Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar
Bt. Byggingarfulltrúa – Axel R. Överby
Stjórnsýsluhúsinu Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður

Í bréfi Miðvíkur til Ísafjarðarbæjar 22. febrúar 2019 var óskað eftir gögnum og upplýsingum, einnig í tölvupósti
til þín 19. mars 2019. Í svarbréfi Ísafjarðarbæjar til Miðvíkur 28. maí 2019 voru nokkur fylgiskjöl sem vísa í
önnur gögn sem ekki fylgdu með.
Hér að neðan ætla ég að fara yfir þetta lið fyrir lið. Óskað er eftir að upplýst verði hvort að þessi gögn séu til og
ef Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau að það komi skýrt fram.
Óskað er eftir að hverjum lið sé svarað sérstaklega.
#1 (Smáhýsi: Vagns fjölskyldan)
Hinrik Vagnsson segir í bréfi sínu frá 06.08.2015 (sjá viðauka 5) að hann hafi fengið leyfi frá
Umhverfisstofnun árið 2002. Ég óska eftir að fá afrit af þessu leyfi og gögnum tengdum því (t.d.
Umsögn Umhverfisstofnunar og Hornstrandarnefndar o.fl.).
Ef leyfið er ekki til hjá ykkur eða Umhverfisstofnun þá liggur beinast við að óska eftir að Hinrik
Vagnsson leggi það fram.
Ég óska eftir að fá afrit af þessu leyfi ásamt gögnum tengdum því. Ef þetta er ekki til þá óska ég eftir að fá
staðfestingu á því. Ef gögnin eru til og Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau þá óska ég eftir staðfestingu á því.
#2 (Smáhýsi: Vagns fjölskyldan)
Hinrik segir einnig að Stefán Brynjólfsson byggingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar hafi sagt að það þyrfti ekki
byggingarleyfi fyrir svona hús, enda væru þau út um allt í Ísafjarðarbæ. Hefur þetta fengist staðfest hjá
Stefáni? (þetta er brot á reglum um friðlandið, þetta hefur gerst 2002-2003).
Hefur þetta fengist staðfest frá Stefáni Brynjólfssyni?
#3 (Smáhýsi: Vagns fjölskyldan)
Ef einhver önnur gögn, en koma fyrir í viðauka 5, liggja fyrir þá óska ég eftir að fá þau send.
Ég óska eftir að fá afrit af þessum gögnum. Ef þetta er ekki til þá óska ég eftir að fá staðfestingu á því. Ef gögnin
eru til og Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau þá óska ég eftir staðfestingu á því.
#4 (Smáhýsi: Viðar Sveinbjörnsson)
Afi minn átti húsið sem stóð þarna forðum (eina Íbúðarhúsið við Nessjó og eina húsið sem má endurreisa
við Nessjó skv. Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar) og var þetta tilkynnt til lögreglunnar á Ísafirði (Sigurjón)
2014 og tilkynnt til Umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar. Mér skilst að fyrverandi Byggingarfulltrúi
Ísafjarðabæjar sé bróðir eiginkonu Viðars.
Ekki liggja nein leyfi fyrir þessu húsi og fer ég fram á að vera upplýstur um gang málsins ásamt því að
fá send öll gögn sem því tilheyra.
Ég óska eftir að fá afrit af þessum gögnum. Ef þetta er ekki til þá óska ég eftir að fá staðfestingu á því. Ef gögnin
eru til og Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau þá óska ég eftir staðfestingu á því.
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#5 (Smáhýsi: Beitningaskúr Matthildar)
Óskað er eftirfarandi gögnum:
 Umsókn Matthildar Guðmundsdóttur frá 26. júlí 2006, um að byggja geymsluhús við sumarhús sitt,
ásamt teikningum.
 Umsögn umhverfisstofnunar sem tekin var fyrir á fundi umhverfisnefndar 27. september 2006.
 Bréf Ísafjarðarbæjar til Matthildar Guðmundsdóttur frá 16. október 2006
 Samþykki meðeigenda sumarhússins frá 30. október 2006.
 Samþykki Ísafjarðarbæjar á framkvæmdinni (líklega janúar 2007)
 Ef það eru einhver önnur gögn sem fylgja þessu máli þá óska ég einnig eftir þeim.
Ég óska eftir að fá afrit af þessum gögnum. Ef þetta er ekki til þá óska ég eftir að fá staðfestingu á því. Ef gögnin
eru til og Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau þá óska ég eftir staðfestingu á því.
#6 (Smáhýsi: Ólafur Magnús Halldórsson)
Í viðauka 6 má sjá það ferli sem mér er kunnugt um og óska ég eftir að fá upplýsingar og fylgigögn um
hvað hafi gerst í þessu ferli frá því að bréf var sent til Ólafs Magnúsar Halldórssonar 24.06.2014. Í
bréfinu var eftirfarandi:
„Með vísan í ofangreint, er þér hér með gefinn kostur á að fjarlægja skúrinn eða leggja inn undirskrift
landeigenda um heimild fyrir skúrnum innan 4 vikna frá dagsetningu þessa bréfs. Að öðrum kosti mun
erindið fara í feril, samkvæmt 2.9 kafla byggingarreglugerðar, er varðar þvingunarúrræði og viðbrögð
við brotum á byggingarleyfisskildum framkvæmdum“
Það eru allavega liðnar meira en fjórar vikur og húsið stendur þarna enn og ekki hafa allir landeigendur
