
Fræðsluspjöld um Viðey 
fyrir miðstig grunnskóla

Ævintýraeyjan

Á spjöldunum eru upplýsingar um Viðey og tillögur að stöðum til 
að skoða í heimsókn með skólahóp.

Umfjöllunarefni spjaldanna eru þrjú: saga, náttúra og list í Viðey.

Þú getur valið að nota eitt eða fleiri spjöld, eftir því sem hentar best.

Kæri kennari

Nestis- og salernisaðstaða

Staðir sem spjöldin fjalla um. Tölur á korti vísa í númer spjalda.
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Skúli Magnússon 
og daglegt líf 
í Viðey

Spjald 1 Saga

Leikmenn setjast flötum beinum, setja hægri hendi undir vinstra 
hné og grípa í annan eyrnasnepilinn. Með vinstri hendi er haldið í 
buxnastrenginn að aftan. Síðan reyna leikmenn að standa upp án þess 
að missa takið. Sá sigrar sem tekst fyrst að standa upp. Þetta er ekki 
auðvelt, en sagt var að þeir sem ekki gátu reist horgemling hefðu fallið 
úr hor.

Skúli Magnússon var landfógeti. Það þýðir að hann var æðsti fulltrúi 
danska kóngsins í fjármálum landsins, einskonar fjármálastjóri Íslands.

Þegar hjónin Skúli og Steinunn fluttust í Viðey voru nokkur gömul hús í 
eynni. Skúli lét byggja nýtt íbúðarhús í Viðey. Árið 1755 var 
Viðeyjarstofa fullbyggð og tilbúin fyrir fjölskylduna. Hún er nú elsta 
steinhús landsins. 

Flestir Íslendingar bjuggu í torfbæjum á þessum tíma og Viðeyjarstofa 
þótti sannkölluð höll. Húsið var þá stærsta íbúðarhús á Íslandi. Þar voru 
12 herbergi og tvö eldhús.

Skúla og fjölskyldu hans fylgdi einnig þó nokkuð af vin nufólki og 
þjónustuliði. Það hefur ýmist búið í Viðeyjarstofu eða í öðrum húsum 
í eynni.

Nú býr enginn í Viðey en í gegnum tíðina hefur eyjan þótt prýðilegur 
staður til að búa á. Þar voru góð beitartún fyrir dýrin og engi til að 
rækta hey. Það var líka mikið æðarvarp í eynni sem var afskaplega 
dýrmætt, því þar fengust egg og dúnn. 

Sjást einhverjar vísbendingar utan á Viðeyjarstofu um hversu mörg 
eldhús voru í húsinu? (Vísbending: hvað eru stromparnir margir?)

Á tímum Skúla var Reykjavík lítið þorp. 
Komið þið auga á Hallgrímskirkju, Perluna eða Hörpu? 
Ætli börnin í Viðey hafi getað séð húsin í Reykjavík? 
(Stjórnarráðshúsið var t.d byggt 1770-71.)

Skúli Magnússon, 44 ára
Steinunn Björnsdóttir, 46 ára
Jón, 19 ára
Guðrún „eldri“, 15 ára
Björn, 14 ára
Rannveig, 13 ára
Guðrún „yngri“, 12 ára
Oddný, 7 ára
Halldóra, 5 ára

Gemlingur = veturgömul kind
Falla úr hor = svelta, deyja úr hungri

Krakkarnir 
í Viðey

Skoðum málið 
betur! 

Leiðbeiningar

Orðskýringar

Fjölskyldan í Viðey 
árið 1755

Krakkar sem bjuggu á Íslandi fyrir 260 árum höfðu mörgum störfum að 
sinna. Þau hjálpuðu til á heimilinu eftir aldri og getu. Þá var ekkert 
rafmagn, engin hitaveita og engir vatnskranar. Fátt var hægt að kaupa 
tilbúið og flest þurfti að vinna í höndum, hvort sem það voru nýir skór 
eða nýtt brauð. Það var því nóg að gera fyrir krakkana í Viðey. Á milli 
verka léku krakkar sér í allskyns leikjum. Einn gamall leikur kallast að 
reisa horgemling.





