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Merkur íslendingur láfínn 
Eins og áður var getið um 

í L.-H. lézt á sjúkrahúsi í 
Bellingham, Wash. föstudag-
inn 12. maí 1961 merkismað-
ur inn Sveinn Einarsson West-
ford, 86 ára, 5 mánaða og 7 
daga gamall. Hann var fædd-
ur 5. desember árið 1874 í 
Miðhlíð í Brjánslækjarpresta-
kalli og var skírður þann 25. 
sama mánaðar. 

Foreldrar Sveins voru þau 
hjón Einar Magnússon Vest-
fjörð frá Skáleyjum á Breiða-
firði og Kristín Jónsdóttir 
Magnússonar frá Tindum í 
Geiradal, bæði af góðum ís-
lenzkum æt tum. 

Sveinn kom til Vesturheims 
árið 1884, með foreldrum sín-
um, þá 10 ára gamall drengur, 
foreldrar Sveins settust að í 
Garðarbyggðinni, N. Dak., en 
árið 1892 fluttu þau til Mouse 
River byggðarinnar í N. Dak. 

Svo var skrifað um föður 
Sveins, Einar Magnússon, að 
hann hafi verið iðjumaður 
mikill, líka hagsýnn og hinn 
mesti búsýslumaður og mjög 
gjörvilegur að vallarsýn. Varð 
hagur þeirra hjóna brát t góð-
ur, og var heimili þeirra við-
brugðið fyrir hjálpsemi og 
góðvild við snauða menn, líka 
vís griðastaður öllum um-
komulausum innflytjendum 
Á slíku yndislegu góðgerðar-
heimili ólst Sveinn upp ásamt 
bróður sínum Jakob, sem nú 
er dáinn, og einni fóstursyst-
ur, Önnu, nú Mrs. Svanson, 
aðstoðarráðskona í Stafholti, 
Blaine, Wash. Fyr i r mörgum 
árum var skrifað um þessa 
bræður eitthvað á þessa leið: 
Synir Einars eru Jakob og 
Sveinn, hinir gjörvilegustu 
menn og hinir gildustu til 
al lrar karlmennsku, spakir í 
lund og vel vir t i r af alþýðu 
manna, enda hinir vinsælustu. 

Árið 1907 kvæntis t Sveinn 
myndars túlkunni Helgu Þórð-
ardóttir Benediktssonar frá 
Dalhúsum, nú dáin fyrir 
nokkrum árum síðan. Þessi 
ungu hjón námu land norðar-
lega í Mouse River byggðinni 
á meðal annarra þjóða manna, 
en er Sveinn fékk tækifæri, 
þá seldi hann þet ta land og 
keypti aftur eina mikla bú-
jörð heila „Section", var hún 
bæði skógland, engi og bit-
hagi. 

Það mun mörgum hafa þótt 
nokkuð mikið í ráði2t í þá 
daga að setja sig í mörg þús 
und dollara skuld, en þarna 
var Sveinn Westford að verki 
fullur af t rú og traust i og óbif 
andi bjartsýni, viss um góðan 
árangur af skynsamlegum 
framkvæmdum, enda kom 
það fljótt í Ijós, Sveinn tók til 
óspilltra málanna að brjóta 
land og plægja þet ta víðáttu-
mikla engi, og reynslan sýndi 
að verk það bar ríkulegan 
ávöxt. Sveinn varð fyrstur 
manna til þess að vekja at-
hygli margra á því hvað þessi 
þunga og góða jörð gat fram-
leitt. Hann stundaði líka 

griparækt, sem reyndist mjög 
vel arðsöm, og eftir fremur 
fá ár hafði hann borgað fyrir 
þetta mikla land og var þá bú-
jörð þeirra Vestmans hjóna 
einn hinn allra fegursti bú-
staður byggðarinnar og eitt 
hið blómlegasta bú sveitar-
innar. 

Þarna bjó Sveinn góðu búi 
þar til að stjórnin fann upp 
á því að leggja mikinn hluta 
af þessu blómlega héraði und-
ir vatn, og urðu þá margir 
bændur að yfirgefa lönd sín 
og þar á meðal Sveinn West-
ford. Það er til þess tekið, 
hvað mikinn og framúrskar-
andi dugnað Sveinn sýndi í 
búskap sínum í Mouse River 
byggðinni og hvað ágætan 
orðstír hann á vann sér þar 
á meðal byggðarfólks. 

