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I.
í Morgunblaðinu 22. ágúst 2019 er skýrt frá því að Erla Bolladóttir hyggist stefna íslensk ríkinu

til að fá dóm Hæstaréttar frá 1980, þar sem hún og tveir aðrir voru sakfelldir fyrir rangar

sakargiftir, tekinn upp til að hún verði sýknuð. Erla bendir á þá leið að semja við hana um bætur

utan dómskerfisins og að hún hefði áður snúið sér til yðar með ósk um að mál hennar yrði

skoðað. í blaðinu er jafnframt vitnað í þau ummæli yðar að meðferð erindis Erlu hefði tafist
innan ráðuneytisins en það yrði tekið upp í haust.

Til mín hafa leitað þeir Einar Bollason, Magnús Leopoldsson, og Valdimar Olsen með beiðni

um að koma á framfæri athugasemdum sínum í þessu sambandi.

II.
Guðjón Skarphéðinsson, Kristján Viðar Viðarson og Sævar Marínó Ciesielski voru í sakadómi

Reykjavíkur 19. desember 1977 sakfelldir fyrir að hafa orðið Geirfinni Einarssyni að bana auk

fleiri alvarlegra afbrota. í sama máli voru Erla Bolladóttir, Kristján Viðar og Sævar Marínó

sakfelId fyrir rangar sakargiftir sem hafi valdið velferðarmissi fjögurra saklausra mann, þeirra á
meðal áðurnefndra þriggja umbjóðenda minna.

í dóminum kemur fram að skömmu eftir ferð þeirra til Keflavíkur 19. nóvember 1974, þar sem

Geirfinni hafi verið ráðinn bani, hafi þau þrjú hist heima hjá Kristjáni Viðari að Grettisgötu 82.

Erla hafi skýrt svo frá að þau hafi rætt sín á milli hvað gera skyldi ef upp kæmist um þátt þeirra

í dauða Geirfinns og hafi verið ákveðið að blanda svonefndum Klúbbmönnum, þ.e. Magnúsi

Leopoldssyni og Sigurbirni Eiríkssyni, inn í málið. Bróðir Erlu, Einar Bollason, hafi bæst við en

henni og Sævari Marinó hafi báðum verið illa við hann þar sem Einar hafi m.a. verið mótfallinn

því að þau væru saman og látið bera þau út úr íbúð að Hamarsbraut í Hafnarfirði sem var í

eigu föður þeirra Erlu. Þá bættist Valdimar Olsen í þennan hóp en Erla kvaðst ekkert eiga

sökótt við hann og hefði hann aldrei gert neitt á hennar hlut. Hún hafi hins vegar þekkt systur

hans og taldi að það hafði átt að gera söguna trúverðugri að blanda honum í málið.

Fyrir dómi viðurkenndi Sævar Marinó að framangreind frásögn Erlu væri rétt. Kristján Viðar

viðurkenndi hins vegar ekki fyrir dómi að það hafi verið samantekin ráð að bendla þessum
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mönnum við málið en bar að sagan "hafi verið frá Erlu komin og að lögreglumennirnir hafi trúað

henni."

Guðjón Skarphéðinsson kvaðst við yfirheyrslu í desember 1976 engan þátt hafa átt í því að

bendla saklausum mönnum inn í málið. Hins vegar gæti verið að Sævar Marinó hafi látið

eitthvað að því liggja í mars 1975 að Klúbbmenn væru við málið riðnir. Hann kvað sér hafa

verið fulljóst að þessir menn væru saklausir þegar þeir voru settir í gæsluvarðhald "og hafi

þetta hvílt mjög á samvisku sinni, þótt hann hafi ekki haft kjark til að segja frá málinu þá."

Dómi sakadóms var áfrýjað og staðfestur í Hæstarétti 1980. í þeim kafla dómsins sem fjallar

um rangar sakagiftir segir að eftir atburðinn í Keflavík hafi það verið samantekin ráð þeirra Erlu,

Sævars og Kristjáns að velja fjóra nafngreinda menn og bendla þá við atburðinn til þess að

torvelda rannsókn málsins. Tilgangi sínum hafi þau náð, mennirnir hafi verið handteknir, þeir

sætt gæsluvarðhaldi, rannsókn málsins torveldast og beinst á rangar brautir þar til upp komst.

Þessi þáttur málsins um rangar sakargiftir stendur óhaggaður þrátt fyrir dóm Hæstaréttar 27.
september 2018.

