev kome te meg, dei aari 
eg hev livt her», sa Bjørgulv. Vinje skreiv upp mange 
gamle stev, men alle saman stend i «Tiriltunga», ser 
eg. Me stoppa ei nott hjaa Svein Lia, men han had-
de ingenting av gamalt for Vinje. Hjaa Jon Lindestad 
dagen etter fekk me fl eire sogur. Neste kvelden kom 
me til Eirik Spjotsodd og var der um notti og her fekk 
Vinje baade segnir og stev.

Ville ha rjomegraut
Um morgonen den sjuende dagen for me fraa Spjots-
odd til Knut Søtefl ot, men Knut var kje heime og so 
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Spjotsodd i Kviteseid. (Foto: Anne Sofi e Tresland)

rødde me berre innum. Kjeringi vilde koke kaffe, men 
me ha so nylege ete og drukkje, at me baud av. Me 
reiste til Samuel Strømstad og Anne og kom der til 
middags. Samuel var daa so gamal og gløymsken, at 
han kom kje paa noko for Vinje. Kjeringi spurde, um 
me vilde hava fi sk til middags; men Vinje vilde helst 
hava rjomegraut, og det fekk me au og den som god 
var. Derifraa rodde me til Apalstoi, der de er bryggje 
for Einbaaten. Vinje maatte upp til Roeid og helse paa 
gamlefuten Florentz. Vinje rødde mykje med han, eg 
minnest han var fælt gamal. Mathias var kje heime. 
Me laag um notti hjaa Hans Apalstoi; men loppune 
heldt meg vakjen heile notti. 

Um morgonen den 8te dagen rodde me til Gullnes, 
yvi ei norsk mil. Der budde Hans Solberg. Eg minnest 
han rødde um hosse fælt de var aa ro straumane. De 
var eingong han hadde vore til Sundbygdi, der Wohl 
hadde landhandel og bakeri og kaupt heim matvare. 
Han hadde med seg so mykje brø for Kjetil Majorlie. 
Paa heimvegen kom der so fælt uver paa meg, at eg 
maatte liggje i tvo dagar paa Bjønnehetta. Der aat eg 
upp alt brøe av Kjetil. Du veit me er alle Adams born, 
la han til. Me stoppa hjaa Gullnesen um notti; men 
han var so gudeleg av seg, at me fekk kje anten stev 
eller sogur. Han syntes vist Vinje var fælt ugudeleg, 
som for etter slikt. Daa de leid paa kvelden tok han til 
syngje og beda, og de heldt han paa med mest heile 
notti. Daa Vinje hadde lydt paa de ei stund, sa han 
stilt med meg: «Eg skulde ynskje de var morgonen, so 
me kunde fara herifraa.»

Sel ikkje hesten for gull
Den 9te dagen kom me til Bandaksli utpaa ettermid-
dagen, men Gunnar og Hæge hadde ikkje mykje av de 
Vinje var ute etter. Me reiste til Herman Trisæ og laag 

der um notti og der kan du tru de var rødur. Herman 
Trisæ hadde ein svart hest, som var so makalaus skjot te 
springe. Um veten, naar isen laag blank paa Bandak, daa 
var de moro aa elte skrubben paa isen. De var i skrubbe-
tidi. «So snart eg ser ein skrubb», sa Herman, «so selar 
eg paa Svarten og kjøyrer etter han, og de tek kje lengje, 
fyrr eg er jamsides eller fyri, og so gjev eg skrubben eit 
godt drag yvi smalryggen med ein lond, so han rullar 
burtyvi isen. Naar han ris upp att, kan han kje faa bak-
beini med seg. Daa er de lett aa gjera de av med han». 
Han synte kon fi re fellar av skrubbeskinn og ein fi n pels 
han ha gjort og ein heil haug av nyare skinn. «Alle desse 
hev Svarten hjelpt meg te fengje fatt i. Den hesten vil eg 
kje selje for gull», sa Herman.