gefið leyfi fyrir þessum byggingarleyfisskildum framkvæmdum.
Ég óska eftir að fá afrit af þessum gögnum. Ef þetta er ekki til þá óska ég eftir að fá staðfestingu á því. Ef gögnin
eru til og Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau þá óska ég eftir staðfestingu á því.
#7 (Smáhýsi: Ólafur Magnús Halldórsson)
Óskað er eftir gögnum sem koma fram í bréfi frá Umhverfisstofnun frá 13. júní 2007:
 Teikningar af fyrirhuguðu skýli.
 Staðfestingu frá félaginu „Nesið á Látrum“, þar sem veitt er leyfi fyrir skýlinu á lóð 27 skv. uppdrætti
Zophonías Pálssonar.
 Umsögn Hornstrandarnefnda varðandi erindið.
 Leyfi allra landeigenda, eins og óskað er eftir í umsögn Umhverfisstofnunar (líklega ekki til).
 Leyfi/umsögn Fornleifarverndar ríkisins, eins og óskað er eftir í umsögn Umhverfisstofnunar (líklega
ekki til).
Ég óska eftir að fá afrit af þessum gögnum. Ef þetta er ekki til þá óska ég eftir að fá staðfestingu á því. Ef gögnin
eru til og Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau þá óska ég eftir staðfestingu á því.
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#8 (Lögfræðiálit bæjarlögmanns og umsögn Umhverfisstofnunar)
Á 419. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar þann 24.09.2014 var eftirfarandi bókað:
„Skipulags- og mannvirkjanefnd óskar eftir minnisblaði frá bæjarlögmanni vegna málsins,
jafnframt er óskað umsagnar Umhverfisstofnunar á erindinu í samræmi við „Samkomulag
varðandi byggingarleyfi í friðlandinu á Hornströndum“
Þetta hef ég ekki fengið, þrátt fyrir að ég hafi óskað eftir öllum gögnum málsins.
Smáhýsin voru mikið í fréttum 2015 (sjá viðauka 8) og bentu fulltrúar Ísafjarðarbæjar oft á samstarf við
Umhverfisstofnun vegna þeirra. Það hljóta að liggja einhver gögn frá Umhverfisstofnun varðandi þetta
mál hjá Ísafjarðarbæ.
Ég legg mikla áherslu á að fá allar upplýsingar sem bæjarlögmaður Ísafjarðarbæjar og
Umhverfisstofnun hafa komið fram með í þessu máli. Ef engar upplýsingar hafa komið frá
bæjarlögmanni Ísafjarðarbæjar og/eða Umhverfisstofnun, þá óska ég eftir staðfestingu á því.
Ég óska eftir að fá afrit af þessum gögnum. Ef þetta er ekki til þá óska ég eftir að fá staðfestingu á því. Ef gögnin
eru til og Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau þá óska ég eftir staðfestingu á því.
#9 (fundur eigenda sjárvarhússins með bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar)
Eftirfarandi kom fram í bréfi Bárðar Gísla Hermannssonar frá 26.02.2019:
„Að auki er bent á að hluti eigendahóps Sjávarhúss átti fund með bæjarstjóra í apríl 2015 þar sem farið
var ítarlega yfir gögn sem tengjast málinu auk þess sem sjónarmið eigenda Sjávarhússins voru reifuð.
Var það skilningur okkar sem fundin sátu af hálfu eigenda hússins, að bæjarstjóri myndi hlutast til um
að leiðrétta þann misskilning sem virtist þá vera uppi um meintar óleyfisframkvæmdir og einnig
framkvæmdir við svokallaðan Ólafsskála.“
Eru til einhver gögn varðandi þennan fund t.d. minnisblað, hverjir sátu fundinn o.fl.? Ef svo er þá óska
ég eftir að fá þær upplýsingar sendar.
Ég óska eftir að fá afrit af þessum gögnum. Ef þetta er ekki til þá óska ég eftir að fá staðfestingu á því. Ef gögnin
eru til og Ísafjarðarbær vill ekki afhenda þau þá óska ég eftir staðfestingu á því.
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#10 (fylgiskjal með svari Ísafjarðarbæjar frá 28. maí 2019)
Mig langar að fá upplýsingar hvers vegna tölvupóstur frá Sigrúnu Þorvarðsdóttur til Jóhanns Birkir Helgason
fylgir svari frá Ísafjarðabæ.
Þarna eru gögn varðandi Látranes og hugleiðingar Matthildar Guðmundsdóttur. Ég ætla að fara yfir þetta
tvennt í fáeinum orðum hér að neðan.
#10a Látranes
Orðið Látranes er notað fyrir ákveðna staðhætti á Látrum (örnefni) og er misjafn á kortum hvar það er staðsett.
Orðið er einnig notað fyrir Neslandið á Látrum og gætir oft misskilning hvort er átt við þegar orðið er notað.
Ekki er að finna nein gögn um tilvist „Látranes“ í Landskiptabók né Landamerkjabók fyrir Ísafjarðarsýslu.
Afstaða Sýslumanns Vestfjarðar er skýr (sjá viðhengi 1):
Látranes er ekki til sem sérstök eign í Aðalvík.
Látrar eru í óskiptri sameign fjölda eigenda
Ekki er að finna neina þinglýsingu þar sem Látranes er sérstök eign, aðskilin frá Látrum, meðan byggð var í
Aðalvík, engin sala, engin kaup, engin veðsetning og engar erfðir.
Þinglýsingar Friðriks Magnússonar eru eftirfarandi (viðhengi 2):
Dagsetning:

Þinglýsing:

Lesið á Hesteyri/Sléttu:

Auðkenni:

25.03.1897
07.07.1899
F 68
Þorkell Ísleifsson gefur stjúpsyni sínum, Friðriki Magnússyni, til eignar
 1 ½ h.f.m. í Látrum
Dagsetning:

Þinglýsing:

Lesið á Hesteyri/Sléttu:

Auðkenni:

06.07.1903
07.07.1903
F 359
Þorkell Ísleifsson og Guðrún Friðriksdóttir ráðstafar landi sínu:
 Friðrik Magnússon fær 50 álnir.
Dagsetning:

Þinglýsing:

Lesið á Hesteyri/Sléttu:

Auðkenni:

04.08.1905
05.07.1906
F 625
Sigurður Pálsson, verslunarstjóri á Hesteyri, kaupir 1 h.f.m. af Friðriki Magnússyni á 300 kr.
Dagsetning:

Þinglýsing:

Lesið á Hesteyri/Sléttu:

Auðkenni:

30.09.1915
24.06.1916
H 440
Leohn. Tang og Söns selur Friðriki Magnússyni ½ h.f.m. í jörðinni Látrum á 250 kr.
Leohn. Tang og Söns hafði fengið þessa jörð frá Jóni Þorkelssyni 17 dögum áður, 13. júní 1915.
Fasteignamat 1917 (12.12.1917): Friðrik Magnússon er skráður fyrir 1 ½ h.f.m. í Látrum.
Dagsetning:

Þinglýsing:

