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1. Guðmundur maGnússon. (1895, 13. júní). um 
lunGnatærinGu á islandi. Lögberg, bls. 2.

2. Kristján GuðlauGsson (ritstjóri). (1941, 15. 
desember). byGGð í Þjórsárdal laGðist niður um 
miðja 11. öld – berKlaveiKi miKlu útbreiddari í 
fornöld en ætlað hefir verið. Vísir, bls. 1-2.

3. siGurður siGurðsson. (1976). um berKlaveiKi á 
íslandi. söGuleGt yfirlit. LæknabLaðið, 62(1.-
2.), 3-50.

4. Guðmundur hannesson. (1907, 16. febrúar). 
fundarboð. norðurLand, bls. 97.

5. Gunnar m. maGnúss. (1972). daGar 
maGnúsar á Grund. aKureyri: bóKaforlaG 
odds björnssonar. [bls. 217-218].

6. inGibjörG bjarnadóttir. (2002). 
hjúKrunarfélaGið hjálpin í saurbæjarhreppi. 
eyVindur, 11(1), 15-19.

7. jórunn ólafsdóttir. (1967, 1. nóvember). 
ÞeGar huGsjónir rætast. dagur, bls. 4-5. 

8. inGimar eydal (ritstjóri). (1918, 19. nóvember). 
ávarp. dagur, bls. 87.

9. steinGrímur matthíasson. (1919, 8. áGúst). 
yfirlit yfir heilsufar í aKureyrarhjeraði 1918. 
ísLendingur, bls. 134-135.

10. steinGrímur matthíasson. (1921). pirquet-
rannsóKn á sKólabörnum í aKureyrarhéraði, 
utan aKureyrar, haustið 1920. LæknabLaðið, 
7(5), 65-67.

11. siGurður siGurðsson. (1976). um berKlaveiKi á 
íslandi. söGuleGt yfirlit. LæknabLaðið, 62(1.-
2.), 3-50.

12. inGimar eydal (ritstjóri). (1919, 18. júní). 
ÞinGmálafundir. dagur, bls. 53.

13. inGimar eydal (ritstjóri). (1919, 24. september). 
varnir GeGn berKlaveiKi. dagur, bls. 87.

14. siG. einarsson hlíðar (ritstjóri). (1918, 13. 
desember). listi. ísLendingur, bls. 197.

15. siG. einarsson hlíðar (ritstjóri). (1919, 19. 
apríl). KaupfjelaG eyfirðinGa. ísLendingur, bls. 
69.

16. halldór halldórsson. (2001). saGa 

Kristnesspítala. [samanteKt, varðveitt á 
héraðssKjalasafninu á aKureyri, s-26/19]. (án 
útGáfustaðar): höfundur.

17. steinGrímur matthíasson. (1920, 16. júní). 
yfirlit yfir heilsufar í aKureyrarhéraði ár 1919 
– útdráttur úr sKýrslu til landlæKnis. dagur, 
bls. 29-30.

18. brynleifur tobiasson (ritstjóri). (1920, 
13. febrúar). heilsuhæli á norðurlandi. 
ísLendingur, bls. 25.

19. Guðm. m. ÞorláKsson (1967, 1. júní). 
Kristneshæli 40 ára. reykjaLundur, 21(1), 1-6.

20. brynleifur tobiasson ritstjóri. (1920, 1. maí) 
aKureyri – Geislastofnun. ísLendingur, bls. 81.

21. steinGrímur matthíasson. (1920, 15. oKtóber). 
Geislastofnun aKureyrarspítala. ísLendingur, 
bls. 177.

22. steinGrímur matthíasson. (1920, 16. júní). 
yfirlit yfir heilsufar í aKureyrarhéraði ár 1919 
– útdráttur úr sKýrslu til landlæKnis. dagur, 
bls. 29-30.

23. steinGrímur matthíasson. (1921). pirquet-
rannsóKn á sKólabörnum í aKureyrarhéraði, 
utan aKureyrar, haustið 1920. LæknabLaðið, 
7(5), 65-67.

24. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). 1921, 3. 
desember). berKlavarnalöGin. dagur, bls. 189.

