
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.
Úr fórum Guðmundar Benediktssonar frá Breiðabóli

Skjal um að Guðmundur sé félagi í Búnaðarfélagi Íslands (1930); 
einkunnir Guðmundar á:  ársprófi 1920 (12 ára) og fullnaðarprófi 
1921; prófvottorð Guðmundar frá Bændaskólanum á Hvanneyri 
(1929); bréfspjald frá Eimskipafélagi Íslands (teiknað í mars 1914); 
Gjaldabók Guðmundar í Sjúkrasamlagi Svalbarðsstrandar (iðgjöld 
1971); þátttökuviðurkenning fyrir Guðmund á félagsmálanámskeiði 
UMSE (1969); félagakort hjá KEA (óárs.); dómaraskírteini  fyrir 
Guðmund sem unglingadómari (1967 og 1971); símskeyti til 
Guðmundar m.a. um að hann sé skipaður til þess að birta kvaðningar á
sáttafundi, dómtilnefningar og aðrar tilkynningar fyrir 
Svalbarðsstrandarhrepp (1958); kvittanir (1963-1992) o.fl.

283 1G- / 1920 1992-

Breiðaból (ábúendur, búskapur, örnefni, ljósritaðar myndir, gunnmynd
af gamla bænum, æviskrá hjónanna Benedikts Jónssonar og Sesselju 
Jónatansdóttur og barna þeirra, kveðja frá sveitungum og ljóð til 
Benedikts og Sesselju á gullbrúðkaupsdaginn, ljósrituð ljósmynd tekin
á gullbrúðkaupsdaginn af mörgum íbúum Svalbarðsstrandar, ásamt 
nafnalista o.fl.).

283 2G- / -

Ritgerð Valdimars Jóhannssonar um Guðmund Benediktsson (verkefni
í sögu við Verkmenntaskólann á Akureyri).

283 3G- / 1996 1996-

Ræður og ritgerðir eftir Guðmund Benediktsson: Kynbætur (1928
-1929); Meðferð mjólkur (1930); Sendibréf (1935); Jarðvinnsla með 
dráttarvél (1936); Athugasemd [vegna greinarskrifa um hestaverkfæri
og jarðvinnslu] (1938); Búnaður á Svalbarðsströnd (1940); Tilraunir 
[einkum jarðræktartilraunir] (1936); Kornrækt, erindi á 50 ára afmæli
Búnaðarfélags Svalbarðsstrandar 1938; Korn- og matjurtarækt á 
Breiðabóli; Búnaðarfélag Svalbarðsstrandar 75 ára (1963); Lög 
Búnaðarfélags Svalbarðsstrandar (óars.); Skýrsla um framfarir í 
sveitinni; Félagsmenn Búnaðarfélags Svalbarðsstrandar í 75 ár; 
Kynbætur, fóðrun og húsbyggingar (1955); Ræða á Ljósahátíð (óárs.).

283 4G- / 1928 1963- 25,5 x 19,5 cm ib.

Ræður og greinarskrif: Tækifærisræða um íslenska fánann, ásamt 
uppkasti og ljóðum/ljóðabrotum ýmsra um íslenska fánann (óárs.); 
greinargerð um bráðapest og bólusetningar við henni (1983); frásögn 
um Benedikt Jónsson á Breiðabóli og dýralækningar hans (1983); um
Eyrarbakkafólk (nýbýli úr Tungu á Svalbarðsströnd) (1995); 
minningabrot og greinaskrif um Sigurð Einarsson Hlíðar; Um ,,
Náttúrunafnakenninguna"; ónefnd tækifærisræða.

283 5G- / 1983 1995-

Greinar eftir Guðmund sem birst hafa í blöðum og skrif vegna greina 
sem birst hafa í blöðum: Um knattspyrnu (1978); Svar við bréfi (af 
Svalbarðsströnd, 1964); Góður félagsskapur (1967?); Anna Laxdal 
kaupkona, minning (1962); Frjálst framtak (1974); Ábending um 
höfund ljóðs (höf. Benedikt Þorkelsson); Litið yfir farinn veg, þættir 
frá fyrstu árum vélvæðingar í íslenskum landbúnaði (1990).

