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Nils Denckor 
död 

Fil. hedersdoktor Nils Dencker, 
Uppsala, har avlidit. 

Den bortgångne, som var skå-
ning till börden, blev fil. kand. i 
Lund 1911 1 naturvetenskapliga 
ämnen. Samma år blev han lära-
re vid Östergötlands folkhögsko-
la. Från 1918 och fram till pen-
sionsåldern var han sedan knuten 
till Asa folkhögskola. 

Redan i unga år blev 
han intresserad av folkmu-
sik. 1914 studerade han i Göttin-
gen och senare i Berlin och blev 
till slut vår främste kännare av 
folkmelodier, framför allt till vi-
sor och sånglekar. 1957 blev han 
fil. hedersdoktor vid Uppsala uni-
versitet. 

Nils Dencker var en flitig skri-
bent 1 sitt huvudämne och med-
arbetade under årens lopp i tid-
skrifter som Fataburen, Musik-
kultur, Svensk tidskrift för mu-
sikforskning, Sörmlandsbygden, 
Svenska landsmål och Saga och 
sed. Han blev även expert på 
gamla skillingtryck. Hons kun-
nande på detta område togs i an-
språk för kommentarer, de förs-
ta i sitt slag, till Fredins Gotlands-
toner, P. A. Säves Gotländska vi-
sor och Gotländska lekar. 

Efter pensioneringen bosatte 
sig Nils Dencker i Uppsala och 
arbetade en period åt Svenskt 
visarkiv och gjorde där en vik-
tig insats genom sin systematis-
ka sångleksregistrant. Vidare gav 
han ut en översiktlig framställ-
ning av svenska sånglekar till-
sammans med C.-H. Tillbaden. 
Sveriges sånglekar, det största 
verket, arbetade han Intensivt på 
tills han drabbades av ohälsa. 
Största delen av detta arbete fick 
haYi se i tryck, och den andra 
hann han utarbeta, så att den 
kommer ut postumt. 

Närmast sörjande är maka, 
född Janzon, och barnen Sven, 
överläkare, Göteborg, Carin, jur. 
kand., Stockholm, Hans, leg. lä-
kare, Göteborg, Christina, 
fil. mag., gift med fil. lic. Ake 
Hörnsten, Uppsala, sonhustrur, 
barnbarn och syskon. 

Fil. dr Nils Dencker, Uppsala, 
har avlidit i en ålder av 76 år. Han 
var född i Västra Broby, Kristi-
anstads län, och blev fil. kand. i 
Lund 1911. Samma år blev han 
lärare vid Östergötlands folkhög-
skola och kom till Asa folkhögsko-
la i Sköldinge 1918. Ända fram till 
pensionsåldern fortsatte han se-
dan sin lärargärning vid Asa. Vid 
ett par olika tillfällen lämnade dr 
Dencker Sörmland för att i Göt-
tingen, Berlin och Polen studera 
folkmusik. Hans omfattande 
forskningar inom detta område 
gjorde honom till en av våra 
främsta experter på folkmusik. 
För sina insatser promoverades 
han 1957 till fil. dr vid Uppsala 
universitet. Närmast sörjande är 
makan, Majken, född Janzon, bar-
nen Sven, överläkare, Göteborg, 
Carin, jur. kand., Stockholm, 
Hans, leg. läkare, Göteborg, Chri-
stina, fil. mag., gift med fil. lic. 
Ake Hörnsten, Uppsala, sonhust- t 
rur, barnbarn samt syskon. 