25. steinGrímur matthíasson. (1921). pirquet-
rannsóKn á sKólabörnum í aKureyrarhéraði, 
utan aKureyrar, haustið 1920. LæknabLaðið, 
7(5), 65-67.

26. siGurður siGurðsson. (1976). um berKlaveiKi á 
íslandi. söGuleGt yfirlit. LæknabLaðið, 62(1.-
2.), 3-50.

27. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1921, 3. 
desember). berKlavarnalöGin. dagur, bls. 189.

28. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1921, 30. 
desember). yfirlæKnirinn á vífilsstöðum oG 
heilsuhæli norðurlands. dagur, bls. 205.

29. jónas rafnar. (1921, 30. apríl). nefndarálit 
berKlaveiKisnefndarinnar. dagur, bls. 70. 
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jónas rafnar. (1921, 7. maí). nefndarálit 
berKlaveiKisnefndarinnar. dagur, bls. 73-74. 
 
jónas rafnar. (1921, 14. maí). nefndarálit 
berKlaveiKisnefndarinnar. dagur, bls. 77-78.

30. steinGrímur matthíasson. (1921). pirquet-
rannsóKn á sKólabörnum í aKureyrarhéraði, 
utan aKureyrar, haustið 1920. LæknabLaðið, 
7(5), 65-67.

31. siGurður maGnússon. (1921). álit 
berKlaveiKisnefndarinnar iii. LæknabLaðið, 7(9), 
138-141.

32. siGurður maGnússon. (1921). álit 
berKlaveiKisnefndarinnar i. LæknabLaðið, 7(6), 
85.

33. stjórn bandalaGs Kvenna. (1921, 9. apríl). 
berKlahæli á norðurlandi. MorgunbLaðið, 
bls. 2.

34. Guðmundur björnsson. (1921, 31. 
desember). berKlavarnir oG berKlalöGin nýju. 
MorgunbLaðið, bls. 2.

35. steinGrímur matthíasson. (1922, 8. júní). úr 
árssKýrslu aKureyrarlæKnishéraðs. dagur, bls. 
77.

36. steinGrímur matthíasson. (1922, 21. júlí). 
sKóGarsel aKureyrarspítala í vaGlasKóGi. 
ísLendingur, bls. 116.

37. steinGrímur matthíasson. (1922, 9. áGúst). 
heilsuhæli norðurlands oG sKóGarsel 
sjúKrahússins. ísLendingur, bls. 127. 
 
valdimar steffensen. (1922, 17. áGúst). 
heilsuhæli norðurlands. ii. aðstaða 
steinGríms til berKlahæla. dagur, bls. 104.

38. steinGrímur einarsson. (1924, 30. maí). yfirlit 
yfir heilsufar í aKureyrarhéraði árið 1923. 
dagur, bls. 83.

39. halldór friðjónsson (ritstjóri). (1922, 10. 
oKtóber). Þrjár deilur. 1. vífilsstaðahælið. 
VerkaMaðurinn, bls. 71.

40. steinGrímur matthíasson. (1923, 10. maí). 
heilsufar í aKureyrar-héraði 1922 (úr sKýrslu 
til landlæKnis). dagur, bls. 72-73.

41. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1923, 26. apríl). 
sjúKrahúsið á aKureyri iii. dagur, bls. 61.

42. GunnlauGur tr. jónsson (ritstjóri). (1923, 22. 
júní). úr heimahöGum. ísLendingur, bls. 3.

43. halldóra bjarnadóttir. (1923). sKipulaGssKrá 
fyrir heilsuhælissjóð norðurlands. hlín: 
Ársrit saMbands norðLenskra kVenna Vii, 7(1), 
14-17.

44. halldór friðjónsson (ritstjóri). (1923, 21. 
áGúst). heilsuhæli norðurlands. árás úr 
hörðustu átt. mótmælum öll! VerkaMaðurinn, 
bls. 77.

45. KristbjörG jónatansdóttir. (1923, 5. oKtóber). 
ósKabarnið. dagur, bls. 160. 

46. Guðmundur G. bárðarson. (1923, 14. 
september). sKýrinG á ræKtunarfélaGs-
undrunum. ísLendingur, bls. 3.

47. steinGrímur einarsson. (1924, 30. maí). yfirlit 
yfir heilsufar í aKureyrarhéraði árið 1923. 
dagur, bls. 83.

48. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1925, 15. 
janúar). heilsuhæli norðurlands – ný 
hreyfinG. dagur, bls. 5.

49. steinGrímur matthíasson. (1925, 28. maí). 
heilsufar í aKureyrarhéraði árið 1924 (úr 
árssKýrslu héraðslæKnis). dagur, bls. 86. 
 
steinGrímur matthíasson. (1925, 4. 
júní). heilsufar í aKureyrarhéraði árið 
1924 (úr árssKýrslu héraðslæKnis) 
[framhald]. dagur, bls. 90. 
 
steinGrímur matthíasson. (1925, 18. júní). 
heilsufar í aKureyrarhéraði árið 1924 (úr 
árssKýrslu héraðslæKnis) [framhald]. dagur, 
bls. 99-100.

50. GunnlauGur tr. jónsson (ritstjóri). (1924, 
5. desember). sanocrysin – berKlalyfið nýja. 
ísLendingur, bls. 1.

51. jónas ÞorberGsson. (1967). bréf til sonar míns. 
átöK við aldahvörf. hafnarfjörður: sKuGGsjá.

52. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1925, 15. 
janúar). heilsuhæli norðurlands – ný 
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hreyfinG. dagur, bls. 5.

53. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1925, 
22. janúar). heilsuhæli norðurlands 
– berKlaveiKin. dagur, bls. 9. 
 
jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1925, 29. 
janúar). heilsuhæli norðurlands – sanocrysin 
oG heilsuhælið. dagur, bls. 13.

54. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1925, 
11. febrúar). heilsuhæli norðurlands – 
hælislæKnir. dagur, bls. 21.

55. GunnlauGur tr. jónsson (ritstjóri). (1925, 13. 
febrúar). fundarboð [auGlýsinG]. ísLendingur, 
bls. 4.

56. stjórn oG framKvæmdanefnd heilsuhælisfélaGs 
norðurlands. (1925-1927). [fundarGerðabóK 
í vörslu höfundar – verður varðveitt á 
héraðssKjalasafninu á aKureyri frá oG með 1. 
nóvember 2017].

57. Þórólfur siGurðsson (ritstjóri). (1927, 4. 
nóvember). heilsuhæli norðurlands víGt. 
dagur, bls. 176-179.

58. jón Kjartansson oG valtýr stefánsson 
(ritstjórar). (1925, 3. apríl). heilsuhæli 
norðurlands. ísafoLd, bls. 2.

59. steinGrímur matthíasson. (1925, 6. mars). 
hvar á hælið að standa? ísLendingur, bls. 2.

60. jónas ÞorberGsson. (1925, 13. mars). „hvar á 
hælið að standa?“ ísLendingur, bls. 2.

61. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1925, 19. mars). 
fréttir. dagur, bls. 46.

62. halldór friðjónsson (ritstjóri). (1925, 
31. mars). heilsuhælismálið á alÞinGi. 
VerkaMaðurinn, bls. 1.

63. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1925, 9. júlí). 
fréttir. dagur, bls. 110.

64. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1925, 23. júlí). 
fréttir. dagur, bls. 118.

65. e.d. (1967, 5. áGúst). Það ómöGuleGa er 
sKemmtileGast. tíMinn, bls. 8.

66. Kjartan stefánsson. (1979, 6. oKtóber). 
fæddur með Þeim ósKöpum að detta ýmisleGt í 
huG. Vísir, bls. 16-17.

67. minnisblað sveinbjörns jónssonar til stjórnar 
heilsuhælisfélaGsins, daGsett 7. september 

1925. [í vörslu höfundar – verður varðveitt 
í héraðssKjalasafninu á aKureyri frá oG með 1. 
nóvember 2017].

68. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 31. mars). 
leiðréttinG. dagur, bls. 52.

69. jón Kjartansson oG valtýr stefánsson 
(ritstjórar). (1925, 31. áGúst). um berKlaveiKina 
oG heilsuhæli norðlendinGa. ísafoLd, bls. 1.

70. sveinbjörn jónsson. (1928). heilsuhæli 
norðurlands. tíMarit iðnaðarManna, 2(1), 
12-16.