III.
Umbjóðendur mínir voru handteknir á heimilum sínum kl. 6 að morgni 26. janúar 1976 en sá

tími hafði verið valinn til að öruggt væri að til þeirra næðist samtímis. Þeir voru síðan

úrskurðaðir í 45 daga gæsluvarðhald. Þeim var gefið að sök að hafa farið til Keflavíkur 19.

nóvember 1974 í þeim tilgangi að kaupa af Geirfinni Einarssyni áfengi en ferðinni lyktað þannig

að honum hafi verið ráðinn bani. Sigurbjörn Eiríksson, sem nú er látinn, var einnig nokkru síðar

hnepptur í gæsluvarðhald af sömu sökum. Gæsluvarðhaldsvist umbjóðenda minnavar tvívegis

framlengd, um 30 daga í hvort sinn.

Eins og síðar kom í ljós var enginn fótur fyrir þessum alvarlegu ásökunum. Þessir menn höfðu

ekki farið til Keflavíkur umrætt sinn, enginn þeirra hafði hitt Geirfinn og þeir þekktust yfir höfuð

ekkert að því undanskildu að Magnús og Sigurbjörn voru samstarfsmenn. Þegar

gæsluvarðhaldi þeirra var aflétt 9. maí 1976 höfðu þeir Einar, Magnús, og Valdimar setið í

gæsluvarðhaldi í 105 daga. Þeir voru í farbanni um hríð eftir það.

Það er eðlileg spurning hvernig það hafi getað gerst að þessir menn hafi mátt þola saklausir

þessar raunir. Hvernig mátti það vera að lögregla skyldi ekki átta sig á því fyrr en raun bar vitni

hvernig í pottinn var búið. Til að varpa ljósi á það er ástæða til að upplýsa, frekar en fram kemur

í II. kafla bréfsins, um aðdraganda þess að umbjóðendurmínir voru bornir röngumsakargiftum.

í desember 1975 var Erla úrskurðuð í gæsluvarðhald vegna aðildar að svonefndu
póstsvikamáli. Erla var látin laus fyrir jólin 1975. Á sama tíma sætti Sævar Marinó

sambúðarmaður hennar gæsluvarðhaldi fyrir aðild að sama máli og nokkru síðar vegna aðildar

að hvarfi Guðmundar Einarssonar. Kunningi þeirra, Kristján Viðar, var einnig úrskurðaður í

gæsluvarðhald í janúar 1976 borinn þeim sökum að hafa átt aðild að hvarfi Guðmundar.
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Hinn 22. janúar 1976 hafði Erla samband við lögreglu og kvaðst verða fyrir ónæði af

símhringingum og hefði hún af því mikinn beyg. Hún kom til yfirheyrslu á skrifstofu

Síðumúlafangelsisins að kvöldi sama dag þar sem fulltrúi yfirsakadómara og einn

rannsóknarlögreglumaður ræddu við hana. Á sama tíma ræddi annar

rannsóknarlögreglumaður við Sævar Marinó sem sat í gæsluvarðhaldi og vissi hvorugt um

nærveru hins. í skýrslu gaf Sævar Marinó þá skýringu á ótta Erlu að það gæti verið vegna

Geirfinnsmálsins. Nafngreindi hann síðan umbjóðendur mína og kvað þá hafa tekið þátt í ferð

til Keflavíkur þegar Geirfinnur hvarf. Svipuð atriði komu fram í viðtali við Erlu en skrifleg skýrsla

var hins vegar ekki tekin af henni fyrr en næsta dag. Þann dag var einnig tekinn skýrsla af

Kristjáni Viðari sem viðurkenndi að hafa tekið þátt í ferðinni til Keflavíkur en hann sat þá í

gæsluvarhaldi eins og áður sagði. Farið hafi verið í dráttarbrautina í Keflavík þar sem verið

hefðu Sævar Marinó og Erla ásamt fleira fólki.

Þau Erla, KristjánViðar og Sævar Marinóog gáfu ítrekað skýrslur um aðild umbjóðenda minna

að hvarfi Geirfinns. Þannig bar Erla hinar röngu sakargiftir á Einar Bollason hjá lögreglu þann

23. janúar, 3. og 10. febrúar, 3. mars og á dómþingi sakadóms 30 mars 1976. Ennfremur hjá

lögreglu 4. mars og 1. september 1976. Hún bar sömu sakir á Magnús hinn 23. janúar, 3. og

10. febrúar, 4. maí og 1. september 1976 svo og á dómþingi 30. mars sama ár. Rétt er að

benda sérstaklega á að Erla hélt þessum framburði sínum til streitu síðast 1. september 1976

eða nokkrum mánuðum eftir að fjórmenningarnir höfðu verið leystir úr gæsluvarðhaldi.

