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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum

og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist,

mynd og hita.
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Kaffið frá Ricardo Rosales er aftur komið til
okkar. Eins og í fyrra er þetta kaffi ljúft
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Íslensk stjórnvöldmunu þurfa að greiða um 800milljónir króna á ári vegna rekst-urs ratsjárkerfis sem bandarískstjórnvöld hafa rekið til þessa. Íslendingar taka við rekstri kerfisins 15. ágúst og segir Ingi-björgSólrún Gísladóttir utanríkis-ráðherra að ekki hafi komið tiltals í nýrri ríkisstjórn að hætta rekstrinum.
Framtíð ratsjárkerfisins, semer í eigu NATO en rekið af banda-rískum stjórnvöldum, var eitt aðalefnið á fundi utanríkisráð-herra með Nicholas Burns,aðstoðarutanríkisráðherra Banda-ríkjanna, í gær. 

Ingibjörg Sólrún segir að á 

fundinum með Burns hafi áherslaverið lögð á að undirbúnings-vinnu vegna færslu rekstursinstil Íslendinga yrði flýtt. Meðalþess sem fjallað var um varmöguleg aðkoma Bandaríkja-manna að því að viðhalda kerfinu,segir Ingibjörg. Engin svör hafifengist á fundinum önnur en aðbandarísk stjórnvöld ætli aðvinna í málinu.
Í pallborðsumræðum í gærsagði Burns það mat sitt ogíslenskra stjórnvalda að nauðsyn-legt væri að halda rekstri ratsjár-kerfisins áfram. „Ratsjár erunauðsynlegar í heimi nútímans;ekki bara til að geta fylgst meðsprengjuflugvélum, heldur öllu

mögulegu. Við vonumst því til að ná samkomulagi milli ríkisstjórnaokkar fyrir 15. ágúst svo aðáframhaldandi rekstur ratsjár-stöðvanna verði tryggður.“Ingibjörg segir kostnaðinn viðrekstur kerfisins um 800 milljónirkróna á ári. „Það er alveg ljóst aðvið munum reka þetta, en spurn-ingin er hvort þeir séu tilbúnir aðkoma að viðhaldi og endurnýjun á þessu kerfi þegar á þarf að halda,því það er auðvitað kostnaðar-samt. Sú kostnaðarskipting er óútkljáð.“
Ístefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar-innar kemur fram að til standi að stofna nýja öryggismálanefnd.Ingibjörg segir að nefndin fái það 

hlutverk að meta ógnir og viðbúnað. Eitt af verkefnum nefndarinnar verði að meta þörf-ina fyrir ratsjárkerfið og hvernigþað nýtist við varnir landsins.Ekki hefur komið til tals hjá nýrri ríkisstjórn að hætta rekstrikerfisins. „Það má alltaf spyrjasig þeirrar spurningar hvort pen-ingum er vel varið í varnir af ein-hverju tagi. Það var ljóst þegar Bandaríkjamenn fóru að viðmyndum þurfa að taka við okkarvörnum í meiri mæli og greiðaþann kostnað sem af því hlytist.Það getur ekki verið eðlilegt aðríki eins og Ísland sé alltaf meðvarnir á kostnað annarra,“ segir Ingibjörg.
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AFSLÁTTUR AF 
NÝJUM VÖRUM

Opið til 19 í kvöld

Íslensk stjórnvöld 
munu þurfa að greiða um 800 
milljónir króna á ári vegna rekst-
urs ratsjárkerfis sem bandarísk 
stjórnvöld hafa rekið til þessa. 
Íslendingar taka við rekstri 
kerfisins 15. ágúst og segir Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir utanríkis-
ráðherra að ekki hafi komið til 
tals í nýrri ríkisstjórn að hætta 
rekstrinum.

Framtíð ratsjárkerfisins, sem 
er í eigu NATO en rekið af banda-
rískum stjórnvöldum, var eitt 
aðalefnið á fundi utanríkisráð-
herra með Nicholas Burns, 
aðstoðarutanríkisráðherra Banda-
ríkjanna, í gær. 

Ingibjörg Sólrún segir að á 

fundinum með Burns hafi áhersla 
verið lögð á að undirbúnings-
vinnu vegna færslu rekstursins 
til Íslendinga yrði flýtt. Meðal 
þess sem fjallað var um var 
möguleg aðkoma Bandaríkja-
manna að því að viðhalda kerfinu, 
segir Ingibjörg. Engin svör hafi 
fengist á fundinum önnur en að 
bandarísk stjórnvöld ætli að 
vinna í málinu.