Lesið á Hesteyri/Sléttu:

Auðkenni:

16.07.1945
13.06.1946
XXXVII 188
Friðrik Magnússon kaupir 1 h.f.m. eignarhluta Kristjönu Benediktsdóttur í Látrum fyrir 400 kr.
Kristjana erfði þessa eign frá Stefáni Pálssyni, sem hafði keypt hana af Friðriki 25.03.1903.
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Í skattframtölum Friðriks Magnússonar fyrir tekjuárin 1930 til og með 1944 telur hann eingöngu upp eign á
Látrum, orðið Látranes kemur ekki fyrir á skattframtölum hans (ef þess er óskað þá get ég sent þér fulla útgáfu
af þessum framtölum).
1930:

1931:

1933:

1934:

1935:

1936:

1937:

1938:

1939:

1940:

1941:

1942:

1943:
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1944:

Friðrik flytur frá Látrum til Reykjavíkur 1945.
Friðrik deyr 12.08.1957, þá eigandi af 2 ½ h.f.m. í Látrum.
05.01.1989 er skiptayfirlýsing fyrir dánarbú Friðriks Magnússonar gerð (viðhengi 3). Í fyrsta lið er réttilega verið
að skipta 2 ½ h.f.m. í Látrum, en í fjórða lið er verið að skipta 2 ½ h.f.m. í Látranesi sem er rangt þar sem
Látranes er ekki til sem sérstök eign í Aðalvík. Ekki er hægt að erfa úr dánarbúi eitthvað sem hinn látni átti ekki.
Þarna er í raun verið að tvítelja sömu eignina til að eignast stærri hlut í landi Látra.
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Í ofangreindum upplýsingum, þ.e.a.s. þinglýsingum, fasteignarmati, landskiptarbók, landamerkjabók og
skattaskýrslum, koma ekki neinar upplýsingar um Látranes. Hvað er það sem hefur valdið þessum ruglingi. Því
er auðvelt að svara, Jónas Dósóþeusson vottar eign Friðriks Magnússonar 1933, en því miður er hún röng á
margan hátt og auðvelt að misskilja (sjá viðhengi 4), en þar sem upprunalegu eignatilfærslunnar voru
þinglýstar 1897 þá er auðvelt að sýna fram á þetta.
Dagsetning:

Þinglýsing:

Lesið á Hesteyri/Sléttu:

Auðkenni:

19.11.1933
11.07.1935
XIII 112
„Hér með þessum línum vottast að bóndinn Friðrik Magnússon á Látrum í Aðalvík, tók á móti
föðurerfð sinni árið 1901, sem var hluti í jörðinni Látur í Aðalvík í Sléttuhreppi innan NorðurÍsafjarðarsýslu, að dýrleika 1 hundrað og 60 álnir – eitt hundrað of sextíu álnir – að fornu mati
Jarðhluti þessi var í ábúð hjá stjúpföður hans, Þorkeli Ísleifssyni, sem var bóndi á Látranesi.
Og til viðbótar við þessa eign á Friðrik Magnússon sem séreign hálft Látranesið í áður greindum
hreppi.“
Undir þetta ritar Jónas Dósóþeusson.
Athugasemdir:

Þetta skjal er rangt og er vert að benda á nokkur atriði
 Föðurarfur Friðriks Magnússonar var gerður 25.03.1897 (sjá viðauka 2), en ekki 1901.
 Föðurarfurinn er svohljóðandi:
o „Með því að Friðrik Magnússon stjúpsonur minn hefur ei enn fengið erfða hluta eptir föður
sinn út lagðan úr dánarbúi því, er jeg hef sest að þegar jeg gekk að eiga Guðrúnu
Friðriksdóttur móðir hans þá auglýsist hjer með að jeg gef honum nú þegar til eignar 1 ½
hundr. eitt og hálft hundrað úr jörðinni Látrum sem er að nýju mati … og þar að auki ½
hálfan róðrarbát er jeg á nú með öllum áhöldum er honum fylgir og veiðarfæri frá 8 til 10
lóðir að þeim hálfparti er gefinn er eða hans virði ef hann ei getur notað þá gjöf. Vegna
fjærveru okkar þá er gjöf þessi þeim skilum bundinn að jeg hafi öll umráð á jörðinni og
bátnum á meðan hann sjálfur ei þarf að brúka svo sem eign mína en að jeg … svari til níðslu
á skipi og húsum.
Gjöf þessa má fullkomlega telja 210 kt. – Tvö hundruð og tíu krónu virði
Að ég gjöri þetta sjálfviljugur og af fúsum vilja, staðfesti jeg með nafni mínu í 2 votta
viðurvist“
 Í upprunalega skjalinu kemur ekkert fram sem heitir „Látranes“ og hvað þá að hann eigi það hálft,
hann er að fá 1 ½ h.f.m. í Látrum. Hann eignaðist aftur á móti hálft Neslandið á móti Sigurði
Þorkelssyni, bróður sínum. Neslandið er 1 h.f.m. og fékk Friðrik ½ h.f.m. af Neslandinu og Sigurður
það sama (Neslandið er partur af Látrum).
 Á skjalinu er gert ráð fyrir vitundavottum, eins og gert er á nánast öllum öðrum þinglýsingum
(yfirleitt tveir), en þar eru engar undirskriftir, eingöngu undirskrift Jónasar, sem bendir til að engin
hafi verið tilbúin að samþykkja vottun Jónasar.
 Erfingjar Friðriks hafa notað þetta skjal til að staðfestingar á „Látranesi“ og vilja meina að það sýni
að „Látranes“ sé séreign óháð Látrum. Aftur á móti er það hrakið með upprunalega skjalinu frá
1897.
Hver er Jónas Dósóþeusson, hann og Friðrik Magnússon voru bræðrasynir og kona Jónasar og fyrsta kona
Friðriks voru systur þ.a. gera má ráð fyrir að á milli þeirra hafi verið ágætur kunningsskapur.
Það má lesa um tengsl þeirra á bls. 45-48 í sjálfsæfisögu Gunnars Friðrikssonar, „Mannlíf í Aðalvík“ (get sent
afrit af þessum síðum ef þess sé óskað).
Vandamálið er að þegar dánarbú Friðriks Magnússonar var gert upp þá var þessi vottun notuð til hliðsjónar,
en ekki upprunalega skjalið frá 1897 (sjá viðhengi 3, lið 4).
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#10b Hugleiðingar Matthildar Guðmundsdóttur
Ég hef hér að ofan skrifað um Látra og Látranes og ætla ekki að endurtaka það (#10a).
Matthildur fer frjálslega með sannleikann og rökstyður ekki fullyrðingar sínar með vísun í gögn (þinglýsingar,
fasteignamat o.fl.). Hérna eru nokkur atriði sem vert er að benda á:
 „1901 eignast Friðrik Magnússon hálfa jörðina Látranes og börn Þorkels Ísleifssonar sem var seinni
maður Guðrúnar Friðriksdóttur hinn helming jarðarinnar.“
o Þetta er ekki rétt, Friðrik Magnússon fékk 1 ½ h.f.m. í Látrum 1987 og 5/12 h.f.m. í Látrum
1903.
 „Þegar Guðrún, Sigurður og Hannes eigendur jarðarinnar Látrum hættu búskap gaf Guðrún Friðrik syni
sínum sinn part, Sigurður Gíslason skipti sínum jarðarhluta milli barna sinna sem voru: Guðmundur,
Bjargey, Ólína, Sigríður Þórunn og Gísli, en hlutur Hannesar mun að mestu hafa orðið eign Arnórs
Kristjánssonar og síðar bræðra hans Sigurðar, Jóns og Alberts“
o Þetta er ekki rétt:
o Eignir Þorkels Ísleifssonar og Guðrúnu Þorkelsdóttir skiptist á milli Friðriks Magnússonar, Maríu
Júdit Þorkelsdóttur, Sturlu Þorkelssonar, Árna Þorkelssonar, Sigurðar Þorkelssonar, Jóns
Þorkelssonar og Þórkötlu Þorkelsdóttur.
 María, Sturla og Árni Þorkelsbörn seldu sína parta til Guðmundar Sigurðssonar (1908)
og síðar lenti þessi eign hjá Arnóri Kristjánssyni (1927).
 Jón seldi sinn part sem síðar lenti hjá Friðriki Magnússyni (1915).
o Eignir Sigurðurðar Gíslasonar skiptist á milli Guðmundar Sigurðssonar, Bjargeyar
Sigurðardóttur, Ólínu Sigurðardóttur, Hannesar Gísla Sigurðssonar og Sigríðar Þórunni
Sigurðardóttur.
 Bjargey seldi sinn part til Guðmundar Sigurðssonar (1917) og síðar lentu báðir