Eg minnest ein annen fortalde, at med den hesten 
hadde Triseten kjøyrt fraa Laardal til Skien, 10 norske 
mil, paa 8 timar. Ein vetter laag Triseten paa markna-
den i Skien og kapkjøyrde ei heil viku. Han tok de 
yvi lang dei fyrste dagane, men den seinste dagen, 
daa de galt paa, reiste Herman seg i sleden og gav 
Svarten eit dugeleg drag med svipa og sa, no Svarten 
gjeld de ei skjeppe havre, og daa kjøyrde han forsyne 
meg so, at Svarten sprang forbi alle fritraavarane og 
vann fyrstepris paa heile marknaden. 

I Laardal raaka Vinje Myllarguten og Napperen. Dei 
sat kapspela i klokargaren, eller Sjøbudi kalla dei de 
vist au. No var eg fælt glad i spele, og de veit me alle 
Vinje var. Dei spela kvar si gong, fyrst Myllaren og so 
Napperen same slaatten. So byttes dei um, Napperen 
spela fyrst ein slaatt og so Myllaren same slaatten. Eg 
minnest Myllaren sa: «Du hev kje rette toki der, Olav, 
eller du fær kje den rette daamen i fela di enno Olav, 
men du maa halle paa.» Dei spela lengje. Vinje sat og 
drøymde, og eg syntes, eg mest kunde graate, so fi nt 
spela Myllarguten, fortel Anders. Han er sjølv ikkje 

so lite av ein spelmann. Sea høyrde han Myllarguten 
paa Tokkedalen, daa han var der aa sauma og gjorde 
klæder for kaptein Olsen og Petter Mandt. Myllaren 
var godt kjend med far av Anders, Hans Saltevju, som 
var gastgivar, og der var Myllaren tidt. Kaptein Kjerulf 
budde tett inmed og kom mest jamt, naar Myllaren 
var der. «Eg hev høyrt mykje spel, sa Kjerulf, men eg 
hev aldri høyrt maken til spele av Myllarguten.»

Løyste gåter
Me laag paa Trisæ um notti, og um morgonen for 
me yvi fjoren til Osmund Haugehommen. Han spela 
og litt for oss, men han var kje nokon speleman, sa 
han. Han ha no vore burt i Laardal og høyrt dei beste 
spelemenn i Telemarki, og der var speling, so ein 
kunde bli forvilla.

Vinje spurde etter folkedikting. Jau han kunde 
nokre gaatur og no vilde han høyre um Vinje kunde 
løyse dei. Eg trur han løyste alle so nere som ei: Hott 
er de som er heitare hell heitt, og hott er de som er 
feitare hell feitt? – Soli, jordi.

Hott er de som tyt og aldri tiger, og hott er de som 
andelaus liver? – Fossen, fi sken.

Hott er de som dekkjer stein, og hott er de som 
pryr ei grein? – Snjoen, lauve.

Hott er de som dekkjer dalar, og hott er de som 
pryr salar? – Skoddi, bruri.

Hott er de som gjer vatne vidaste, og hott er de 
som gjer bruri blidaste? – Regne, øle.

Hott er de som gjer brui breidaste, og hot er de 
som gjer mannen leidaste? – Isen, øle.

Daa me sa farvel med Haugehommen, rodde me heilt 
til Tokkedalen, der raaka eg far. Der skildest eg med Vinje. 
Eg trur, han reiste upp til Eidsborg og kanskje upp i Vinje. 

Eg minnest so vel den turen.
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Aasmund Olavsson Vinje 

sitt  verk: 

«Storegut»

st
ar

t
41

45

3

31

21

18

50

10

7

78

14

37



Fredag 6. april 2018    21

Laga av 
K. E. Jordstøyl 

mars 2018. 

mål

96

57

60

65

6880

83

86

54

90

100

74

71



22    Vest-Telemark blad

(6. april 1818–30. juli 1870)

Aasmund Olavsson Vinje

Livet med og 
ved Vinjestoga

«No ser eg att er slike fjell og dalar»

– Bror min og eg gjekk på skift annankvar dag. I slåt-
ten var det ingen vaksne heime, og då kunne det bli 
nokre langtekkelege vakter. Me hadde inga opnings-
tid, så det kunne kome folk anten tidleg om mor-
gonen, eller seint om kvelden, minnest Nordstoga.

