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DJUP LÆGÐ, SEU GEYSTIST NORDÚR 
FRÁBISKAYAFLÓA, OLUFÁRVIÐRINU 

Yfirlit yfir eitf mestu veður, 
sem komið hefur á þessori öld 

\]m síðustu mánaðamót 
skall yfir ísland mikið 
rok. Það stóð í nokkra 
daga eða frá því að 
kvöldi 28. janúar og síð-
an með litlu hléi allt 
fram að kyöldi 2. febrú-
ar. 

Ekki hefur þessu roki verið, 
gefið neitt nafn enn, hvorki opin 
berlega né á almennings tungu. 
Það ætti þó skírn skilið, því að 
það er vafalaust eitt mesta fár 
viðri, sem komið hefur yfir land 
ið í marga áratugi. Þeir sem 
lengst muna telja að því verði 
aðeins jafnað saman við Hala-
veðrið mikla 1925, þegar tveir 
íslenzkir togarar fórust út af 
VestfjÖrðum og menn telja það 
t.d. miklu meira en veðrin þegar 
Pourquoi Pas fórst eða þegar 2 
skip strönduðu í Rauðarárvík-
inni 1942. 

Og þetta feikimikla rok náði 
yfir allt landið, eins austur á 
Langanesi og vestur á. Snæfells 
nesi;-'Sumir þeirra;'-."sem bezt 
munu til liðinna tíma telja að 
veður þetta hafi í flestum atrið 
um verið mjög líkt Halaveðrinu 
en það var einmitt norðanátt og 
landnyrðingur og feikihvasst um 
allt land. 

C á er munurinn nú, og þegar 
Halaveðrið skall yfir, að 

veðurfræði og veðurupplýsing-
um hefur farið mjög fram. Með 
veðurathugunum og yfirliti hef 
ur verið hægt að fylgjast all 
náið með því, hvernig ofsaveður 
þetta skapaðist, hvaða aðstæður 
í loft yfir norðanverðu Atlants-
hafi ollu þessum fádæmum. Hef 
ur blaðið nú aflað sér ýmissa 
upplýsinga um þetta mikla veð 
ur hjá Veðurstofunni og víðar 
um land. Finnst því að það 
megi varla fara svo framhjá án 
þess að saga þess sé skrifuð. Lík 

lega verður því þó ekki gefið 
neitt nafn úr þessu, en hér 
suður í þéttbýlinu mun þess 
væntanlega minnzt einna helzt 
fyrir það, að í því fauk þakið 
í einu lagi af stóru verzlunar-
húsnæði á Laugavegi 166. 

Greininni fylgja nokkrir upp-
drættir eða veðurkort sem sýna 
gang málsins og við skulum líta 
á þá. Veðurfræðilegar orsakir 
roksins eru fyrst og femst þær 
að yfir Grænlandi var mikið há 
þrýstisvæði. Það er venjulegt 
einkum á vetrum, að háþrýsti-
svæði liggja kyrrstæð yfir heim 
skautalöndununi. Þó var há-
þrýstisvæðið yfir Grænlandi nú 
óvenjulega mikið eða upp í 1056 
millibarar. 

Þá er það hinn „faktorihn", 
lægðirnar sem voru sunnar yfir 
Atlantshafinu. Dagana 26. og 27. 
janúar hafði lægð komið vestan 
af Atlantshafi. Hún var ekki 
mjög kröftug eða um 980 milli-
barar. Hún staðnæmdist á svæð-
inu suður af Islandi og vestur 
af Skotlandi. Hún olli nokkru 
hvassviðri á Bretlandseyjum og 
einnig á íslandi, en ekkert sem 
teljandl" væri. -''- '• J/ÍÍBÍ 
r ignBtcraj enmm t — 30 
'p 'n þá gerist það, að menn'Sjá 

aðfaranótt 28. janUar, að ný 
lægð kemur inn á sviðið. Hún 
kemur af suðlægari slóðum, eða 
af hafsvæðinu út af Biskayflóa 
við Spán og stefnir með miklum 
hraða beint til norðurs fyrir 
vestan írland. Þar sameinast 
hún hinni eldri kyrrstæðu lægð 
sem þar var fyrir. Um miðnætti 
aðfaranótt 28. janúar er miðja 
þessarar lægðar beint í vestur 
af Ermasundi. Hún geysist norð 
ur á bóginn og um hádegi 28. 
janúar er miðja hennar vestur 
af Skotlandi. Um miðnætti að-
faranótt 29. janúar er hún í 
grennd við Færeyjar. Nú loks-
ins fer að hægja á henni og um 
hádegi 29. janúar er miðja lægð 
arinnar rétt út af Hornafirði. 
Hun er nú orðin mjög djúp, nær 
svo hátt, að háloftastraumar eru 

Þannig Iítur veðurkort út, sem snir jafnþrýstilínur yfir íslandi á hádegi 29. janúar, þegar 
rokið geisaði sem ákafast. Hér er hver milliberalína dregin upp, þegar strikin eru svona 
þétt sýnir það æfðum veðurfræðingi, að ofsarok er á öllu landinu. 

