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Aðalfundur Víghóls
2013 verður haldinn í Reykjadal 

þriðjudaginn 19. febrúar kl. 20:00.

Dagskrá:
Ársskýrsla fráfarandi stjórnar

Reikningar liðins starfsárs
Kosning stjórnar og endurskoðanda

Lagabreytingar
Önnur mál

Á fundinn mæta fulltrúar 
Mosfellsbæjar og fjallað 

verður um skólabílinn og 
strætisvagnaþjónustu fyrir Dalbúa.

Fjölmennum! 
Stjórnin

Horft upp með Köldukvísl í áttina að Hrísbrú, Mosfelli og Skálafelli. Ljósmynd Styg Nygaard.
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Á öðrum stað í Dalalæðunni gerir 
Guðjón Jensson ágæta grein fyrir upphafi 
skipulagðrar trjáræktar í Mosfellsdal. 
Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar 
í Leiruvogi – og víðar. Dalurinn hefur 
breytt um ásýnd og trjáræktin á sinn þátt 
í því. Skógræktarfélag Mosfellsbæjar hefur 
komið upp skóglendi allvíða í Dalnum, 
meðal annars í suðurhlíðum Æsustaðafjalls. 
Þar leynist einnig gömul þjóðleið og 
munnmæli herma að Jónas Hallgrímsson 
hafi verið þar á ferð á sínum tíma og ort 
þetta vísukorn um ónefndan Dalbúa:   

Bóndinn situr á bæjarstétt
bindur hann reipi, hnýtir hann hnúta. 
Heyið er upp í sæti sett,
konan ætlar að kaupa sér fyrir það klúta.   

Skógræktarfélagið hefur gert göngustíg 
meðfram hlíðum Æsustaðafjalls og byggir 
hann að hluta á þessari þjóðleið. Þann 19. 
júní 2012 var stígurinn vígður þegar hópur 
fólks gekk í fótspor skáldsins framhjá 
Hlaðgerðarkoti, Norður-Reykjum og 
Æsustöðum og áfram í áttina að Helgadal. 

Þetta sumarbjarta kvöld kviknaði 
hugmyndin um að kalla leiðina Jónasarstíg 
eftir listaskáldinu góða og ekki var laust 
við að það flögraði að fólki að skáldið sjálft 
væri þarna einhversstaðar kreiki - innan 
um fugla himinsins. 

Aldavegur aftur mótast,
yfir honum himingeimur.
Sástu kannski skáldið skjótast?,
skondinn er hann þessi heimur.
,,Blikar í laufi birkiþrastasveimur.“
      

  Bjarki Bjarnason. 

Jónasarstígur

Rafn Jónsson



Afmælisbörn ársins 2013 
80 ára
Ólafur Ingimundarson   Hrísbrú    22. nóvember
Jón Helgi Hálfdánarson   frá Mosfelli  21. desember

75 ára
Einar Jón Guðjónsson   frá Helgadal  8. febrúar
Erna Tryggvadóttir  Árvangi   28. júní
Gunnar Pétursson  frá Laxnesi  4. september

70 ára
Helga Kristjánsdóttir  Reykjadal  27. janúar
Sigurgeir Steingrímsson   Mosfelli   2. október

60 ára 
Sigríður Rafnsdóttir  Hraðastöðum 4  15. mars 
Sigríður Jóhannsdóttir   frá Dalsgarði  19. maí
Guðmundur Björn Thoroddsen  Laugabóli  2. júni
Eggert Einarsson   frá Skuld  11. júlí
Úrsula M. Kristjánsdóttir  frá Lundi   29. júlí
Björn Heimir Sigurbjörnsson  frá Reykjahlíð   24. ágúst

50 ára 
Hulda Jónasdóttir   Víðigrund  1. janúar
Garðar Hreinsson   Víðigrund  18. júní
Guðmundur Þ. Gunnarsson   Vindhól   13. desember