Han fortel at den fyrste gjesteboka er frå 1912. Då 
var det Margit Lofthus som var omvisar og seinare 
mannen hennar Sveinung. 

– Plassen vart skilt ut som eige bruk i 1890-åra og i 
1904 overtok kommunen stova. Då kosta bondeung-
domslaget i Oslo arbeidet med å setje i stand Vinje-
stoga, seier han.

Han fortel om ei stor interesse for barndomshei-
men til Vinje etter krigen.

– Det kom folkehøgskular frå Danmark og mange 
ungdomslag frå heile landet. Det var særleg om våren, 
og ikkje berre i feriane, at dei kom. I åra etter krigen 
var det godt over tusen menneske innom i året, seier 
Nordstoga.

Mange omvisarar
Han fortel at Tarjei Vesaas var svært oppteken av til-
synet med Vinjestoga.

– Tarjei Vesaas var med i tilsynstyret, og han var 
veldig interessert i Aasmund Olavsson Vinje. Han var 
ofte innom og såg til korleis det gjekk med omvisara-
ne, fortel Nordstoga.

Det har vore mange omvisarar innom Vinjestoga 
gjennom åra og Nordstoga seier det i byrjinga var litt 
varierande kvalitet.

– Etter kvart kravde me å få plukke ut omvisara-
ne sjølv. Det har vore mykje skuleungdom som har 
hatt sommarjobb her, men i dei siste åra er det Anne 

Romtveit som har vore der mest. Ho har gjort ein vel-
dig god jobb, seier Nordstoga.

Samstundes er det ikkje alle besøkande som har 
visst like mykje om Vinje og Plassen.

– Nokon har kome her og spurd om det var her Ivar 
Aasen hadde budd. Halldis Moren Vesaas siterte ein 
gong Margit Lofthus som ein gong fortalde om ein turist 
som hadde gått forbi ein sykkel som sto parkert ved Vin-
jestoga. Då undra den besøkande på om det var sykke-
len som Aasmund hadde bruka, humrar Nordstoga.

Etter som åra har gått og mang ein besøkande har 
vore innom og skrive namnet sitt i gjesteboka, er det 
mange som har kome att.

– Nokre skulle absolutt fi nne namnet sitt att i dei 
gamle gjestebøkene, då dei meinte dei hadde vore her 
for 30 år sidan. Elles kan ein fi nne mange kjende namn i 
dei eldste gjestebøkene. Her er det mange namn på dei 
som sto på barrikadane for nynorsken, held han fram.

Aktuell diktar
– Eg var kanskje ikkje så begeistra for Vinje då eg som 
ung var omvisar, men vart særs interessert i han då 
eg vart eldre. Han er ein veldig aktuell forfattar.

Kommenterande journalistikk var det ikkje mange 
som dreiv med på hans si tid, seier Nordstoga.

– Han hadde også synspunkt som har blitt moder-
ne i dag. Til dømes synet på skogen. Han såg på sko-
gen som noko ein ikkje eig, men noko ein skal take 
vare på til dei som kjem etter. Det var radikalt å mei-
ne på den tida, fortel Nordstoga.

– Han fordømde uthogst. Det vil seie at ein sel hei-
le skogen og legg alt snautt. Han var for plukkhogst, 
held han fram.

– Eg vil understreke at han i høgste grad er lesever-
dig i dag. Diktinga hans er blitt folkeeige, og i prosa-
en hans er det mykje som er godt tenkt, og godt 
sagt, avsluttar Nordstoga. 

Ragnvald Christenson meiner A.O. 
Vinjes mest kjende dikt kan sporast 
til Grungedal.

– Han arbeidde som omgangskulelærar i Grungedal i 
ungdomen. Men då han ikkje fekk stillinga som klok-
kar i Vinje kyrkje vart han så skuffa at han reiste og 
kom aldri attende, seier Christenson.

– Han var ein fjellets mann, og det går an å tenkje seg 
at han fann att dei same fjella i Jotunheimen og Rondane 
som han «i sin fyrste ungdom såg». Eg har ikkje noko 
belegg for dette men det kan jo tenkast at då han kom til 
Rondane og sette seg ned for å dikte, så kunne tankane fal-
le til heimstaden og desse fjella, seier Christenson.

