
Eftir að Viðeyjarklaustur var lagt niður gerði Skálholtsbiskup samkomu-
lag við Danakonung um að í Viðey yrði starfræktur skóli. Ekkert varð hins 
vegar úr því og næstu tvær aldirnar var Viðey aðsetur hirðstjóra en síðar 
var þar stofnað elliheimili fyrir uppgefna landseta Danakonungs í Gull-
bringusýslu.

Viðeyjarklaustur
Alþjóðleg hefð er fyrir því, að klausturbyggingar myndi umgerð um klaust-
urgarð. Túlka má rannsóknir hér á þann veg. Byggingar merktar A, B og 
C hafa verið grafnar upp og sýna langhús, þ.e. stofu, skála og búr. Þar 
austur af er sennilega smiðjukofi, D. Aftur af langhúsinu eru bakhús, lítt 
rannsökuð. Kirkjan, E, er tilgátuhús, en fyrirmyndir eru sóttar í kirkjur á 
Þingeyrum og á biskupsstólunum. Jarðsjármælingar sýna að framan við 
Viðeyjarstofu og kirkju hafa verið byggingar, trúlega sjálf klausturhúsin, F. 
Þau eru einnig tilgátuhús. Tvennar dyr á þeim eru inn í klausturgarðinn en 
einar út á móti brunninum. Austan klausturgarðsins er órannsakað svæði 
en líklegt er að þar hafi einnig verið byggingar.

Fornleifarannsóknir sýna að byggð var hafin í Viðey á 10. öld en árið 
1225 var stofnað þar klaustur af reglu heilags Ágústínusar. Í meira en 
300 ár var Viðeyjarklaustur mesta helgisetur í Sunnlendingafjórðungi 
að Skálholti frátöldu. Til Viðeyjarklausturs runnu allar biskupstekjur milli 
Hafnarfjarðar og Botnsár í Hvalfirði. Það fékk einnig ostatoll af bæjum 
milli Botnsár og Reykjaness. Klaustrið eignaðist fljótlega jarðir og ítök og 
var að lokum eitt af auðugustu klaustrum landsins.

Viðeyjarklaustur stóð með blóma til 1539 þegar það var rænt af mönnum 
Danakonungs og eignir þess lagðar undir hann. Jón Hólabiskup Arason fór 
í herför til Viðeyjar árið 1550, endurreisti klaustrið og endurvígði stað-
inn. Hans gjörð stóð þó ekki lengi því þetta sama ár komst hér á lúterskur 
siður og Jón Arason var hálshöggvinn í Skálholti.
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