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Mynd á saurblöðum:
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Myndir á aftari kápusíðu:
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Hestar á Miðgerði.
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Hlíðarhúsið.
Prédikunarstóll Hofskirkju.
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Sjöunda bindi Byggðasögu Skagafjarðar fjallar um Hofshrepp, 

samtals 78 býli í Óslandshlíð, Deildardal, Unadal og á Höfða-

strönd, ásamt sveitarfélagslýsingu. 

 Í texta og myndmáli er fjallað um þær jarðir sem verið hafa 

í ábúð á árabilinu 1781-2014. Hverri jörð er lýst, bygginga 

getið og fylgir tafla yfir fólk og áhöfn á tímabilinu 1703-2014. 

Eignarhald og saga jarðanna er rakin frá því þær koma fyrst 

við heimildir. Öllum fornbýlum og seljum er lýst og GPS-

stöðuhnit þeirra tilgreind.

 Ábúendatal frá tímabilinu 1781-2014 fylgir jarðarlýsingum, 

auk fjölda innskotsgreina; þjóðsögur, vísur og frásagnir af fólki 

og fyrirbærum. Rík áhersla er lögð á myndefni, ný ljósmynd 

af hverju býli og núverandi ábúendum. Fjöldi tölvugerðra 

teikninga er af fornum minjum. Gamlar ljósmyndir og teikn-

ingar sýna atvinnuhætti, ýmsa staði, torfbæi og aðrar bygg-

ingar sem nú eru horfnar.

 Bókin er 480 blaðsíður með 640 ljósmyndum, ásamt 45 

kortum og teikningum. Ljósmyndaskrá er í bókarlok en skrár 

manna- og staðarnafna bíða lokabindis. Í því bindi verður auk 

þess fjallað um Hofsóshrepp, Málmey, Drangey og verslunar-

staðinn Grafarós. Í áttunda bindi Byggðasögunnar verður lýst 

Fellshreppi og Haganeshreppi.
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Safnahúsinu 550 Sauðárkróki  Símar 453 6640 og 453 6261
Netfang: saga@skagafjordur.is   
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Sjöunda bindi Byggðasögu 
Skagafjarðar fjallar um Hofshrepp, 

samtals 78 býli í Óslandshlíð, 
Deildardal, Unadal og á Höfðaströnd, 
ásamt ýtarlegri sveitarfélagslýsingu. 

 
Í texta og myndmáli er fjallað um 
þær jarðir sem verið hafa í ábúð á 

árabilinu 1781-2014. Hverri jörð er 
lýst, bygginga getið og fylgir tafla 

yfir fólk og áhöfn á tímabilinu 
1703-2014. Eignarhald og saga 

jarðanna er rakin frá því þær 
koma fyrst við heimildir. 

Öllum fornbýlum og seljum er lýst 
og GPS-stöðuhnit þeirra tilgreind.

Sjöunda bindi
Bygg›asögu 
Skagafjar›ar 
er komi› út

Myndir:
Grundarlandsrétt.
Hestar á Miðgerði.
Dráttarvélar frá Brekkukoti.

Á næstu sí›u:
Klukknaport Grafarkirkju.
Prédikunarstóll Hofskirkju.
Hlíðarhúsið.



Fjöldi mynda 
og teikninga 

prýðir bókina

Ábúendatal frá tímabilinu 1781-2014 
fylgir jarðarlýsingum, auk fjölda 

innskotsgreina; þjóðsögur, vísur og 
frásagnir af fólki og fyrirbærum. Rík 

áhersla er lögð á myndefni, ný 
ljósmynd af hverju býli og núverandi 

ábúendum. Fjöldi tölvugerðra 
teikninga er af fornum minjum. 

Gamlar ljósmyndir og teikningar sýna 
atvinnuhætti, ýmsa staði, torfbæi og 
aðrar byggingar sem nú eru horfnar.

 Bókin er 480 blaðsíður með 
640 ljósmyndum, ásamt 45 kortum og 

teikningum. Ljósmyndaskrá er í 
bókarlok en skrár manna- og 

staðarnafna bíða lokabindis. Í því bindi 
verður auk þess fjallað um 

Hofsóshrepp, Málmey, Drangey og 
verslunarstaðinn Grafarós. Í áttunda 

bindi Byggðasögunnar verður lýst 
Fellshreppi og Haganeshreppi.

Nánari 
uppl‡singar

Þú getur fræðst meira um 
Byggðasögu Skagafjarðar 

á heimasíðu Sögufélags Skagfirðinga

http://sogufelag.skagafjordur.is



Bygg›asaga Skagafjar›ar 
er gefin út af Sögufélagi Skagfir›inga
Þú getur pantað Byggðasögu Skagafjarðar með því 
að hringja í síma 453 6261 eða 453 6640. 
Einnig má senda tölvupóst á netfangið 
saga@skagafjordur.is                Allar 

               bækurnar 
             sjö fást í    
          tilbo›spakka 
á kr. 65.000.

Ofangreint ver› er félagsmanna-
ver› Sögufélags Skagfir›inga og 
b‡›st einnig þeim sem panta 
beint frá útgáfunni.

Þeir sem grei›a fyrirfram fá 
bækurnar sendar bur›argjaldsfrítt. 
Annars leggst vi› bur›argjald.

Þeir sem kaupa nýju bókina geta 
fengið 3. til 6. bindi með 
20% afslætti.

Kennitala Sögufélagsins er:
640269-4649
Bankareikningur:
0310 - 26 - 11011

Safnahúsinu 
550 Sau›árkróki

Sími 453 6640 
Netfang: saga@skagafjordur.is
http://sogufelag.skagafjordur.is

Tilboðsverð á Byggðasögu Skagafjarðar
• Fyrsta bindið um Skefilsstaðahrepp og Skarðshrepp kr. 9.000

• Annað bindið um Staðarhrepp og Seyluhrepp kr. 11.000

• Þriðja bindið um Lýtingsstaðahrepp kr. 12.000

• Fjórða bindið um Akrahrepp kr. 13.000

• Fimmta bindið um Rípurhrepp og Viðvíkurhrepp kr. 14.000

• Sjötta bindið um Hólahrepp kr. 14.000

• Sjöunda bindið um Hofshrepp kr. 15.000

Útgáfa bókarinnar var styrkt af Menningarráði- 
og Vaxtarsamningi Norðurlands vestra.

TILBOÐ
kr.65.000

FYRIR ALLAR SJÖ

BÆKURNAR


