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TEKST MORTEN MØST

Han var det første bymenneske som  
gikk tur i Oslomarkas skoger og skrev om dem.  
Nå er det 200 år siden outsideren Bernhard  
Herres miserable, korte liv begynte.

Bikkja hans er der først. Den kommer settende 
rundt en sving, bråstanser midt i stien, bjefer truende.

Så kommer han ut av halvmørket mellom granleg-
gene. En kraftig fyr, kanskje sent i 30-årene. Ansiktsfar-
gen forteller at han er mye utendørs, klærne er falmet 
og slitt. Han er ubarbert, håret er ganske langt under 
luen. Kanskje en singel fyr, som bruker mer av fritiden 
sin på skauen enn på personlig pleie. Kanskje han alltid 
rusler rundt her i det lokalbefolkningen, litt overmodig, 
kaller Maridalsalpene. Jeg spør hvor han har tenkt seg. 
Han skal helt opp.

– Det er ikke langt igjen til toppen nå, sier han.
En svak aksent lurer bak i stemmen, en sånn som 

dansker får når de bor lenge blant nordmenn. Jeg svarer 
at han rekker ikke opp og ned igjen før det blir mørkt.

– Det gjør ingenting, jeg hadde tenkt å slå meg til for 
natten der oppe.

Men han er uinteressert i småprat og vil videre. 
Lyden av trygge skritt mot snublerøtter og sleipe ste-
ner taper seg i den stille høstkvelden. En enslig danske 
på vei opp Mellomkollen, sikkert helt uvitende om hvor 
styggelig han ligner på Bernhard Herres spøkelse.

One hit wonder. Bernhard Herres (1812–1849) lil-
le bok er fort lest. «En Jægers Erindringer» er bare på 
et hundretall sider. Den består av fem fortellinger fra 
det vi i dag kaller Oslomarka, samt en litt malplassert 
novelle. Dette, noen brev og en såkalt løsunge er hva 
Bernhard Herre produserte gjennom sitt miserable liv, 
fra han ble født i Danmark i 1812 til han led en gåtefull 
død her i Mellomkollen 37 år senere, med hodet gjen-
nomhullet av eget gevær. Vådeskudd? Selvmord? Ingen 
vet sikkert.

«En Jægers Erindringer» ble godt mottatt da den ble 
utgitt posthumt i desember 1849. Ikke bare fortalte den 
eksotiske historier fra ukjente skoglandskaper som de 
færreste av det lesende bypublikum hadde sett. Den 
traf også den romantiske tidsånden, satt av størrelser 
som Welhaven, Asbjørnsen og Moe og de store nasjo-
nalromantiske malerne. I dette selskapet var Bernhard 
Herre en beskjeden outsider, og dessuten død. Hans 
stemme fra graven ga likevel gjenlyd:

Himmelen var så gjennemblank, solen sank blussende rød ned 
bak Krokkleven, de lange skygger lå over vangen, og skogen var 
så dyp og uigjennemtrengelig. Hvor jeg vendte meg hen, så jeg 
den nordiske vemodige prakt omkring meg.
(Sitater fra boken er gjengitt fra 1966-utgaven)

– Bernhard Herres bok kom ut i nasjonalromantikkens 
store år i Norge. Den havnet midt i smørøyet. Men han 
skilte seg ut fra all nasjonalismen og nasjonsbyggin-
gen, sier historiker, norsklærer og milsluker i Oslomar-
ka, Asle Sveen.

– Han beskjeftiget seg ikke med bonderomantikk og 
eventyrsamlinger, men med stemninger. Derfor passer 
han bedre inn i den senere nyromantikken, som dyrker 
naturens stemninger, ofte i en melankolsk tone.

Sveen trekker frem et parti fra Herres fortelling 
«Seterpiken og Jegeren», en romantisk afære som fore-
går på Nordsetervangen på Krokskogen. Her setter Her-
re det naturlige og gode opp mot det menneskelagde og 
stygge, eller «forstedenes smuss og dårligheter», som 
han sier et sted.

«Er her ikke vakrere, enn på andre setre?»
«Jo, du har rett, mitt barn», sa jeg, «her er smukkere og 

bedre enn noe annet sted».
« Ja», sa hun, «for her kan jeg se den hvite, vakre Midt- 

skogbygning». 
«Herregud», tenkte jeg, «hvor du er nøysom med smukke byg-

ninger». Hvilken jeger kjenner ikke denne simple plass, som lig-
ger midt på Krokskogen. Aftenens deilighet lå omkring hen-
ne, og hun så den ikke; men Midtskogplassen dannet et lysere 
punkt i landskapet, og kun på dette parti hadde hennes lyse øyne 
dvelet, når hun i de lange ensomme dager voktet sine kreaturer.

