
Talið er að byggð hafi verið hafin í Viðey þegar á 10. öld en lítið er vitað um 
sögu eyjarinnar fram til 1225 þegar Viðeyjarklaustur var stofnað. Varð 
klaustrið eitt það ríkasta á landinu og átti fjölda jarða og þar af megnið 
af núverandi borgarlandi. Í átökum siðaskiptanna var klaustrið rænt af 
mönnum hirðstjóra Danakonungs vorið 1539 og markaði það endalok 
þess.

Næstu tvö hundruð ár var Viðey hjáleiga frá Bessastöðum og þar rek-
ið þurfamannahæli. Um miðja 18. öld fékk Skúli Magnússon landfógeti 
eyna til ábúðar. Fékk hann Danakonung til að reisa Viðeyjarstofu sem 
embættisbústað landfógeta og lauk smíði hennar 1755. Er Viðeyjarstofa 
fyrsta steinhúsið á Íslandi og eitt elsta hús sem varðveist hefur á landinu. 
Skúli lét einnig reisa kirkju við hlið Viðeyjarstofu og var hún tilbúin 1774. 
Viðeyjarkirkja er næstelsta kirkja landsins. Skúli bjó í eynni til dauðadags 
1794.

Árið 1793 flutti fyrsti íslenski stiftamtmaðurinn Ólafur Stephensen til 
Viðeyjar. Bjó hann í Viðeyjarstofu til dauðadags árið 1812. Þá tók son-
ur hans, Magnús Stephensen dómstjóri, við búsetu í eynni en árið 1817 
keypti hann Viðey af Danakonungi. Magnús flutti prentsmiðju til Viðeyjar 
sem var starfrækt hér frá 1819-1844. Magnús Stephensen andaðist árið 
1833 en eyjan var í eigu afkomenda hans út 19. öld.

Árið 1901 hófu Eggert Briem og kona hans Katrín Pétursdóttir stórbú-
skap í Viðey. Reistu þau stórt og fullkomið fjós og seldu árlega um 200 
þúsund lítra af mjólk til Reykjavíkur. 

Viðey

Árið 1907 var útgerðarfyrirtækið P.J. Thorsteinsson & Co. stofnað. Var 
það alltaf kallað Milljónafélagið. Miðstöð þess var á austurenda Viðeyjar 
og á skömmum tíma myndaðist þar reisulegt þorp með fjölda íbúðar- og 
fiskverkunarhúsa og bestu bryggjunni við Faxaflóa.

Milljónafélagið varð gjaldþrota árið 1914 en áfram hélt fiskverkun á 
Sundbakka. Árið 1924 gerði Kárafélagið eyjuna að útgerðarstöð sinni. Þá 
fjölgaði þorpsbúum og urðu þeir flestir 138 árið 1930. Ári síðar lagið fé-
lagið upp laupana og þá tók að fækka í þorpinu. Árið 1943 stóð það autt 
og yfirgefið.

Búskapur hélt áfram í Viðey fram á sjötta áratuginn en þá lagðist búseta 
af í eynni og voru stofan og kirkjan illa farin þegar Þjóðminjasafnið tók 
húsin að sér árið 1968. Íslenska ríkið gaf Reykjavíkurborg húsin árið 1986 
og lauk endurbótum á þeim árið 1988.
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Viðey island is believed to have been inhabited since the tenth century, soon 
after the settlement of Iceland, but little is known of the island’s history un-
til 1225, when a monastery was founded here. It became one of Iceland’s 
wealthiest religious houses, and came to own a vast number of estates, in-
cluding much of the land on which the City of Reykjavík now stands. At the 
Reformation, troops commanded by the royal governor seized the monas-
tery and expelled the monks in 1539.

For the next 200 years, Viðey belonged to the estate of Bessastaðir: a home 
for paupers was located there. In the mid-18th century, the island was al-
located to Treasurer Skúli Magnússon, who had Viðey House built there at 
royal expense as his official residence; construction was completed in 1755. 
Skúli also had a church built next to the residence, which was completed in 
1774; this is the second-oldest church in Iceland. Skúli lived on the island 
until his death in 1794.

In 1793 Governor Ólafur Stephensen moved to Viðey, and lived in Viðey 
House until his death in 1812. His son, Magnús Stephensen, president of the 
High Court, then moved to the island, which he purchased in 1817 from 
the Danish Crown. Magnús had a printing press moved to the island, which 
operated 1819-1844. Magnús Stephensen died in 1833, and the island re-
mained in his family’s possession throughout the 19th century.

In 1901 Eggert Briem and his wife Katrín Pétursdóttur set up a large farm 
on Viðey. They built a large modern cattle-shed, and sold about 200,000 
litres of milk per year to the inhabitants of Reykjavík.

Viðey Island

In 1907 the P. J. Thorsteinsson & Co. fishing company was founded; it was 
always known as Milljónafélagið (the Million Corporation). It was located at 
the eastern end of the island, at Sundbakki, where a village of houses and 
fish-processing facilities developed adjacent to the best harbour facilities 
on Faxaflói Bay. At that time Reykjavík had no proper harbour.

The Million Corp. went out of business in 1914, but fish-processing contin-
ued. In 1924 the Kári company made the island its fishing headquarters, and 
the population of the village rose to a high point of 138 in 1930. A year later 
the fishing company failed, after which the islanders began to move away. 
By 1943 the village was uninhabited.

Farming continued on Viðey until the 1950s, after which the island was un-
inhabited. By 1968, when Viðey House and the church passed to the Na-
tional Museum of Iceland, the buildings were severely dilapidated. In 1986 
the Icelandic state presented the buildings to the City of Reykjavík to mark 
the bicentenary of Reykjavik’s town charter. Renovation work on the build-
ings was completed in 1988.
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