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C. F.,;HENNERBERG t

ed hovorganisten, bibliotekarien vid musikaliska akade-
mien Carl Fredrik Hennerberg, vilken avled den 17 sept. 

1.932, bortgick en n1edlen1. av Sve;nska samfundet for musikforsk
ning, som alltifran samfundets instiftande med aldrig svikande 
intresse sokt beframja dess syften. Nagra rader, agnade minnet 
av hans levnad och verksamhet, bora darfor icke saknas i denna 
argang av samhindets tidskrift. 

C. F. Hennerberg foddes den 24 januari 1871 i Algaras for
samling i Vastergotland sasmn son till lantbrukaren G. Andersson 
.och hans hustru Karolina Nilsson. Hemm.et var torftigt och 
barnskaran talrik; for son en Carl Fredrik gallde darfor att med 
11ndvikande av en ·1ang och dyrbar utbildning snarast soka for
tjana sitt levebrod. Musikaliska anlag och hag for studier av
gjorde yrkesvalet. . Hennerberg avlade organistexamen 1888 i 
Skara och sex ar senare folkskollararexamen i Gotehorg samt 
blev 1894 anstalld sasom organist och folkskollarare i Varola 
forsamling. Vistelsen dar blev dock ick.e langvarig. Onskan till 
fortsatt musikalisk utbildning drev honom till Stockholm, dar 
han aren 1899-1903 var elev vid musikaliska akademiens kon
servatorium och 1901 avlade organist-, kyrkosangar- och musik
lararexam.en. 
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Efter avslutade nmsiksrudier tjanstgjorde Hennerberg £ran 
1903 sasom ordinarie folkskollarare i Stockholm, vilken befatt
ning han lamnade 1908 for att egna sina krf)..fter at musiken sa
som la.rare och exelrntor. Anstalld sasom bitradande larare vid 
ko:°-servatoriet 1904 i elen.1.entarsang och harmonilara och aren 
1905-06 jamval sasom la.rare i pianospelning, tjanstgjorde han 
av�n sasom kyrkomusiker och utnamndes 1909 till ho"."organist 
och korledare vid slottskyrkan i Stockholm. 1908 forordnades 
han tillika sason1. hibliotekarie vid musikaliska akademiens bib
liotek, vilken hefattning han jamte organisttjansten vid slotts
kyrkan annu vid sitt franfalle innehade. 

Av ovanstaende data framgar, att Hennerberg var en mang
frestare, som provade sin formaga inom vitt sk.ilda verk.samhets
omraden. Till en del herodde detta pa .yttre omstandigheter och 
hetingades i nagra fall sakerligen av nodvandigheten att skaffa 
ett livsuppehalle. Genom medfodda anlag - han agde bl. a. 
ett absolut gehor av stor skarpa - lag musiken honom nara, 
och det kan icke nekas, att han bade sasom exekutor och larare 
genom utomordentlig plikttrohet gjorde sig val gallande, liksom 
att den musikaliska utovningens konst alltid skankte hohom 
ved�rkvickelse ·och tillfredsstallelse. Men det kan a andra sidan 
ick,e heller hetvivlas, att hade mojlighet funnits for honom att 
utan yttre hamningar gestalta sitt liv, ha.de delta - atminstone 
delvis - kommit att utformas efter andra riktlinjer an de, som 
nu blevo hestammande for hans levnadslopp. Hennerberg agde 
- som nyss sagts ·- hag for studier, och det torde vara visst, att
han garna onskat fullfolja dessa vid ett universitet. Nu blev ho
nom icke detta forunnat, men med den sega energi, som var ett
utmarkande drag i hans karaktar, sokte han, i den man tid och
krafter tillato, att genom tragna sjalvstudier forvarva de insikter,
en akademisk undervisning lattare kunnat hibringa honom.
Okade kunskaper fodde lust till sjalvstandiga forskningar, och att
dessa i forsta hand komm.o att agnas musiken e1ler musikhisto
rien var med hans utbildning i 6vrigt sjalvfallet.

Hennerhergs intresse hade salunda inriktats pa ett omrade, 
som visserligen lag musiken nara, men samtidigt nagot vid sidan 
om den verksamhet han sasom larare och musikutovare annu 
iignade huvudparten av sin arhetsformaga. Det hetraktades dar
for av honom som en lycklig tillfallighet, nar han 1908 blev hib
liotekarie vid akademiens bibliotek, ty pa clet verksan.1.hetsfalt, 
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som nu lag oppet for hon.om, fann han, att hans begftvning kom. 
till •sin ratt. 