partarnir hjá Arnóri Kristjánssyni (1927).
o Eignir Hannesar Sigurðssonar skiptust á milli Jórunnar Guðmundsdóttur, Brynhildi Snædal
Jósefsdóttur og Bergmundar Sigurðssonar. Þess fyrir utan fékk Friðrik Geirmundsson
lóðarspildu en ekki land í Látrum (þ.e.a.s. hann fékk ekki h.f.m.).
 Jórunn og Brynhildur seldu sína parta til Arnórs Kristjánssonar (1937 og 1938).
 Bergmundur seldi sinn part til Gunnars Friðrikssonar (1958).
o Þess fyrir utan þá seldu allir landeigendur Látra land fyrir vestan við Neslandið sem var í órækt
til Guðmundar Sigurðssonar (1905) og síðar lenti landið hjá Arnóri Kristjánssyni (1927). Á þessu
landi eru Ystibær og Vagnsbær.
 „Ath. Samkvæmt ofanskráðu eru 40 álnir fram yfir samtöluna 1600 hundruð ! og vitað er að Friðrik
Geirmundsson eignaðist land í jörðinni Látrum sem ekki kemur fram í ofanskráðri veðmálabók.“
o Það eru 120 álnir í einu h.f.m. en ekki 100, þ.a. summan stemmir.
 „Þau eignast því lóðina undir skólanum og óreglulegan ferning fyrir ofan skólann“.
o Landeigendur á Látrum afsöluðu sér landi undir barnaskóla 1899/1900.
 „Árið 1901 gaf Guðrún Friðriki syni sínum sem föðurerfð 1 hundrað og 60 álnir í jörðinni Látur ( sem var
í ábúð stjúpföður hans Þorkels Ísleifssonar ) og sem séreign gaf Guðrún Friðriki hálft Látranesið.“
o Það er rangt að Guðrún hafi gefið Friðriki hálft Látranesið, hann fékk aftur á móti hálft
Neslandið.
 „Friðrik mun því líklega hafa átt landið undir Hamri og launað uppeldi dóttur sinnar með leyfi til
fósturforeldranna til ábúðar á þeim jarðarskika.“
„Eigendur í vestari hluta Hamars (Maríuendanum ) eru afkomendur Guðna Jósteinssonar sem lét
byggja húsið og hafði fullan afnotarétt á landinu undir og umhverfis það. Vitað er að Kristján
Guðnason greiddi Friðrik leigu af landskikanum sem tilheyrði vesturenda Hamars en Ólafur
Hjálmarsson( sonur Hjálmars Jónssonar, sem keypti eystri enda Hamars af Guðna Jósteinssyni) mun
hafa greitt Arnóri leigu fyrir jarðarskikann sem fylgdi eystri enda Hamars!“
„Leiga fyrir landið undir Hamri var greidd fyrir vesturendann til Friðriks Magnússonar en leiga fyrir
eystri hluta hússins var greidd til Arnórs svo að þarna lítur út fyrir að Friðrik og Arnór hafi átt sinn
hvorn skikann undir Hamarshúsinu, sem var í eigu tveggja ábúenda.“
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„Hamar, eigendur að vesturenda hússins: Bára Hannesdóttir og Gunnar Jakobsson, eignarland erfingjar
Friðriks Magnússonar. Eigendur austurendans eru Oddný Ólafsdóttir, Sigríður Gunnarsdóttir,
Ragnhildur Árnadóttir og Hulda Ólafsdóttir og líklega hefur Arnór átt landið undir eystri helming
hússins! ).“
o Arnór Kristjánsson á lóðarréttindin fyrir báða hluta Hamars (Ólafshús og Maríuenda) skv.
fasteignarmati frá 1940 (sjá viðhengi 5).
„Árni Þorkelsson átti Sólvelli, en þegar hann fór þaðan flutti dóttir Friðriks Magnússonar Kristín Jóna
með tvö börn sín að Sólvöllum svo að hugsast gæti að Friðrik hafi þá keypt landið undir Sólvöllum af
Árna hálfbróður sínum handa dóttur sinni sem var ekkja en engir pappírar hafa fundist um það. Þegar
Kristín Jóna flutti í Stakkadal nokkrum árum seinna seldi hún Guðmundi Halldórssyni húsið á Sólvöllum,
en ekkert er getið um landið undir húsinu. Jarðarparturinn undir Sólvöllum er frá norðri til suðurs 115
m og frá austri til vesturs 58 m, flatarmál hans er þá 6670 fermetrar. Undir leigusamninginn til
Guðmundar Halldórssonar skrifa landeigendurnir Friðrik Magnússon, Arnór Kristjánsson og Kristján
Benediktsson 24.10. 1936. Ólíklegt má telja að þessir menn hafi skrifað undir leigusamning ef þeir hafa
ekki átt eitthvað af landinu, eða að minnsta kosti nærliggjandi land. Kristján Benediktsson átti
Jaðarsland sem liggur að eystri hluta Sólvallalands og Nesland Friðriks Magnússonar liggur að
suðurhluta Sólvallalandsins, svo spurning er hvort Arnór hafi átt spilduna undir húsinu ?“
„Einnig skrifar Arnór ásamt Friðrik og Kristjáni undir leigusamning á spildu undir Sólvöllum, en þar sem
þrír landeigendur skrifa þar undir er óljóst hvort þeir hafi allir átt smá blett þar.“