Olav Vesaas skriv i Vinje-biografi en «Ein tankens 
hærmann» om då Vinje skreiv dette diktet. 

– Mange har peika ut ulike stader der Vinje skulle ha 
fått inspirasjon til dette mest kjende diktet sitt. På den 
såkalla Vinjevegen frå Koppang til Storfjellseter er det 
reist ein minnestein, men om det var akkurat der han 
vart inspirert, kan vel ingen slå fast, skriv Vesaas.

«No seer eg atter slike Fjøll og Dalar
som deim eg i min fyrste ungdom saag,
og sama Vind den heite Panna svalar;
og Gullet ligg paa snjo, som fyrr det laag.
Det er eit Barnemaal, som til meg talar,
og gjer meg tankefull, men endaa fjaag.
Med ungdomsminni er den Tala blandad:
Det strøymer paa meg, so eg knapt kann anda»

 – Han var ein mann som sto for det han sa. Det er også 
talande for personlegdomen hans at når han skulle 
bygge seg hytte i Jotunheimen skreiv han kontrakten 
på rim. Han eigde denne i lag med tre andre, og det var 
difor høveleg med ein skrifteleg kjøpskontrakt. Det vis-
er at han var ein ordsmed kor han var eller kva han stel-
te med, seier Christenson.

Eit vers i «Pantebrev» lyder slik:

«Eg tri fekk med meg til det byggjeverk,
men endaa er min pung so lite sterk,
at ikkje eg, som er ein avsett kar,
kann løysa inn min pant i denne gard.
Fem dalar hadd´ eg: so var pungen tom,
og fem og tjuge er den heile sum.»

Eit av Vinjes mest kjende verk er diktsyklusen «Storegut» 
som er basert på sogene omkring Olav Olavsson Edland. 

Olav Vesaas skriv i «Ein tankens hærmann» at 
sogene om Storegut var velkjende i Vinje-bygda då 
Aasmund voks opp. 

– I forteljinga om Storegut er Vinje diktar, ikkje histori-
kar, « Mangt er forgyllt og gjort større eller mindre, en det 
var», siterer Vesaas, frå Rikard Berge si omtale av verket.

Olav Nordstoga voks opp ved barndomsheimen til Aasmund Olavsson Vinje.

VTB Olav Åsen Haugsgjerd
 olav@vtb.no

VTB Olav Åsen Haugsgjerd
 olav@vtb.no

Neddemd: Storegutvollen i Bordalen er no neddemd etter 
den store Tokkeutbygginga. Det var her den verkelege Store-
gut, Olav Olavsson Edland,  forsvann. (Foto: Privat) 
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Vinjesongar 
for korps, kor 
og solistar
Aasmund Olavsson Vinje blei fødd i Vinje 6. april 
1818. Han var ein diktar, talar og journalist som 
ingen var likegyldig til i si samtid, og i dag er han 
ein av dei mest folkekjære diktarane våre. Dikt 
og songar som «Blåmann», «Våren» og «Ved Ron-
dane» vert framleis brukte til kvardag og fest.

Musikklivet i Telemark vil vere med å feire 
200-årsjubileet for denne store og markan-
te diktaren med nye arrangement av dei mest 
kjende sangane hans tilrettelagt for korps, kor 
og solistar. Dette for at musikklivet rundt om 
i bygd og by kan få vere med å hylle diktaren 
med konsertar og kulturarrangement. Telemark 
kulturnettverk har, i samarbeid med Vinje-nem-
nda, stått for ide og gjennomføring av prosjek-
tet og vil gjere stoffet kjent for korps, kor og 
musikkaktørar over heile landet.

Telemarkkomponistane Øyvind Strand, Jon Rør-
mark og Magne Rutle har arrangert seks Vinjeson-
gar for korps, kor og solistar. Strand og Rørmark 
har komponert kvar sin marsj med tema frå kjende 
Vinjesonar. 

– Me vonar mange korps vil ta marsjane i bruk 
17. mai og på den måten vere med å markere 
200-årsjubileet for A.O. Vinje. Det er og ønskeleg 
at det lokale musikk- og kulturlivet er med å mar-
kere jubileet ved å sette opp Vinjesongar på reper-
toaret i konsertar gjennom året, seier Kjell Stundal 
i Telemark kulturnettverk. 