Seterpiken lengter altså vekk fra skog og ensomhet 
til sivilisasjonen, mens Herre søker vekk fra den. Sve-
en sier at Herre godt kan sammenlignes med løytnant 
Glahn i Knut Hamsuns «Pan».  

– Begge søkte vekk fra en sivilisasjon der de mislyk-
tes. Herre dør sin mystiske død i Maridalen, Glahn in-
gerer et selvmord for å slippe unna all verdens intriger. 
Han hadde mer lykke på det erotiske planet med sitt 
dyreblikk enn Herre hadde, men de ligner hverandre: 
mislykkede menn som søker seg vekk fra sivilisasjo-
nen, sier Sveen.

– Kanskje Hamsun hadde lest og blitt inspirert av 
«En Jægers Erindringer», sier Sveen.

Historie

✒ norsk forfatter av 
dansk herkomst.
✒ født i Danmark 22. 
november 1812.
✒ døde av et børseskudd 
under uklare omstendig
heter 15. juli 1849.
✒ er kjent for boken 
«En Jægers Erindringer», 
utgitt posthumt i 1849.
✒ var opptatt av 
Oslomarka, som han  
skrev melankolsk og  
romantisk om.
✒ regnes som pioner 
for moderne friluftsliv  

med å gå tur for  
turens skyld.
✒ tilhørte en 
litterær krets med folk  
som Welhaven,  
Asbjørnsen og Moe.
✒ arbeidet i Finansde
partementet med å skrive 
av dokumenter.

BERNHARD HERRE
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I NORDMARKEN. Fortjernsbråten under Hakklomana der Bernhard Herre iblant overnattet på sine jaktturer. Han fortalte om «en grønn og vennlig oase i de 
mørke skogers ørken». I dag er plassen igjen lys og åpen etter hogst for noen år siden. «Parti fra Nordmarken», håndkolorert litografi fra Chr. Tønsberg, 1889.



DN Magasinet | 24. november 2012

50 |  

En god kilde. Det spesielle med Bernhard Her-
re er at han blir lest fremdeles, til tross for sin obsku-
re posisjon i litteraturhistorien. «En Jægers Erindrin-
ger» ble en langvarig suksess, utgitt i nye opplag et 
halvt dusin ganger i løpet av 150 år. Den er også kom-
met ut på svensk og tysk. På norsk kom den sist i 1997. 
Ved 200-årsjubileet for Bernhard Herres fødsel er den 
dessverre utsolgt fra forlaget. På den annen side kan 
det godt tenkes at de leste som støter på Bernhard Her-
re, gjør det i andre bøker enn hans egen, for eksempel i 
stadig nye praktbøker om Oslomarka. Dette gjør trolig 
Bernhard Herre til en av norsk litteraturs mest siterte 
forfattere i forhold til hans totale produksjon. Nesten 
all nyere litteratur om Oslomarka nevner Herre og refe-
rerer hans tungsindige tilnærming til «de mørke sko-
vers ørken» der «ensomhetens gru» råder. 

Da jeg kom opp på åsen hang kun den vandige mørkegrå him-
mel over det ubeskrivelig melankolske landskap. Her hadde 
man en vid, men trykkende utsikt. 

I nyere tid har dermed «En Jægers Erindringer» fått nye 
lesere blant turgåere, som fortsatt kan bruke stiene han 
gikk og besøke mange av stedene han skrev om: setre 
og plasser på Krokskogen, innsjøer og elver i Nordmar-
ka og ville åser som er enda mer mennesketomme nå 
enn da Herre var på ferde med børse, bikkjer og lomme-
lerke. Går vi i dag en tur til Øskjevallseter på Kroksko-
gen, har Bernhard Herre ikke bare vært der før oss, han 
har også levert slitesterke beskrivelser av terrenget vi 
har i vente:

Hittil var veien tålelig, der gikk en slags sti hertil, men nå skal 
han ned i den kullsorte dal, hvor fossen skummer og larmer.

Enda mer drama venter oss på Hakklomana, som frem-
deles er hva den var på Herres tid: 

Trakten heromkring er en av de villeste i Nordmarken. (...) 
Kjempestore stener ligger overalt henkastet på åsens skrånin-
ger eller sammenhopet i urer; dype revner skiller klippene ad, 
styrtende precipicer kaster seg like ned til elven. Overalt, hvor 
den inner rotfeste, hever granen seg med en sjelden kraft og 
høyde på åsens sider ...

Tippoldebarnets funn. – Det er pussig hvordan 
boken er blitt trykket opp igjen og igjen, men det er 
noe eget ved den. «En Jægers Erindringer» tiltrekker 
folk som liker å gå i naturen. Jeg synes den er et fantas-
tisk skrift, sier Leif Erik Bisgaard, oldebarn av Bernhard 
Herres eneste sønn, Alfred Emil.