Veðurkort af Norður-Atlantshafi, sýnir stöðuna um hádegi 
28. janúar. Leifar eldri lægðar sjást rétt fyrir sunnan Island 
þar sem merkt er 980 millibarar. Örvalinan sýnir miðferil 
djúpu lægðarinnar sunnan af Biskaya-flóa þangað til hún 
staðnæmdist um hádegisleyti 29. janúar út af Hornafirði. 

farnir að hætta að hafa áhrif á 
hana, en það eru yfirleitt þeir 

•isem válda hreyfihgum lægðanna 
"Wdjg'PfiT'Vegna þessá verður 

þessi djúpa" lægð nú um skeið 
nærri kyrrstæð, þokast þó áð-
eins og sveigir til austurs út af 
Austfjörðum. 

Þarna stendur þessi lægð 
hreyfingarlltil í nokkra daga og 
nú gerast skelfilegir hlutir, 
henni hefur með ferðinni sem 
fyrst var á henni tekizt að 
þrýsta sér svo norðarlega og ná 
lægt háþrýstisvæðinu yfir Græn 
l'andi, að mjög skammt er nú 
á milli háþrýstisvæðisins yfir 
Grænlandi og lægðarinnar út af 
Austfjörðum, varla meira milli 
miðpunkta þeirra en svo sem 
1000 km og þar að auki bætist 
það að þrýstingsmunurinn milli 
þeirra er óvenjulega mikill. 

"l/"eðurfræðingarnir mæla þrýst 
inginn í millibörum og 

teikna inn á kortin jafnþrýstilín 
ur, sem eru alveg sambærilegar 
við hæðalinur á landi. Maður 
getur hugsað sér að háþrýsti-
svæðin séu fjöll, en lágþrýsti-
svæðin láglendi. Og þá sér mað 
ur það fyrir sér, að yfir Græn-
landi er hátt „fjall" veðurfræði-
lega séð, sem er markað með 
1040-1050 millibörum, en við 
Austfirði eða út af Hornafirði 
er djúp lægð sem fer niður í 962 
millibara. Munurinn þarna á 
milli er hvorki meira né minna 
en 80-90 millibarar. Þessar milli 
baralínur teikna veðurfræðing-
arnir svo inn á kort og 1 þessu 
tilfelli verða þær mjög margar 
á stuttu svæði. 

Annað veðurkortið yfir Norð-
ur-Atlantshafið sem hér fylgir 
sýnir hvernig staðan er um há-
degi laugardaginn 29. janúar. En 
hér er þriðji uppdrátturinn, sem 
sýnir ísland og millibaralín-
urnar eins og þær voru þá dregn 
ar inn. Veðurfræðingur sem lít 
ur á þessi strik, sér þegar í stað 
að þær eru alveg óvenjulega 
þéttar yfir landinu. Hann getur 
að vísu setið rólegur inni 1 sínu 
steinsteypta he,"bergi í flugturn 
inum á Reykjavíkurflugvelli. en 

uppdrátturinn sýnir honum 
glögglega, að það er ekkert blíð-

; viðri';.fl'tf •'nún^;..Þrýstillnurnar ■ 
' teru svo þéttar, að á því er. eng-
* inn vafí, að""það "ér' ofsarok Um ' 

allt ísland. Þetta lítur I raun-
inni út eins og snarbrött fjalls 
hlíð, gerð úr lofti, sem hlýtur að 
heimta útrás og æða niður hllð-
ina. Stormurinn er þannig I raun 
inni nokkurs konar skriða sem 
brýzt fram úr brattanum. Veð-
urfræðingur getur jafnvel fund 
ið meðalvindhraðaann með því 
að mæla fjarlægðina á milli lín 
anna án þess að þurfa að fara 
nokkuð út. 

Hann sér með einföldum 
kvarða að yfir Islandi hlýtur að 
vera víðast hvar 55-60 hnúta 
vindhraði. það er að segja I 
kringum 100-km. hraða á klst., 
eða nálægt 12 vindstigum. 

P"nda fór ekki hjá því, að íbú-
ar þessa lands færu þegar 

að kvöldi 28. janúar að verða 

varir við hann Kára gamla og 
fór veðrið sfðan sívaxandi fram 
á. laugardaginn. Það var"-til-
kynnt um 60 hniíta vind á Horn 
bjargi, Æðey, Siglufirði og 
Grímsey og 55 hnúta vind vlða 
á Vestfjöirðum, Snæfellsnesi og 
Skagafirði og síðan I kringum 50 
yfir aðra hluta Vesturlands og 
Suðurlands. Á þessu tímabili 
gerast nú margir viðburðir. 

Ef til vill sýnir einn viðburð 
ur I Staðarsveit bezt kraft 
stormsins. Nokkrir vörubilar 
voru þar á' ferð. Eins og allir 
vita eru þetta þyngslatæki, sem 
vega alltaf nokkur tonn. Bílarn 
ir komust ekki áfram vegna roks 
ins. Einn bílstjórinn fór með erf 
iðismunum úr sinum bíl og yfir 
I þann næsta til þess að stytta 
sér stundir við að rabba saman 
Svo stóð hans bíll mannlaus 
eftir á veginum. Allt I einu sjá 
þeir að vörubifreiðin, jafnþung 

Framhald á bls. 6. 

Veðurkort af Norðanverðu Atlantshafi, sem sýnlr stöðuna um 
hádegi 29. janúar, einmitt þegar hvassast var um Norður-, 
Vestur- og Suðurland. Takið eftir hve stutt er á milli sterks 
háþrýstisvæðis yfir Grænlandi og hinnar djúpu lægðar við 
suðurströnd íslands. 