Í pallborðsumræðum í gær 
sagði Burns það mat sitt og 
íslenskra stjórnvalda að nauðsyn-
legt væri að halda rekstri ratsjár-
kerfisins áfram. „Ratsjár eru 
nauðsynlegar í heimi nútímans; 
ekki bara til að geta fylgst með 
sprengjuflugvélum, heldur öllu 

mögulegu. Við vonumst því til að 
ná samkomulagi milli ríkisstjórna 
okkar fyrir 15. ágúst svo að 
áframhaldandi rekstur ratsjár-
stöðvanna verði tryggður.“

Ingibjörg segir kostnaðinn við 
rekstur kerfisins um 800 milljónir 
króna á ári. „Það er alveg ljóst að 
við munum reka þetta, en spurn-
ingin er hvort þeir séu tilbúnir að 
koma að viðhaldi og endurnýjun á 
þessu kerfi þegar á þarf að halda, 
því það er auðvitað kostnaðar-
samt. Sú kostnaðarskipting er 
óútkljáð.“

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar-
innar kemur fram að til standi að 
stofna nýja öryggismálanefnd. 
Ingibjörg segir að nefndin fái það 

hlutverk að meta ógnir og 
viðbúnað. Eitt af verkefnum 
nefndarinnar verði að meta þörf-
ina fyrir ratsjárkerfið og hvernig 
það nýtist við varnir landsins.

Ekki hefur komið til tals hjá 
nýrri ríkisstjórn að hætta rekstri 
kerfisins. „Það má alltaf spyrja 
sig þeirrar spurningar hvort pen-
ingum er vel varið í varnir af ein-
hverju tagi. Það var ljóst þegar 
Bandaríkjamenn fóru að við 
myndum þurfa að taka við okkar 
vörnum í meiri mæli og greiða 
þann kostnað sem af því hlytist. 
Það getur ekki verið eðlilegt að 
ríki eins og Ísland sé alltaf með 
varnir á kostnað annarra,“ segir 
Ingibjörg.

Ísland greiðir 800 milljónir
Íslensk stjórnvöld munu í ágúst taka við rekstri ratsjárkerfis af Bandaríkjamönnum. Rætt hefur verið við 
bandarísk stjórnvöld um að greiða fyrir viðhald. Ný öryggismálanefnd mun fjalla um framtíð kerfisins.

„Þetta var nú svolít-
ið sorglegt en hlægilegt í senn,“ 
segir Páll Baldursson, sveitar-
stjóri Breiðdalshrepps, um raf-
magnsleysi sem seinheppin álft 
olli í Breiðdalsvík í vikunni. 

Páll og sveitungar hans vissu 
í fyrstu ekki hvað hefði orsakað 
rafmagnsleysið í þorpinu. Það 
kom þó fljótt í ljós þegar 
slökkvilið Breiðdalshrepps var 
kallað út vegna sinubruna við 
bæinn Fell innar í sveitinni. Páll 
sveitarstjóri var einn þeirra 

sem fóru til að sinna slökkvi-
starfi. 

„Álftin hafði álpast á raf-
magnslínuna og stiknað. Hún 
hefur svo fallið logandi til 
jarðar og kveikt í út frá sér,“ 
segir hann. Nokkuð stór hluti 
úthaga brann vegna álftarinnar 
seinheppnu. Páll segir að vel 
hafi gengið að slökkva sinueld-
inn og að teljandi tjón hafi ekki 
orðið. Eldurinn hafi þó líklega 
valdið mófuglum einhverjum 
skaða.

„Það má til dæmis 
byrja á því að færa alla starfs-
menn
skattrann-
sóknarstjóra
til embættis 
saksóknara
efnahags-
brota. Það 
myndi
hjálpa,“ sagði 
Helgi
Magnús
Gunnarsson,
saksóknari
efnahags-
brota, á fundi 
um efnahags-
brot á Grand 
Hótel í gær. 