Nýjung! 
Jarðepli í Viðey

Spjald 2 Saga

Fyrir aftan Viðeyjarstofu hefur verið gerður matjurtagarður 
með þeim jurtum sem voru í garði Skúla.

Skoðið garðinn og finnið síðan skilti um garðrækt Skúla.

Ein plöntutegund sem Skúli og fjölskylda hans sáði í Viðey hefur nú 
dreift sér um eyjuna.
Hvaða planta er það?
Hafið þið smakkað fræ þessarar plöntu (kannski í brauði 
eða kringlu)?

Af hverju haldið þið að kartöflur hafi fyrst verið kallaðar jarðepli?

Rétt hjá Viðeyjarstofu er laut sem kallast Tóbakslaut. 
Hvernig ætli standi á því nafni? 
Getið þið fundið lautina?

Þegar Skúli Magnússon var landfógeti og settist að í Viðey ásamt 
fjölskyldu sinni skömmu eftir 1750 var matjurtarækt ný af nálinni á 
Íslandi. Fólk var vant því að tína ber og fjallagrös á haustin en fáir 
ræktuðu sitt eigið grænmeti. Á þessum tíma var reynt að hvetja 
almenning til að koma sér upp kálgörðum og rækta matjurtir. 
Grænmeti gat bjargað fólki frá hungurdauða á hörðum vetri.

Skúli og fleiri embættismenn sýndu gott fordæmi og tóku að rækta 
nytjajurtir eins og kál, rófur, lauk, radísur og kryddjurtir. Það gekk 
misvel að fá almenning með í þessar tilraunir. Íslenskt 
bændalíf snerist aðallega um búskap með kindur og kýr og bændur 
voru tregir til að breyta túnum í kálgarða.

Skúli pantaði margskonar fræ frá útlöndum og prófaði meðal annars 
að rækta svokölluð jarðepli. Með tíð og tíma urðu jarðeplin mikilvægur 
hversdagsmatur á Íslandi og fólk fór að kalla þau kartöflur 
(úr dönsku: kartofler).

Ísland var undir danskri stjórn á þessum tíma og Danir vildu að 
Íslendingar stunduðu trjárækt. Þeir sendu því trjáfræ og ungar plöntur 
til landsins. Skúli var einn þeirra örfáu sem tóku þátt í þessum 
trjáræktartilraunum. Hann ræktaði kastaníurunna, asktré, berjarunna 
og nokkur ávaxtatré í Viðey. Því miður var veðurfarið kalt næstu árin og 
talið er að flest trén hafi drepist.

Skoðum málið 
betur!





Þorpið 
sem hvarf
(1907-1943)

Spjald 3 Saga

Gangið um þorpið og skoðið gömlu húsgrunnana. 
Berið stærð húsanna saman við heimili ykkar.

Setjið ykkur í spor barnanna sem ólust upp í Viðey. 
Í hvaða húsi hefðuð þið helst viljað búa? 
Af hverju? 
Hvert ykkar þyrfti að ganga lengst í skólann?

Skoðið skólahúsið að utan og innan. 
Hvernig er útsýnið út um glugga skólans ólíkt því útsýni sem 
þið eruð vön úr skólastofum ykkar?

Að hlaupa í skarðið er gamall leikur sem líklegt er að krakkarnir 
í þorpinu hafi kunnað.
Getið þið fundið góðan stað til að fara í leikinn?