40 ára
Ragna Rósa Rúnarsdóttir  frá Norður-Reykjum 5. febrúar
Halla Fróðadóttir  Dalsgarði  9. febrúar
Auður Jónsdóttir   frá Jónstótt  30. mars
Hákon Pétursson  Dalsgarði  28. apríl
Elínborg Jóna Ólafsdóttir  frá Hrísbrú  30. maí
Guðmundur Sigurðsson  frá Sigtúni  29. ágúst
Óskar Sigurðsson  frá Sigtúni  29. ágúst
Berglind Bjarnadóttir  frá Hraðastöðum 9. september
Guðný Ragna Jónsdóttir  Æsustöðum  30. september
Herdís Þórðardóttir  frá Hraðastöðum 20. desember

Dalalæðan óskar afmælisbörnum ársins hjartanlega til hamingju. 



Dalalæðurnar er félagsskapur kvenna 
í Mosfellsdal. Markmið félagsins er að 
skapa vettvang svo konurnar í Dalnum 
geti hist og spjallað saman, tekið upp 
á einhverjum skemmtilegheitum, látið 
gott af sér leiða, haldið páskabingó og 
jólaball svo eitthvað sé nefnt. 

Við í Dalalæðunum hittumst af 
og til á því herrans ári 2012 og áttum 
skemmtilegar stundir saman.  Veturinn 
var rólegur framan af en um páskana 
héldum við páskabingó í Reykjadal 
sem heppnaðist vel. Góð mæting var 
á bingóið og glaðir vinningshafar 
hrepptu páskaegg af ýmsum stærðum 
og gerðum, auk páskagreina og blóma 
frá Dalsgarði (takk, takk Gísli og 
Helena!) en allir fengu svo lítið egg með 
sér heim í sárabætur. 

Við vorum  með sushi-kvöld í apríl 
sem var þrælskemmtilegt og mæting 
góð. Við bjuggum til okkar eigið 
sushi og gæddum okkur á því ásamt 
tilheyrandi drykkjum og skemmtum 
okkur konunglega. 

Í júní skelltum við okkur í gönguferð 
um dalinn, grilluðum (takk, takk 
Nína!) og áttum góða stund saman. Í 
haust vorum við með haustkransagerð 
þar sem Júlí í Reykjahlíð (takk, takk 
Júlí!) kenndi okkur helstu trixin við að 
búa til fallegan haustkrans. Á milli jóla 
og nýárs var svo slegið upp  jólaballi 
í Reykjadal sem er orðinn árviss 
viðburður. 

Dalalæðurnar eru með síðu á 

Kvenfélagið Dalalæðurnar
samskiptavefnum www.facebook.com. 
Þið sláið einfaldlega inn Dalalæðurnar 
í leitarvélinni. 

Næsti hittingur hjá okkur, sem 
jafnframt er aðalfundur félagsins, 
verður fimmtudaginn 7. febrúar kl. 20 
í Reykjadal. Við yrðum rosalega glaðar 
ef þið, kæru konur, mynduð mæta og 
hitta aðrar konur í Dalnum, kynnast 
og spjalla. Við erum alveg hrikalega 
skemmtilegar! 

   Svava Björk Ásgeirsdóttir.   

Blómasala alla daga
kl. 9.00-13.00

Dalsgarði Mosfellsdal
Gísli Jóhannsson rósabóndi / rosefarmer

Dalsgarður, 270 Mosfellsbæ, Ísland
Sími/tel: +3545667490

Fax: +3545667610
Netfang/e-mail: dalsgardur@isl.is

SJÁUMST HRESS 
OG KÁT Á 

ÞORRABLÓTINU.



Skömmu eftir áramótin 
mættu starfsmenn Vega- 
gerðarinnar upp á Ása og 
voru tvo dagparta að setja 
niður vegrið á þeim stað sem 
Dalbúar hafa talað um í mörg 
ár að þyrfti að hafa vegrið. Því 
miður gerðist þetta ekki fyrr 
en umferðarslys hafði orðið 
þarna, þegar tvær bifreiðar 
óku út af veginum í flughálku 
með kortérs millibili. Sem 
betur fer urðu ekki mikil slys á mönnum, hefði getað farið verr. Í framhaldi af slysinu 
hélt stjórn Víghóls fund með Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra, sem lofaði að ýta málinu 
hratt áfram. Með þessu vegriði hefur öryggið á veginum stóraukist og vonandi að ekki 
verði fleiri slys.