Valdimar Olsen bar hún sömu sökum þrívegis hjá lögreglu.

Framangreint sýnir hversu langsótt það er og raunar fjarstæðukennt að halda því fram að

rangar sakargiftir megi rekja til langrar gæsluvarðhaldvistar þeirra Erlu, Kristjáns Viðars og

Sævars Marinós. Þá er ekki síður langsótt að halda því fram að lögreglumenn hafi átt þátt í því

að búa til slíka sögu til þess að handtaka saklausa menn. Hvers vegna í ósköpunum ættu

lögreglumenn að segja Erlu að saka bróður sinn Einar Bollason, sem á þeim tíma var

þjóðþekktur íþróttamaður, um aðild að manndrápi ? Er það trúlegt að lögreglumenn hafi farið

að bendla Valdimar Olsen við málið en hann var á þessum tíma lítið sem ekkert í sviðsljósinu.

Það liggur fyrir að það var ákveðið löngu áður en grunur fór að beinast að Erlu, Kristjáni Viðari

og Sævari Marinó um aðild að Geirfinnsmálinu að búa til þessa sögu í því skyni að beina

athyglinni frá þeim ef með þyrfti. Þar sem um samræmda frásögn var að ræða sem kom fram

án þess að þau væru í aðstöðu til að bera sig saman féllu rannsakendur í þá gryfju að taka
þau trúanleg.

Magnús Leopoldsson segir það hafa komið skýrt fram hjá rannsakendumað þeir teldu sig hafa

örugga vitneskju um hvað hann hefði verið að aðhafast í Keflavík. Þrátt fyrir stöðuga neitun

hafi rannsakendur lengi vel verið vissir um að hann væri ekki að segja sannleikann, kváðust

vita betur og sögðust byggja það á framburðum aðila sem vissu hvað hefði gerst. Magnús
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segist ekki hafa hugleitt í eitt einasta skipti að játa á sig afbrot sem hann hafði aldrei framið og

dragi það raunar mjög í efa að sakborningar séu almennt tilbúnir til slíkra falskra játninga þótt

þeir sitji í gæsluvarðhaldi. Tali hann þar af eigin reynslu sem sé örugglega áreiðanlegri en

skoðanir fræðimanna sem styðjist ekki við slíka persónulega reynslu.

Magnús segir að eftirminnilegast og um leið það erfiðasta hafa verið þegar hann var

samprófaður við Erlu að viðstöddum nokkrum lögreglumönnum og lögmönnum þeirra beggja.

Um þetta komst hann svo að orði: "Þar horfði ég á og hlustaði á Erlu segja frá hvernig ég hefði

tekið þátt í vígi Geirfinns. Það gerði hún sjálfstætt og á mjög sannfærandi hátt og blekkti þar

með blygðunarlaust alla. Hóf hún frásögn sína á að segja frá bílferð og tiltók fólk sem átti að

hafa verið með okkur tveimur í bifreið. Lýsti hún einnig í smáatriðum bifreiðinni sem hún sagði

að ég hefði átt eða verið með og farið í til Keflavíkur þar sem við áttum að hafa hitt Geirfinn.

Þar hefði komið til ryskinga og ég hefði tekið í hand legg Geirfinns og þar með stöðvað för hans

en aðrir hefðu síðan vegið hann. Þessi reynsla hafi fyllt hann miklum harmi enda frásögn Erlu

uppspuni frá rótum. Einar Bollason talar sömuleiðis um þá erfiðu reynslu í samprófun þegar

Erla hafi beðið hann með grátstafinn í kverkunum að játa á sig sakargiftir og bent á að honum

myndi þá líða betur.

Það hlýtur að vera verulegt umhugsunarefni hvað komi alsaklausum aðila, eins og Erla telur

sig vera, til að spinna upp framburða sem þennan og bera þá Einar, Magnús og Valdimar

slíkum sökum og þar með einnig sjálfa sig. Framaburð sem var svo trúverðugur að reyndir

rannsóknarlögreglumenn létu blekkjast lengi. Telja umbjóðendur mínir illskiljanlegt að þessi

þáttur skuli ekki hafa haft meira vægi þegar endurupptökunefnd fjallaði um endurupptöku

Guðmundar og Geirfinnsmálsins.

