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Smärre meddelanden. 
Erik Ihrfors f. 

F. d. amanuensen vid Landsarkivet i Vadstena Erik Ihrfors avled i 
januari i en ålder av 82 år. 

Vid Kungl. Vittcrhets Historie och Antikvitets Akademiens högtidssam
mankomst 1928 stod framför preses plats uppradad en serie tjocka foli-
anter som ett synbart vittnesbörd om Erik Ihrfors' livsgärning, vilken sam
tidigt hugfästes genom belöningsmedaljen i guld. Han hade under on 
stor del av sin långa levnad vandrat från kyrka till kyrka i skilda delar 
av vårt land, beskrivit dem och gjort anteckningar ur deras arkivalier. 
Sedermera beklädde han en amanuonspost vid landsarkivet i Vadstena och 
fullföljde där sitt arbete bland det rika material, som rymmes inom arki
vets väggar. Och ända till sina allra sista dagar sysslade han med oför
minskad entusiasm med sina värdefulla avskrifter, fastän stilen till slut 
blev darrande och ögonen inte riktigt ville göra samma tjänst som förut. 

Det ligger knappast någon överdrift i påståendet, att Erik Ihrfors på 
sitt sätt var en av vårt lands märkligaste personligheter. Hans livsverk 
var sällsynt helgjutet och konsekvent. Och han utförde det under do mest 
anspråkslösa yttre former. Då Erik von Ehrenheim på 1890-talet i Upp
lands Fornminnesförenings Tidskrift anmälde Ihrfors' "Uplandia Sacra", 
omnämnde han också sitt första sammanträffande med författaren. Det 
skodde på landsvägen, där den flitige kyrkobeskrivaren kom vandrande 
med sina på latin gjorda anteckningar i en påse på ryggen. Situationen är 
typisk för Ihrfors. Ty den, som under de sonaste åren i Vadstena helt 
flyktigt såg honom komma halvspringande ner genom parken på väg till 
det kära arkivet uppe i Slottet, iklädd bruna benkläder och en enkel skärm
mössa, anade väl föga att det var samme man, som vid kardinal van Ros-
sums besök hälsade den celebre gästen på klandcrfritt latin! Vid samtal 
om den ovannämnda utmärkelsen från Antikvitets Akademiens sida visade 
han också samma ödmjuka anspråkslöshet, som så många gånger förr 
kommit till synes, då han för sina prydligt präntade avskrifter ur kyrko
hävderna ej begärde annan ersättning än för papper och inbindning. 

Till slut vill jag erinra om det intryck en engelsk skriftställare för ett 
par år sedan fick av den gamle mannen. Han fann sig helt plötsligt för
flyttad tillbaka till det medeltida Vadstena, då Ihrfors utanför Slottet tog 
avsked av honom med orden "pax vobiscum" och försvann upp till sina 
älskade folianter, liksom en munk drar sig undan världens vimmel till sin 
ensliga klostercell. Man överser gärna med anakronismen ifråga om Slot
tet vid tanken på den för övrigt så träffande karakteristiken. Ty som en 
from och anspråkslös munk var Ihrfors både i sin gärning och i sitt liv. 
Han älskade också att kalla sig själv "minimus christianorum". 

Dertil Berthelson. 