Vegrið á Ásana

Dýralæknirinn Mosfellsbæ
Þverholti 2, Kjarna

Símar: 566-5066 og 6600-633

Mosblikk ehf
Hestakerrur sími 894-1236

Bifreiðaverkstæði
Guðvarðar og Kjartans

Sími 566-6257

REYKJABÚIÐ
Reykjum • 270 Mosfellsbæ • Sími 566-6800

Ferðaþjónustan
og bókaútgáfan

FRÁ HVIRFLI TIL ILJA
Símar: 566-7098, 820-0320

Netfang: bjarnasonbjarki@
gmail.com

Bjarki Bjarnason

Vinnustofa Þóru 
á Hvirfli er opin 

eftir samkomulagi.
Símanúmer 566-7098 

og 820-0321.



Fyrir réttum 30 árum fluttist eg í 
þetta sveitarfélag sem þá var gamla 
Mosfellssveitin. Síðan hefur margt breyst, 
bæði umhverfið, atvinnulífið og ekki síst 
mannlífið. Eitt af því sem hefur tekið 
miklum stakkaskiptum er trjáræktin sem 
nú teygir sig um allt. Oft hefur mér verið 
hugsað til þeirra brautryðjenda sem fyrstir 
gróðursettu og ræktuðu trjágróður við hús 
sín og í nánasta umhverfi þeirra. Ekki er þó 
alltaf auðvelt að finna heimildir um þetta 
efni og um suma trjárækt í Dalnum hefi 
eg ekki fundið neinar upplýsingar. Hver 
gróðursetti t.d. fyrir mörgum áratugum 
grenitré langt uppi í heiðarsporðinum, 
við gamla akveginn upp að Bringum? Við 
skoðun þessa trjálundar má sjá að trén 
hafi átt erfiða æsku og þau hafa þraukað 
þarna umhirðulaus sennilega frá því um 
miðja síðustu öld.   

Hjalti Jónsson (1869-1949), sem 
kallaður var Eldeyjar-Hjalti, var fyrstur til 
að gróðursetja og rækta tré í Dalnum, við 
sumarhús sitt Hjaltastaði í landi Minna-
Mosfells. Um 1930 keypti hann trjáplöntur 

Trjáræktin í Dalnum

Guðjón Jensson skrifar:

frá Molde í Noregi og gróðursetti þær 
en árangur varð fremur slæmur. Í 
minningargrein Hákonar Bjarnasonar 
skógræktarstjóra segir hann m.a. um 
trjárækt Hjalta: „Mun það hafa verið árið 
1934, að hann kom í plöntusöluna til 
okkar, að vorlagi, til þess að festa kaup á 
plöntum. Töluðum við ýmislegt saman og 
endaði samtalið með því, að hann sagði: 
„Þú verður að koma með mér upp að 
Hjaltastöðum, drengur minn, og hjálpa 
mér til þess að koma trjánum mínum 
á legg. Það gengur á ýmsu hjá mér og 
margt mætti betur fara.““ (Sjá Ársrit 
Skógræktarfélags Íslands 1949, bls. 80-81.)

Nokkru síðar hófu fleiri 
sumarbústaðareigendur trjárækt í 
Dalnum, til dæmis Tage Ammendrup 
í Dalakofanum og Baldvin Jónsson í 
Lækjarnesi. En á þessum árum var ekki 



auðvelt að stunda trjárækt. Koma þurfti 
upp öflugum girðingum til að sporna við 
ágangi sauðfjár. Nú hafa atvinnuhættir 
breyst, lausaganga búfjár er bönnuð 
og er það skynsamlegt. Nú má víða sjá 
sjálfsprottnar birkiplöntur t.d. á ásunum 
austur af Mosfelli, fræ hefur fokið langar 
leiðir. Vel kann að vera að eitthvað hafi 
borist með mannfólkinu en sjálfur hefi eg 
sáð  nokkru af birkifræi í uppblásinn mel 
nyrst í landi Minna-Mosfells.