Þeim Sveini og Helgu varð 
11 barna auðið, 7 drengir og 
4 stúlkur, sem eru þessi: 1. 
Victor,búandi í Seattle; 2.Ein-
ar í New Port, Penn.; 3. Grím-
ur í Oakland, California; 4. 
Oscar, Seattle; 5. Fredrick, 
San Lorenzo, Calif.; 6. John, 
Ferndale, Wash., og 7. Sveinn, 
Bellingham, Wash. Dæturnar 
eru: Mrs. Christine M. Tur-
nipseed, Newton, 111.; Mrs. 
Jakobina Paulina Hillman, 
Mountain, N. Dak.; Mrs. Ellen 
Lunde, Upham, N. Dak., og 
Mrs. Lillian Cairns, Seattle, 
Washington. 

ö l l lifa þessi börn foreldra 
sína og undantekningarlaust 
hið bráðefnilegasta fólk, vel 
gefin, vel menntuð og vel lát-
in af öllum, sem þekkja þau, 
öll kirkjunnar fólk, enda upp 
alin í guðsótta og góðum 
siðum. 

í félagslífi á meðal Islend-
inga var Sveinn Westford einn 
af þeim ágætustu og hvað 
kirkjumálin snerti, þá var 
hann, ásamt sinni elskulegu 
konu, mjög ákveðinn safnað-
armaður, og lengi var hann 
forseti íslenzka safnaðarins í 
Upham, N. Dak. 

Fyrir 26 árum síðan flutti 
Sveinn ásamt konu sinni og 
allmörgum af börnum þeirra 
vestur að hafi og settust að í 
Blaine byggðinni, örstutt 
sunnan við Blaine bæ. Þar 
keyptu þau all myndarlega 
bújörð og bjuggu þar snotru 
búi í nokkur ár. Þau gengu 
strax í Blaine söfnuð ásamt 
börnum þeirra, sem með þeim 
komu vestur. 1 Blaine söfnuði 
reyndist Sveinn, ásamt konu 
sinni, einn af allra duglegustu 
meðlimum safnaðarins, og í 
öllum framkvæmdum var 
hann mjóg hvetjandi og lagði 
óspart bæði vinnu og peninga 
til safnaðarmálanna og fylgdi 
því eftir með hagsýni og 
dugnaði. 

Sveinn Westford var karl-
mannlegur að vallarsýn, og í 
viðkynningu var hann nokk-
uð alvörugefinn en blíður á 
svip og þýður í viðmóti. Hann 
var mjög ákveðinn í öllu, sem 
hann lagði hendur að. Ég, sem 

rita þessu fáu minningarorð, 
þekkti Svein Westf ord og hans 
göfugu konu ásamt börnum 
þeirra mjög vel, því öll fjöl-
skyldan var sérstaklega vel 
starfandi í kirkjunni þau sjö 
ár, sem ég þjónaði þeim söfn-
uði, og hafði ég þá ánægju 
að framkvæma nokkur prests-
verk fyrir það ágæta fólk. 

Eitt dæmi tek ég hér af 
dugnaði Sveins Westford. Það 
var árið 1940, þá var undir-

Sveinn Einarsson Westford 

staða kirkjunnar farin að bila 
mjög áberandi, líka þurfti 
kirkjan að málast öll að inn-
an, þá var Sveinn í safnaðar-
nefndinni eins og hann alltaf 
var á þeim árum. Þe t ta verk 
þurfti að gerast sem fyrst. Þá 
var Sveinn einn af þeim, sem 
mest létu til sín taka, enda 
var ekki beðið með fram-
kvæmdirnar , því fáum dögum 
eftir að viðgerðin var sam-
þykkt á safnaðarráðsfundi 
kom Sveinn með allstóran hóp 
af safnaðarmönnum og verk-
ið var fullgert á fáum dögum. 

1 safnaðarnefndinni hafði 
Sveinn Westford alltaf mikið 
að segja, því allir t reystu hon-
um og tóku gild hans góðu 
ráð, sem alltaf reyndust hald-
góð. 