^íííl^í^ir^^ ■ W H M W i 
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Syndafallið 
Tvví að laun syndarinnar er dauði, 

en náðargjöf Guðs er eilfft lif 
fyrir samfélagið við Krist Jesúm, 
Drottin vorn. Róm. 6. 23. 

Guð sagði við vora fyrstu for-
eldra, Adam og Evu: Af öllum 
trjám í aldingarðinum megið þið eta 
eftir vild, en ef skilningstrénu góðs 
og ills megið þið ekki eta, því jafn-
skjótt og þið etið af því, munuð 
þið vissulega deyja. 1. Móse. 2. 

Þegar Drottin Guð skapaði Adam 
og Evu voru þau syndlaus og sak-
laus með ódauðlegu líkamans eðli 
hreinu hugarfari og sæluríkum sal 
arfriði, gleðiríkri fullvissu um 
barnarétt sinn hjá Guði. „En djöf 
ullinn tældi þau til að óhlýðnast 
Guði, með þvl að hann ginnti Evu 
til að eta af skilningstrénu. Af þess 
ari fyrstu synd þeirra leiddi það, að 
guðsmyndin spilltist, og þau urðu 
syndug og sek, og eymd og dauða 
undirorpin". 

Engin vísindi eða nútíma þekk-
ing geta afsannað sögu Biblíunnar 
um syndafallið. Ef maðurinn hefði 
ekki syndgað, væri dauðinn ekki til 
og ekkert strlð engin hörmung. En 
nú hafa allir syndgað og eru því 
undir dómi. Eða hver dirfist að 
segja að hann hafi ekki syndgað. Ef 
vér segjum að vér höfum ekki 
syndgað, þá gjörum vér Guð að 
lygara og Hans orð er ekki í oss. 
1. 10. En vér þurfum ekki að vera 
hrædd þó vér höf um syngdað, því 
esús Kristur kom til að frelsa 
syndara. Hann kom til að burttaka 
synd, en í Honum er ekki synd. 

Þeir menn, sem ekki trúa sögu 
Biblíunnar um fall mannsins. frá 
Guði, trúa í raun og veru ekki 
friðþægingu Krists, en eru í stað 
þess með bænarugl fyrir þeim 
dauðu og er þeim samkvæmt orði 
Guðs sorti myrkursins geymdur til 
eilífðar. (Júd. 1.) sem þannig falsa 
Guðs orð. 

En oro krossins er heimska þeim 
er glatast, en oss sem hólpnir verð 
um er það kraftur Guðs, því að 
ritað er: Eg mun eyða speki spek-
inganna og hyggindi hyggindamann 
anna mun ég að engu gjöra. Hvar 
er vitringur? Hvar fræðimaður-
Hvar orðkappi þessarar aldar? Hef 
ur Guð ekki gjört að heimsku speki 
heimsins. 1. Kor. 1. 18—21. 

Það er vissulega satt, að dauðinn 
er hegning syndarinnar eins og 
postulinn segir: Laun syndarinnar 
er dauðinn, en fyrir friðþægingar 
dauöi Jesú Krists og dýrlega upp-
risu frá dauðum, er dauðanum 
breytt í blfðan blæ óllum til handa, 
sem í Drottnl deyja. 

Lífið er mér Kristur og dauðlnn 
sælurík heimför til miklu betra 
og dýrlegra lífs. Hallelúja. 

Þegar vorir fyrstu foreldrar 
Adam og Eva brutu á móti vilja 
hins góða Guðs, lýsti Guð Drottinn 
jörðina í bann, svo allt undir sól-
inni varð forgengileikanum undir-
lagt. En það var og er ekki tak-
mark Guðs með sitt sköpunarverK, 
heldur nýr himinn og ný jörð með 
nýju og eilffu sælu sumri og nýj-
um og eilífum gleði degi, því nótt 
verður þar ekki og engin elli, en 
eilíf asska og miklu meira, sem 
maður fær ekki úttalað. 

En þetta mun allt fullkomnast 
er Jesús Kristur birtist í dýrð sinni 
á efsta degi og „kallar alla fyrir 
dómstól sinn og birtir allar hugs-
anir mannanna orð og verk og 
heldur allsherjar dóm yfir öllum til 
að auglýsa réttlæti Guðs". 

Og eins og skepnan varð for-
gengileíkanum að bráð vegna synda 
mannsins, mun hún í endurreisn 
allra hluta, verða Ieyst úr ánauð 
forgengileikans til dýrðarfrelsis 
Guðs barna, þá er Jesús Kristur, 

Drottin vorn gjörir alla hluti nýja. 
Opinb. 21. 5. 

1 endurkomu sinni mun Hann 
vera klæddur skikkju blóði drifinni, 
sfnu eigin blóði, blóði hins eilffa 
sáttmála, sem boðar öllum Guðs 
börnum frið og sátt og eilífa gleði 
í dýrðarríki Jesú Krists, sem er 
Konungur konunga og Drottinn! 
drottna. Honum sé dýrð og máttur ' 
um aldir alda. Opinb. 19. 11—16. j 

Þá mun engin mannleg vizka eða 
trúarbrögð duga til nokkurs gágns, | 
ekkert nema blóð lambsins blfða. 
Lúter sagði: Trúarbrögð mannanna 
eru ljómandi syndir. Þess vegna 
kyssið Soninn að Hann ekki 
reiðist og vegur yðar endi í veg-
leysu, því skjótt bálast upp reiði 
Hans, sæll er hver sá, er leitar hæl 
is hjá Honum (Sálm. 2). Því náðar- i 
gjöf Guðs er eilíft líf fyrir sam-1 

félagið við Krist Jesúm, Drottin 
vom. 