Nú býr enginn í Viðey en einu sinni var þar lítið þorp með húsum, búð 
og skóla. Þar var líka bryggja sem var mikið notuð. Mörg skip lögðust 
að bryggju í hverri viku með fisk og vörur. Um þorpið lágu lestarteinar 
og fólk gat ýtt lestarvögnum fullum af fiski eftir teinum á milli bryggju 
og fiskvinnsluhúsa. Í fiskvinnslu vann fólk við að skera fisk, hreinsa hann, 
þurrka í harðfisk eða salta í saltfisk.

Börnin í þorpinu komu flest úr stórum fjölskyldum og sum þeirra áttu 
10 systkini. Flest húsin í þorpinu voru lítil og svaf öll fjölskyldan oftast 
saman í einu svefnherbergi. Það var lítið pláss innandyra til að leika sér 
svo krakkarnir léku sér mest úti í allskyns leikjum.

Á veturna gengu börnin í skóla. Skólahúsið er eina hús þorpsins sem 
stendur enn. Þegar þau voru ekki í skólanum hjálpuðu þau til á 
heimilinu. Þau gættu yngri systkina eða leituðu að rekaviði í fjörunni. 
Rekaviðurinn var brenndur í ofni til að kynda húsin svo að þar yrði hlýtt. 
Sum börnin sáu um hænurnar og unnu í matjurtagörðum heimilisins þar 
sem þau ræktuðu t.d. kartöflur og rófur. Krakkar sem voru orðnir 8-10 
ára gátu stundum fengið vinnu. Þau unnu við að breiða fisk á jörðina til 
að þurrka hann eða velta tómum olíutunnum til og frá bryggju. Launin 
runnu til heimilisins og foreldrar þeirra notuðu peninginn til að kaupa 
vörur eins og hveiti og sykur.

Upp úr 1940 breyttist lífið í þorpinu. Margir þorpsbúar misstu vinnuna 
og fólk fluttist úr Viðey. Á þessum tíma var efni eins og timbur, gler í 
glugga og þakplötur mjög dýrt. Fyrir vikið voru húsin tekin í sundur og 
verðmætt byggingarefnið flutt frá Viðey. Þess vegna er þorpið nánast 
horfið núna.

Skoðum málið 
betur!





Æðarfugl

Spjald 4 Náttúra

Leggist í grasið, lokið augunum og leggið við hlustir. 
Hvað heyrið þið? 
Heyrið þið hljóð í fuglum? 
Ef svo er, hvernig hljóð gefa fuglarnir frá sér?

Horfið í kringum ykkur. 
Getið þið komið auga á fugla?
Er fuglinn stakur eða eru þeir margir saman í hóp? 
Eru ungar í hópnum?
Hvað eru fuglarnir að gera?
Eru þeir t.d. að synda, fljúga, sofa, éta eða þvo sér?

Getið þið fundið æti æðarfugla í fjörunni: 
krækling, krossfiska og krabbadýr?

Kunnið þið Vorvísu eftir Jón Thoroddsen þar sem er sungið 
um æður? 
Hún byrjar svona: „Vorið er komið og grundirnar gróa“. 
Hvernig ætli æðarfuglinn tengist vorinu?

Í Viðey er mikið fuglalíf og þar verpa um 30 fuglategundir.

Æðarfugl er algengasti fuglinn í Viðey. Blikinn (karlfuglinn) er svartur 
og hvítur, en kollan (kvenfuglinn) brúnleit. Blikinn fellir flugfjaðrirnar 
seinni hluta sumars og er þá ófleygur um tíma. Þegar líður á sumarið 
vaxa honum nýjar flugfjaðrir og hann verður fleygur um svipað leyti og 
æðarungarnir.

Æðarfugl er þungur á sér á flugi en slyngur kafari. Hann kafar eftir 
margvíslegri fæðu á grunnsævi og étur t.d. krækling, krossfiska og 
krabbadýr. Æðarfugl er staðfugl sem þýðir að hann dvelur á Íslandi allt 
árið um kring.