283 6G- / 1962 1990-

Athugasemdir og leiðréttingar Guðmundar við ,,Hvalsögu af 
Svalbarðsströnd" og birtist í Árbók Þingeyinga 1964; úrlippa úr 
dagblaði með grein eftir Júlíus Jóhannesson þar sem hann gerir 
athugasemdir við þessar sömu sögu; Sýnd veiði, ekki gefin (grein eftir
Júlíus Jóhannesson í Sunnudagsblaði Tímans í október 1964 um þetta
sama efni).

283 7G- / 1964 1967-
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Héraðsskjalasafnið á Akureyri Úr fórum Guðmundar Benediktssonar frá Breiðabóli

Örnefni í landi Breiðabóls (óárs. og án höf. Líklega Guðm. og 
Jóhannes Benediktssynir sbr. meðfylgjandi lista); örnefni í 
Hallandalandi talin frá sjó til fjalls (Þorlákur Marteinsson, 1947); 
örnefni í Veigastaðalandi (Þorlákur Marteinsson, 1947); örnefni í 
Meyjarhólslandi, skráð 1947, talið frá sjó en svo haldið til fjalls 
(Þorlákur Marteinsson); örnefni í Sveinbjarnargerðislandi, 
Garðsvíkurlandi, Garðsvíkurengi, Leifshúsalandi, Leifshúsa og 
Þórisstaðalandi, allt undirritað Kr. Jóns Kjarna 1942; tala örnefna á 
jörðum í Svalbarðsstrandarhreppi og heimildarmenn, undirritað 
Guðmundur Benendiktsson (án árs);  uppdráttur með örnefnum við 
sjóinn í landi Varðgjár, Veigastaða, Hallands og Meyjarhóls (án árs).

283 8G- / 1942 1947-

Örnefni á jörðum í Svalbarðsstrandarhreppi. Guðmundur Benediktsson
Hörg, Svalbarðseyri safnaði og skráði. (án árs)

283 9G- / -

Formannavísur eftir Bjarna Gíslason í Meðalheimi, kveðnar árið 1900
(ljósrit); greinargerð og formáli Guðmundar Benediktssonar um 
formenn á Svalbarðsströnd sem nefndir eru í vísum Bjarna; ljósritaðar
myndir af formönnunum.

283 10G- / -

Blaðagreinar og ljósmyndir um/af ,,Rauða húsið" (Skipagötu 17).283 11G- / 1983 1983-

Útvarpserindi um Jóhönnu Stefánsdóttur frá Tungu Svalbarðsströnd, 
hfr. Arndísarstöðum Bárðardal, flutt á nýjársdag 1956 (án höfundar, 
óheilt).

283 12G- / - Ljósrit.

Uppskritir Guðmundar úr bókum: Framtak Nikulásar Buch (úr Öldinni
átjándu); um Guðnýju Jónsdóttur skáldkonu frá Grenjaðarstað (Öldin 
sem leið); Afsláttarhestar eftir Friðbjörn Bjarnarson (Stefnir, 
31.10.1900).

283 13G- / -

Lög fyrir Útgerðarfélag póstbátsins (1933); Samþykktir fyrir 
hlutafélagið Grávara hf Grýtubakkahreppi ((1970).

283 14G- / -

Ályktun almenns bændafundar 17.11.1977 haldinn í Freyvangi; 
Niðurstöður af sauðfjársýningu 1974; Sauðfjársýningar 1978; 
Nautgripasýningar 1972; Aðalskýrsla um vanhöld á búfé í 
Eyjafjarðarsýslu 1936-40 (án árs).

283 15G- / 1972 1978-

Litið yfir farinn veg (ræða Guðmundar flutt í afmælishófi í Jakobshúsi
á Svalbarðseyri í tilefni 100 ára afmælis Kaupfélags Suður-
Þingeyinga); Svalbarðsströnd og efni um Svalbarðsströnd.

283 16G- / - 29,5 x 21 stílabók með 
gormi.

Svalbarðseyri eftir Guðmund Benediktsson frá Breiðabóli.283 17G- / 1984 1984- Ekki ársett en yngstu 
upplýsingar eru frá 1984.