Kennarafélag Laugarnesskóla hóf 
skógrækt í Katlagili árið 1951 eftir að hafa 
keypt hluta Helgadalsjarðar nokkrum 
árum fyrr. Um þessa merku starfsemi 
má lesa í mjög góðri grein eftir Jón Frey 
Þórarinsson, fyrrum skólastjóra, sem 
birtist í Skógræktarritinu árið 2003, 1. tbl.

Síðast er að nefna að nokkru fyrir 

Með aukinni trjárækt hefur Mosfellsdalur tekið miklum stakkaskiptum undanfarna 
áratugi. Hér er horft í átt að Mosfellskirkju. Ljósmynd: Rafn Jónsson.

1970 urðu Sigurbjörn Björnsson (1903-
1989) og Björn sonur hans að víkja 
með stóra gróðrarstöð sem stóð á horni 
Bústaða- og Réttarholtsvegar í Reykjavík. 
Þeir festu kaup á allstórri landspildu úr 
Hraðastaðalandi, norður af áðurnefndu 
Katlagili, og nefndu stöðina Hreggstaði, 
síðar Grásteina. Voru flutt allstór grenitré 
með miklum hraða upp í Mosfellsdal en 
önnur urðu eftir í Reykjavík og eru nú 
elstu og hæstu trén á Klambratúni. (Sjá 
Þjóðviljinn 30. maí 1989.)

Guðjón Jensson.



Svipmyndir frá þorrablóti Dalbúa 2012

Ljósmyndir: Mosfellingur.
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Hér koma veiðitölur ársins 
2012 fyrir Mosfellsbæ, 
samkvæmt upplýsingum frá 
Guðna Bjarnasyni skyttu 
á Hraðastöðum: Guðni 
vann þrjú tófugreni með 
sex fullorðnum dýrum 
og 13 yrðlingum. Grenin 
voru hjá Guðnahelli nálægt 
Leirvogsvatni, í Seljadal 
og í Miðdal. Einnig skaut 
hann tíu hlaupadýr á 
Mosfellsheiði. 
Tæplega 40 minkar lágu í 
valnum fyrir Guðna og 5-600 sílamávar, flestir við Lágafell, Úlfarsfell og í Leiruvogi. Að 
sögn Guðna er lítið sílamávsvarp  núna Mosfellsbæ. Rjúpur: Veiðitölur ekki tiltækar! 

Veiðihorn Guðna

586 8080

ÁK verktakar
eru í Mosfellsbæ!

Pípulagningaþjónusta

Kristinn Ingvarsson    
pípulagningamaður,

Sími 8994677
astasigvalda@simnet.is

Gandur ehf.

Öll almenn
járnsmíði og
vélaviðgerðir

Sími 6968523

Hrossaræktunarbúið

ÓLAFSHAGI
...á horninu

SS GÍSLASON
VIÐGERÐIR E.H.F.

Völuteigi 25
587 2060

GNÁ ehf. Viðhald og sprautun innréttinga. Garðar Hreinsson, sími 8947200



Ég ólst upp við hlið ömmu minnar, 
á spildunni okkar í dalnum, þar sem 
við bjuggum, stórfjölskyldan. Tvö 
timburhús, sitt í hvorum endanum og 
í miðjunni stóð hvíti kastalinn, með 
sundlauginni. Virkið sem kjarnaði 
tilveru okkar allra, heimilið þar sem 
hversdagsleikinn varð að ævintýri ...

Minningar um ömmu mína eru 
því rauður þráður í gegnum fyrstu 
20 ár ævi minnar. Allt frá því að ég 
uppgötvaði vélabrögðin á bakvið 
jólasveininn, þegar amma kom gjöfinni 
haganlega fyrir í skónum í glugganum, 
en áttaði sig ekkert á því að ég var 
glaðvakandi í rúminu, stjarfur eftir 
uppgötvunina. Eða þegar víðar buxur 
og hettupeysur rappmenningarinnar 
tóku mig heljargreipum og foreldrar 
mínir andmæltu hástöfum, þá stóð 
amma með mér. Þetta er smart, sagði 
hún, og engum datt í hug að mótmæla 
konu sem hafði verið áskrifandi að 
Vogue frá upphafi. 