Heimili þeirra Westfords 
hjóna var viðbrugðið fyrir ís-
lenzka gestrisni, bæði í Mouse 
River byggðinni og svo líka 
eftir að þau fluttu til Blaine. 
Þau hjón voru sérstaklega 
vinamörg, enda framúrskar-
andi viðfelldin í allri viðkynn-
ingu, og oft var þar margt um 
manninn á því góða og glað-
væra heimili, því unga fólkið 
kom þar líka alloft saman. 

Fyrir nokkrum árum síðan 
seldi Sveinn bújörð sína í 
Blaine byggðinni og keypti 
sér snoturt heimili í Belling-
ham bæ, þar leið þeim hjón-
um líka vel, þar til heilsan 
byrjaði að bila, og eftir fá ár 
í Bellingham missti hann sína 
góðu konu, og svo stut tu 
seinna byrjaði Sveinn að 
missa sjónina, sem leiddi til 
þess að hann varð alveg blind-
ur. Eftir það dvaldi hann hjá 
börnum sínum, þar á meðal 
Victor syni sínum í Seattle, 
og þangað kom líka dóttir 
Sveins, Mrs. Jakobina Hill-
man skólakennari og stundaði 
föður sinn með nærgætni , svo 
honum leið þar eins vel og 
frekast var unnt. Svo dvaldi 

hann líka hjá fleiri af börnum 
sínum og alls staðar var hon-
um látið líða eins vel og frek-
ast var unnt, enda var Sveinn 
mjög þakklátur börnum sín-
um fyrir þeirra kærleiksríku 
aðstoð við hjálparvana föður, 
þegar honum reið mest á 
hjálp. Svo tvö síðustu ár æv-
innar dvaldi Sveinn hjá syni 
sínum John, sem er kvæntur 
hérlendri konu og búa þau í 
Ferndale byggðinni, ekki 
mjög langt frá Blaine, en þá 
var Sveinn farinn að verða 
miklu meira lasburða og 
jafnvel rúmfastur, en þessi 
tengdadóttir hans var honum 
afar góð, hún hjúkraði hon-
um og hlynnti að honum allt, 
sem í hennar valdi stóð. Síð-
an var Sveinn fluttur í sjúkra-
deild Stafholts, Blaine, Wash. 
og eftir örfáa daga var hann 
fluttur á sjúkrahús í Belling-
ham, og eftir nokkra klukku-
tíma dvöl þar dó hann. Þar 
lauk langri og atorkumikilli 
ævi. 

Sveinn var, í sannleika, 
gæfumaður. Honum auðnað-
ist að eiga afbragðs konu, sem 
var hans stoð og stytta í líf-
inu, svo mörg og mannvæn-
leg börn, sem heiðruðu föður 
sinn og móður, og munu ávallt 
blessa minningu sinna um-
hyggjusómu foreldra. 

S v e i n n var jarðsunginn 
föstudaginn 19. maí frá útfar-
arstofu Johns Westford í 
Bellingham að mörgu fólki 
viðstöddu, og lagður til hinztu 
hvíldar í Bay View Cemetery. 
Séra Guðmundur P. Johnson 
jarðsöng. 

Með S v e i n i Einarssyni 
Westford er til grafar genginn 
einn merkur íslendingur, sem 
lengi verður minnzt á meðal 
þeirra, er til hans þekktu. 

Drottinn blessi minningu 
þessa góða manns. 

G. P . J. 

heyrir þó almennri greio 
(common sense) að drag 
nokkurn lærdóm af ógænj' 
samlegum örlögum og s i e n * 
ur teknum slysförum m e 

borgaranna. 
Laxinn er fiska fimastur og 

bezt búinn þeim íþróttum. 
sem helzt mega prýða ein 
fisk. Hlaup hans og stökk eru 
kunn um heimsbyggðina, 0» 
svo hraustlega þrífur. hann 
öngulinn, að hér á Islandi er 
mönnum, sem vega minna e 
t í ræt t hundraða kílóa, t a l 1 

það til fífldirfsku, ef Þ e i r 

hyggja í alvöru á laxveiðar; 
Því miður höfum við &xrCl 

þess, að laxinn veiði stundum 
manninn og breyti þanoig 
nokkuð fyrirfram gerðri áæt" 
un. Slíkur a tburður átti ser 
til dæmis stað í Hrútaf jarðara 
í hitteðfyrra. Sem betur f° r 

kunni maðurinn undirstöou-
atriðin í bringusundi og £a 

því bjargað sér, en engu * 
síður þurfti hann að skip 
um föt eftir volkið. 