Afleggjum þvf alla synd og göng 
um Kristni á hönd, svo Hans frels-
andi dýra blóð fái streymt inn í 
hjörtu vor f Heilögum Anda, svo 
vér öðlumst hlutdeild í arfleifð 
heilagra í Ijósinu og verðum vak-
andi og viðbúnir er Jesú kemur 
skyndilega. 

Heyrið þvf Drottins orð: Sann-
lega sannlega segi ég yður, sá 
sem heyrir mitt orð og trúir þeim, 
sem sendi mig, hefur eilíft líf og 
kemur ekki til dóms, heldur hefur 
hann stigið yfir frá dauðanum til 
lffsins. Jóh. 5. 24. 

Dýrð sé Guði Föður, Syni og 
Heilögum Anda. Amen. 

Kristján Á. Stefánsson 
frá Bolungarvik. 

Kennsla — 
Fruml. ols. 7 
Uppeldis- og sálfræðistofnun 

kennaraháskólans í Stokkhólmi 
fékk það verkefni árið 1962 að 
vinna upp lesefni fyrir 7. og 
8. deildir skyldustigsins eða það 
sem við nefnum oftast 1. og 
2. bekk un$lingastigs. 

Skipuð var í þetta föst nefnd, 
sem fékk nafnið SIM grubban, 
sem er hópur sérfræðinga er 
hafa einnig unnið við ýmsa 
þætti undrbúningskennslunnar, 
(„programera undervisning"). 
Lestrarefnið er sett upp í sér-
stök leshefti, sem skipað er nið-
ur f þyngdarflokka. Þeir eru alls 
9 talsins og eru 12 leshefti í 
hverjum þeirra. Lesheftin verða 
því alls 108 með mýmörgum ó-
lfkum verkefnum. 

1 byrjun fá nemendurnir lítið 
leiðbeiningahefti, sem segir 
hvernig vinna skal. Þar fremst 
stendur þetta m. a. 

„Enginn les svo vel að hann 
eða hun geti ekki lært að lesa 
ennþá betur. Þvf meir sem mað 
ur æfir sig að lesa, þvf betur og 
auðveldar gengur það. Meining-
in með þessum heftum er ein-
mitt að þjálfa upp lestrargetu 
þfna. 

Það er ætlunin að þú vinnir á 
eigin spýtur. í hverju hefti færð 
þú að vita nákvæmlega hvernig 
gera skal. Þegar þú hefur svarað 
spurningunum f lesheftinu, get-
ur þú sjálfur nðð f svarblað og 
athugað svörin. Um leið getur 
þú athugað, hvort þér hefur tek 
izt að leysa verkefnið vel eða 
illa af hendi. Allt þetta getur þú 
gert án hjálpar kennara. 

Ekki þurfa allir nemendur að 
byrja á sama heftinu. Til að 
fyrirbyggja að nemendur bytji 
á of þungu lesefni eða allt of 
léttu, ganga þeir undir „diagnos 
tiskt" lestrarpróf og árangurinn 
segir til um hvar skal byrja. Til 
eru 6 mismunandi byrjunarstig 
og frá þeim halda nemendurnir 
rakleitt á næsta þyngdarstíg. 

Er nemendurnir hafa lært að 
vinna eftir ákveðnum settum 
reglum geta þeir sjálfir séð um 
framhaldið án sérstakrar hjálpar 
kennarans. 

Þetta námsefni sparar kenn-
aranum að vinna upp margvís-
legar æfingar fyrir nemendur 
með mismunandi lestrargetu. 
Hann hefur miklu meiri tíma til 
þess að sinna örfáum einstakl-
ingum í bekknum meðan á 
kennslustund stendur, einstakl-1 
ingum, sem geta ekki leyst eða | 
komizt áfram með heftin. I 

Rannsokn þessi stóð yfir i 

3 ár og beindist fyrst og fremst 
að þvf að athuga námsefnið 
sjálft nt frá áhrifum þess á lestr 
arhæfni nemendanna, áhuga 
nemendanna til námsefnisins og 
síðast tn ekki sízt;, vinnu kenn-
arans. 

Það kom fram að kennari í 
bekk, sem ekki hafðl aðgang 
að viðkomandi lesefni, gat af 
eðlilegum orsökum, ekki náð að 
vinna upp nægilegt þjálfunar-
lesefni. Þar af leiðir að einstakl 
ingsbundin lestrarþjálfun með 
misþungu efni, sem unnið er 
samkvæmt getu hvers nemenda 
fyrir sig, gefur meiri þjálfun og 
árangur, en venjuleg kennsla 
kennara gerir. .....Á V ; . 

Með því að lesefnið þyngist 
kerfisbundið fæst trygging fyrir 
þvf, að árangur hvers tíma verði 
meiri, ef borið er saman við 
bekk, sem vinnur eingöngu með 
meðalþungt lesefni aldursflokks 
og nýtur hefðbundinnar kennslu 
kennara. 