«Fedra-marsj» (Øyvind Strand), janitsjar 
(vanskegrad 3)

«A.O Vinje-marsjen» (Jon Rørmark), janitsjar 
(vanskegrad 3-4)

«Ved Rondane» (A.O Vinje/Edv. Grieg 
– arr. Øyvind Strand), janitsjar m/vokalsolist

«Du gamle mor» (A.O.Vinje/Edv. Grieg 
– arr. Jon Rørmark), janitsjar m/ 4.st. bl. kor

«Kunnskap skal styra» (A.O Vinje/joh. D Behrens – 
arr. Jon Rørmark), 4.st.bl. kor/blåsegruppe

«Den dag kjem aldri» (A.O.Vinje/folketone 
– arr. Magne Rutle), janitsjar m/ 4.st. bl. kor

«Tytebæret» (A.O.Vinje/ Ulfrstad 
– arr. Magne Rutle), janitsjar m/ vokalsolist

«Eit syn» (A.O.Vinje/ Edv.Grieg 
– arr. Magne Rutle), janitsjar m/vokalsolist

Notemateriellet kan tingast hjå Telemark 
kulturnettverk, melder Stundal. 

I 17. mai-toget: Telemark kulturnettverk håpar 
mange korps tek dei nykomponerte Vinjesongane i 
bruk på 17. mai. (Foto: Randi Berdal Hagen) 

Nabo: Olav Nordstoga vaks opp med Vinjestoga som næraste nabo. – Besøkstala var jamt gode etter 
krigen, men har gått litt i bølgedalar. Aasmund Olavsson Vinje vil alltid vere aktuell, seier Nordstoga.

Vinjestoga: No er Vinjestoga grundig restaurert og klar for nye turiststraumar. 
Arbeidet vart ferdig like før påske. (Foto: Anne Sofi e Tresland)

«Som dei eg i min fyrste ungdom såg.»: – Det kan godt hende det var dette utsynet som Vinje tenkte på 
då han skreiv diktet, etter han såg Rondane for fyrste gong, fabulerer Ragnvald Christenson.
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Aasmund Olavsson Vinje

Borna 
heidra 
Blåmann Blåmann, Blåmann, bukken min,

tenk på vesle guten din!
Bjørnen med sin lodne fell
kan deg taka seint i kveld.

Gamle Lykle, moder di,
seint kom heim med bjølla si.
Så ikring seg ho mund’ sjå
liksom der var fare på.

Det såg ut som der var naud,
kanskje no du ligger daud.
Tidt du dansa kringom meg,
mangt eg rødde då med deg.

Når eg låg som blind og dauv,
grov du på meg med di klauv;
ja, du ville vekkja meg
opp til leiken din med deg.

Du var sprek og glad og god,
all mi ros du vel forstod.
Tidt du veit eg sa til deg:
«Han veit meir enn mata seg.»

Blåmann, Blåmann, svar meg no,
mekra med ditt kjende ljod!
Ikkje enno, Blåmann min,
må du døy frå guten din.

Alle barnehagane i Vinje 
var samla for å gjere stas på 
Aasmund Olavsson Vinje.

I samband med den årvisse barnehage-
dagen i regi av utdanningsforbundet og 
fagforbundet vart dagen i år tileigna Aas-
mund Olavsson Vinje.

Marte Nystog er tillitsvald og ein av ski-
parane av aktivitetsdagen. Ho er  glad for at 
dei kunne samle alle barnehagane i Vinje på 
Vinjar for å ha ein dag om forfattaren.

– Det er hyggeleg at alle barnehagane i 
Vinje kan møtest. I år var temaet «la meg ska-
pe», og det høvde godt med 200-årsjubileet 
til Aasmund O. Vinje. Borna er veldig opptek-
ne av Blåmann. Dei kjenner han frå songen, 
og så er dei begeistra for bukken, som dei ser 
i kommunevåpenet, seier Nystog.