Svalbarðeyri mikil síldarsöltunarstöð upp úr aldamótum (blaðaviðtal 
við Guðmund, Mbl. 1980); Svalbarðseyri (4 mis. handrit 1948-1984);
Um síldarsöltun á Svalbarðseyri; svör um ýmislegt í 
Svalbarðsstrandarhreppi (1974).

283 18G- / 1948 1984-

Svalbarðsströnd, höf. Guðm. Benediktsson (líklega tekið saman 1982,
yngri viðbætur); ræða um Svalbarðsströnd, flutt í Jakobshúsi 1984; 
áhugaverðir atburðir á Svalbarðsströnd (minnispunktar).

283 19G- / 1982 1984-

Mat á hlöðum og heytóttum í Svalbarðsstrandarhreppi (1923, ljósrit); 
skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð handa ekkjum og munaðarleysingjum í
Svalbarðsstrandarhreppi (óárs.); fylgiskjöl fjallskiladeildar 
Svalbarðsstrandarhrepp (1973); þrjár fundargerðir hreppsnefndar 
(1951-1954, m.a. fjallað um raforkumál); reikningar sveitarsjóðs 
Svalbarðsstrandarhrepps 1959-1969 (hrafl).

283 20G- / 1951 1973-
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Sparisjóður Svalbarðsstrandar, bréf, fundargerðir, ársreikningar, 
ábyrgðarmenn o.fl; blaðaúrklippur um Samvinnubankann; auglýsing 
um að Samvinnubankinn hafi yfirtekið starfsemi Sparisjóð 
Svalbarðseyrar og útibú verið opnað.

283 21G- / 1964 1981-

Almennar reglur um notendasíma Landssímans í sveitum (Póst og 
símamálastjóri, 1940); 3 bréf Jónasar Jónssonar til kaupenda og 
lesenda Tímans í Suður-Þingeyjarsýslu (1937); Um rafveitumál 
Laugaskóla (greinargerð Þórólfs Sigurðssonar þá formaður skólaráðs
Laugaskóla, 1937); þúfnabanarnir, stutt yfirlit yfir þriggja ára starf og
reynslu (óheilt, án höfundar og árs).

283 22G- / 1937 1940-

Búnaðarfélag Svalbarsstrandar 75 ára, grein eftir Guðmund (2 handrit
og grein í Frey 1964).

283 23G- / 1963 1964-

H.f. Frystihúsið Svalbarð (grein Guðmundar).283 24G- / 1972 1972-

Grein Halldóru Bjarnadóttur um Tóvinnuskólann á Svalbarði og birtist
í Heima er best 1969 (ljósrit) með viðbótarupplýsingum og 
athugasemdum Guðmundar.

283 25G- / -

Útdráttur Guðmundar Benediktssonar úr gjörðabók Málfundafélags 
Svalbarðsstrandar yfir árin 1898-1908 (lokið í apríl 1967).

283 26G- / 1967 1967- 21 x 16,5 cm stílabók.

Lestrarfélag Svalbarðsstrandar 100 ára 1891-1991, Kristín Sólveig 
Bjarnadóttir tók saman en formáli er ritaður af bókasafnsnefnd (1991);
listi yfir rit Lestrarfélags Svalbarðsstrandarhrepps (1990); Punktar frá
Guðmundi: Nokkur atriði um Lestrarfélag og Bókasafn Svalbarðs og
Um bókasafn á Svalbarðsströnd; Lög Lestrarfélags Svalbarðsstrandar 
(óárs.).

283 27G- / 1990 1991-

Bréf til Kvenfélags Svalbarðsstrandar frá Ástríði Eggertsdóttur (1946);
Kvenfélag Svalbarðsstrandar 80 ára (fjölrit með greinum og fróðleik 
frá félagskonum ?).

283 28G- / 1946 1981-

Leiðréttingar við Byggðir og bú, útg. 1963; um sjósókn eða veiðiskap í
Byggðir og bú; bréf Guðmundar til Búnaðarfélags Svalbarðsstrandar 
varðandi villur í Byggðir og bú (1980); Leiðréttingar við bókina ,,
Byggðir og bú Suður-Þingeyinga 1985" (prentaður einblöðungur).