Sønnen ble født utenfor ekteskap kort før Herres dra-
matiske død. Kunnskapen om at Bernhard Herre hadde 
etterkommere, var lenge begrenset til Bisgaards familie. 
Men for noen år siden begynte han å lete i kirkebøker og 
på Riksarkivet og fant fødselsattesten etter Alfred Emil, 
sønn av Bernhard Herre og en kvinne som het Caroline. 
Adressen, i en gate i Fredensborg-strøket som het Berg-
jerdingen, tydet på et liv i beskjedne omgivelser.

Evig nedtur. Bernhard Herre var nå ved slutten av 
en livslang nedtur. Han var blitt født inn i en dansk 
kjøpmannsfamilie av tysk herkomst som én av le-
re søsken. Da han var tre år gammel, lyttet familien 
til Christiania og ikk et herskapelig hus i Kirkegaten. 
Familien hadde gode forbindelser og var blant annet 
omgangsvenner med prestefamilien Wergeland på 
Eidsvoll. Det førte til at Bernhard Herre tilbragte deler 
av oppveksten sammen med den jevnaldrende Camil-
la Wergeland, senere Collett, som han også ble forel-
sket i. Men hun var mer interessert i den kjekke Johan 
Sebastian Welhaven, som i studietiden var privatlærer 
for Herre-barna. Ingen av dem ikk hverandre, og Bern-
hard Herre lyktes heller ikke spleise de to, noe som etter 
sigende ble en besettelse for ham da han innså at han 
selv ikke hadde tjangs på Camilla.

Trekantforholdet mellom Welhaven, Collett og Her-
re er tema for romanen «Herre» (2009) av Niels Fredrik 
Dahl. Her blir Herre fremstilt som en notorisk sviker 
som stjeler Welhavens brev til Camilla Collett og for-
falsker dem. Romaniguren Herre begår også en vold-
tekt og viser seksualsadistiske trekk i omgang med 
prostituerte.

– Vi har veldig få kilder om livet i Christiania før 1850, 
og om Bernhard Herre er det veldig lite som kan doku-
menteres. Derfor var det viktig for meg å sette meg inn 
i hva slags tid han levde i, sier Dahl, som understreker 
at han «ikke på noen måte har skrevet biograien om 
Herre».

– Jeg har selvfølgelig ingen dekning for å si at Bern-
hard Herre voldtok noen. Men det som kan dokumen-
teres, er at han hadde et uregjerlig sinne og store alko-
holproblemer. Dette kan sammenstilles med hvordan 
menn fra overklassen kunne behandle kvinner fra lave-
re klasser på den tiden. Det er grunn til å tro at mange 
menn voldtok kvinner.

Dahl har blant annet bygget på Torill Steinfelds bio-
grai «Den unge Camilla Collett. Et kvinnehjertes histo-
rie». Den oppgir at Bernhard Herre på et tidspunkt opp-
søkte Collett på Eidsvoll og fortalte usanne historier om 
Welhavens kvinner.

– Jeg synes det var interessant at Herre var villig til å 
forfalske virkeligheten for å være nær Johan og Camil-
la. Men jeg påstår jo ikke at han faktisk stjal brev og for-
falsket dem. Dette er min konstruksjon som forfatter, 
sier Dahl.

– Min oppgave som forfatter er å gå videre fra der his-
torikerne må stoppe. Forfatteren må vurdere hvor indi-
siene peker og så skrive det som er troverdig, innenfor 
et rom omgitt av fakta. Men det er et høyst diskutabelt 
prosjekt.

– Har Herre noen litteraturhistorisk betydning 
utover å være en skikkelse i din roman?

– Han er en av de første som skriver om skogene 
rundt Christiania. Men jeg mener Asbjørnsen gjorde 
dette bedre. Jeg tror ikke vi gikk glipp av en stor forfat-
ter i og med at Bernhard Herre ikke ble den forfatteren 
han ønsket å bli.

Herres pionérrolle i å utforske Oslomarkene og 
skrive om dem med innsikt har mindre plass i Dahls 
roman. Og hvorvidt det var ulykkelig kjærlighet som 
drev Bernhard Herre ut i skogen, slik det er vanlig å 
hevde i artikler om Herre, kan godt være en myte. Han 
hadde nok av andre ting å bli deprimert over.