Æðurin gefur frá sér sérstakt „úúú“ hljóð og setur sterkan svip á Viðey 
á vorin. Varpland æðarfugla er friðað yfir varptímann (15. apríl – 
14. júní), m.a. fyrir óviðkomandi umferð og óþarfa hávaða af 
mannavöldum. Ef eyjan er heimsótt á varptíma þarf að gæta þess að 
trufla ekki fugla né hræða þá frá eggjum eða ungum.

Æðurin fóðrar hreiður sín með dúni, sem er fíngert fiður. Dúnn er bæði 
mjúkur (sbr. dúnmjúkur) og hlýr og heldur hita á eggjum æðarfuglsins. 
Dúnn er einnig nýttur í t.d. sængur og dúnúlpur. Æðarbændur tína dún 
úr æðarvarpi þegar ungar eru skriðnir úr eggjunum og æðurin hefur 
ekki þörf fyrir dúninn lengur. Dúnn í æðarvarpinu í Viðey var mikil búbót 
á þeim tíma sem fólk bjó í eynni.

Kollurnar sjá um ungana. Þeir fara strax á stjá eftir að hafa 
skriðið úr eggi og náð að þorna. Æðarkollan fer því næst með ungana 
beint út á sjó þar sem hún elur þá upp. Æðarfuglar verða að jafnaði 
15-20 ára gamlir.

Aðrar algengar fuglategundir í Viðey eru t.d. grágæs, tjaldur, spói, 
jaðrakan og nokkrar tegundir máva.

Skoðum málið 
betur!



Skófir á steinum Þari

Hrúðurkarlar

Kuðungar 



Fjöruferð

Spjald 5 Náttúra

Gangið varlega um fjöruna því sleipir steinarnir eru varasamir.

Skoðið myndirnar á spjaldinu. 
Getið þið fundið þessar lífverur í fjörunni?

Ef þið sjáið rusl í fjörunni skuluð þið taka það upp og athuga 
hvort þið getið giskað á hvaðan það kemur.

Kunnið þið að fleyta kerlingar?

Getið þið fundið þang og þara í fjölbreyttum litum og með 
margvíslegri lögun?

Viðey er stærsta eyjan á Kollafirði og skiptist í raun í tvær eyjar. Þær 
tengjast saman um Eiðið (sjá kort). Standlengja Viðeyjar er að meirihluta 
girt hömrum. Þar er líka hægt að finna aðgengilegar og góðar fjörur. 
Stórar fjörur eru beggja vegna á Eiðinu og lítil fjara er við Viðeyjarnaust. 
Þar er nestis- og salernisaðstaða.

Fjaran í Viðey er full af lífi og þar er margt að skoða. Aðstæður í fjörunni 
geta verið mjög mismunandi því þar skiptast á flóð og fjara. Á hverjum 
sólarhring eru tvö flóð með rúmlega 12 klukkustunda millibili. Þess á 
milli fellur sjórinn út og það fjarar. Það tekur sjóinn um 6 klukkutíma að 
flæða að og sama tíma að flæða frá. Í Viðey getur munur á hæð sjávar 
orðið allt að 4 metrar eftir því hvort það er flóð eða fjara.

Sjórinn er sjaldan spegilsléttur. Yfirborðið gárast í golunni því vindurinn 
býr til öldur. Það þarf stöðugan vind í langan tíma til að búa til mjög 
stórar öldur. Þær verða til úti á rúmsjó og ferðast langar leiðir áður en 
þær skella á landi. Þegar öldur nálgast land hrífa þær með sér steina, 
gróður og lífverur af sjávarbotninum. Við öldurótið rekast steinar á 
botninum saman, slípast til og verða smám saman ávalir.

Plöntur sem vaxa við sjávarsíðuna eiga það sameiginlegt að þola seltu 
betur en annar gróður. Þang og þari eru plöntur sem lifa í sjó og setja 
mikinn svip á fjörur í Viðey. Þari vex neðst í fjörunni þar sem sjórinn er 
grunnur. Hann myndar þaraskóga á hafsbotni í grunnum sjó. Þari festir 
sig við sjávarbotninn en í miklu ölduróti getur hann misst festuna og 
kastast upp í fjöru með briminu.