Dagen starta med allsong ved bysta til 

A. O Vinje utanfor Vinjar, før borna skulle 
sleppe kreativiteten laus innomhus. Her 
fekk dei i oppgåve å måle og teikne dei 
ulike karakterane frå den folkekjære son-
gen «Leitande etter Blåmann» også kjend 
som berre «Blåmann».

Alle versa
Dei fi re barnehagane i Vinje fekk i oppgåve å 
måle bjørnen frå songen, medan dei i Åmot 
skulle gjengi «Lykle», som var Blåmanns 
gamle moder.

– Me har samla alle borna som skal byrje 
på skulen no til hausten. I barnehagen har 
me fortald om Aasmund Olavsson Vinje 
og sunge songane hans. I dag tok me også 
med alle seks versa, fortel Nystog.

Diktet «Leitande etter blåmann», vart 
fyrste gong utgitt i Vinje si eiga avis Dølen 
i 1860, og vart sidan tonesett av kompo-
nisten Anne Haavie frå Enebakk.

Det seiast at «Blåmann» er inspirert av 
Vinje sine opplevingar frå då han i barn-
domen var gjetargut. Både «Blåmann» og 
«Lykle» skal ha vore verkelege geiter som 
Vinje hadde eit nært forhold til, slik det er 
skildra i diktet.

VTB Olav Åsen Haugsgjerd
 olav@vtb.no

BLÅMANN

Rauland barnehage:  Oskar Hovet (t.v), Mari Kleivan Eriksen, Haakon Fugleneb Aaamand, Kaja 
Lien Bitustøyl, Ella Tjønn Jakobsen, Signe Geiskelid Fjell, Ingrid Romtveit, Gaute Øygarden, Emma 
Bjålid, Saron Tadegegn, Kjersti Hylland Vågen.

Øyfjell barnehage: Erle Vinjerui Bergland (t.v), Amanda Testad Vargas, Sanna Drivarbekk 
Åmot og Kari Anne Staa land.
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Edland barnehage: Harald Midtveit Lauritsen (t.v), Svein Torjus Kili, Trude Brostigen Ringhus, Ånond Haugen Vaa, Lucas Kroken, Stela Ceponyte, Elisabeth Nesheim, Svein Bergland.

Åmot barnehage:  Hilde Ålid Aasen, Vilde Kleiv, Kristine Tveito, Jonas Hylland, Ånond Grave, 
og Sondre Teigland.

Allsong: Alle seks versa av «Blåmann» vart sunge ved bysta til Aasmund Olavsson Vinje under 
årets barnehagedag.

Laurdag 7. april kl. 11.00–15.30
Vinjar samfunnshus

Programleiar: Ottar Grepstad

Omvisingar i Vinjestoga med omvisar Anne T. Romtveit
Fredag 6. april kl. 11.00, 12.00 og 13.00

Laurdag 7. april kl. 11.00, 12.00, 13.00 og 14.00
Søndag 8. april kl. 12.30 

Sal av rjomegraut med spekemat

GRATIS

Meir informasjon på vinjesenteret.no 

Vinjes ukjende sider
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Aasmund Olavsson Vinje

«Kva ville Vinje til dømes 
tenkt om kommune-
samanslåing, og at Tele-
mark og Vestfold blir éin 
region?»

Koplar Vinje til nåtida i nytt  
teaterstykke

For tida held Leif Arild Sanden til både i eigen 
bustad i Treungen og er ein del i Oslo. I tillegg 
til 30 prosent stilling som tillitsvald i Utdan-
ningsforbundet Nissedal driv 61-åringen eige 
foretak; Sanden kulturupplivingar. Mange av 
oppdraga skjer i Telemark. Vidare driv personen 
som kanskje er best kjent som Babben, med 
frilans-teaterprosjekt, og jobbar då mest saman 
med Grenland Friteater. 

For ei stund sidan spurde Thomas Bye, tea-
tersjef på Teater Ibsen, Babben om å lage ei 
soloframføring om Aasmund Olavsson Vinje 
i samband med at det no er 200 år sidan Vinje 
blei født. 

– Framføringa skal vare om lag 55 minuttar 
og er litt over halvskriven av Tor Arne Ursin 
i Grenland Friteater og meg. Ursin er også 

regissør og eg er skodespelaren, seier Babben.

