Þorsteinn Jónsson Kaðalsstöðum
Afh. ár

Nr.

Örk
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Frá ár

Til ár

Efnislýsing

1954 - 1964 -Bréf dags. 28. júní 1964. Bréfritari: Þorsteinn Þorsteinsson. Efni
bréfs: örnefnamerkingar í Norðurárdal og Stafholtstungum.
-Þakkarkort frá Valgerði Halldórsdóttur fyrir samúð og hjálp eftir
fráfall manns hennar, Runólfs Sveinssonar Hvanneyri 1954. (Á
kortinu er mynd af þremur drengjum, Sveini f. 1946, Halldóri f.
1948 og Þórhalli f. 1944).
-Ljósmynd af Runólfi Sveinssyni skólastjóra á Hvanneyri.
-Þakkarkort frá Þórdísi Halldórsdóttur fyrir sýnda vináttu á 90 ára
afmælinu.
-Kort frá Ingvari í Kaupmannahöfn 22. október 1964.
-Boðskort í samsæti til heiðurs skólastjórahjónunum á
Varmalandi 2. mars 1972.
-Boðskort í brúðkaup 31. mars (ártal vantar)
-Boðskort frá Hannibal Valdimarssyni félagsmálaráðherra 15.
október (ártal vantar)
-Fæðingar- og skírnarvottorð útg. 1947.
-12 passamyndir af Þorsteini.
-Viðskiftabók við Landsbankann útg. 1923.
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1923 - ?

2003 A / 1 3

?
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1951 - 1980 -Hestadómar um Skjónu frá Kaðalsstöðum árið 1968.

-?

Ýmis vottorð og skírteini:
-nafnskírteini, bólusetningarvottorð,ökuskírteini,
blóðflokkaskírteini, gleraugnavottorð, lyfjaskírteini,
sjúkrasamlagsskírteini, komukort á göngudeild sykursjúkra á
Landspítalanum, byssuleyfi, viðskiptakort og félagsmannakort í
Kaupfélagi Borgfirðinga, búnaðarfélagsskírteini.

-Ljósmynd af Skjónu (afturendanum á henni) með folald.
-Reikningur vegna nýrrar Toyotu Carinabifreið árgerð 1980 kr.
7.532.007.-Kvittun vegna kaupa á nýrri Toyotu Carina bifreið árgerð 1980.
-Lög um úthlutun jeppabifreiða og heimilisdráttarvéla dags. 8.
mars 1951.
-Blöð frá Ræktunarfélagi Stafholtstungnahrepps vegna
skurðgraftar á jörðunum, Kaðalsstöðum og Efra Nesi 1964.

Afh. ár

Nr.

Örk
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Frá ár

Til ár

Efnislýsing

1976 - 1984 -Símskeyti frá Tungnamönnum á þorrablóti í Hreðavatnsskála til
Þorsteins sem dvelur á Landsspítalanum 1. febrúar (ártal vantar).
-Bréfspjald frá hljómsveitinni Bergmenn dags. 9. febrúar 1980.
-Tilkynning um slys til Tryggingarstofnunar ríkisins dags. 4.
nóvember 1976.
-Úrklippa úr Læknablaðinu 1979.
-Garnaveiki í nautgripum, sauðfé og geitum.
-Bréf frá Nútímanum hf. sem fer fram á aukið framlag. 6.
nóvember 1984.
-Skuldabréf fyrir 5000 kr. framlagi til Nútímans hf.
1991 - 1992 -Vísnahefti í tilefni 70 ára afmælis 21. ágúst 1991
-4 ljósmyndir úr flugferð til Vestmannaeyja.
-Ljósmynd af sundlauginni á Varmalandi.
-Sálmaskrá: Þorsteinn Jónsson, jarðaför frá Stafholtskirkju 30.
maí 1992.
-Ljósmynd af kistunni.
-Ljósrit af minningargrein í Morgunblaðinu laugard. 30. maí 1992.
-Bréf til Ástu frá Lilju dags. 8. júní 1992.
-Þorsteinn Jónsson, æviágrip.

1971 - 1971 -Listi yfir gefendur Saab bifreiðar í tilefni 50 ára afmælis
Þorsteins.
-Ljósmynd af Saab bifreiðinni.
-Þjónustuskírteini og leiðarvísir með bifreiðinni.
-Rekstursbók bifreiðarinnar M 897.
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1985 - 1991 -2 ljósmyndir frá námskeiði slökkviliðsmanna 1991.
-Skírteini upp á námskeið fyrir yfirmenn í slökkviliðum 1985.
-Skírteini upp á Dale Carnegie námskeið 1985.

Afh. ár

Nr.

Örk
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Frá ár

Til ár

Efnislýsing

1941 - 1992 -Hvanneyrarskólinn, nemendaspjald 1941-1942. -Bréf vegna 50
ára árgangsmóts dags. 21. maí 1992. -Listi yfir brautskráða
búfræðinga og þá sem ekki luku prófi árið 1942. -Listi yfir lifandi
og látna Hvanneyringa 1942. -Ljósrit af frétt úr Mbl. 17. jan. 1986
„50 ára fermingarbörn hittast“. Þau fermdust í Stafholtskirkju. Ljósmynd: Þorsteinn rekur fé í haga. Kaðalsstaðaklettar í baksýn.
Ljósmyndari er Þorsteinn Jósepsson. -2 ljósmyndir úr Þverárrétt.
Þorsteinn er fyrir framan tryppið á annarri en innan um féð á
hinni. -Ljósmynd af Kaðalsstöðum í Stafholtstungum.
Íbúðarhúsið er reist 1939 og járnsmíðaverkstæðið 1961 1941 - 1942 Frá Hvanneyri:
-Ágrip af búnaðarhagfræði eftir Guðmund Jónsson.
-Jarðræktarfræði eftir Guðmund Jónsson og Steingrím
Steinþórsson.
-Eðlisfræði (Fremstu blaðsíður vantar á heftið)
-Vinnubók í eðlisfræði.
-2 minningarbækur.
-Dagbók.
-Skýrsla um Bændaskólann á Hvanneyri skólaárið 1917-1918.

1939 - 1939 -Efnahagsyfirlit.
-Dagbók fyrir sundurliðaða búreikninga.
-Dagbók fyrir einfalda búreikninga.
-Mjólkur- og eggjalisti.
-Vinnuskýrsla fyrir einfalda búreikninga.
-Vinnuskýrsla fyrir sundurliðaða búreikninga.
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1934 - 1992 -Fermingarkort, jólakort, afmæliskort, heillaóskaskeyti og
minningarkort.
-Albúm með fjölda ljósmynda frá Hvanneyri.