Hrúðurkarlar eru algengir í fjörum og þá má sjá á bryggju og í fjörum 
Viðeyjar. Þeir eru krabbadýr sem lifa inni í hvítri skel sem þeir geta 
opnað og lokað að vild. Hrúðurkarlar festa sig á hart undirlag eins og 
t.d. steina, skip og jafnvel hvali. Þar sitja þeir fastir allt sitt fullorðinslíf.

Skoðum málið 
betur!





Útsýni

Spjald 6 Náttúra

Útsýnisskífan er vinsæll staður fyrir fugla að sitja á. 
Af hverju ætli það sé?

Áttirnar eru merktar inn á útsýnisskífuna. 
Í hvaða átt er skólinn ykkar?

Virðið Esjuna fyrir ykkur. 
Hvaða liti sjáið þið í fjallinu? 
Hvernig breytist liturinn frá rótum fjallsins upp á topp? 
Hylja ský hluta fjallsins?

Í Viðey er útsýni til allra átta ef gengið er upp á Skúlahól (sjá kort). 
Þar er útsýnisskífa með ýmsum upplýsingum. Á skífunni er 
m.a. bent á Akrafjall, Esju, Úlfarsfell, Hengil, Bláfjöll, Faxaflóa 
og Snæfellsnes.

Skoðum málið 
betur!

Spáð 
í veðrið

Getið þið séð ský í fjarska? 
Hvernig eru skýin á litinn?
Sjáið þið regnskúr falla úr skýjum til jarðar? 
Er lágskýjað og þoka yfir öllu? 
Eða er himinninn heiðskír?

Eru skýin á hreyfingu? 
Ef svo er, úr hvaða átt eru þau að koma?

Haldið þið að veðrið komi til með að breytast á meðan þið eruð í 
Viðey? 
Hvaða aðferðir/skynfæri notið þið til að meta hvort veður er að 
breytast?

Í gamla daga þótti sumt fólk sérstaklega veðurglöggt. Það gat sagt til 
um hvernig veðrið yrði án þess að nota nútímatækni. Fólk horfði á skýin 
og sá úr hvaða átt vindurinn blés. Þá veitti fólk hegðun dýra einnig 
athygli. Talið er að dýr skynji veðurbreytingar áður en þær eiga sér
stað. Fólk tók eftir því ef hestar stóðu kyrrir og snéru allir í sömu átt. 
Það boðaði rok eða óveður. Mikill hamagangur í músum inni í húsum 
þýddi að stormur væri í vændum. Fólk hlustaði líka eftir veðri. Sumir 
gátu heyrt hljóð í öldugangi langt inn til lands og sagt til um hvaðan 
vindurinn myndi blása.

Nú getum við fengið veðurfregnir á vedur.is en það er líka hægt að æfa 
sig í að horfa á umhverfið og spá í veðrið.

Ský eru úr örsmáum vatnsdropum eða ískristöllum. Þegar vatnsgufa í 
andrúmsloftinu kólnar þá þéttist hún og myndar ský. Þegar droparnir í 
skýjunum rekast hver á annan sameinast þeir og stækka. Loks kemur að 
því að þeir verða það stórir að þeir falla til jarðar, annað hvort sem
rigning eða snjókoma.

Skoðum málið 
betur!





Friðarsúlan

Spjald 7 List

Friðarsúlan í Viðey er útilistaverk frá árinu 2007 eftir myndlistarkonuna 
Yoko Ono. Verkið er hugsað sem leiðarljós um heimsfrið og er í formi 
óskabrunns. Á brunninn er setningin „Hugsa sér frið“ grafin á 24 
tungumálum. Á vissum tíma ár hvert lýsir ljóssúla úr brunninum beint 
upp í himininn.