283 29G- / 1963 1985-

Ýmislegt sem við kemur Svalbarðsstrandarbók (útk. 1964) s.s. 
leiðréttingar, blaðaúrklippur og greinargerð vegna sölu bókarinnar.

283 30G- / 1964 1964-

Um söng á Svalbarðsströnd (grein Guðmundar) þ.m.t. söngstarf og 
listi yfir orgelleikara í Svalbarðskirkju. (óárs.)

283 31G- / -

Svalbarðskirkja (samantekt, handrit, minnismiðar, blaðagreinar, 
ljósmyndir, listi yfir nöfn þeirra sem jarðaðir voru í kirkjugarðinum á
Svalbarð fyrir flutning gömlu kirkjunnar til Akureyrar o.fl.)

283 32G- / 1957 1984- Margt ekki ársett.

Byggingarreikingur Svalbarðskirkju 1952-1957 (afrit Guðmundar gert
1958).

283 33G- / 1958 1958- 30 x 29,5 cm, sér pakki.

Búnaðarfélag Svalbarðsstrandar 75 ára.  Erindi eftir Guðmund, flutt á
75 ára afmælisfagnaði sem félagið hélt í samkomuhúsi 
Svalbarðsstrandar 9/11 1963.

283 34G- / 1963 1963- 19,5 x 15 cm stílabók.

Kornrækt, erindi flutt 1938; yfirlit (tafla) yfir kornrækt (á Breiðabóli?)
1936-1942.

283 35G- / 1938 1942- 20,5 x 16,5 cm stílabók.
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Gögn varðandi búnað, búfé og afurðir af Svalbarðsströnd sem og 
landið í heild.

283 36G- / - Upplýsingarnar miðast í 
meginatriðum við miðja 20. 
öld.

Um búnað á Svalbarðsströnd o.fl. Tekið saman af Guðmundi 
Benediktssyni frá Breiðabóli.  Eftir opinberum skýrslum og öðrum 
heimildum.

283 37G- / 1969 1990- 22,5 x 18 cm ib. laus.

Minnismiðar og ýmsar upplýsingar varðandi búskap á 
Svalbarðsströnd.

283 38G- / - Gögn sem voru inn í G
-283/37

Búnaðarsaga Svalbarðsstrandar, eign Guðm. Benediktssonar 
Breiðabóli. (óárs.)

283 39G- / - 21 x 15 cm ib.
Líklega skrifaði Guðmundur
meginefnið um 1960 en síðan
hefur hann bætt við ýmsum 
tölulegum upplýsingum, það
yngsta frá 1982.

Skýrslur um kúabú Bendikts Jónssonar bónda á Breiðabóli (á auð blöð
er skrifað um heyfeng og veðráttu á tímabilinu (óheilt).

283 40G- / 1922 1933- 18 x 12 cm ib.

Mjólkurbókin á Breiðabóli (innlög nýmjólk í Mjólkursamlag KEA 
1928-1962).

283 41G- / - 20 x 17 cm stílabók.

Ærbók, haldin af Guðm. Benediktssyni.283 42G- / 1931 1943- 21 x 16,5 cm ib.

Ýmis skrif varðandi búskap á Svalbarðsstönd og á Breiðabóli: Feður I
verðlaunakúa á Svalbarðsströnd 1969; Skýrsla um flokkun og reynslu
dilka á Svalbarðsströnd haustið 1960; túnstærð og garða á 
Svalbarðsströnd 1955; Um kartöflur; Þyngd áburðar og næringarefni;
athugun á fóðurgildi grasa; Afburðaær (Fótflekka, Freyr 1970); Vélar
og verkfæri á Breiðabóli 1960; fjósaskoðun á Breiðabóli 1958; 
kúaskýrsla fyrir Breiðaból 1930-1965 (óheilt yfirlit); hvenær byrjað 
var að slá á Breiðabóli 1935-1958 (yfirlit) og Þorsteinsstöðum 1931
-1957; innlegg hjá Mjólkursamlagi KEA 1952-58 (óheilt).