Menn ræða nú mjög u 

hnúðlaxinn, sem skotið hel 
upp kollinum víðs vegar u 
Nbrður-Atlantshaf. HnúöU*-
inn er, að því er sagan herrn 
ir, upprunninn í Rússlaod_ 
Því hefir verið fleygt. a 

hann sé eitt af afkværnu111 

Kalda Stríðsins og að Þ c i r ' 
sem leggja hann sér til muon ; 
glati karakters tyrk og v e r . 
þar af leiðandi móttækileg rj 
en ella fyrir utanaðkoman l 

Frétlabréí írá íslandi 
^rá bls. 1. 
ungurinn sé laxinum betri. 
Sannleikurinn er þó sá, að 
hvort tveggja er öndvegis-
fæða, gæti menn þess að úða 
á fiskinn bræddu smjöri. 

Silungur og lax skipa veg-
legan sess í bókmenntum vor-
um, sem skýra snemmendis 
frá því, hvers vegna sá síðar-
nefndi varð mjósleginn aftur. 

Fyrir fáeinum dögum setti 
Sveinn Skorri Höskuldsson 
saman dagskrárþátt , sem 
nefndist „Silungur og lax í ís-
lenzkum bókmenntum". Þát t -
ur þessi var fluttur í Ríkisút-
varpið við mikinn orðstír, og 
furðaði margan á því, hversu 
fundvís Sveinn hafði verið á 
þessa hluti í bókmenntum 
vorum. Sennilegt er, að fund-
vísi Sveins sé minni, þá er 
hann slæðir Skorradalsvatn 
og árnar umhverfis með veið-
arfærum sínum. 

Furðulegt má það kallast, 
hversu glámskyggn vera lax-
inn er. Ár eftir ár gleypir 
hann gagnrýnisláust gervi-
flugur veiðimanna. Það til-

áhrifum. Hnúðlax er enn sein 

kki 
lönd. Nokkuð skortir þo a 
leikann hér heima og e 

laust við, að klassíkin se * 
s tundum allyfirdrifin. Sen 
lega má skrifa slíkt á k o s t n * r 
skammdegisins og mis lyn d r 

veðráttu. Ég sé þó þessa dag' 
ana, að í dagskrá ú tva rp s i n 

er t i lkynnt, að senn mU^ 
flutt samfelld dagskrá í ú 

varpið er nefnist „Dans l 

lenzkum bókmenntum 
verður það efni flutt uoo 
yfirumsjón Sveins Skor 
Höskuldssonar. Bíða rae* 
þess nú með nokkurri ef» 
væntingu, hvað Sveinn oa 
að segja um dansinn. 

Reykjavík, 10. júlí 1961-

•* ís-komið er sjaldséður vio 
landsstrendur. Þó veiddlS 

eitthvað við suöurströndio 
um sumarmálin í vor, e . 
ýkja löngu áður en verkfó1 

miklu hófust. r , 
Dagblöðin skýrðu frá Þ ^ 1 

morgun, að íslendingar væ 
búnir að veiða síld upp í s a r n

m 

inga þá, sem gerðir voru U 
síldarútflutning á árinu. Eog 
að síður er síldveiði enn P 
„gífurleg", svo að notað * 
orðalag Morgunblaðsins. ^ 
astliðna viku barst á l a n 

meira magn síldar en nok* 
aðra viku um árabil. , 

Ríkisútvarpið íslenzka 1* ] 
ur sér annt um að haf a ^*1 

ingarbrag á því efni, s e 

flutt er og þarf, sem betur & j 
ekki á auglýsingavitleysuo 
að halda, sem því miður 
neyt t upp á fólk víða u r n 

'- lett ' 