En grosserers konkurs. I 1834 gikk grosserer Her-
re konkurs. Det ble slutt på den privilegerte tilværel-
sen for familien, som måtte selge sine salongmøbler på 
auksjon og lytte til kummerlige omgivelser i et arbei-
derstrøk øst for sentrum. Herre senior måtte ydmyket 
omstille seg til privatlærer i handelsfag. Bernhard kun-
ne ikke bidra stort i denne situasjonen, siden han had-
de levd som et dovent rikmannsbarn. Han hadde ikke 
skafet seg noen utdannelse og hadde følgelig begrense-
de muligheter på arbeidsmarkedet. Han ble nå «Copist 
Herre» som tjente til livets opphold med å skrive av 
dokumenter i en avdeling av Finansdepartementet som 
het Diskonteringskommisjonen. Avskriftsarbeidet må 
ha vært drepende kjedelig arbeid for en ung mann som 
drømte å skrive selv. Tekstene han etterlot seg, var kan-
skje uferdige, men mannens talent er uomtvistelig. Der 
andre så skog og regn, så Bernhard Herre noe mer:

Over skogen ruget tåken, og et fint gjennemtrengende støvregn 
la sin matte emalje over trær og blader.

Det er uvisst når Herre samlet inn sitt materiale. Men 
det er kjent at han lere ganger ikk problemer fordi 
jakthundene hans hadde bitt folk. En av disse sakene, 
«Bernhard Herre som eier av en bisk hund», er datert 
i Riksarkivet i 1833. Da var Herre 20 år, og hadde trolig 
vært en del på jakt og tur allerede. Fire hunder er nevnt 
i fortellingene: først Falkøie og Coquette, siden Feiom 
og Klinge. Men vi vet ikke hvordan han hadde råd til å 
holde seg med hunder da han ble fattiglus senere i livet. 
Da kommer også beretninger om fyll og slagsmål. Bren-
nevinet var aldri langt unna på Bernhard Herres turer. 
I Leiv Amundsens grundige essay om Bernhard Herre i 
1925-utgaven av boken hans, fortelles det blant annet:

En gang kom han op til Midtskogen nettop som en berygtet 
slaaskjæmpe af en ringeriging holdt paa at yppe klammeri med 
to ældre jægere. Herre gik straks løs paa ham, løftet ringerigin-
gen op, satte ham ut gjennem dem lukkede kjøkkendør saa dør-
speilet føk, tok ham igjen og slængte ham ut, saa han blev lig-
gende der blodig og forslaat. 

Kanskje er fortellingene et produkt av turopplevelser 
gjennom hele livet. Lokalkunnskapene som kommer 
frem i dem, forteller at han må ha vært svært mye ute 
på tur og jakt, selv om han nok også legger på litt. «Jeg 
hadde vel vært her hundrede ganger», skryter han på en 
tur opp Krokkleiva. Det er godt gjort for en mann som 
bare levde 37 somre, neppe hadde lørdagsfri, og ikke 
kunne kjøre bil til Sundvolden. Han var stadig på farten 
også i helt andre deler av hovedstadsregionen. Novel-
len hans, «Carl», foregår på Nesodden, og han var gjest i 
herskapshus på Stabekk og Sarabråten.

Han var også på tjenestereiser, blant annet til Trond-
heim, som han i et brev til Peter Christen Asbjørnsen 
kalte «en skarve by» som «burde sløyfes» og var domi-
nert av trangsynte mennesker: Man kan vanskelig gjøre 
sig nogen Ide om den Bornerthed som her hersker.

Vi vet ikke når Herre begynte å skrive. Men det må ha 
vært før 1841, da tre av fortellingene kom på trykk, ano-
nymt, i tidsskriftet «Den Constitutionelle». Under opp-
rydningen etter hans død ble det funnet ytterligere to 
slike tekster, samt en novelle. Vennene Asbjørnsen og 
Welhaven leste stofet og fant det verdig til å bli utgitt. 
De tok frem de tidligere publiserte stykkene og ikk alt 
utgitt under den nå så kjente samletittelen. Hensikten 
var at inntektene skulle gå til Herres gamle mor.

De skulle bare ha visst. «En Jægers Erindringer» ikk 
en større rolle enn som så – og 200 år etter Bernhard 
Herres fødsel spøker han fortsatt i skogene han åpnet 
for byens folk.  ●
most@dn.no

� Morten Møst driver nettstedet Bernhard Herres hjemme-
side (www.bernhardherre.no/www.kjentmannsmerket.org), 
som feirer Herre og skogene han var den første kjentmann i.

det er noe eget  
ved den. «en jægers 

erindringer» til
trekker folk som 

liker å gå i naturen
leif erik bisgaard  

tippoldebarn av Bernhard Herre

Skogens Herre
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TIDLØST. Østlandske skoglandskaper fikk stor oppmerksomhet av norske kunstnere i 1840-årene, da Bernhard Herres fortellinger ble utgitt. Han var en 
tidlig nyromantiker, mer opptatt av naturens stemninger og melankoli enn av bonderomantikk og nasjonsbygging, ifølge historikeren Asle Sveen. 

«En annen ville kalle det for en umulighet å finne ut av denne vei, men jegeren kjenner hver gran,  
hver fuglesti i sin skog.» Illustrasjoner av Torleif Rud i 1925-utgaven av ”En Jægers Erindringer”.
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