Héraðsskjalasafnið á Akureyri
Kassanr.

G- 144

Tímabil

/1

-

Úr fórum Þorsteins Hörgdal
Efni

Hitt og þetta, handskrifuð bók með ýmsu í eigu Reynis Þ. Hörgdal. 16 x 10,5 cm ib.
M.a. eru glósur yfir Ny Engelsk læsebog (ritaðar af Reyni veturinn
1933-34 í 3. bekk M. A.); einnig skrá yfir ýmsa menn, tekjur þeirra,
heimilisaðstæður og þörf fyrir hjálp; númeruð skrá undir
fyrirsögninni kirkjugaður í Lögmannhl.s.

G- 144 / 2

1924 - 1932

Vinnutímar. Skrá yfir vinnutíma við ólík verk frá jan. 1924 til okt.
1932

35,5 x 12 cm ib.

G- 144 / 3

1933 - 1941

Vinnutímar. Skrá yfir vinnutíma við ólík verk frá jan. 1933 til jan.
1941 (óheilt).

36 x 13,5 cm ib.

G- 144 / 4

-

Smýgilssonurinn. Saga þýdd úr dönsku af Halldóri Guðmundssyni 23 x 19 cm "kápulaus bók".
Hlöðum.

G- 144 / 5

-

Bók með bókarhlutunum: Kort Unviisning til opdyrkning af raae
jordlodder; unviisning for land-ulmuen til at brygge öl og steder
hvor landmanden kan afsette sin uld af forbedret race og maaden
hvorledes han bör sortere og vaske den.

16,5 x 10,5 cm ib.

G- 144 / 6

1852 - 1852

Norsk folke-kalender for 1852.

18,5 x 12,5 "kápulaus bók".

G- 144 / 7

1894 - 1904

Bréf til Þorsteins frá vinum og skólabræðrum. Eitt uppkast/bréf frá
honum sjálfum (1894); partur af bréfum og ótímasett.

G- 144
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1885 - 1904

Bréf til Þorsteins frá föður hans (Grími Stefánssyni).
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-
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/ 10

1908 - 1908

Kaupsamningur vegna jarðarinnar Efstasamtún í Glæsibæjarhreppi.

G- 144

/ 11

1931 - 1942

Byggingarbréf fyrir jörðina Hrappsstaði í Glæsibæjarhreppi frá
1931 og 1935 (óundirritað); bréf þar sem ábúð á Hrappsstöðum er
rædd; umboð til Þorsteins Hörgdal til þess að hafa byggingarráð á
Hrappsstöðum.

G- 144

/ 12

-

Fermingarvottorð fyrir Margréti Guðmundsdóttur (1855); slitrur úr
dagbók (laus blöð, ótímas.); Haustraddir eftir Henry von Dyke í
þýðingu Gísla Jónssonar; nokkur afrek Háens; Jeg ved hvilken
Vej (undirritað Þorst. M. Grímsson); rímur (óheilar, án nafns og
tíma); Hávamál (handskrifuð fáein valin erindi); Gammelkendte
Strofer.
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1929 - 1929

Bréf til köbmand Chr. Havsteen Köbenhavn frá Thorst. Hörgdal
(afrit).

G- 144

/ 14

-

Ljósmynd af Snæfelli á Pollinum; póstkort af vélbát (nafn ekki
greinanlegt en einkennisstafir eru EA19); framhlið jólakorts með
ljósmynd af manni og dreng á báti á Mývatni.
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/ 15

1958 - 1958

Eignareikningur Ýtufélags Gleráþorps og Hlíðar.

G- 144

/ 16

1956 - 1956

Vélavinna í Glerárþorpi 1956. (Sjóðbók, mjög líklega fyrir
Ýtufélag Glerárþorps og Hlíðar).

17 x 11,5 cm ib.

G- 144
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1957 - 1958

Sjóðbók (mjög líklega fyrir Ýtufélag Glerárþorps og Hlíðar).

17 x 11,5 cm ib.

G- 144

/ 18

1916 - 1917

Gjörðabók Málfundafélags Glerárhverfis.

18,5 x 13 cm kápulaus
stílabók.

G- 144

/ 19

-
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/ 20

1918 - 1952

Umburðarbréf (ótímas) þar sem nýstofnað félag um stofnun
félagsheimilis í Glerárþorpi er kynnt; hluti af bréfi/uppkasti að
bréfi þar sem heiti á vegum í Glerárþorpi eru rædd; afrit af bréfi
nefndar um kaup á Syðra-Krossaneslandi handa þorpinu til
hreppsnefndar Glæsibæjarhrepps (1946).

Ræður eða hluti úr ræðum haldnar hjá Málfundafélagi
Glerárhverfis.
Viðskiptabók Málfundafélags Glerárþorps við Aurasjóð
Glerárþorps.

16 x 10 cm.
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1915 - 1945

Fundargerðir og reikningar Neðri-Glerárbrúar.

17,5 x 11,5 cm ib.

G- 144 / 22

1930 - 1939

Reikningur á Neðri-Glerárbrú fyrir timbur (1930); bréf frá
brúarnefnd til sýslunefnar með ósk um fjárstuðning vegna
skemmda á brúnni (1937 - afrit); bréf frá brúarnefnd til
bæjarstjórnar með ósk um fjárstuðning vegna skemmda á brúnni
(1939 - afrit).

G- 144

/ 23

1933 - 1937

Höfuðbók.

23 x 18,5 cm ib.
Bókin er viðskiptamannabók
(aðallega konur) og sýnir
úttektir (skv. nótum) og
vinnu (skv. nótum - e.t.v.
fiskverkun).

G- 144 / 24

1938 - 1949

Viðskiptamannabók.

21,5 x 17,5 cm ib.
Nokkuð mikið hefur verið
rifið innan úr bókinni.
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