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Hermann Berens

Berättelsenom Hermann Berenslivoch verksamhetvisari det lillavilken
betydelseförbindelsernamed tyskt musiklivunder lång tid hade för musik-
odlingen i Sverige.Åtskilligamusikerrörde sigmellan länderna– och man
kan till och med tänka sigatt tyskan var ett fullt gångbart språk i Stockholms
centralamusikkretsar.

Hermann Berensföddes1826 i Hamburg. Han �ck sin inledandemusikut-
bildning av fadernCarl Berens,�öjtist och tonsättare, som�ck sin huvudsak-
liga bärgning sommilitär musikledare.Hermann Berensmåste ha utvecklats
till en skickligpianist redan i unga år, eftersomhan vid 19 års åldergjorde
vida turnéer med den italienskaoperasångerskaMarietta Alboni.

Den ambulerandetillvaronsom pianist bör ha fortsatt, ävenom källorna
tiger.23 år gammal kom han hur somhelst till Stockholmmed en pianokvin-
tett med idel tyska medlemmar.Ensemblengjordeett begränsatantal fram-
trädanden, innan den splittrades.

Hermann Berensanställdesganskasnart som musikaliskinformatorpå
Falkenåsäteri,sydvästom Örebro. Där undervisadehan familjenstre döttrar
– den äldstadottern, Mathilda, skullebli hans hustru. Från informatorstjäns-
ten i Falkenåvar det inte långt till Örebro, där han 1849 �ck tjänsten som
regementetsmusikaliskeledare,såledessamma slagsarbete som fadernhade.
I Örebro deltogden unge pianistenoch godesångarenocksålivligti stadens
musikliv.

1860 �yttade Berensmed sin familjtill Stockholm,där han anlitadessom
kapellmästarevid Mindre teatern. Det uppdraget innebar ocksåatt förse
uppsättningarna med musik. Han �ck därutöveruppdraget att ledaelev-
orkesternvid Musikaliskaakademiensundervisningsverk,det som senareblev
Musikkonservatoriet.Senareblevhan lärarei kompositionoch instrument,
utnämnd till professor1868. 1863 blevhan kapellmästarevid Dramatiska
teatern.

Hermann Berensmusikaliskaproduktion är både omfattande och varierad.
En stor del av verkenskrevsinför bestämdaframförandetillfällen:kammar-
musik inför salongskvällar,skådespelsmusikinför teaterpremiärer.Eftersom
han �ck många verkpublicerade,kan man ocksåtänka sigatt förläggare
beställdemusik av Berens.Merparten av hans produktion skrevsdärför med
ivrigaanvändareväntandeutanför dörren.

Verkenvittnar om en tekniskt kunnig upphovsmanmed goda insikter i
tidens musikaliskaspråk. Fastän han levdestörredelenav sitt liv i Sverige,har
hans musik knappast svenskellernordiskfärg, utan är i stället starkt anknu-
ten till uppväxtensmusikmiljöer.Hans förmågaatt anpassasina kompositio-
ner efterden aktuellagenrenmåste ocksånämnas somkännetecken.

Hermann Berensinvaldessom ledamot i Kungl. Musikaliskaakademien
1864. Han avledi Stockholm1880.
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Om utgåvan

LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigaretryck med kommentarerröranderättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.Justeringaravbågar,förtecken,
accenteroch artikulation sominte har medfört förändrad läsart har utförts utan
kommentar.

Förlaganär utgivenav Abr.Hirsch, Stockholm,nr 767.
På omslagetstår: ”VidMälaren / Månskensstycke/ för / Piano / af / Herm.

Berens/ No. 1 ur Op. 16 / Andra Upplagan/ Stockholm/ Abr.Hirsch”.
Tryckår: 1857.



Hermann Berens

�e storyof Hermann Berens’lifeand careeramounts to a microcosmof
the long-lastingimportance of German connectionsfor Swedishmusic.A
fair number of musiciansmovedback and forth betweenthe two countries,
and German may actuallyhavebeen a perfectlyviablelingua francawith
Stockholm’sinner musiccircles.

Hermann Berenswasborn in Hamburg in 1826. He receivedhis �rst music
educationat the hands of his father,Carl Berens,�autist and composer,who
workedmainlyas a military directorof music. Hermann Berensmust have
developedinto a skilfulpianist in earlyyears,becauseat the tender ageof
19 he went on extensiveconcert tours with the Italian operasingerMarietta
Alboni.

His ambulatoryexistenceas a pianist probablycontinued, eventhough the
sourcestell us nothing about it. Be this as it may,at the ageof 23 he arrivedin
Stockholmtogetherwith an all-German piano quintet which gavea limited
number of performancesbeforesplittingup.

Hermann Berenswasquite soon taken on as musictutor at FalkenåSäteri,a
manorial estateto the southwestof Örebro, wherehe taught the three daugh-
ters of the family,the eldestof whom, Matilda, laterbecamehis wife.From
the Falkenåtutorship it wasbut a short step to Örebro, wherein 1849 he was
appointedregimentaldirectorof music– followingin his father’sfootsteps.
�e youngpianist, who wasalsoblessedwith a good singingvoice,playeda
veryactivepart in the town’smusic-making.

In 1860 Berensand his familymovedto Stockholm,wherehe wasengaged
as orchestralconductorat the theatre Mindre teatern. His duties includedthe
writingof incidentalmusic.In addition, he wasgivenchargeof the student
orchestraat the educationalinstitution of the RoyalSwedishAcademyof Mu-
sic,later to becomethe RoyalConservatoryof Music.He eventuallybecamea
compositionand instrumental teacher,and in 1868 wasmade a professor.In
1863 he becameprincipalconductorat the RoyalOpera.

�e musicoutput of Hermann Berensis both copiousand varied.Many
of his compositionswereoccasionalpieces:chambermusicfor salonsoirées,
incidentalmusicfor theatrical �rst nights. Giventhat many of his workswere
published,he may wellhavereceivedcommissionsfrom musicpublishers.
Most of his output, therefore,waswritten with keen userseagerlywaitingat
the door.

�e compositionstestify to a technicallypro�cient author with a good
insight into the musicallanguageof his time. Eventhough most of his lifewas
spent in Sweden,his musiccan hardlybe ascribeda Swedishor Nordic tinge,
but is insteadcloselytied to the musicalenvironmentsof his formativeyears.
His capacityfor adapting his compositionsto the relevantgenreis another
characteristicdeservingof mention.

Hermann Berenswaselectedto membershipof the RoyalSwedishAcademy
of Musicin 1864. He died in Stockholmin 1880.
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About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare edito-
riallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with com-
ments on the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustments
to slurs,accidentals,accentsand articulationmarks that havenot a�ected the
readinghavebeen made without comment.

Originallypublishedby Abr.Hirsch, Stockholm,no. 767.
Texton the front page:”VidMälaren / Månskensstycke/ för / Piano / af /

Herm. Berens/ No. 1 ur Op. 16 / Andra Upplagan/ Stockholm/ Abr.Hirsch”.
Yearof publication:1857.