Bryndís Kristjánsdóttir skatt-
rannsóknarstjóri er ósammála 
þessu mati Helga Magnúsar. 
„Starfssvið embættanna eru ólík 
[...] Ég er ósammála þessu sjónar-
miði.“

Vill leggja skatt-
rannsóknar-
stjóra niður

Föstudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í maí 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu
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Háskóli
Íslands og Háskólinn á Hawai 
hafa fengið rúmlega 100 milljóna 
króna styrk frá vísindasjóði 
Bandaríkjanna (NSF) til þess að 
fara í könnunarleiðangur á 
Reykjaneshrygg. Dr. Ármann 
Höskuldsson frá Jarðvísinda-
stofnun Háskóla Íslands er annar 
leiðangursstjóra. Rannsóknin 
hefur gríðarlega mikið gildi fyrir 
vísindalega þekkingu á heims-
vísu. Síðasta stóra rannsóknin á 
jarðfræði hafsbotnsins á hryggn-
um fór fram fyrir 40 árum.

Ármann segir mikilvægi rann-
sóknarleiðangursins í vísindalegu 
samhengi mikið og í sjálfu sér sé 
það merkilegt að fá styrkinn. 
„Það eru fjölmargir sem sækja 
um styrki í NSF vísindasjóðinn og 
mun færri fá en vilja.“ 

Meginhluti rannsóknarinnar 
felst í gagnasöfnun og til verks-
ins fékkst rannsóknarskipið 
Knorr. Skipið er sérhannað til 
jarðfræðilegra rannsókna á sjó 
með öllum nýjustu rannsóknar-
tækjum sem völ er á. Skipið er 
2685 brúttólestir, 85 metrar á 
lengd með 22 manna áhöfn. Um 
borð er aðstaða fyrir 32 vísinda-
menn og 2 tæknimenn en rann-
sóknateymið í þessum leiðangri 
telur sextán vísindamenn, þar af 
þrjá Íslendinga.

Ármann segir að væntingar 
sínar séu eðlilega miklar þar sem 
um einstakt tækifæri er að ræða. 
„Síðasti alvöru leiðangurinn var 
gerður út árið 1970 og ég geri mér 
vonir um að eftir þessa ferð 
höfum við öðlast betri skilning á 
svæðinu í heild og lífríki þess. Við 
vonumst til að skilja betur þróun 
Íslands með því að rannsaka jarð-
sögu hafsbotnsins síðastliðnar 
átján milljónir ára.“ 

Reykjaneshryggurinn liggur 
svo að segja fá Norðurpólnum til 
suðurskautsins og er Ísland hæsti 
punktur hryggjarins. Því má ætla 
að upplýsingar úr þessari rann-
sókn geti svarað mörgum spurn-
ingum. Ármann segir mikla 
gloppu í upplýsingum sem til eru 
um landgrunnið frá Íslandi og 
sjávarbotn þeirra miða sem eru 
ein þau fengsælustu við landið. 
„Engar upplýsingar eru til um 
stór svæði á þessum miðum og 
því hefur það beina hagnýta þýð-
ingu að fá upplýsingar um jarð-
skorpuna til að geta sagt fyrir um 
þróun hennar, með hugsanlegum 
áhrifum á lífríkið í kringum 
þær.“

Samfara þessu verkefni eru 
áætluð umfangsmikil samskipti á 
milli Jarðvísindastofnunar og vís-
indastofnana í Bandaríkjunum. 

Tímamót í 
rannsóknum
Fyrsti stóri rannsóknaleiðangurinn á hafsbotninum 
suðvestur af Íslandi hefst í dag. Rannsóknin hefur 
mikið gildi fyrir vísindalega þekkingu á heimsvísu.

Hæstiréttur mildaði í 
gær dóma yfir tveimur ránsmönn-
um. Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafði dæmt Ívar Smára Guð-
mundsson í fjögurra ára fangelsi 
fyrir rán í Bónusvídeó og fleiri 
afbrot. Hæstiréttur mildaði þann 
dóm um eitt ár. Jafnframt vísaði 
dómurinn frá skaðabótakröfu upp 
á ríflega 1,6 milljónir króna vegna 
vanreifunar. 

Þá hafði Héraðsdómur dæmt 
Arthur Geir Ball í þriggja ára 
fangelsi fyrir vopnað rán í versl-
uninni Krónunni. Hæstiréttur 
stytti refsitíma hans einnig um eitt 
ár.