283 43G- / 1955 1969-

Yfirlit (annáll) um búnað o.fl. á Breiðabóli 1934 (hreinskrifað).283 44G- / - 20,5 x 16,5 cm stílabók

Dagbók Guðmundar frá því í maí og fram í september 1930; dagbækur
yfir vinnu Fordson-dráttarvélar Búnaðarfélags Svalbarðsstrandar árin
1933-36 (óheilt).

283 45G- / 1930 1930-

Ýmsar bókhaldsfærslur 1936-40 (óheilt riss); kaupendur Æskunnar 
1946; lambablóðsóttar bóluefnispöntun 1942 o.fl.

283 46G- / 1936 1946- 20,5 x 16,5 cm stílabók

Ættfæðiefni s.s. æviskrár og framættir ýmsra (einkum efni tengt 
systkinum Guðmundar og fólki á Svalbarðsströnd).

283 47G- / - Meðfylgjandi nafnalisti.

Íbúaskrá Svalbarðsstrandarhrepps 1. des. 1963 (uppskrifað af 
Guðmundi og með fáeinum viðbótarupplýsingum).

283 48G- / - 19,5 x 15,5 cm stílabók

Íbúar í Svalbarðsstrandarhreppi (skrifað af Guðmundi eftir 1984); 
árangur félagsmanna UMF Æskan á mótum UMSE 1986.

283 49G- / 1986 1986- 25 x 19 cm stílabók

Heimildir og efni um Kaupfélag Svalbarðseyrar s.s. greinar eftir 
Guðmund og aðra, upplýsingar um innlagða dilka, frystihúsið og 
gærur, einnig ljósrit af tímaritinu Þórir snepill.

283 50G- / 1900 1997-

4



EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Úr fórum Guðmundar Benediktssonar frá Breiðabóli

Arfgengis og kynbótafræði eftir Guðmund Jónsson, skrifuð af Guðm.
Benediktssyni.

283 51G- / 1928 1929- 21 x 17,5 cm ib.
Líklega námsbók frá 
Hvanneyri veturinn 1928-29
þótt hún sé ekki merkt sem 
slík.

Jarðyrkjufræði kennd af Guðmundi Jónssyni á Hvanneyri, veturinn 
1928-9. Skrifað hefur Guðmundur Benediktsson frá Breiðabóli.

283 52G- / 1928 1929- 23 x 18,5 cm ib.

Lýsing hestsins; Búreikningar.283 53G- / 1928 1929- 23 x 19 cm ib. laus.  Blöð 
hafa verið tekin úr bókinni og
titilsíður vantar á hvor 
tveggja.  Er líklega námsefni
frá Hvanneyri.

Málbók Guðmundar Benediktssonar (Svíraflatir og Hvanneyri).283 54G- / 1928 1929- 22,5 x 17,5 cm stílabók.

Námsefni í eðlisfræði.283 55G- / 1928 1929- Óheilar leifar af tveimur 
stílabókum, líklega námsefni
frá Hvanneyri.

Sagnir af Svalbarðsströnd, afrit af handriti Benedikts Árnasonar á 
Gautsstöðum er hann saman tók og uppskrifaði árið 1873.

283 56G- / - 25 x 16 cm ib.

Sóknarvísur 1884 (Svalbarðssókn) eftir Benedikt Árnason; 
Sóknarvísur 1884 eftir Baldvin Bergvinsson; Viðbætur eftir BB; 
Drengjavísur eftir Jónatan Jónsson Þórisstöðum o.fl. vísur um og eftir
fólk á Svalbarðsströnd.

283 57G- / 1957 1962- 16 x 10 cm stílabók.

Drög að æviskrá Benedikts Árnasonar (f. 1802).283 58G- / -

Viljinn, sveitarblað útg. af Helga Jónssyni Laxdal í Tungu (1892 og 
2:2 ljósrit); skýrsla Guðmundar um búendur á Svalbarðsströnd, sem 
nefndir eru í ásetningsskýrslu í sveitarblaðinu Viljinn 2:2.

283 59G- / -

Bændaför Eyfirðinga 29. júní - 6. júlí um Vestfirði og Snæfellsnes 
(dagskrá, dagbók, minnispunktar vísur o.fl.).

