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UM BÓKINA OG SÝNINGUNA

Fyrir rétt rúmum fjörutíu árum, þegar ég var fjögurra ára, 
varð ég næstum því úti, við að byggja stromp á snjóhús. 
Eins og maður gerir. Ég missti meðvitund um leið og 
mér var bjargað úr skaflinum og hafði þá reyndar sætt 
mig við það að deyja. Mér skilst að fingurnir á mér hafi 
verið glampandi hvítir, eins og lítil grýlukerti og með 
góðum vilja hefði verið hægt að brjóta þá af. Sem betur 
fer var það ekki gert.  Þegar ég rankaði við mér undir 
hlýrri sæng á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri verð ég 
að viðurkenna að ég varð bæði hissa og glaður. Það eina 
sem angraði mig var að ég gat ekki notað hendurnar til 
að fletta bókum sem ég var að lesa, þannig að ég komst 
upp á lagið með að fletta með tánum. 

Upp frá því og einnig eftir ýmis slys sem ég hef lent í, 
hef ég verið mjög þakklátur fyrir að fá að vera til. Það er 
nefnilega ekkert sjálfgefið.

Margt af því sem ég hef skrifað í gegnum tíðina hafa 
verið tilraunir í þá átt að skrifa þessa bók. Meðgangan 
hefur því verið löng en þegar hún fann sér loksins form 
í hausnum á mér, var hún orðin að því sem hún er núna. 
Frá því að þetta gekk allt saman upp, hef ég veri með 
hana í huga stanslaust. Ég var allt i einu með útlit og 
efnistök á hreinu.

Grunnhugmyndin er sú að maður hafi þrátt fyrir allt  sem 
á dynur, eitthvað að þakka.  



 

Þetta er ekki sjálfshjálparbók. Þetta er alls ekki bók sem reynir 
að kenna nokkurn endanlegan sannleika.  Þetta er einfaldlega 
mín túlkun á hluta af minni lífsskoðun.

Sýningin samanstendur af myndunum í bókinni, auk nokkurra 
annarra.  Myndirnar eru gerðar með bleki á vatnslitapappír.

Sigurður Ingólfsson
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