Héraðsskjalasafnið á Akureyri
Úr fórum Harðar Þórleifssonar
Kassanr.
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Tímabil

Efni

/1

-

Ríma í 22 erindum, hefst á orðunum: Lét nú Jarpur lúinn.

Lítið kápulaust kver, framan
á stendur ,,eftir afa".
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Tóu kvæði? - 72 erindi (vantar fyrstu 6); Sturla kvæði (óheilt).

Lítið kápulaust kver
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Eitt æfintýri (ríma): Fundust eitt sin forðum tíð, fjórir menn á vegi
(upphaf).

Lítið kver.
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Andvarpið: um sjö orð Krists á krossinum, einn sálmur um hverja
setningu. Enginn höfundur tilgreindur (Yngra en Passíusálmar
Hallgríms).

Kver, laust. Snyrtileg
rithönd.
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Kver með rímum/ljóðum: Barnaljóð sr. Vigfúsar Jónssonar á Stöð
18 x 11 cm.
(106 erindi); Barnaljóð sr. Ólafs Jónssonar á Söndum Dýrafirði (52
erindi); Íslands sæla (inngangur - 27 erindi - niðurlag); Heim sótt (21
erindi); Undir bláum sólarsali (12 erindi); Gamanbögur (ortar 1759);
Hesta sæla eður samtal tveggja góðhesta (27 erindi).
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Kver með rímum/ljóðum: Jannesarríma kveðin af Guðmundi
17 x 11 cm.
Bergþórssyni (84 erindi); Dans Lilja eftir Matthías (?); ljóðabréf sr.
Þórarins Jónssonar (1756-1816) (54 erindi); Fáeinar erfðavísur (um sr.
Þorlák Þórarinsson).
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Kver með rímum/kvæðum: Ljóðabréf til cancellíráðs og sýslum.
Nokkarar arkir bundnar
Vigfúsar Thorarinssonar (84 erindi); Ljóðmæli eftir (erfiljóð um) sra saman í kver, mism.
Þórhalla Magnússon á Breiðabólsstað (34 erindi); Erfiljóð um Gróu rithendur.
Erlendsdóttur (?) (4 erindi); Jólavísa - Mæti jóla metum vér...; Erfiljóð
eftir prófast sra Gísla Þórarinssona í Odda (13 erindi); Skriftamál til
sra Jóns Vestmanna (8 erindi); Tóu kvæði (30 erindi);
Grasagrautarminning (12 erindi); Skíða ríma (168 erindi); Nýjunga
sálmur (72 erindi); Hests vísa; Nokkrir ókenndir bragarhættir;
Ómagadómur kærleikans (brot); Krummakvæði -Krumminn á
skjánum, kallar hann inn (18 erindi); Blakks ríma (27 erindi); Eitt
ævintýri (54 erindi); Lýsing yngismanns; Lýsing yngismeyjar; Þau
samhentu hjón; nokkrar vísur Gunnlaugs Arasonar; innanum og með
ýmsar vísur og styttri kvæði - fæstir höfundar tilgreindir þó t.d.
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Tvö erfiljóð um Bjarna Guðmundsson (?)
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