IV.
Gæsluvarðhaldsvistin var umbjóðendum mín eðlilega mikil raun en þeir voru innilokaðir,

grunaðir um manndráp, í þriggja fermetra klefum allan sólarhringinn í einangrun í 105 daga.

Allan þann tíma án þess að fá að koma út undir bert loft. Þá var þetta ekki síður mikið áfall fyrir

fjölskyldur þeirra sem vissu að ásakanirnar áttu ekki við rök að styðjast og reyndu með öllum

ráðum að sýna fram á það. Eftir að gæsluvarðhaldsvistinni lauk máttu þeir lengi sæta mikilli

félagslegri útskúfun og alvarlegum fordómum þjóðfélagsins. Málið var þeim því öllum dýrkeypt,

fjárhagslega, heilsufarslega, samfélagslega og andlega. Sigurbjörn Eiríksson heitinn lagðist

fljótlega í rúmið eftir þetta og náði aldrei að jafna sig. Hinir áttu í mismiklum erfiðleikum sem

allt má rekja til hinna röngu sakargifta. Margra ára fordómar í garð þeirra og endalaus grunur

um að þeir hafi, þrátt fyrir allt, átt þátt í að bana manni hefur skaðað þá og fjölskyldur þeirra

meira en orð fá lýst. Erla hefur aldrei stigið fram og beðist fyrirgefningar á misgjörðum sínum

gagnvart þeim.
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Eftirmálin hafa ekki síður tekið verulega mikið á umbjóðendur mína enda hefur stöðug

umfjöllun um Guðmundar- og Geirfinnsmál ýft upp erfiðar minningar auk þess sem ýmsar

fullyrðingar séu hafðar uppi í tengslum við málið sem á engan hátt standast skoðun. Einn

umbjóðenda minna kveður allt hans líf hafa raunar snúist meira eða minna um að upplýsa að

hann hafi ekki átt hlut að andláti Geirfinns.

Eftir að fram kom í fjölmiðlum að Erla Bolladóttir hygðist fara fram á endurupptöku málsins og

eftir atvikum að fá greiddar bætur vegna sakfellingar hennar fyrir rangar sakargiftir, hittust

umbjóðendur mínir í fyrsta skiptið eftir að þeir voru leystir úr gæsluvarðhaldi. Tilefnið var að

þeim var misboðið og þeir spurðu sig þeirrar spurningar hvaða þýðingu það hefði fyrir þá ef

dómurinn um rangar sakargiftir yrði tekinn upp og niðurstaðan sú að Erla hafi verið ranglega

sakfelId eða þá að henni yrðu greiddar bætur án dómsmeðferðar.

Umbjóðendur mínir eru ósáttir við hvernig þessi mál hafa þróast. Þeir telja niðurstöðu

endurupptökunefndar og sérstaks saksóknara í málinu hafa vakið upp fleiri spurningar en

rannsókn hans svaraði. Þeir hafi þagað í áratugi og horft upp á það að þeir sem báru ábyrgð

á langri einangrunarvist þeirra hafi nú verið sýknaðir í Hæstarétti. Ennfremur hafi þeir mátt

hlusta á látlausan fréttaflutningi af málinu án þess að glæpurinn gagnvart þeim hafi verið mikið

nefndur. Þá hafi Hæstiréttur ekkert fjallaði um málið, hvorki til að fara yfir röksemdir né aðrar

forsendur enda hafi kröfur sérstaks saksóknara ekki gefið færi á því.

Umbjóðendur mínir telja rétt að koma fram á þessu stigi og gera grein fyrir málinu frá sínum

bæjardyrum áður en eitthvað verður frekar aðhafst vegna málsins eins og þér hafið boðað.

Fyrir liggi að endurupptökunefnd hafnaði því með rökstuddum hætti að taka upp þennan þátt

málsins og að ekki sé réttlætanlegt að greiða Erlu Bolladóttur bætur fyrir sakafellingu um rangar

sakargiftir án þess að hlutlaus og óvilhallur dómur fari yfir þann þátt málsins og komist að þeirri

niðurstöðu að hún skuli vera sýkn saka.

~~!'..~~~~~

Valtýr Sigurðsson lögrmtður
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