283 60G- / 1970 1970- 17 x 10,5 cm minnisbók.

Nöfn á kjörseðli við hreppsnefndarkosningar í 
Svalbarðsstrandarhreppi 1942; bréf vegna kæru þar sem 
hreppsnefndarkosningar í Svalbarðsstrandarhreppi 1954 eru kærðar; 
skrá yfir útsvör í Svalbarðsstrandarhreppi 1958; gangnaseðill 1972

283 61G- / 1942 1972-

Nafnaskrá nemenda bændaskólans á Hvanneyri veturinn 1927-8 og 
veturinn 1928-29 (minnisbók); ljósrit af mynd og nafnalisti yfir konur
á Hvanneyri 1929; nemendamót á Hvanneyri í ágúst 1995 (skrifað 
eftir gestabók á Hanneyri); ljósmynd af gamalli dráttarvél á 
Hvanneyri; Bændaskólinn á Hvanneyri 1970 (kynning á námi og 
nokkrum tilraunaniðurstöðum frá Hvanneyri); blaðaúrklippur tengdar
Hvanneyri og bændaskólanum.

283 62G- / 1927 1995-

Um þingeysku mæðiveikina (Þórarinn Haraldsson, 1942); drög að 
skýrslu um búnaðarástand í Svalbarðsstrandarhreppi 1970-1971; 
framkvæmdir Búnaðarfélagsins í Svalbarðsstrandarhreppi 1933; 
frásögn af draumi (líklega Guðmundar).

283 63G- / 1942 1971-

Bréf (innkomin og send).283 64G- / 1928 1980- Sjá nánar í bréfaskrá

Jóla- og tækifæriskort (9 kort).283 65G- / 1970 1998-
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Kvittanir frá Guðmundi (m.a. vegna skipta á búi Jóhannesar 
Benediktssonar)

283 66G- / 1948 1978- Fáein eintök.

Minnismiðar og blöð með ýmsu efni.283 67G- / -

Ljósrit af ýmsum myndum, bæði ljósmyndum og prentuðum úr 
bókum, s.s. af fólki, bæum, húsdýrum og jarðvinnslu.

283 68G- / -

Félagsskírteini Guðmundar í Verkalýðsfélagi Svalbarðsstrandar 
(óárs.); Lög starfsmannafélags Kaupfélags Svalbarðseyrar (1977); 
geymslukvittanir fyrir sparisjóðsbókum hjá Samvinnubankanum 
Svalbarðseyri (1982); dómaraspjöld í starfsíþróttakeppnum UMFÍ 
(1965, kýr, hestar og sauðfé); efnisyfirlit yfir ritgerðir eftir Guðmund
Benediktsson sem birst hafa á prenti; vasabók með almanaki 1940 
(merkt KEA); miðar frá úrsmiðum á Akureyri o.fl.

283 69G- / 1940 1982-

Viðskiptabók Vilhjálms Jónssonar Þorsteinssonar Þorsteinsstöðum.283 70G- / 1927 1933- 17 x 10,5 c stílabók.

Markavísur um Svalbarðsströnd, skrifað upp eftir handriti Guðna 
Jónssonar á Hvarfi frá 1876 (höf. óþekktur); Markaskrá eftir 
markavísum um Svalbarðsströnd, nálægt miðri 19.öld; Bændavísur 
eftir Guðmund á Hallandi 1849.

283 71G- / -

Kveðskapur á lausum blöðum (flest án höfundar, skrá fylgir); Ágústa
Gunnlaugsdóttir 100 ára (blað með sönglögum); Sjómannasöngur, 
þýðingu úr norsku eftir Vald. V. Snævarr (ljósrit); nöfn þeirra bænda,
sem teldir eru á Svalbarðsströnd í Bændavísum eftir Guðmund á 
Hallandi 1949; um Bjarna Gíslason f. 6.júlí 1838 (stutt greinargerð).

283 72G- / -

Ljóð eftir ýmsa.283 73G- / - Skrá fylgir.

Ljóð eftir ýmsa.283 74G- / - 21 x 15 cm skrifblokk

Ýmis ljóð (höfunda ekki getið).283 75G- / - 22,5 x 17,5 cm ib.

