Úr fórum Guðmundar Jónssonar frá Mosdal (f. 1886, d. 1956)
816/198: Frímerkt umslög frá ýmsum löndum og ýmsum tímum.
817/198: Bréf og bæklingar til Guðmundar, elst 1915 en yngst 1956.
818/198: Uppdrættir og tekningar eftir Guðmund ofl, að mestu ódagsett.
819/198: Uppkast af bréfum Guðmundar til ýmissa aðila ásamt úrklippum.
820/199: Ýmis laus blöð, kvæði, sögur ofl. Ódags.
821/199: „Vegabréf“ 1919, reikningur UMFÍ júní-desember 1924 ásamt tveimur
lausamennskubréfum.
822/199: Ýmsir pappírar m.a. uppkast að lögum UMF Önfirðinga, kvæði ofl.
823/200: Vasabók með yfirliti yfir nemendur og kostnað þeirra við heimaiðjunámskeið
UMF Árvakurs 1921.
824/200: Vasabók með yfirliti yfir nemendur heimaiðjunámskeiðsins eftir flokkum.
825/200: Vasabók sem inniheldur bréfadagbók, ártal vantar.
826/200: Vasabók sem inniheldur kostnað vegna heimaiðjunámskeiðs UMF Árvakurs 1916.
827/200: Vasabók sem inniheldur yfirlit yfir kostnað nemenda á heimaiðjunámskeiði,
ártal vantar.
828/200: Vasabók sem inniheldur yfirlit yfir kostnað nemenda á heimaiðjunámskeiði,
ártal vantar.
829/200: Vasabók með brotum úr ræðum og fyrirlestrum.
830/200: Vasabók með yfirliti yfir nemendur á heimaiðjunámskeið UMF Akureyrar 1922.
831/200: Vasabók með stuttu yfirliti yfir Thorvaldsenssafnið, ódags.
832/200: Nafnaskrá UMF Árvakurs 1930.
833/200: Lítil stílabók sem inniheldur leikþáttinn „Skrifstofan Amor Amanda“.
Hvorki ártal né höfundur.
834/200: Lítil stílabók sem inniheldur leikþáttin „Dollaraprinsinn Egill“. Hvorki ártal né höf.
835/200: Gestabók 1950-1956.
836/200: Vasabók með leikþættinum „Fjörugi drengurinn“ (2 atriði).
837/200: Reikningabók fyrir smíðaefni, ódags.
838/200: Vasabók með einni skrifaðri síðu, innheimta á Tímanum 1918.
839/200: Mannanafnaskrá án ártals.
840/200: Addressubók sem notuð hefur verið sem glósubók.
841/200: Vasabók með ýmsum skrifum, m.a. ættfræði.
842/200: 7 vasabækur, 5 með almanaki 1951, 1953-1955. Í bækurnar m.a. fært veður á Ísaf.

843/201: Fundagerðabók stúkunnar Nönnu no 52 á Ísafirði 1910-1914. Um er að ræða
fundagjörðir dómnefndar. Bókinni fylgja játningar og kærur.
844/201: Fundabók unglingastúkunnar Mjallhvítar nr. 24 á Ísafirði 1899-199.
845/201: Yfirlit yfir kaupendur Skinfaxa 1921-1922, 1924 og 1925.
846/201: Dagbók úr Danmerkurför, ártal vantar.
847/201: Úrklippubók með greinum úr ýmsum áttum sem allar fjalla um Guðmund, m.a. í
tilefni af 50 ára afmæli hans 1936.
848/201: Stílabók með yfirliti yfir sýningargripi, ódags. og engar frekari upplýsingar um
sýninguna.
849/201: Dagbók Guðmundar frá maí 1918 til 14. febrúar 1919, m.a. ferð hans til
Reykjavíkur – Englands og Danmerkur.
850/201: Stílabók með kvæðum eftir Einar Benediktsson
851/201: Stílabók með nöfnum ásamt auglýsingum um stúkufundi, ódags.
852/ pk 087: Myndaalbúm með myndum af ýmsum smíðagripum Guðmundar.

