Bärens, Johan Hendrich, 1761-1813, Jurist, blev født 26. Avg. 1761 i Kjøbenhavn. Faderen var
Kammerraad, tysk Assignationsbogholder Johan Georg B., Moderen ndfr. nævnte Magdalene
Margarethe f. Schäffer. B., der blev Student 1779 og juridisk Kandidat 1782, arbejdede allerede fra
1780 i det danske Kancelli og blev 1786 ansat som Fuldmægtig i Hof- og Stadsretten og 1788
udnævnt til Assessor i denne Ret. I Forbindelse dermed blev han 1792 Medlem af og 1799
Justitiarius i Fattigvæsenets Politiret. B. nærede stor Interesse for og Lyst til retsvidenskabeligt
Arbejde, men har ikke stor Betydning som juridisk Forfatter, i det der, bortset fra nogle mindre
Afhandlinger, kun skyldes ham en juridisk Formularbog (1793), der er udkommet i mange Oplag,
Udgivelsen af en juridisk Lommebog for 1795, 96 og 97, Affattelsen af Registeret til Udgaven af
1797 af Christian V's Danske Lov og en med Anmærkninger forsynet tysk Oversættelse af Kofod
Anchers Lensret (1788), der indledes med en Skildring af denne Forfatters Levned. B. havde i
øvrigt besørget en Udgave af Christian V's Danske Lov, men hele Oplaget tilintetgjordes ved
Ildebranden i Kjøbenhavn I795, og ved Bombardementet 1807 mistede han Manuskripterne til flere
Værker af retshistorisk Indhold tillige med sit Bibliothek, der bl. a. bestod af en Samling af over
40000 juridiske Disputatser.
Noget særlig betydningsfuldt eller fremragende vil man lige saa lidt finde i den Mængde
Afhandlinger og Smaaskrifter om Æmner uden for Retsvidenskaben, der udgik fra B.s Pen, som
bevægede sig livlig paa mange forskjellige Omraader fra Undersøgelser om Fattigvæsen til Notitser
for Musikliebhavere, dansk Grammatik for indfødte, Biografier, Rejsebreve, Bedømmelser af
Kunstgjenstande og Piecer af lægevidenskabeligt Indhold. I en Aarrække (1806-12) udgav han
desuden Tidsskriftet «Penia», der behandlede Skole-, Industri-, Medicinal- og Fattigvæsen. B.s
omfattende Skribentvirksomhed uden for det juridiske Omraade tilsigtede imidlertid heller ikke at
berige den videnskabelige Litteratur, men havde nærmest den Hensigt at bidrage til Udbredelse af
nyttige Kundskaber, vejlede om Tidens brændende Spørgsmaal og fremme gavnlige
Foranstaltninger, medens han utrættelig og med store Ofre af Tid og Penge satte sin bedste Kraft
ind paa en praktisk Virksomhed i flere Retninger ved Siden af sin Embedsgjerning. Navnlig har han
udført et betydeligt og fortjenstligt Arbejde for Ordningen og Forbedringen af Kjøbenhavns
Fattigvæsen og de dermed forbundne Institutioner. Allerede 1787 blev han ansat som Sekretær i den
til Fattigvæsenets Ordning nedsatte Kommission, og 1799 blev han Medlem af Direktionen for
Fattigvæsenet og havde i denne Egenskab en ikke ringe Del i Udarbejdelsen af den efter de
daværende Forhold fortrinlige Plan for Kjøbenhavns Fattigvæsen af 1. Juli 1799. Som Medlem af
mange af de under Fattigvæsenet hørende Kommissioner virkede B. med Ihærdighed for talrige
Fremskridt. Saaledes tilkommer der ham Æren for væsentlige Forbedringer af Syge- og
Lemmestuerne paa Almindeligt Hospital og for store Fremskridt i Tilstanden paa St. Hans Hospital,
ligesom han sørgede for Opfostringshusets bedre Indretning. Med varm Interesse omfattede han
Skolevæsenet, saa at han endog deltog personlig i Lærervirksomheden og udgav flere Skolebøger.
Han oprettede et Bibliothek for Skolelærerne ved Fattigvæsenet, indførte Gymnastikundervisning i
Fattigvæsenets Skoler, fremmede Undervisningen i Sang og virkede for Oprettelsen af
Søndagsskoler. Som et smukt og for Mandens hele Færd karakteristisk Træk fortjener at nævnes, at
da der for hans lange Arbejde som Sekretær i den til Fattigvæsenets Ordning nedsatte Kommission
tilstedes ham et Honorar af 1000 Rdl., modtog den uformuende B. denne efter Datidens Forhold
meget betydelige Sum kun paa den Betingelse, at den skulde tjene til Grundlæggelse af en
Undervisningsanstalt for Pigebørn af Embedsmænd, og dels ved egne yderligere Bidrag, dels ved
Henvendelser til andre tilvejebragte han dernæst de fornødne Midler til en saadan Anstalts
Oprettelse. B. søgte paa mange Maader at ophjælpe Industri og Husflid og har bl. a. givet Stødet til
Oprettelsen af Selskabet for indenlandsk Kunstflid. Hans Kjærlighed til de skjønne Kunster, navnlig
Musik, Tegning og Maling, som han i sin Ungdom havde dyrket, gav sig i hans modne Aar Udslag i
Skrift og Handling. Han holdt saaledes i nogle Aar Forelæsninger over de skjønne Kunster og

optraadte i 1799 som Medstifter af et Selskab til Musikkens Udbredelse, efter hvis Ophør han i
Slutningen af 1808 lagde Planen til et andet Selskab til Musikkens Udbredelse, der bl. a. skulde
stræbe hen til at gjøre Musikken til et nationalt Anliggende, men som i øvrigt ikke virkede længe.
B. ægtede 13. Marts 1811 Madam Anna Cathrine Thonboe og døde 5. Juli 1813, kort efter at være
bleven udnævnt til Etatsraad.
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