Ljóðakver merkt Guðrúnu J. Þorsteinsdóttur Seyðisfirði.  Meðal 
höfunda: Jórunn Emilsdóttir, Davíð Stefánsson, Arnór Sigurjónsson, 
Snæbjörn Einarsson, Jón frá Ljárskógum, Skafti Sigþórsson.

283 76G- / - 16,5 x 11 cm glósubók. 
Einhver laus blöð.

Ljóðakver (ómerkt).283 77G- / - 15 x 11 cm glósubók. 
Einhver laus blöð.

Ljóð og stökur eftir ýmsa (sumt eftir Guðmund sjálfan s.s. ýmsar 
tækifærisvísur).

283 78G- / -

Mótsmerki 17. landsmóts UMFÍ (Akureyri 1981); bæklingar um 
starfsíþróttir á vegum UMFÍ (traktorsakstur, hestadómar, 
sauðfjárdómar, nautgripadómar, lagt á borð og þríþraut kvenna); 
tillaga til ályktunar (?) frá 50. þingi UMSE (1971) varðandi 
handritamálið; óútfyllt skýrsla fyrir starfsíþróttir UMFÍ í garðrækt 
(keppni fyrir drengi og stúlkur á aldrinum 10-25 ára); hugmynd að 
starfskeppni um fóðrun og hirðingu  sauðfjár; Benedikt Jakobsson: 
Við mælum kraft, mýkt og fjaðurmagn (bæklingur frá ÍSÍ, 1965); frétt
um afmæli UMSE og heiðurveitingar sambandsins (1997); blaðafrétt
þar sem GB hefur nafngreint stúlkur sem sýndu fimleika á héraðsmóti
UMSE og landsmóti UMFÍ á Laugum 1946; fylgiskjal með reikingum
UMSE 1951; greinargerð um hreinar tekjur af héraðsmótum UMSE 
1938-1952; rekstursreikningur fyrir ,,Eina með öllu" 1978.

283 79G- / 1951 1997-

Ljóð og vísur eftir ýmsa, margt án höfunda, einnig fjölrit með 
sönglögum.

283 80G- / - Listi meðfylgjandi.
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Úr fórum Guðmundar Benediktssonar frá Breiðabóli

Efni tengt Ungmennafélaginu Æskan: Knattspyrnuvöllur á 
Svalbarðsströnd (án árs), ársskýrsla til UMSE 1943 og 1945, yfirlit 
yfir fjárhagsafkomu UMF Æskan 1903-1930; skýrslur um kennslu í 
fimleikum, o.fl. íþróttum 1944 og 1952, Auglýsingablað Magna 
(Íþróttafélagsins Magna á Grenivík, án árs), lög UMSE 1953.

283 81G- / 1943 1953-

Sund og sundkennsla á Svalbarðsströnd (ritgerð Guðmundar, 
teikningar af Sundlaug Svalbarðsstrandar o.fl. tengt sundiðkun á 
Svalbarðsströnd).

283 82G- / 1957 1962-

Viðskipta og vinnutímabók frá Jónatan Benediktssyni frá Breiðabóli.283 83G- / 1927 1963- 21 x 18 cm ib.

Greinar og ljóð eftir Jónatan Benediktsson frá Breiðabóli.283 84G- / 1945 1976-

Almanak skólabarna 1938, frá Sigurrós Sigtryggsdóttur (dóttir 
Sigurbjargar Benediktsdóttur); Einkunnir Önnu Benediktsdóttur á 
fullnaðarprófi 1922; stílabók með réttritunaræfingum frá Önnu 
Benediktsdóttur (1922); leifar af kveri frá Axel Benediktssyni (1928
-1935); frásögn af Kisu skrifuð af Axel Benediktssyni, þá 9 ára 
(1923); tvær blýantsteikningar gerðar af Axel Benediktssyni (líklega 
frá þeim tíma er hann var í Gagnfræðaskóla Akureyrar (MA).