Okkar eftirminnilegustu stundir 
áttum við iðulega á búðargólfinu í Jónas 
á milli eða Exodus, þegar við ræddum 
um hvort Wu-Wear-buxurnar væru 

†

vandaðri en þær frá Southpole. Hún var 
algjört æði. Hún kenndi mér að dansa, 
hún lánaði mér Saabinn sinn þegar ég 
fékk bílpróf, hún sagði mér að ég ætti 
að grenna mig, hún gaf mér beikon og 
kakómalt í eftirmiðdaginn. Hún var 
höfðingi, húsfreyjan á Gljúfrasteini, 
eins og allir sem henni kynntust geta 
borið vitni um. 

Nú er hún amma mín farin frá 
okkur og ég vil nota tækifærið og þakka 
henni fyrir að hafa innrætt mig á þann 
hátt sem hún gerði. Fyrir að hafa sýnt 
mér úr hverju góðir menn eru gerðir og 
hvernig lífið verður að leik í höndunum 
á þeim sem hugsa um aðra og vanda 
orð sín og athafnir. 

Halldór Halldórsson.

Auður Sveinsdóttir Laxness 
frá Gljúfrasteini 

F. 30. júlí 1918, d. 28. október 2012.



Ég kynntist Erni Snorrasyni þegar ég 
var í fimmta bekk í MR, hann var þá 
að undirbúa brottför af landinu, ætlaði 
í nám í Frakklandi og átti eftir að klára 
stúdentspróf öðru sinni, í fyrra skiptið 
fékk hann núll í íslenskri ritgerð sem 
þýddi fall enda þótt meðaleinkunn væri 
í góðu lagi …

Ernir er einhver óvenjulegasti 
maður sem ég hef nokkru sinni kynnst. 
Hugarflugið óstýrilátt, gáfurnar miklar. 
Hann var afar mikilvægur uppalandi 
minn um tvítugt, ekki bara vegna þess 
að hann væri nokkrum árum eldri 
heldur vegna hins að hann var einstakur. 
Ég komst fljótt upp á lag með að eiga 
gjöfular samræður við hann en það 
gat stundum verið flókið. Einfaldlega 
vegna þess að hann var alltaf með mörg 
járn í eldinum í einu, talaði gjarnan um 
nokkur umfjöllunarefni samtímis. En 
skapandi viðhorf hans til allra hluta var 
virkilega hugljómandi.

Ernir var gjafmildur, hraðskreiður í 
hugsun, efagjarn, spurull. Hugsaði allt 
í stóru samhengi, dvaldi aldrei við hin 
smáu snið sem hann sá hvarvetna hjá 

†

þjóð okkar. Þoldi ekki það sem hann 
kallaði kjaftasöguþjóðina.

Í Frakklandi var hann í námi í 
Aix, Tours og Strasbourg. Það var 
alltaf fagnaðarefni þegar hann kom 
við í París á ferðum sínum. Mér er 
sérstaklega minnisstætt þegar hann 
kom úr jólafríi eftir dvöl í Clairvaux, 
hinu fræga klaustri í Lúxembúrg, þar 
sem annar Mosfellingur hafði eitt sinn 
dvalið. Afraksturinn var hinn magnaði 
ljóðabálkur Bölverkssöngvar sem kom 
út nokkrum árum síðar.

Í gegnum tíðina hefur stundum 
liðið langur tími milli funda okkar 
en alltaf tókum við upp þráðinn eins 
og talinu hefðum við slitið kvöldið 
áður. Ég hef fylgst með afrekum hans 
í læknavísindum úr fjarlægð. Þar hefur 
skapandi krafturinn komið að góðum 
notum og ekki síður viðhorfið sem 
hann kenndi mér um tvítugt: að spyrja 
um allt og einkum sjálfsagða hluti. 
Efast.