Turne
Heile spelprosjektet er eit samarbeid mellom 

Sanden kulturupplivingar, Grenland Friteater og 
Teater Ibsen. 

Babben har i førejolstida i to år spela på Riks-
scenen i Oslo, og 19. oktober er han tilbake der, 
på hovudscena med framføringa som mykje 
handlar om Vinje. Anne Hytta, folkemusikkut-
øvar og komponist frå Telemark og vinnar av 
Spelemannsprisen innan folkemusikk i år, skriv 
musikk til stykket der Babben er solo på scena. 
På Riksscenen blir ho og to andre musikarar 
med.

– Det blir litt stas å stå på scena der og ha 
levande musikk, seier Babben.

Før den tid har han nok stått på scena ein 
del andre stader. Lag, organisasjonar og andre 
kan framover melde si interesse for framførin-
ga. Deretter vil Teater Ibsen legge opp ein turne 

Ei humoristisk innstilling til bestefaren og mora vekte liv i Leif Arild Sanden (61) som skøyar. 
No førebur vesttelen seg til mange spel der han er Aasmund Olavsson Vinje, men også seg sjølv. 

Slikt kan det bli mykje moro av.

VTB  Geir Ufs
 geir.ufs@vtb.no

Mykje lesing: Leif Arild Sanden har mykje stoff å ta av om Aasmund Olavsson Vinje under førebuinga til solospelet. 
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«Vinje var litt  av ein fyr og 
veldig oppdatert.»

«Vinje hadde nok mykje 
humor, men det kan 
hende eg smører på litt  
også…»

utpå hausten, og då er det snakk om minst 20 
oppdrag der Babben er solounderhaldaren. Med 
seg i bagasjen har han innspela musikk frå Anne 
Hytta.

Mykje å ta av 
Framføringa er tenkt å heite «Tvisyn – ei fores-
tilling om ein døl ved ein annan». 

– Den byggjer på opplevingar til Vinje henta 
frå biografi ar, diktsamlingar og ferdaminne. For 
meg har det blitt mange timar med lesing om 
Vinje, og det er veldig mykje stoff å ta av. Han 
både brente sprit og blei jurist …, seier Babben.

Så fortset han:
– Vinje var litt av ein fyr og veldig oppdatert, 

altså. Han har nokon karakteristikkar av folk 
som er temmeleg dryge, som eg vil ta med. Og 
han var veldig engasjert i jernbane i Noreg. Det 
har eg lyst til å kople opp mot nåtid og lyntog 
over Haukelifjell. Og kva ville Vinje til dømes 
tenkt om kommunesamanslåing, og at Tele-
mark og Vestfold blir éin region?

– Ein kan vel rekne med at det blir ein del 
sprudlande humor i spelet?

– Vinje hadde nok mykje humor, men det kan 
hende eg smører på litt også…, svarar Babben, 
med sitt kjente smil på lur.

Babben likar veldig godt å vere skodespelar, 
og synest det er artig å spele folk som har levd. 
Snart skal han vere Aasmund Olavsson Vinje, 
vidareformidle tvisynt journalistikk og sparkan-
de satire og ein heil del anna.

– Eg gler meg, absolutt. Og det er alltid litt 
ekstra spennande å stå aleine på scena. Skjer 
det noko uforutsett, synest eg det er artig å 
improvisere, seier Babben.

Frå skulesjef til tillitsvald
Babben sin oppvekst starta i Treungen der han 
var fyrste leveåret. Så fl ytta familien til Dalen. 
Då Babben var åtte år blei Kviteseid bustad-
plassen ei tid. I 1983 fl ytta han til Nissedal kom-
mune og lærarjobb i Treungen. Så var det eit 
par år som leirskulelærar på Fjelltun på andre 
sida av Gautefallheia. Etterpå blei det tre år 
som kulturkonsulent og biblioteksjef i Nissedal 
kommune. Neste tre åra var han kultursjef og 
skulesjef.

– Det blei litt mykje papir, seier Babben om 
dei tre åra.

