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Leiðarvísir fyrir brjefhirðingarmenn 1892.
Bæjarskrá Reykjavíkur 1902.
Öll brjef til bréfhirðingarinnar frá upphafi 1892-1909. Innlagt þar einnig skipunarbréf
Magnúsar Andréssonar til brjefhirðingarmanns dags. 16 apríl 1892. Ennfr. 1910.
Póstlög útgefin 1901 og 1902.
Póststöðvar árið 1900.
Allar kvittanir 1907-1909 innlagt og 2 kvittanir frá 1904. Ennfr. 1910.
Landakort af Hvítársíðu og Hálsasveit 1911. (Rifið í tvennt)
Póstkort Íslands 1913.
Samningur um póstsambandið milli Íslands og Danmerkur 1919.
Viðbótarsamningur við samning um póstsambandið milli Íslands og Danmerkur 28. október/
nóvember 1919.
Samningur milli póststjórnarinnar á Íslandi og póststjórnarinnar í Noregi 1922.
Samningur um áskrift á blöðum og tímaritum milli Íslands og Noregs 1923.
Samningur um póstávísanaviðskipti milli Íslands og Canada 1928.
Samningur milli póststjórnar Íslands og póststjórnar Bandaríkja Norður-Ameríku 1928.
Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og Island 1927.
Samningur um póstsambandið milli Íslands og Danmerkur 1928.
Samningur um póstviðskiptin milli Íslands og Svíþjóðar. 1928.
Samningur um póstbögglaviðskipti milli Íslands og Stóra-Bretlands 1933.
Samningur um póstviðskipti milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar. Án
ártals.
Reglugjörð um breyting á reglugjörð 17. maí 1902 um notkun pósta 1907.
Reglugjörð um viðauka við og breyting á reglugjörð 21. maí 1908 um meðferð á
póstsendingum til eða frá stjórnarvöldum og sveitar- eða bæjarstjórnum 1911.
Reglugerð um breyting á reglugjörð 7. mars 1908 um notkun pósta 1911.
Reglugjörð um viðauka við reglugjörð 21. maí 1908 um meðferð á póstsendingum til eða frá
stjórnarvöldum og sveitar- eða bæjarstjórnar 1914.
Reglugjörð um skipun póstmála 1920.
Lög um breyting á póstlögum 7. maí 1921.
Starfsreglugjörð við samninginn um áskrift á blöðum og tímaritum milli Íslands og Noregs
1923.
Reglugjörð um notkun pósta 1925. Starfsreglugjörð við samninginn um áskrift á blöðum og
tímaritum milli Íslands og Noregs 1923.
Reglugjörð um breyting á reglugjörð um notkun pósta 25. mars 1925.
Fólksflutningar með bifreiðum. Reglugerð og auglýsing. Kosningarreglur. 1935.
Reglugerð um tollmeðferð aðfluttra póstsendinga. 1938. Reglugerð um tollmeðferð aðfluttra
póstsendinga. 1938.
Skýrsla um póstrekstur á Íslandi 1906-1926. Gefin út af póststjórninni.
Skýrsla um póstrekstur á Íslandi 1927-1931. Gefin út af póststjórninni.

Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar


























Skýrsla um póstrekstur á Íslandi 1927-1929. Gefin út af póststjórninni.
Auglýsing um póstferðir 1922.
Breytingar og viðbætur við áætlun landpóstanna nr. 1 og 2 1932.
Áætlun um póstbílaferðir milli Reykjavíkur og Akureyrar frá 1. júní til 30. september 1933.
Íslensk leiðabók gefin út af Póst- og símamálastjórninni nr. 1 1935.
Íslensk leiðabók gefin út af Póst- og símamálastjórninni nr. 2 1935.
Skipa- og bifreiðaleiðir jan. – maí 1936
Póst og síma handbók 1913-1914.
Handbók símanotenda 1933-1934.
Bæjarskrá Reykjavíkur 1909.
Verðskrár um útlend blöð og tímarit sem menn geta pantað á pósthúsum 1926-1936.
Skrá yfir aðflutningsgjöld 1933.
Orðsending frá Póstþjónustunni um ókomnar talningaskýrslur 1914.
Bréf frá Jóni Björnssyni Póstafgreiðslunni í Borgarnesi 1916.
Bréf til Guðrúnar Magnúsdóttur frá Kristínu í Fljótstungu (ártal vantar).
Umslag fyrir fylgibréf.
Sýnishorn af póststimplum Gilsbakki og 150 (númer bréfhirðingarinnar).
Bréf frá Ríkisútvarpi Íslands um innheimtu afnotagjalda 1931.
Reglugerð um innheimtu afnotagjalds fyrir útvarp 1931.
Reglugerð um innheimtu afnotagjalds fyrir útvarp 1932.
Bréf frá Ríkisútvarpinu um send plögg viðkomandi innheimtu afnotagjalds af útvarpi 1932.
Bréf frá Ríkisútvarpinu um innheimtu þóknun til póstafgreiðslumanna 1932.
Innheimtuskrá og 7 kvittanir fyrir afnotagjald 1932.
Kvittun frá Ríkisútvarpi Íslands fyrir greitt afnotagjald Bergþórs Jónssonar Fljótstungu 1933.
Bréf frá Jónasi Þorbergssyni formanni kjörstjórnar vegna kosninga í útvarpsráð 1935.
Meðfylgjandi er Reglugerð um kosningu ásamt viðauka og leiðbeiningar um kosningu.
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Íslenskt bæjartal er einkum má nota sem póstsendingabók með litlum uppdrætti Íslands
1885.
Bæjartal á Íslandi 1915.
Bæjarskrá Reykjavíkur 1917.
Leiðarvísir fyrir brjefhirðingarmenn 1908. Póstlög og póstreglugjörðir.
Leiðarvísir fyrir póstafgreiðendur 1925. Póstlög og póstreglugjörðir.
Póstsamningar við erlend ríki 1921.
Póstsamningar við erlend ríki 1925.
Póstsamningar við erlend ríki 1930.
Pósttaxtar 1924.
Pósttaxtar 1926.
Pósttaxtar 1930.
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Póststöðvar árið 1907 og reglur um, hvernig póststaðirnir eiga að skiptast á
póstsendingaskrám.
Burðargjald og aðrar póstgreiðslur m.m. gildir frá 1908.
Skrá yfir póststaði á Íslandi 1912.
Skrá sem sýnir til hvaða landa nú, sem stendur, má senda verðbréf, póstávísanir, böggla,
póstkröfur og póstinnheimtusendingar 1914.
Leiðréttingar á burðargjaldstöxtum 1921.
Burðargjald og aðrar póstgreiðslur 1921.
Reglugjörð um breyting á Reglugjörð 7. mars 1908 um totkun pósts og reglugjörðum um
breyting á nefndri reglugjörð 1923.
Viðbætir við leiðarvísir fyrir póstafgreiðslumenn og bréfhirðingarmenn 1923.
Burðargjald 1924.
Leiðréttingar og breytingar á Leiðarvísi fyrir póstafgreiðendur 1925.
Burðargjöld og aðrar póstgreiðslu 1925.
Talning póstsendinga 1932.
Póststofur og póstafgreiðslur og bréfhirðingar í umdæmi þeirra. Pósthús á Íslandi 1935.
Póstblaðið. Gefið út af póststjórninni 1910-1914 (heilt), 1915-1932 (Óheilt – vantar inn í
tölublöð).
Póst- og símatíðindi. Gefin út af Póst- og símamálastjórninni 1935-1941. (Óheilt – vantar inn í
tölublöð).