71. sveinbjörn jónsson. (1926). reGninG 
[fylGisKjal með reiKninGi maríu jónsdóttur. 
í vörslu höfundar – verður varðveitt í 
héraðssKjalasafninu á aKureyri frá oG með 1. 
nóvember 2017].

72. heilsuhælisfélaG norðurlands. (1925). 
[sjóðsreiKninGar, árGjöld oG aðrar reGistur 
í vörslu höfundar – verður varðveitt í 
héraðssKjalasafninu á aKureyri frá oG með 1. 
nóvember 2017].

73. steinGrímur matthíasson. (1926, 23. júlí). 
heilsufar í aKureyrarhéraði 1925 (útdráttur 
úr sKýrslu til landlæKnis). ísLendingur, bls. 2.

74. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 14. 
janúar). undirbúninGsvinnan við heilsuhæli 
norðurlands. sKaðsamleGur söGuburður. 
dagur, bls. 5.

75. indriði G. ÞorláKsson. (1999, 19. júní). einn 
af oss. Lesbók MorgunbLaðsins, bls. 4-7.

76. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 25. 
mars). heilsuhæli norðurlands - aðalfundur. 
dagur, bls. 47.

77. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 8. apríl). 
fréttir. dagur, bls. 56.

78. GunnlauGur tr. jónsson (ritstjóri). (1926, 30. 
apríl). úr heimahöGum. ísLendingur, bls. 3.

79. Þórólfur siGurðsson (ritstjóri). (1927, 4. 
nóvember). heilsuhæli norðurlands víGt. 
dagur, bls. 176-179.

80. verKsamninGur um byGGinGu heilsuhælis 
norðurlands í Kristnesi/1926. [í 
vörslu höfundar – verður varðveitt í 
héraðssKjalasafninu á aKureyri frá oG með 1. 
nóvember 2017].



297

81. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 9. 
september). heilsuhæli norðurlands í Kristnesi. 
dagur, bls. 147.

82. halldór friðjónsson (ritstjóri). (1926, 26. 
maí). [án titils]. VerkaMaðurinn, bls. 2.

83. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 3. júní). 
fréttir. dagur, bls. 94.

84. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 29. apríl). 
fréttir. dagur, bls. 56.

85. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 8. júlí). 
KonunGsKoman. dagur, bls. 104.

86. heilsuhælisfélaG norðurlands. (1926-1931). 
[sjóðsreiKninGar, árGjöld oG aðrar reGistur 
í vörslu höfundar – verður varðveitt í 
héraðssKjalasafninu á aKureyri frá oG með 1. 
nóvember 2017].

87. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1926, 22. júlí). 
fréttir. dagur, bls. 121.

88. sveinbjörn jónsson. (1928). heilsuhæli 
norðurlands. tíMarit iðnaðarManna, 2(1), 
12-16.

89. jón Kjartansson oG valtýr stefánsson 
(ritstjórar). (1926, 7. september). frá ferð 
um norðurland – einar h. Kvaran seGir frá. 
ísafoLd, bls. 3.

90. sveinbjörn jónsson. (1928). heilsuhæli 
norðurlands. tíMarit iðnaðarManna, 2(1), 
12-16.

91. halldór halldórsson. (2001). saGa 
Kristnesspítala. [samanteKt, varðveitt á 
héraðssKjalasafninu á aKureyri, s-26/19]. (án 
útGáfustaðar): höfundur.

92. steinGrímur matthíasson. (1927, 15. júlí). 
heilsufar í aKureyrarhéraði (úr sKýrslu til 
landlæKnis). ísLendingur, bls. 3.

93. steinGrímur matthíasson. (1927, 22. júlí). 
heilsufar í aKureyrarhéraði (úr sKýrslu 
landlæKnis). sjúKrahúsið. ísLendingur, bls. 2.

94. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1927, 11. júní). 
rafvirKjun reyKár oG Grísarár. dagur, bls. 95.

95. heilsuhælisfélaG norðurlands. (1926-1931). 
[sjóðsreiKninGar, árGjöld oG aðrar reGistur 
í vörslu höfundar – verður varðveitt í 
héraðssKjalasafninu á aKureyri frá oG með 1. 
nóvember 2017].

96. Þórólfur siGurðsson (ritstjóri). (1927, 4. 
nóvember). heilsuhæli norðurlands víGt. 
dagur, bls. 176-179.