Lesefni þetta hefur fengið 
mjög jákvæðar móttökur hjá 
kennurum, sem telja þetta tæki 
með því bezta, sem komið hef-
ur fram til þjálfunar f lestri. Sér 
staklega veitir það þjálfun í 
þeim þætti, sem snýr beint að 
skilningi og eftirtekt, án efa 
þýðingarmestu atriðum alls lestr 
arnáms. 

Fárviðrið — 
Framh. af bls 9 

og hún er hefst á loft og veltur 
undan vindinum nokkrar veltur 
eins og hún væri fis. Annað 
dæmi: Austur á Rangárvðllum 
varð slys. Bóndi einn var þar 
með dráttarvél og ætlaði að fara 
að flytja fólk í áhengisvagni. 
Allt f einu kemur hviða, sem 
lyftir áhengisvagninum upp eins 
og hann væri f jaðurstafur, vagn 
inn hangir samt fastur í tengsl-
um og skellur yfir manninn. 

í þessu veðri fuku tvær kirkj 
ur, að vfsu báðar gömul timbur 
hús, en það hljóta þó alltaf að 
þykja tíðindi, þegar heilög guðs 
hús fjúka, þær hafa verið kaer 
ar sveitungunum frá fornu fari 
Önnur þeirra var kirkjan f Saur 
bæ á Rauðasandi, hin bænahús-
ið á Melgraseyri við ísafjarðar-
djúp. 
Tjað kom greinilega fram, að 

vindhviðurnar eru misjafn 
lega sterkar eftir landslagi á 
hverjum stað. Fjöll og hálsar 
hafa ákaflega mikil áhrif á vind 
inn. Þegar vinþrýstingurinn er 
mikill er eins og skjðlsvasði 
fjallsins nái mikly lengra en 
ella, hins vegar margfaldast 

þrýstingurinn þar sem stormur 
inn gusast gegnum fjallaskörð 
eða smýgur meðfram fjallshlíð 
um, sem liggja þannig að þær 
pressa loftið saman án þess þó 
að mynda neinn verulegan 
þröskuíd. 

Með tffliti til þrýstingslín-
anna á veðurkortinu ' hefði í 
rauninni átt að vera þetta 50-60 
hnúta stormur um allt land, 
kannski ívið minna á Austf jðrð-
um. En þetta var ekki tílfellið. 
Það einkennilega fyrirbæri gerð 
ist t.d. að f Vestmannaeyjum 
var um þetta leyti aðeins til-
kynntur 20 hnúta vindur, Dyr-
hólaey 25 hnúta vindur. Ástæð-
an var bersýnilega sú, að jökl-
arnir skýldu þessum stöðum. Á 
Helhi þar sem rokið gat smogið 
samhliða hryggjarstefnu Heklu 
var hins vegar 50 hnúta vindur 
og sömuleiðis austur á Kálfa-
fellsstað í Öræfum, þar sem lega 
strandarinnar og lfnur undirfjall 
anna breytast svo að storminum 
opnast hlið að austan. Yfirleitt 
var um allt land norðaustanátt 
en þegar stormþrýstingurinn 
yerður svona mikill kom f ljós, 
að t.d. í Skagafirði, Eyjafirði og 
í Bárðardal varð vindurinn norð 
lægur, þ.e. fylgdi stefnu fjall-
garðanna. Gæti það verið full-
komið rannsóknarefni, að kanna 
í slíkum rokhviðum, hvernig 
vindurinn kvíslast um landið, 
um fjöll og skörð f 6tal strengj 
um og hviðum og kanna út frá 
því, hvernig það er oft lögun 
landsins er getur valdið verstu 
hviðunum, sem mestum tjónum 
valda. Það er engu lfkara en að 
vindurinn geti þá f litlum þrýst 
ingspokum safnazt sarnan og get 
ur sfðan brotizt úr á takmörk-
uðu svæði engu öðru líkari en 
fallbyssuskoti. 

Hér þarf ekki að rekja itar-
lega það tjón sem varð á ýms-

i um stððum & landinu, það hefur 
■verið gert f fréttum áður. En 
gera má stutt yfirlit yfir hvar 
tjónið varð mest. Helzt er að 
nefna Siglufjðrð, þar stóð storm 
urinn beint inn fjörðinn og 
fengu þakplötur og rúður ekki 
staðizt átök hans heldur fuku 
og splundruðust í skæðadrífu. 
— Á Bíldudal og Patreks-
firði voru átök stormsins mjög 
mikil og virðist sem vindurinn 
á seinni staðnum hafi þar orð-
ið austanstæður og er varla 
hægt að rekja það til annars en 
áhrifa frá fjöllum og skörðum 
á þessu svæði, því heildaráttin 
á því svæði var að norðaust-
an. Á Bfldudal urðu skemmdir 
á aðalbryggjunni og á báðum 
stöðum fauk ógrynni af plötum 
og rúður brotnuðu auk þess sem 
gömul hús eyðilögðust með 
öllu. í sveitum urðu mestar 
skemmdir á Rauðasandi f inn-
sveitum ísafjarðardjúps og sunn 
an til á Snæfellsnesi. Væri 6-
vinnandi verk að telja upp allar 
þær skemmdir meiri og minni 
sem stormurinn olli þar á flest 
um bæjum, en nefna má t.d. að 
nýtt 300 kinda fjárhús sunnan 
til á Snæfellsnesinu eyðilagðist 