Sigurður Pálsson. 

Ernir Snorrason 
Seljabrekku

F. 17. mars 1944, d, 26. apríl 2012. 



Fundum okkar Fróða Jóhannssonar bar 
saman í fyrsta sinn fyrir hartnær 44 árum. 
Hann og Steinunn systir mín felldu hugi 
saman og giftu sig nokkru síðar. Lengst 
af bjuggu þau uppi í Mosfellsdal, ræktuðu 
rósir og fjögur mannvænleg börn sín og 
reyndu alltaf að vera sjálfs sín herrar.  

Hjónabandið er einkennilegt 
fyrirbæri í sífelldri þróun og breytingu. 
Oftar en ekki vaxa hjón frá hvort öðru á 
langri ævi, fjarlægjast og lifa sitt hvoru 
lífinu. Hjónaskilnaðir hafa aldrei verið 
algengari enda margt sem glepur í umróti 
samtíðarinnar. Samband Steinunnar og 
Fróða var í skemmtilegri mótsögn við 
tíðarandann. Þau nálguðust en fjarlægðust 
ekki og skópu sér tilveru þar sem þau 
styrktu hvort annað og lifðu saman í blíðu 
og stríðu þrátt fyrir vandamál og brotsjói 
á lífsleiðinni. Þau glöddust saman, drukku 
saman, skemmtu sér saman, reyktu saman, 
ferðuðust saman, deildu og sættust, misstu 
heilsuna saman og dóu næstum því saman. 
Steinunn dó í janúar sl. og allir vissu að 
Fróði yrði ekki langlífur að henni genginni. 
Tengslin á milli þeirra náðu langt yfir mörk 
lífs og dauða.

Við Fróði mágur minn áttum samleið 
í þessa rúmlega fjóra áratugi. Oft kastaðist 

†

í kekki, við vorum ósammála og deildum. 
Sættir tókust þó ávallt og nú að leiðarlokum 
skynja ég hversu mikil gæfa það var fyrir 
fjölskyldu mína að þau Steinunn og Fróði 
skyldu ná saman. Þau voru skemmtilega 
ólík en öll heilluðumst við af heiðarleika 
hans, mannkostum og drengskap. Fróði 
var heill í öllu sem hann tók sér fyrir 
hendur. Hann var aldrei að þykjast heldur 
kom til dyranna eins og hann var klæddur 
og reyndi ekki að fela tilfinningar sínar eða 
skoðanir.

Nú eru þau bæði horfin af sviðinu 
rósahjónin frá Dalsgarði. Þau skilja eftir sig 
mikinn minningasjóð og tómarúm enda 
voru þau bæði vinmörg og athafnasöm. Í 
lifanda lífi máttu þau vart af hvort öðru sjá 
og nú hafa þau sameinast aftur í eilífðinni. 
Gamalt stef eftir Megas kemur upp í 
hugann:

Svo lít ég upp og sé 
við erum saman þarna tvær 
stjörnur á blárri festingunni 
sem færast nær og nær. 

Óttar Guðmundsson.

Fróði Jóhannsson 
frá Dalsgarði

F. 26. október 1945, d. 23. ágúst 2012.



Þegar ég fór að venja komur mínar upp 
í Mosfellsdal fyrir margt löngu vissi ég 
ekki við hverju ég átti að búast. Ég var 
tæplega tvítugur, nýbyrjaður með elstu 
heimasætunni í Dalsgarði. Ég hafði heyrt 
sögur af fjörinu í Dalnum og hafði allan 
vara á mér. Þar hitti ég fyrir kátt og víðsýnt 
fólk sem tók mér vel … 

Mér var fljótlega trúað fyrir að 
Steinunn héti reyndar Steinunn Björk 
Lýðveldína, því hún væri fyrsti frjálsborni 
þegn lýðveldisins – fædd korteri eftir 
lýðveldisstofnunina 1944. Ég heilsaði 
samviskusamlega með „Sæl Lýðveldína“ 
næstu árin – en uppgötvaði þá að gleymst 
hafði að leiðrétta brandarann í mín eyru. 
Þá var eiginlega of seint að leiðrétta þetta…

