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  Sólstöðuganga í Viðey 

Mannkynið hefur fagnað sumar- og vetrarsólstöðum í 

þúsundir ára, um alla Evrópu og víðar. Jafnvel í dag, þó að 

þeir séu ekki eins mikilvægir og áður, finnst fólki 

sólstöðudagarnir heillandi. Það skipuleggur alls kyns hátíðir 

til heiðurs tímamótum í tengslum jarðar við sólina. Í 

Reykjavík og nágrenni hafa farið fram sumarsólstöðugöngur 

síðan 1985 og síðustu 10 árin í Viðey í Kollafirði. Wikiloc-

leiðin sem hér er sýnd er önnur af tveimur helstu 

gönguleiðum á sumarsólstöðum í Viðey. Meðfylgjandi, 

nýteknar vetrarmyndir með texta veita upplýsingar um ýmsar 

menningarlegar hliðar þessarar áhugaverðu sögulegu eyju. 
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SÍÐA 3 SÓLSTÖÐUGANGA Í VIÐEY - LEIÐ IS 3 

Varða 1 Ferjufarmiðar 

 

Hvernig kemst maður til Viðeyjar? Sjá: https://elding.is/tours?type=videy  

eða: https://reykjavikcitymuseum.is/videy-island/the-ferry  

 

Varða 2 Viðey er handan við mjótt sund 

 

Viðey er handan við mjótt sund. 

 

Varða 3 Um borð í ferjunni 

 

Um borð í ferjunni. Stutt sjóferð fyrir höndum. 

 

Varða 4 Litið um öxl frá Viðey til Reykjavíkur 

 

Litið um öxl frá Viðey til Reykjavíkur. 

 

Varða 5 Á bryggjunni hefst sólstöðuganga sumarsins 

 

Það er vetrartími að þessu sinni og umhverfið allt öðruvísi en 

sumarskilyrðin sem við eigum að venjast í sumarsólstöðugöngum. 

 

Varða 6 Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja 

https://elding.is/tours?type=videy
https://reykjavikcitymuseum.is/videy-island/the-ferry
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621533
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621546
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621551
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621560
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621564
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SÍÐA 4 SÓLSTÖÐUGANGA Í VIÐEY - LEIÐ IS 3 

 

Videyjarstofa hægra megin á myndinni var fyrsta byggingin á Íslandi sem 

byggð var úr steini einvörðungu, ein elsta bygging landsins, reist nokkrum 

árum eftir 1750 sem opinber bústaður Skúla Magnússonar landfógeta. 

Hann var um árabil valdamesti maður landsins. Kirkjan var reist litlu síðar 

af Skúla, um 1775. 

 

Varða 7 Esja í baksýn 

 

Íbúar í Reykjavík og nágrenni eru mjög hrifnir af Esju. Þeim finnst hún 

falleg á að líta og ungir sem aldnir klífa mishátt upp í hliðar fjallsins og 

gjarnan alla leið upp. 

 

Varða 8 Litið til norðausturs til Mosfellsdals 

 

Gljúfrasteinn í Mosfellsdal var heimili íslenska nóbelskáldsins og eiginkonu 

hans Auðar Sveinsdóttur Laxness og fjölskyldu þeirra. Heimili þeirra er nú 

fróðlegt og skemmtilegt safn, vissulega þess virði að heimsækja. Sjá: 

http://www.gljufrasteinn.is/en/home.  

 

Varða 9 Litið til Reykjavíkur 

 

Það eru engin tré í Viðey svo að fallegt útsýni gefst í allar áttir! 

 

Varða 10 Miðsvetrarsnjór þekur eyjuna 

 

Það er yfirleitt ekki mikið um að vera nú á dögum í Viðey, fyrir utan 

ferðaþjónustu, en á tímabilinu 1225-1539 var þar auðugt, áhrifamikið 

klaustur á eyjunni sem krafðist umfangsmikils búrekstrar. Leifar af 

hlöðnum miðaldavegg þvert yfir alla eyjuna eru enn sýnilegar - ef þú veist 

hvar á að leita! 

 

Varða 11 Gamla skólahúsið 

http://www.gljufrasteinn.is/en/home
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621573
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621577
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621580
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621584
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621628
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SÍÐA 5 SÓLSTÖÐUGANGA Í VIÐEY - LEIÐ IS 3 

 

Snemma á 20. öld byggðist upp lítið þorp á austurhluta Viðeyjar kringum 

mikillar útgerðar sem þaðan var stunduð. Skólahúsið var byggt árið 1928. 

Þar er nú áhugaverð ljósmyndasýning á gömlum myndum frá þessu líflega 

tímabili. Langt er síðan nokkur bjó í Viðey árið um kring. 

 

Varða 12 Litið í átt til gamla vatnstanksins 

 

Vatnsgeymir, sem útgerðin hér setti upp árið 1908, innihélt 150 tonn af 

vatni til nota fyrir skip í höfninni. Á áttunda áratug síustu aldar breyttu 

samtök fyrrum eyjaskeggja og afkomendur þeirra tankinum í klúbbhús. 

Geymirinn er rétt handan hæðarinnar vinstra megin á myndinni. Á 

sléttlendinu fyrir framan staldra göngumenn í sumarsólstöðugöngunni við, 

setjast og hlýða á erindi um sögu og náttúru. Meira um náttúrufyrirbærið 

sólstöður almennt, sjá: https://en.wikipedia.org/wiki/ Summer_solstice. 

 

Varða 13 Skyggnst yfir lygnan sjóinn 

 

 

 

Varða 14 Snjór og meiri snjór 

 

Snjór og meiri snjór. 

 

Varða 15 Útsýni til suðvesturs 

 

Útsýni til suðvesturs. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/%20Summer_solstice
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621658
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621666
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621672
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621675
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621685
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SÍÐA 6 SÓLSTÖÐUGANGA Í VIÐEY - LEIÐ IS 3 

Varða 16 Áning úti í ferskri vetrarnáttúrunni 

 

Þetta er annar algengur staður til að hlusta á erindi og ljóð á 

sumarsólstöðuhátíðum í Viðey. Meira má lesa um sólstöðuhátíðirnar á 

Íslandi á facebook (vinatorgi): USC (UNIVERSAL SOLSTICE 

CELEBRATION) / Sólstöðuhátíð. 

 

Varða 17 Bráðum komin hringinn. Akrafjall í fjarlægð. 

 

Bráðum komin hringinn. Akrafjall í fjarlægð. 

 

Varða 18 Lokamynd í Viðey. Farið að dimma. 

 

Lokamynd í Viðey. Farið að dimma. 

 

https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621690
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621697
https://is.wikiloc.com/ganga-slodir/heim-solstoduganga-i-videy-isl-48724554/photo-32621700