I 2003 blei han lærar i Treungen att.
– Eg sakna skulen og elevane, og gjekk frå å 

vere skulesjef til hovudtillitsvald, ei oppgåve eg 
har hatt fram til nå, seier Babben om ein jobb- 
overgang nok ikkje mange andre har vore borti.

Babben blei gift med Siri Øye og dei fekk tre 
barn. I 1990 bygde dei eige hus i Treungen. 15 år 
seinare døydde Siri av kreft.

I 2010 møtte Babben Elisabet Dahle, som også 
var aleine. Dei blei kjærastar, og Babben er ein 
del i Oslo hos henne.

Humoren smitta over
At humoristen Babben har gleda mange opp 
gjennom åra er det ingen tvil om. Kvar starta 
eigentleg denne humorinnstillinga hans?

– Bestefar min, Gunnar Borgjordet i Kvite-
seid, var ein veldig morosam fyr. Den viktigaste 
utdanninga eg har hatt var då eg sat på fan-
get til bestefar. Han fortalde historier og vitsa. 
Interessa for humor smitta over på meg, seier 
Babben.

– Også mor mi Kari Sanden var ein humør-
spreiar i det daglege. Ho såg veldig ljost på livet, 
og var veldig fl ink til å ta vare på dei humoris-
tiske tinga som dukka opp. Eg trur og håper eg 
lærte av det, seier Babben.

Vidare nemner han at samarbeidet med nis-
sedølen Harald Valle har hatt mykje å seie for å 
kunne spreie moro.

– Harald og eg har veldig lik humor, og han 
har veldig gode hermer og historier frå Treun-
gen og Nissedal. Det er veldig artig når me 
saman vrenger og vrir på ting, seier Babben.

Lygarlauget
I 1988 kom det ein idé om å lage eit teater i 
Nissedal, og sambygding Kjell Åsen blei kontak-
ta.

– Me fann ut at me skulle lage eit utandørs 
spel, «Nissedal til alle tider», med Nissedalkoret. 
Det balla på seg med spel, mellom anna to spel 
på Dyrsku’n.

Ein dag møttest Svein Dag Midtsund frå Kvi-
teseid, Jon Svartdal frå Seljord og Babben og 
Harald. 

– Me såg at me hadde mykje av det same, og 
laga Lygarlauget. Me fekk eit oppdrag på Dyr-

sku‘n i 1994, og det blei då skøya rundt EU-røys-
tinga. Vidare laga Lygarlauget mellom anna 
revy. Me hadde det veldig moro, men det blei 
mykje køyring, så Lygarlauget blei oppløyst.

Etterpå blei det meir teater på Babben, gjen-
nom kontakt med friteateret. Mellom anna 
hadde han hovudrolla i «Den gjerrige».

– Det var veldig moro, seier skodespelaren.

Humor resten av livet
– Med all den humoren du har på lager må du 
ha klisterhjerne?

– Eg har lett for å lære, men trur det er like 
viktig å ha lett for å fi nne på – improvisere om 
det trengst.

– Korleis fi nn du på all humoren?
– Mykje er knytt til typar, til dømes. Og eg har 

eit lager av historier – noko har Harald og eg 
utvikla, og noko snur eg og vender på. Vidare er 
det ein del morosamt som skjer rundt omkring, 
og det er nok ein del slikt som blir lagra.

– Kva har humoren betydd for deg?
– Viss eg skal vere litt alvorleg – eg har klart 

å sjå framover når det har vore trasige tider. 
Humor er ein måte å kome gjennom tunge 
tider, svarar Babben.

Han rett og slett likar å ha det moro i dagle-
glivet.

– Humor er eit krydder i kvardagen, det at me 
ler gjer ei samtale lettare. Det er ofte at ein for-
handlingssituasjon har godt av ein latter, seier 
ein som har vore tillitsvald i mange år.

Babben avsluttar intervjuet med desse orda 
og eit smil:

– Eg trur eg kjem til å ha med meg humor 
resten av livet, for litt moro må me ha det.

Som Vinje: Hans 
Petter Eliassen har 
tatt dette bildet 
av Sanden som 
Aasmund Olavsson 
Vinje i samband 
med lanseringa av 
spelet som byrjar til 
hausten.