Þau hjónin voru góð heim að sækja – 
öllum ber saman um það. Oft var sagt að 
þau mættu ekki sjá útlending, þá hæfist 
fiskisúpupartí með reiðtúr í lopapeysu frá 
Steinu. Herbie Hancock kom í Dalsgarð 
og fékk allt þetta – súpu, partí, reiðtúr og 
lopapeysu. Að skilnaði tók hann í hendur 
viðstaddra. Enginn þvoði sér um hendur 
í viku eftir það. Djass og blús dunaði í 
botni í Dalsgarði og var djassinn helsta 
ástríða Steinunnar á eftir fjölskyldunni 
og eiginmanninum sem hún var ávallt 
afskaplega skotin í …

†

Steina vann í Bandaríkjunum og 
Sovétríkjunum og flakkaði síðar sífellt um 
heiminn, sér til ánægju og yndisauka ... 
Steina hélt því áfram fram á síðasta dag. 
Hún lést í Egyptalandi þar sem þau Fróði 
höfðu vetursetu. Áður en hún lést hafði hún 
eignast góða vini þar. Fróði og Steina gerðu 
þetta alls staðar – ættleiddu leigubílstjóra 
og gerðust guðmóðir og guðfaðir 
fátæklinga allt frá Kúbu til Egyptalands. 
Það var ekki hangið í öruggri fjarlægð á 
meðal túristanna á hótelbörum – heldur 
farið alla leið, eins og í öllu sem Steinunn 
gerði. Það er sterkasta minning mín um 
hana – stór kona í hvívetna. Stór í hugsun. 
Stórar veislur. Stórar fagrar tilfinningar og 
mikið gefið. Þegar ósætti kom upp var það 
stórt – og sættirnar líka.

Ég kveð þig með söknuði og veit að 
veislan heldur áfram hinu megin. Þú situr á 
milli vina okkar, Ben Webster og Coleman 
Hawkins, teljandi inn í gamla slagara. Ég 
hlakka til að vera boðið til þeirrar veislu ef 
hún er í líkingu við þær fyrri.

Þorkell S. Harðarson.

Steinunn Guðmundsdóttir
frá Dalsgarði 

F. 17. júní 1944, d. 11. janúar 2012



Aðstoðum við umbrot, 
prentum bækur og 

bæklinga fyrir fyrirtæki.

Sími 866-8800
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Reykjavegur 36, Mosfellsbær
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Ágætu lesendur Dalalæðunnar
Árlega sendir stjórn Víghóls gíróseðla inn á öll heimili í Mosfellsdal, 2.500 
krónur að þessu sinni. Þar er um að ræða árgjald félagsins og styrk fyrir 
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Með bestu kveðjum,
Rafn Jónsson, formaður Víghóls.

Þóra Bjarnadóttir, gjaldkeri.
Jón Jóhannsson, ritari.

Grænmetismarkaður 
Tjaldstæði
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Morgunblaðið segir 
nýjustu fréttir
7. nóvember 1947:

SJÁUMST HRESS 
OG KÁT Á 

ÞORRABLÓTINU.



Kæru Dalbúar!
Íbúasamtökin Víghóll vinna hægt og hljótt 
að framfaramálum í Dalnum! Við sem erum 
í stjórn erum þeirrar skoðunar að hlutirnir 
gangi betur þegar farið er fram af hógværð og 
kurteisi og góðu sambandi haldið við menn og 
stofnanir. Kannski þykir sumum of hægt farið, 
en þrátt fyrir allt hafa nokkur mál nuddast í 
rétta átt. 