283 85G- / 1922 1938-

Frá Benedikt Jónssyni og Sesselju Jónatansdóttur: viðskiptabók (1889
-1898, einnig ljósrit af bókinni); partur úr byggðasögu Fnjóskadals 
fyrir og eftir móðuna (örk úr gamalli stílabók, illa farið); nafnskírteini
Sesselju Jónatansdóttur (1947); sparisjóðsbók frá Landsbankanum 
Akureyri (1906-1912); lög Kaupfélags Svalbarðseyrar (1915); tvö 
rímnakver með kveðskap m.a. rímur af Frans og Pétri og Bændavísur 
eftir Bjarna Gíslason.

283 86G- / 1889 1947-

Ýmsar ljósmyndir.283 87G- / - Sjá nánar í myndaskrá.

Dagbókarbrot 1926, 1932-33; punktar úr dagbókum 1937-38 (gerðir 
síðar).

283 88G- / 1926 1933-

Dagbók með almanaki.283 89G- / 1934 1934- Kápulaus.

Dagbók með almanaki.283 90G- / 1966 1966- 21,5  x 14 cm með gormi.

Dagbók með almanaki.283 91G- / 1967 1967- 21,5  x 14 cm með gormi.

Minnisbók, m.a. dagbókarpunktar (án árs og upplýsingar frá ýmum 
tímum).

283 92G- / -

Bréf og jólakort. (þ.m.t. bréf til Guðmundar varðandi hlutafélagið 
Arður (F-151)

283 93G- / 1947 1991- Sjá nánar í bréfaskrá

Vanhöld á búfé í Svalbarðsstrandarhreppi 1940-41; skýrsla um árlegan
afla fóðurs og fjölda fénaðar, vanhöld og fóðurfyrningar í 
Svalbarðsstrandarhreppi 1915-1947 (yfirlit); skýrsla um skoðun 
fénaðar og fyrninga í Svalbarðsstrandarhreppi 1948.

283 94G- / 1940 1947-

Fjárskipti á Svalbarðsströnd um miðja 20.öld (hreinskrifuð fjárbók, 
minnismiðar o.fl.)

283 95G- / -

Fjárbækur (2, önnur líklega hreinrit)283 96G- / 1946 1961-
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Úr fórum Guðmundar Benediktssonar frá Breiðabóli

Verðskrár frá SÍS yfir ýmsar landbúnaðarvörur og verkfæri (1933, 
óheilt); pöntunarlisti fyrir varahluti í Fordson traktora (reservedels 
katalog) frá Ford Motor Company í Kaupmannahöfn (1934); Famall 
disel/vökvalyfta með þrítengibeisli (kynningarefni frá véladeild SÍS, 
án árs); kynningarefni frá Globus hf varðandi David Brown dráttarvél
og fleiri landbúnaðarverkfæri; bréf, fylgiskjöl, skýrslur um vinnu 
dráttarféla félagsins, fundagögn o.fl. frá Búnaðarfélagi 
Svalbarðsstrandarhrepps (1937-1963).

283 97G- / 1933 1963-

Fjársöfnun á vegum Kvenfélagsdeildar Fnjóskdæla fyrir dönsk og 
norsk börn (1944); fundargerð á vegum Strandardeildar KEA varðandi
búsjártryggingar (1941).

283 98G- / 1941 1944-

Um fóðurbirgðafélög; greinargerð Guðmundar um gildi 
fóðurbirgðafélaga; sérprent úr Búnaðarriti varðandi eftirlits- og 
fóðurbirgðafélög; Samþykkt fyrir fóðurbirgðafélag í 
Svalbarðsstrandarhreppi (uppkast?).

283 99G- / -

Um fóðurmergkál; punktar um sauðasölu til Bretlands; nöfn úr 
göðasögunni; spurningar (líklega notaðar í spurningakeppni á 
skemmtun í hreppnum); uppdráttur af heyhníf; teikning af óþekktu 
íbúðarhúsi (á pappaspjaldi); ætt Sómu í Sigluvík f. í mars 1935 (kýr?);
fundur á vegum sýslumannsins á Húsavík með forðagæslumönnum 
sýslunnar varðandi ásetning búfjár (1939); fundargerð almenns 
hreppsfundar 1.maí 1951; nokkur blöð um það hvað Guðmund vantar
af tilteknum tímaritum.

283 100G- / 1939 1951-
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