Nar Hennerberg tilltradde ·sin nya tjanst, hade i akademiens 
bibliotek sedan en tid tillbaka atsk.illiga reformer igangsafts och _ 
aven delvis genomforts. Salunda hade bock.er och handskrifter 
pa slutet av 1870-talet 0111.ordnats av t. f. hibliotekarien F. Cron
hamn och fordelats efter vissa huvudgrupper, vilka annu i dag 
vasentligen hibehallits vid uppsfallningen av samlingarna. Vi
dare hade av Hennerbergs omedelhara foretradare, amanuensen 
vid Kungl. biblioteket, · fil. dr Mauritz Boheman (bibliotekarie 
1897--1908) igangsatts en nykatalogisering av biblioteket efter 
moderna bibliotekstekniska metoder. l'{en for den nytilltradande 
bibliotekarien funnos icke desto mindre arbetstillfallen i over
flod, och Hennerberg gick med frisk.a krafter till verket. En av 
hans tidigare atgarder blev att fullfolja Bohemans uppslag till 
tryckning av kataloger. Forsta delen av dessa kataloger, upp
tagande forteckning over qperor och sangspel i partitur och kla
verutdrag, hade utgivits a'V Boheman 1905, en andra, betydligt 
volumin6sare del, aven _den forberedd, men langtifran slutford 
av Boheman, utgavs 1910 av Hennerberg och omfattade biblio
tekets s·tora samling av litteratur i musikens teori och historia. 
Aven i fortsattningen agnade sig Hennerberg med iver at katalo
gisering-en, om an andra arbetsuppgifter smaningom i annu hogre 
grad togo hans krafter i ansprak. Ick.e minst intresserade han sig 
salunda for nyanskaffningar till biblioteket, och tack vare hans 
snart sagt enastaende formaga att uppspara och intressera dona
torer lyckades han aven forvarva flera samlingar, till vilkas in
kop de ordinarie anslagen icke rackte till. .Drojer man vid min
net av Hennerberg sasom bibliotekarie, faster man sig dock 
framst vid hans forhallande till allmanheten. Hennerberg var av 
nabiren ytterst hjalpsam och gallde det att tillfredsstalla de lane
sokandes 6nskningar sk.ydde han i regel -:- nagon gang aven med 
offer av personliga intressen - ingen moda. Uttryck.te man sin 
tacksamhet for hans valvilja, kunde man skamtsamt .fa till svar: 
·>>Du hor allt till dem, for vilka man maste fjaska». Men »fjasket»
horde for.honom sanunan med tjanstens plikter och utovades dag
ligen i hans bibliotek. For att ratt uppskatta hetydelsen av Hen-

- nerbergs garning bor man f. 6. erinra sig, att han under storre
delen av sin tjanstetid vid bibliotek.et maste arbeta under syn
ner�igen ogynnsamma forhallanden, vilka forst forbattrades, da
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biblioteket, tack vare icke n.1.inst hans energi, kunde 1926 inflytta 
i nya, rymligare lokaler, och da bibliotekarietjansten 1928 fran 
att ha varit en bisyssla omreglerades till heltidsbefattning. 

Herinerbergs forhallande till allmanheten aterspegfas i de un
der hans tid som bibliotekarie alltjamt stegrade arssiffror.na · for 
hesok och antalet utlanade volymer. Tidigare hade biblioteket 
vasentligen varit avsett for akademien och undervisningen vid 
·dess konservatorium. Det var egentligen ett institutionsbibliotek,
.dit utomstaende jan1.forelsevis sallan hittade vagen. Under Hen
nerbergs bibliotekarietid intradde en forandring satillvida, att
·biblioteket, ja.111.sides med att det alltjamt fyllde sin ursprungliga.
uppgift, nu aven i allt . storre omfattning kom att gora tjanst sa
som ett musikhistoriskt studiebibliotek. Till en mycket stor del
kan: den okade frekvensen tillskrivas Hennerbergs personliga
egenskaper sasom bibliotekarie, och deru omstandigheten, att
han sjalv var musikforskare, bidrog ·givetvis att gora bib
Iioteket mer·a tillgangligt for den nya kategorien av beso
kare. Som forskare intresserade sig Hennerberg £ran ungdomen.
for orgeln och dess historia. En handbok » Om orgelns byggnad
och vard», utgiven av hon.om 1912 och i en andra upplaga 1928,.
.var avsedd for praktiska andamal och underv�sningen. · Andra
skrifter av hon.om behandlade orgelns utvecklingshistoria. Dit
horde bl. a. ett sen.are tryckt foredrag »Die schwedischen Orgeln
des Mittelalters )>, framfort vid internationella musiksallskapets

· tredje kongress i Wien 1909. Foredraget uppvackte ett sa livligt
intresse, att det »iiber vVimsch zahlreicher Kongressmitglieden,
vilka icke varit i tillfalle att ahora upplasningen, maste av for
fattaren tva dagar sen.are upprepas. En tidigt planerad, storre
.monografi over Gotlands medeltida .orglar hann av hon.om icke
befordras till trycket, rnen foreligger i sa gott som :slutredigerat:
skick i maskinskrift. Atskilliga uppsatser i skilda musikhisto
riska anmen aro f. 6. av Hennerberg publicerade i olika tid
skrifter.

Hennerbergs stallning av pa en gang forskare och bibliotekarie
i akademiens bibliotek gjorde hon.om till sjalvskriven medlem av
flera foren:ingar och samfund, som agna sitt intresse at musikens
studium. Han var salunda sekreterare i Gunnar W ennerbergs
sallskapet och innehade samma befattning allt ifran b6rjan i
Svenska samfundet for musikforskning. Under sen.are ar var han
tillika skattmastare i vart samfund • och bidrog darjamte alltifran
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tidskriftens forsta argang verksa1nt vid dess redigering. Utan 
overdrift kan for ovrigt sagas, att in.gen annan medlem i lika hog 
grad som han lagt sig vinn om samfundets intressen. I samfun
dets historia ar darfor min.net av hon.om for alltid befast: 

Hennerberg var en sallskapligt anlagd manniska och sasom 
sadan i umganget varderad gen.om sitt livliga intresse for allt och · 
alla, sin valvilja och en stilla humor. be, som kande hon.om 
nara, visste, att han var en helgjuten karaktar, sasom van tro
fastheten personifierad, gent emot alla en man forutan svek. 

Einar Sundstrom. 
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