Skipulags- og mengunarmál
Í fyrra áttu skipulags- og mengunarmál hug 
manna í Dalnum. Eftir úttekt á rotþróm og 
frárennsli sem gerð var sumarið 2011 var ráðist 
í nokkrar endurbætur og viðgerðir. Þó vantar 
enn á að hlutirnir séu í fullkomnu lagi og ekki 
hægt annað en að skora á þá sem eiga hlut að 
máli að gera bragarbót á því nú í sumar. Einnig 
voru skipulagsmál um neðanverðan Dalinn 
nokkuð til umræðu á aðalfundi Víghóls, þar 
sem fram fór ágæt kynning á þeim málum 
af hálfu bæjarfulltrúa. Reynslan hefur sýnt 
að aðalfundur Víghóls er einmitt ágætur 
vettvangur til upplýsinga og skoðanaskipta 
milli Dalbúa og bæjaryfirvalda. Meðal annars 
samþykkti fundurinn ályktun um að hafist yrði 
handa við gerð undirganga við Laxnes og nú er 
verið að vinna að deiliskipulagi fyrir undirgöng 
undir Þingvallaveg við Laxnesvegamótin 
samkvæmt bréfi sem íbúasamtökunum barst frá 
Mosfellsbæ í sumar, en allsendis óvíst hvenær 
hafist verður handa, enda á fjárvana Vegagerðin 
þar hlut að máli.

Samgöngumál
Á aðalfundinum núna í febrúar verða 
samgöngumál til umræðu. Íbúar hafa gert 
alvarlegar athugasemdir um framkvæmd 
strætisvagnasamgangna og skólaaksturinn 
hefur sætt gagnrýni. Til þess að taka heildstætt 
á þessum málum fáum við á fundinn fulltrúa frá 
Mosfellsbæ sem sér um þessi mál og vonandi 
tekst okkur að finna viðunandi lausn sem 
þjónar sem flestum án þess að kostnaðurinn 
fari úr böndunum. Nokkrum sinnum hefur 

legið við slysi í skólaakstrinum í vetur og 
það er gersamlega óviðunandi. Það verður 
að finna lausn á þessum akstri þar sem 
öryggið er algerlega í fyrirrúmi og foreldrar 
þurfa ekki að óttast um börn sín. Þar að 
auki er ekki forsvaranlegt að börnin eyði vel 
á annan klukkutíma á dag í skólabílnum til 
að komast í og úr skóla. Ég er sannfærður 
um að við munum finna lausn á þessu 
á Dalbúafundinum sem haldinn verður 
þriðjudaginn 19. febrúar.

Varðeldurinn
Í fyrra var áramótaeldurinn kveiktur í landi 
kirkjunnar, rétt norðan við þann stað sem 
hann hefur verið mörg undanfarin ár. Þetta 
eldstæði er nægilega langt frá Köldukvísl til 
að valda ekki mengun og undirritaður ásamt 
Gísla í Dalsgarði hefur náð góðu samkomulagi 
við sóknarprestinn sr. Ragnheiði Jónsdóttur, 
um að varðeldurinn fái að vera þarna áfram. 
Til að marka honum pláss var sett grjóthleðsla 
í kringum eldstæðið núna fyrir áramótin. 
Þetta eldstæði er á trjáræktarreit soroptimista 
og hafa þeir samþykkt það, en vilja í staðinn 
að tré sem hafa verið gróðursett þar verði 
færð og tryggt að þau sem eftir standa verði 
ekki fyrir skemmdum. Þegar eldurinn var 
kveiktur var dálítið um að menn legðu bílum 
sínum á tráreitnum. Fyrir næsta ár verður 
búið að afmarka bílastæði, tryggja svæði þar 
sem trén vaxa og ganga betur frá eldstæðinu. 
Með þessu móti hefur varðeldinum verið 
markaður staður sem sátt ríkir um og veitir 
íbúum Dalsins ómælda gleði í framtíðinni.

Þorrablótið
Að vanda var þorrablót síðasta árs mikil og góð 
skemmtun. Þeir sem koma að undirbúningi 
þessarar samkomu eiga heiður skilinn fyrir 
framlag sitt til félagsmála í Dalnum. Vonandi 
sjá sem flestir sér fært að mæta á þorrablótið 
nú um helgina. Góða skemmtun!

Rafn Jónsson, formaður Víghóls.

Annáll ársins 2012