T>að var óvenjulegt við þetta 
veður, að því fylgdi mikil 

snjókoma um meiri hluta lands 
ins. Það var mikil snjókoma 
á öllu svæðinu frá Vestfjörðum 
um Norðurland og Austfirði og 
austur í Hornafjörð. Á sumum 
stöðum var þessi snjókoma 
feiknamikil, hreinn niðurburður, 
sérstaklega í Þingeyjarsýslu, 
kringum Húsavík og í Kðldu-
kinn og Axarfirði. Það var einn 
ig feiknamikill bylur f Grímsey 
en þar fauk snjórinn jafnóðum 
út 1 sjó. Mikil snjókoma enn-
fremur á Skaga og Ströndum og 
austur í Vopnafirði. Svo virðist 
sem bylurinn næði yfir allt há-
lndið og suður yfir fjöll. Það 
var ekki mikil snjókoma á Suð-
urlandsundirléndi, en þar gerð 
ist hins vegar einkennilegt fyr-

irbæri, snjóinn skóf þar af 
miklu svæði undirlendisins og 
safnaðist hann síðan saman í 
djúpar snjódyngjur suður á Eyr 
arbakka og Stokkseyri. Þegar 
fært var sakir sjálfs stormsins A 
gátu menn ekið um flestar 
byggðir austanfjalls, nema þeg 
ar nálgaðist Eyrarbakka. Er 
'svo að heyra af frásögn manna 
þaðan að þar hafi komið mann-
hæðar eða tveggja mannhæða 
djúpir skaflar. 

Eins og gera má ráð fyrir 
urðu víðs vegar um landið mikl 
ar skemmdir á símalínum og raf 
magnslínum. Um nokkurn tíma 
voru heiiir landshlutar svo að 
segja símasambandslausir og 
margar sveitir svo dögum skipti 
Ástandið í símamálunum var t. 
d. afar slæmt á Vestfjörðum 
og í Hrútafirði var ástandið 
þannig að skólastjóri Reykja-
skóla sá ástæðu til um 10 dög-
um eftir að stormurinn skall yf 
ir að tilkynna i útvarp, að öll-
um liði vel f skólanum, þó ekki 
væri hægt að síma þangað. Á 
Skaga urðu einnig miklar 
skemmdir á símalfnum, margir 
staurar brotnir þar og sama var 
að segja vfða á Austfjörðum. 
Annars var aldrei hægt að fá 
neitt yfirlit hjá Landssímanum 
yfir það, hvernig ástandið var 
í raun og veru hjá honum. 

Veðrið náði hámarki um vest 
an- og norðanvert landið laug-
ardaginn 29. janúar. En það 
hélt áfram með miklum og lítt 
buguðum krafti. Lægðin færðist 
örlftið og sígandi austur á bóg 
inn og smám saman fór áttin 
að breytast nokkuð og varð aust 
lægari- Þá var það sem peir 
Vestmannaeyingar og Eyfell-
ingar, sem lifað höfðu í nægu 
skjóli fram að þessu fóru loks 
að finna að hann var eitthvað 
að reisa sig og hvessa. Það var 
2. febrúar, sem veðrið var mest 
við suðurströndina af því að 
nú var hann orðinn austlægur 
Þá var vindstyrkurinn 70 og all 
upp f 80 hnúta að sögn á hinun. 
fræga Stórhöfða og undir Eyja-
fjöllum og Landeyjum og nógu 
hvasst til þess að ekki var viðlit 
fyrir mjólkurbílana að ætla sér 
að aka lengra en að Hvolsvelli. 

Tjað er erfitt að meta það n á - ' 
kvæmlega hvað mikið tjðn, 

ið hafi orðið í þessu óvenjulega 
fárviðri. Þegar tekin eru sam-
an stórtjón og síðan reynt að 
þræða aílar sveitir og gera sér 
lauslega áætlunartölu um 
skemmdir út frá því hvað mörg 
hús fuku eða misstu þakplutur 
og rúður o.s.frv. kemur út tala, 
sem virðist ekki vera mjög fjarri-
svona 20 millj. króna. Þó verður 
að viðurkennast að þetta er all i 
mikið út f Ioftið, t.d. hvað mik-
ils virði á að meta gamlan bát 
eða gamalt hús, sem gerði sitt 
gagn sem geymsluskúr, en átti 
sennilega aldrei langa lífdaga 
fyrir höndum. Eitt megum við 
þakka fyrir og er hreinasta 
guðsmildi að það urðu ekki 
neinir sjóskaðar. Sennilega staf 
ar það af því að veðrið skall yfir 
með nokkrum fyrirvara og enn-» 
fremur voru búnar að vera 
ógæftir næst á undan. Veðurstof 
an gat varað menn við hættun-
um. 