Ívar Smári var sakfelldur fyrir 

tvö ránsbrot, fyrir að hafa ráðist á 
þrjár konur og slegið þær í andlit 
með krepptum hnefa, fjársvik, 
þjófnað og fleiri brot. Dómurinn 
mat til refsilækkunar að Ívar 
Smári játaði flest brotin greiðlega 
og var samvinnuþýður við með-
ferð málsins.

Arthur Geir var dæmdur fyrir 
að fara með andlit sitt hulið inn í 
verslun, ógna afgreiðslustúlku 
með 24 sentimetra löngum fjaður-
hníf og skipa henni að afhenda sér 
fjármuni, sem reyndust nema nær 
100 þúsundum króna. Hæstiréttur 
leit meðal annars til ungs aldurs 
hans, en hann var einungis 18 ára 
þegar hann framdi brotið.

Hæstiréttur hefur 
sýknað mann af ákæru þess efnis 
að hann hafi brotið áfengislög 
með því að hafa sem starfandi 
stjórnarformaður heildsölu látið 
birta auglýsingu á léttvíni í 
Gestgjafanum árið 2003. 

Þar með sneri Hæstiréttur 
dómi héraðsdóms, sem dæmt 
hafði manninn til greiðslu 200 
þúsund króna í sekt. Taldi 
Hæstiréttur að auglýsingin væri 
andstæð áfengislögum en þar 
sem hvorki maðurinn né heildsal-
an voru nafngreind í auglýsing-
unni var ekki talið að maðurinn 
bæri refsiábyrgð og var hann því 
sýknaður.

Sýknaður af 
ákæru um 
áfengislagabrot

„Mér finnst skrítið að 
þessum úlfhundum, sem ráða í rit-
stjórn, sé leyft að ráðast á fólk og 
svipta það ærunni,“ segir Gunnar I. 
Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs. 
Gunnar hefur ákveðið að kæra rit-
stjóra Ísafoldar og Mannlífs, þá Jón 
Trausta Reynisson og Reyni 
Traustason, og Baug, sem er eig-
andi tímaritanna, fyrir greinaskrif 
um meint hneykslismál sem hann 
er bendlaður við. 

„Mér finnst ekki hægt að svona 
menn gangi lausir í blaðamanna-
stétt,“ segir Gunnar. Hann hyggst 
ekki svara spurningum um grein-
ina efnislega þar sem hann segir að 
aðeins sé um gamlar kjaftasögur að 

ræða sem ekki séu svaraverðar. 
Gunnar segist ekki vera búinn að 
ákveða hvaða upphæð hann muni 
fara fram á. „Ég hef mestar 
áhyggjur af því að þessir feðgar 
séu ekki borgunarmenn fyrir þessu. 
Baugur ætti þó eiga fyrir því,“ 
segir Gunnar.

Reynir Traustason, ritstjóri 
Mannlífs, segist ekki vita hvað 
Gunnar ætli að kæra. „Er það 
myndbirting Ísafoldar af honum á 
Goldfinger, eða Mannlíf fyrir að 
segja frá því að hann hafi verið tek-
inn drukkinn undir stýri, eða fyrir 
að hafa sagt að hann stefndi að því 
að Kópavogsbúar yrðu brátt fimm-
tíu þúsund?“ segir Reynir. 

„Við erum reyndar að undirbúa 
málshöfðun á hendur Gunnari fyrir 
að segja að við séum að drepa fólk í 
skjóli auðhrings. Það er atvinnu-
rógur. Gunnari verður hvergi gefið 
eftir í þeim efnum en hann er 
ábyggilega borgunarmaður fyrir 
einhverju,“ segir Reynir.

Hæstiréttur framlengdi 
í gær farbann yfir Viggó Þóri 
Þórissyni, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra Verðbréfastofu 
Sparisjóðanna, til 10. ágúst. 
Honum var fyrirvaralaust sagt 
upp störfum eftir að upp komst 
að hann hefði gefið út ábyrgðar-
lýsingu upp á rúmlega þrettán 
milljarða vegna innistæðu á 
bankareikningi sem hvergi var 
að finna. 

Málið er til rannsóknar hjá 
embætti saksóknara efnahags-
brota.

Meðal þess sem verið er að 
kanna er hvort málið teygi anga 
sína til erlendra félaga.

Staðfestir 
farbannskröfu