Friðarsúlan er tileinkuð minningunni um John Lennon sem var 
heimsfrægur tónlistarmaður, friðarsinni og eiginmaður Yoko Ono. 
Skilaboð verksins er að vekja fólk til umhugsunar um heimsfrið. Verkið 
varpar ljósi og kærleika um heiminn.

Athugið hvort þið getið fundið lagið Imagine með John
Lennon á netinu. 
Hver eru skilaboð lagsins?

Skoðið tungumálin á Friðarsúlunni. 
Getið þið fundið:
„Hugsa sér frið“ (íslenska)
“Imagine peace” (enska)
„Stell dir vor es ist Frieden“ (þýska)
„Immagina la pace“ (ítalska)

Þekkið þið fleiri tungumál á Friðarsúlunni?

9. október - 8. desember 
- frá fæðingardegi John Lennons til dánardags hans

21. - 31. desember 
- frá vetrarsólstöðum til áramóta

18. febrúar 
- afmælisdagur Yoko Ono

20. - 27. mars 
- jafndægur að vori og brúðkaupsferð Johns og Yoko

Þessa daga logar Friðarsúlan frá einni klst. eftir sólsetur til miðnættis.

Áfangar

Skoðum málið 
betur! 

Kveikt er 
árlega á 
Friðarsúlunni 
á eftirfarandi 
dögum

Listaverkið Áfangar eftir Richard Serra samanstendur af 18 
stuðlabergsdröngum. Þeir standa tveir og tveir saman og mynda hring 
um Vestureyjuna. Annar dranginn í hverju pari er 3 metrar á lengd og 
staðsettur í 10 metra hæð en hinn er 4 metrar á lengd og staðsettur í 
9 metra hæð. Toppar dranganna eru því allir jafnir, í 13 metra hæð yfir 
sjávarmáli. Mislangt er á milli dranganna en bilið ákvarðast af 
landhallanum. Ef hallinn er mikill standa drangarnir þétt saman en 
annars er lengra á milli þeirra.

Það er hægt að ganga á milli dranganna, stoppa um stund og skoða. 
Ekki endilega til að skoða hvern dranga fyrir sig eins og hefðbundna 
höggmynd, heldur til að skoða umhverfið sem drangarnir ramma inn 
— fjall í fjarska, eyju, jökul, borgina.



Ferjusiglingar 15. maí - 30. september - siglt daglega*

Vinsamlegast skilið fræðsluspjöldunum 
aftur eftir notkun.

Takk fyrir komuna í Viðey!

* Þessi tímatafla var prentuð 2018.

Upplýsingar um ferjusiglingar er einnig að finna á 
vef Borgarsögusafns Reykjavíkur: borgarsogusafn.is 
undir Viðey.

Skarfabakki - Viðey:                      
Viðey - Skarfabakki: 

                     
                               
Gamla höfnin - Viðey:                                          
Viðey - Gamla höfnin:                                        
                               

Harpa (Ingólfsgarður) - Viðey                        
Viðey - Harpa (Ingólfsgarður)

10:15   11:15   12:15   13:15   14:15   15:15   16:15   17:15
11:30   12:30   13:30   14:30   15:30   16:30   17:30   18:30

11:50   14:50   
11:30   14:30   17:30

12:00   15:00
11:30   14:30   17:30

Viðey er hluti af Borgarsögusafni Reykjavíkur. Þessi 
fræðsluspjöld eru unnin af safnfræðslu Borgarsögusafns 
Reykjavíkur til að veita kennurum innblástur.

Sýnum nærgætni í umgengni við náttúruna. Viðey er ekki 
hættulaus staður. Þar er að finna kletta, skurði og tjarnir 
sem geta verið varhugaverðar. 

Fyrirspurnir: safnfraedsla@reykjavik.is