"pVrr á árum þóttu slfkir storm 
ar stórtíðindi og mönnum 

fannst sjálfsagt að skíra þá ein 
hverju nafni. Það hefur ekki 
verið gert nú, en þrátt fyrir það 
munum við lengi muna þennan 
merkilega viðburð, hvar sem 
við vorum stödd á landinu 
hvort sem við minnumst heb 
sjóroksins sem gekk yfir all' 
Seltjarnarnesið eða bylsins og 
snjódyngjanna á Norðurlandi, 
Það ér feikilegur kraftur sem 
náttúran býr yfir og lósttar úr 
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Þjónusta Þjónusta 
BIFREIÐAEIGENDUR! / 
Sprautum og réttum. - Bílaverkstæðið Vesturás h.t., Sfðumúla 
15 B, sími 35740. 

B i f r e i ð a v i ð g e r ð i r 
Ryðbæting, réttingar, nýsmiði, þlastviðgerðir, sprautun og aðr-
ar smærrijvffigejrgir. Jón J. Jakobsson, Gelgjutanga. Sími 31040. 

HUSEIGENDUR 
Tek að mér alls konar húsaviðgerðir, set I tvöfalt gler o. m. fl. 
Sími 10738. 

HEIMILISTÆKJAVIÐGERÐIR 
Þvottavélar, hrærivélar og önnur heimilistæki, raflagnir og raf-
mótorvindingar. Sækjum, sendum. Rafvélaverkstæði H. B. óla-
sonar, Síðumúla 17. Sfmi 30470. 

HÚSBYGGJENDUR — BIFREIÐASTJÓRAR 
Tökum að okkur raflagnir, viðgerðir og rafvélar. Einnig bfla-
rafmagn, svo sem startara, dynamóa og stillingar Rafvélaverk-
stæði Símonar Melsted, Síðumúla 19. Sími 40526. 

AHALDALEIGAN StMI 13728 
Til leigu vfbratorar fyrir steypu, vatnsdælur, steypuhrærivélar 
o.fl. Sent og sótt ef óskað.er. Ahaldaleigan, Skaftafelli við 
Nesveg, Seltjarnarnesi. ísskápa- og pfanóflutningar á sama 
stað. Sími 13728. 

VTNNUVÉLAR — TIL LEIGU 
Leigjuro út (itlar steypuhrærivélar Ennfremur rafknúna grjót-
og múrhamra með borum og fleygum Steinborar - yibratorar 
- Vatnsdælur Leigan s/f Simi 23480. 

Bílaviðgerðir — Járnsmíði. 
Geri við grindur 1 bflum og alls konar aýsmfði úr járni. Vél 
smiðja Sigurðar V Gunnarssonar Hrtsateig 5. Sfmi 11083 

HREINSUN — GÓLFTEPPI 
Hreinsum gólfteppi og húsgögn f heimahúsum. Sækjum einn-
ig og sendum. Leggjum og lagfærum gólfteppi. Hreinsun h.f., 
Bolholti 6. Sitnar 35607, 36783 og 21534. 

LJÓSASTILLINGAR 
Bifreiðaeigendur við getum nú stillt fyrir 
yður Ijósín á bifreiðunum - fljðt og góð 
afgreiðsla f Ljósastillingastöðinni að Lanp 
holtsvegi 171. Opið frá kl. 8 - 1 2 og 13.30 
og frameftir eftir verkefnum. Félag ísl. 
bifreiðaeigenda. 

VIÐGERÐIR — ÞJÓNUSTA 
önnumst allar utan- og innanhússviðgerðir og breytingar. Þétt-
um sprungur, lögum og skiptum um þök. Einnig önnumst við 
uppsetningu og lagfæringu á sjónvarpsloftnetum o. fl. Uppl. 
allan daginn í sfmum 21604 og 20491. 

MOSAIK OG FLÍSALAGNIR 
Múrari getur bætt við sig mosaik- og flisalögnum. Uppl. f sfm-
um 24954 og 20390. 

HÚSAVIDGERÐIR — Sjónvarpsuppsetningar 
Getum aftur bætt við okkur hvers konar húsaviðgerðum, innan 
húss sem utan Setjum einnig upp sjónvarpsloftnet. Uppl. á 
kvöldin. Sfmi 34673. 

HANDRIÐ — HLIÐGRINDUR 
Plastásetningar. - Getum bætt við okkur verkefnum í hand-
riðasmíði. FJjót og goð afgreiðsla. Járhiðjan s.f., Súðarvogi 
50. Sfmi 36650. 

Símastúlka óskast 
Kassagerð Reykjavíkur óskar eftir að ráða nú þegar 
stúlku til sfmavörzlu. Vinnutfmi mánud—föstud. frá 
kl. 9 - 5 . 

KASSAGERÐ REYKJAVIKUR 
Kleppsvegi 33 . Sími 38383 

Stúlka óskast 
strax í tóbaks- og sælgætisverzlun. Vinnutími kl. 1-6 . 
Sími 14834 á kvöldin og 14745 kl. 2 - 3 f dag. 

ENGINANDSPYRNA CEÚN 
BYLTINGUNNlIGHANA 

Hinir nýju vnldhafnr studdir af landher og flugher 
Hinir nýju valdhafar í Ghana 

njóta stuSnings Iandhers og flug-
hers, að því er hermt er i NTB-
frétt, en um þetta höfðu borizt 
fréttir til Reuter-fréttastofunnar 
frá Lagos í Nigerlu. 

1 fréttinni segir ennfremur: 
Ekki sjást nein merki andspyrnu 
gegn byltingunni. Fyrir þessu eru 
sagðar áreiðanlegar heimildir. 