97. böðvar bjarKan. (1927, 23. desember). sKrá 
yfir Gjafir oG árstillöG til heilsuhælisfélaGs 
norðurlands, til stofnunar Kristneshælis. 
dagur, [fylGiblað] bls. 1-18.

98. jón Kjartansson oG valtýr stefánsson 
(ritstjórar). (1927, 10. júlí). heilsuhælið í 
Kristnesi. ísafoLd, bls. 1.

99. sveinbjörn jónsson. (1928). heilsuhæli 
norðurlands. tíMarit iðnaðarManna, 2(1), 
12-16.

100. GunnlauGur tr. jónsson (ritstjóri). (1927, 19. 
áGúst). tilboð [smáauGlýsinGar]. ísLendingur, 
bls. 3.

101. hallbjörn halldórsson (ritstjóri). (1927, 
13. júlí). innlend tíðindi. heilsuhælisnefnd. 
VikuútgÁfa aLþýðubLaðsins, bls. 3.

102. sveinbjörn jónsson. (1928). heilsuhæli 
norðurlands. tíMarit iðnaðarManna, 2(1), 
12-16.

103. Þórólfur siGurðsson (ritstjóri). (1927, 11. 
nóvember). lýsinG á Kristneshæli. dagur, bls. 
183.

104. samninGur um afnot Kristneshælis af 
reyKhúsalauG. (1927, 25. oKtóber). 
[afrit staðfest 18. nóvember 1965, ljósrit 
í vörslu höfundar – verður varðveitt í 
héraðssKjalasafninu á aKureyri frá oG með 1. 
nóvember 2017].

105. Þórólfur siGurðsson (ritstjóri). (1927, 4. 
nóvember). heilsuhæli norðurlands víGt. 
dagur, bls. 176-179.

106. sveinbjörn jónsson. (1928). heilsuhæli 
norðurlands. tíMarit iðnaðarManna, 2(1), 
12-16.

107. GunnlauGur tr. jónsson (ritstjóri). (1927, 
4. nóvember). Kristneshæli. víGt 1. nóvember. 
ísLendingur, bls. 1.

108. Þórólfur siGurðsson (ritstjóri). (1927, 4. 
nóvember). heilsuhæli norðurlands víGt. 
dagur, bls. 176-179.

109. sveinbjörn jónsson. (1928). heilsuhæli 
norðurlands. tíMarit iðnaðarManna, 2(1), 
12-16.
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110. Þórólfur siGurðsson (ritstjóri). (1927, 11. 
nóvember). lýsinG á Kristneshæli. dagur, bls. 
183.

111. steindór steindórsson (ritstjóri). (1966. 1. 
júní). sitt af hverju frá Kristnesi. rætt við eiríK 
G. brynjólfsson. reykjaLundur, 20(1), 25-29. 

112. jón Kjartansson oG valtýr stefánsson 
(ritstjórar). (1926, 12. oKtóber). að norðan 
– heilsuhælislæKnir. ísafoLd, bls. 4.

113. steindór steindórsson (ritstjóri). (1966. 1. 
júní). sitt af hverju frá Kristnesi. rætt við eiríK 
G. brynjólfsson. reykjaLundur, 20(1), 25-29.

114. jónas ÞorberGsson (ritstjóri). (1927, 26. 
áGúst). heilsuhælið í Kristnesi. dagur, bls. 
135.

115. snorri ólafsson. (1966, 1. júní). stiKlað á 
stóru. reykjaLundur, 20(1), 42-43.

116. árni daníel júlíusson, jón ólafur ísberG oG 
helGi sKúli Kjartansson (ritstjórar). (1993). 
íslensKur söGuatlas 3. bindi, saGa samtíðar – 
20. öldin. reyKjavíK: iðunn.

117. hjalti haraldsson. (1939). við sjúKlinGar. 
berkLaVarnabLaðið, 1(1), 3.

118. samband íslensKra berKlasjúKlinGa. (1958). 
handbóK berKlasjúKlinGa [ljósrit af bæKlinGi í 
vörslu höfundar]. reyKjavíK: síbs.

119. snorri ólafsson. (1966, 1. júní). stiKlað á 
stóru. reykjaLundur, 20(1), 42-43.
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