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7 Björn Blöndal héraöslæknir 
var fæddur 19. sept. 1865 í Flatey á 
L>rei<vafirf>i. J lann kom í Reykjavíkur-
skóla 1879 og útskrifaöist þaban 1885, 
gekk á læknaskólann og varö kandídat 
1889. Veturinn eftir dvaldi hann i 
Kaupmannahöfn, og 21. júní 1890 var 
hann settnr aukalæknir í Þingeyjarsýslu, 
austan Jökulsár. 1899 flutti hann ao 
austan og settist afi á Blönduósi. 1901 
var hann skipafiur héraðslæknir í Mio-
ljaroarhéraði án eftirlaunaréttar. en 27. 
október 1908 fékk hann veitingarbrét 
konungs fyrir héraiSinu. 28. júlí 191.:; 
var -honum veitt lausn frá embætti sök-
um heilsubrests (heyrnardeyfu) . Flutti 
hann þá til Reykjavíkur og dvaldi þar 
uns hann 1919 flutti til Siglufjaro'ar, 
og þar andaoii-t hann 2j. sept. síðastl., 
rúmlega 62 áa af> aldri. Þjónandi lækn-
ir var hann í 25 ár. 

Björn heit. læknir var vel gefinn 
maöur, stiltur og vandafmr. Hann var 
skrautri tari góour. líkt og Benedikt Gröndal móöurbróöir hans, hag-
mæltur var hann, og hafa verio prentaðar eftir hann nokkrar söngvísur. 
Söngurinn var hans mesta yndi. söngrödd hafSi hann mikla og fagra, 
auövitab bassa. eins og aðrir Blöndalar, lek allvel á hljóSfæri, og hafoi 
næman söngsmekk. Hann var glaSur í hóp gófira vina og skemti þá oft 
með söng. Yndi var afj heyra hann syngja vísu Bj. Thorarensens : 

„Ungur þótti eg mefí söng 
vndi vékja' í syeina glaumi. ' ' 

Hún var hans uppáhald og þar riáíSi hann sér niöri. 
Þegar Björn kom til aukalæknishéraSsins í Þingeyjersýslu var þar, 

eihs og vant var á þeim tímum, eng'inn samastafiur ætlaður lækninum. 
Flutti hann því til Raufarhafnar og var þar fyrsta veturinn. \'orif> eftir 
var honum fengin landssjó'fisjör^in Sævarland i Þistilfiroi. harfibalakot 
8 hndr. af> nýju mati. Bygging var forn. svo þaf> ])ótti ástæöa til aÍS 
hressa upp á hana. «á8ur en nýi læknirinn k æ m i ; var þa8 gert á þanu 
hátt afi þiljafiur var af og þiljum slegiö innan i ánnan enda bafjstof-
unnar, og ])ar meS læknisbústaourinn reistur. Sá var kosturinn, afi Sævar-
land lá rétt viö Axarfjaroarheifji, en hún skifti héraoinu i tvent og gerfii 
þetta hérafí eitt hifi allra erfiðasta yfirferfiar. Þafi var ekki nema fyrir 
ungan hreystimann ah bregöa sér yfir Axarfjarðarheifii. máske 2svar í 
viku fram og aftur. og ])afi oft fótgangandi, en Björn heitinn lét ekki 
Standa á sér, er hans var vitjaíS til sjúkra, enda var hann vinsæll lækriir, 
bvi allir sáu aS hann vann sitt starf mefi alúð og samviskusemi. 

Aukalæknislaunin voru 1000 kr. Dagkaup á feröalagi 4 kr., og jafnt 
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reiknað þótt allur sólarhringurinn færi í ferðalög og vöku. 25 aurar 
voru greiddir fyrir að rannsaka sjúklinginn og annað gjald eftir því. 
Þó fanst suinum gjaldendum þetta fullhátt gjald, og Björn var þá ekki 
að sakast urtí slíkt. en tók oftast það, sem ái5 honum var rétt. 

Eftir aö hafa slitið sér út í þessu óskaplega héra'Si í 9 ár, fiutti hann 
vestur á Blönduós, því Húnavatnssýslu hafði þá veriö skift í 2 læknis-
héruS, enda var honum nauSugur einn kostur afJ komast frá Sævarlandi, 
því fjölskyldan komst nú ekki lengur fyrir i kofunum. Á Blönduósi var 
Björn kominn í hóp frænda sinna og vina, og þar hefir hann eflaust 
helst kosið að ílengjast, en eldri læknirinn, sem sat i Klömbrum, kaus 
heldur að flytja til Blönduóss en Hvammstanga; réSi það úrslitum 1 
jiví máli., Þó oft væri þröngt í búi á Hvammstanga, með 6 börn í ómegð, 
var ásandiS gerólíkt ])vi, sem þaS var í Þistilíirðinum, enda hyg-g eg 
aS enginn læknir hafi átt vitS eins mikla öröugleika að stríöa og Björn 
heitinn, meðan hann dvaldi þar. Hefi eg heyrt, að honum hafi einhvern-
líma hrotið þetta af munni: ,,Þeir skulu sjá þaS, þegar eg er farinn, 
hvern þeir fá, sem þeir geta eins þrælaS út í ferðalögum og mér." 

Þegar Björn hætti læknisstörfum, flutti hann til Reykjavíkur og vann 
í nokkur ár á skrifstofu keykjavíkur-lyfjabúðar, en fór svo noröur til 
Siglufjarðar og vann að útgáfu l)laSsins ,,Fram", sem Sofus sonur hans 
gaf út í nokkur ár á SiglufirSi. Eftir aS þaS blaö hætti aS koma út, 
■.ann hann helst aS útleggingu ýmsra sögurita og hafa sum þeirra veriS 
jirentuð í blöðum og bókum, en þ'atS handriti'S, sem honum mun hafa 
þótt mest um vert, þýSingin á bókinni „Sorrows of Satan" eftir M. Corelli, 
brann ásamt upplagihu, sem prentaS var í prentsmiöju H. Thorarensens 
á Siglufiröi. En þarfasta verkið hefir Björn heit. eflaust leyst af hendi. 
er hann þýddi bók próf. Sv. Monrads um hirðing heilbrigðra barna, og 
heitir „MæSrabókin". Því fyrst og fremst er bók þessi sigilt rit, og í 
óðru lagi ])ýdd á svo lipurt og létt mál, að unun er aS lesa hana, og sýnir 
best hve Birni var tamt orSið að rita fagurt mál. 1S89 giftist Björn Sig-
ríði Möller, sem var fædd og uppalin hér í Keykjavík. Þessi voru 1>örn 
1-eirra: Sofus, kaupmaður á Siglufirði; Kristjana, á skrifstofu Garðars 
Gíslasonar hér; Gunnlaugur, listmálari hér; Sveinbjörn, dó í Kaupmanna-
höfn (við háskólanám) ; Magnús, verslunarmaður á Akureyri, og Sig-
ríSur, heima hjá móður sinni á Siglufirði. 

J- J-

Lækningabálkur. 
Vaccinelækningar. 

OrSið vaccine, sem upprunalega var aöeins notað um virus kúaból-
unnar (vacca = kýr), er nú notað um hvers konar sýklagróður, sem not-
aður er til lækninga. Venjulega verður að drepa sýklana, til ])ess að hægt 
sé að nota slikan gró'ður sjúklingnum að hættulausu. ÞaS verSur aS ger-
ast á sem vægilegastan hátt, ])annig- aS antigen sýklanna breytist sem 
minst. Yaccineverkunin á nefnil. aS vera i þvi fólgin, a8 örva líkams-