„Sólvellir: Eigendur eru afkomendur Guðmundar Halldórssonar og Margrétar Bjarnadóttur. Eigendur
lóðarinnar skrifuðu þrír undir lóðasamning.“
o Arnór Kristjánsson á lóðarréttindin fyrir Sólvelli skv. fasteignarmati frá 1940 (sjá viðhengi 5).
o Friðrik Magnússon hefur að öllum líkindum skrifað undir samningin vegna þess að Árni
Þorkelsson, hálfbróðir hans, átti húsið sem þarna stóð.
o Ástæðan fyrir því að Kristján Benidiktsson skrifar undir er líklega að Guðmundur hefur fengið
afnot af hluta eða öllu landi hans á Jaðri.
„Ystibær stendur fyrir vestan heimatúnið í Nesi. Bærinn sem stóð þar áður var kallaður Hrakningur.
Guðrún Friðriksdóttir leyfði Hermanni Guðmundssyni að byggja hús á landareign sinni (þar sem
Ystibær stendur nú) í byrjun tuttugustu aldar.“
o Þessi landareign tilheyrði Guðmundi Sigurðssyni (1905) og síðan Arnóri Kristjánssyni (1927),
húsið er byggt 1913.
o Arnór Kristjánsson á lóðarréttindin fyrir Ystabæ skv. fasteignarmati frá 1940 (sjá viðhengi 5).
„Bakki, eigandi Hinrik Vagnsson og fjölskylda, húsið stendur á eignarlandi erfingja Friðriks
Magnússonar.“
o Þetta var kallað Bakkabær, en er núna kallað Vagnsbær.
o Arnór Kristjánsson á lóðarréttindin fyrir Vagnsbæ skv. fasteignarmati frá 1940 (sjá viðhengi 5).
o Samt sem áður þá gefa erfingjar Friðriks Magnússonar leyfi fyrir byggingunni árið 1999 (sjá
viðhengi 1).

Eins og áður sagði þá er Matthildur að fara frjálslega með sannleikann og ekki er verið að vísa í gögn til að
sanna mál sitt. Eftirtalin orð eru mikið notuð: „hugsast getur“, „lítur út fyrir“, „líklega“ og „ólíklega má telja“.

Reykjavík, 23.06.2019
Virðingarfyllst, fyrir hönd Miðvíkur ehf.

Helgi Þorvarðsson
Stjórnarformaður
Sími: 899-3990
Tölvupóstfang: helgi@xpc.is
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