í óstaðfestum fréttum segir, að 
hinir nýju leiðtogar muni skipa 
öllum kínverskum og sovézkum 
borgurum i landinu að hverfa 
heim til landa sinna. 

I gær var útvarpað tilkynningu 
til skrifstofustjóra allra fylkis-
stjóra í landinu, að taka alla stjórn 
fylkjanna í sínar hendur hver í 
sínu umdæmi. Samtímis var end-
urtekin fyrirskipun til formanna 
allra stjórnmálaflokka, allra fyrr-
verandi ráðherra og allra þing-
manna um að snúa sér til Iögregl-
unnar til þess að hún taki að sér 
að vernda þá. 

1 framhaldsfrétt segir, að ráð-
herrum úr stjórn Nkrumah, ýmsum 
embættismönnum og þingm., er 
voru stuðningsmenn, hafi verið ek-
ið í lögreglubílum í fangabúðir, og 
þegar bllarnir hafi orðið að hægja 
á sér í umferðinni i miðhluta 

Accra, hafi menn þyrpzt að til þess 
i að reyna að koma ( auga á hina 
handteknu. Er menn komu auga 

j á Welbeck, sem var yfirmaður á-
róðursstarfsemi ríkisins, ráku 
menn upp siguróp. 

Hið nýskipaða ráð, sem hefir 
fengið að höfuðverkefni, að hindra 
að efnahagslífið fari i kalda kol, 
kom saman til fundar í gær. Fór-
maður ráðsins er J. A. Ankran 
herdeildarforingi, sem Nkrumah 
vék frá stðrfum. 

Tassfréttastofan kennir upplýs-
ingaþjónustum Breta og Banda-
rfkjamanna um byltinguna. 

Khow Amyhyia fyrrverandi á- , 
róðursstjóri Nkrumah, nú land-

flótta á Bretlandi, sagði í gær, að 
hann teldi líklegt, að Nkrumah 
myndi biðja um hæli sem pólitísk-
ur flóttamaður í Bretlandi. 

„Harðstjórnin er úr sögunni", 
hrópuðu fagnandi Ghanabúar í 
gær, er vinnuflokkur kom með 
kranabíl til þess að brjóta niður 
brons-styttu af Nkrumah fyrir 
framan þinghúsið. Verkamennirnir 
gáfu mönnum mola úr granítstall-
inum og styttunni til minja. 

Kona Nkrumah er komin með 
3 börn sín til Kairo. Hún er 
egypzk. Líklegt var talið í gær, að 
Nkrumah mundi fara þangað til 
fundar við hana, og hætta við för-
ina til Hanoi. 

Fárviðrið — 
Pramh. at bls. 6 

læðingi í slíkum fárviðrum og 
tækniáhugamenn munu harma 
það i hjarta sínu að ekki skuli 
vera hægt að virkja og varð-
veita slíkan kraft til gagnsemd 
ar, kraft, sem getur t.d. eins 
og risahönd lyft upp margra 
tonna vörubíl og vejt honum 
marga hringi. Fyrir framrás vís 
indanna býr mannkynið yfir 
mikilli orku, þar sem kjamork 
an er og þó er það staðreynd 
að ein vetnissprengja af þeirri 
stærstu og kraftmestu gerð sem 
maðurinn hefur framleitt er víst 
varla meira en hundraðasti hluti ^ 
jafnvel þusundasti hluti af þeirri ■ 
orku sem leysist úr Iæðingi &\ 
svæðinu frá Grænlandi og suð-
ur að Færeyjum þessa miklu rok 
daga. 

Viktor Kracsjenkoj 
stytti sér aldur 

í gær 
NTB-frétt frá New York í| 

gærkvttldi hermir, að Viktor 
Kracsjenko, höfundur bókar-
innar „Ég valdi frelsiS" hafi 
stytt sér aldur í gaer þar í borg. 

Hann hefir verið landflótta 
siSan skömmu eftir heimsstyrj-
öldina. 

Bók hans, „Ég valdi frelsiB", I 
kom ut 1 fslenzkri þýSingu. 

Dr. Obote 

AUGLÝSIÐ í VISI 

RáShenahandtök 
ur í UGANDA 
Stjórnarskráin felld úr gildi 

1 NTB-frétt frá Kampala í gær segir, að þar sé allt með kyrrum 
kjörum. í gærmorgun bárust fréttir um, að dr. Obote forsætis-

Sáðherra hefði fellt stjðrnarskrána úr gildi, en fyrr í vikunni hafði 
ann Iátið handtaka 5 ráðherra. - Dr. Obote tilkynnti, að stjórn-

arskráin hefði verið felld úr gildi til þess að tryggja öryggi og 
einingu. Hann kvaðst hafa verið tilneyddur, að grípa til þessara 
aðgerða, vegna þess að embættismenn í mikilvœgustu stöðum 
hefðu gert tilraun til þess að steypa stjórn hans með aðstoð er-
lends herliðs. - í fréttinni segir, að bæði i sjórnarskrifstofum og 
atvinnulífinu sé allt með venjulegum hætti, og allar sölubúðir 
fullar af fólki, sem sé að verzla, né verði vart mannfleiri Iögreglu 
á götum höfuðborgarinnar en vanalega. 

KARLMANNSGLERAUGU 
Ka lmannsgleraugu töpuðust í gær eða fyrra-

dag. Uppl. í síma 11660. 
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