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Útdráttur
Vatnið þjónar grunnþörfum mannsins og er aðgangur að því lífsnauðsyn fyrir hann sem og
allar lífverur. En í lífi munka og nunna hafði það sterkari og dýpri merkingu en hjá öðrum.
Vatnið var meira en bara til drykkjar; það hafði táknræna og trúarlega skírskotun. Markmiðið
með þessari ritgerð er að skoða hversu mikilvægt vatn var klaustrum á miðöldum á Íslandi,
bæði í hagnýtnum en ekki síður í trúarlegum tilgangi. Litið er til þess hvernig þessi trúarlega
merking kom fram í klaustrum á Íslandi en sömuleiðis hvernig vatnið var notað almennt,
reglur klaustranna höfðu mikið að segja um það. Þeir gripir sem tengjast trúarlegri notkun
vatns eru greindir og skoðað í hvaða rýmum klaustranna þeir voru notaðir. Einnig er kannað
hvaðan vatnið sem klaustrin notuðu kom og staðsetning þeirra í landslaginu skoðuð með tilliti
til vatnsins í umhverfinu.

Abstract
Water is a necessity for humans and is one of our basic needs. In the monasteries the need
went beyond that, it had a deeper symbolic religious meaning. In this thesis I will explore how
this symbolism manifests in monasteries in Iceland and in what spaces the water was used.
Artifacts that are connected to the religious activities regarding water are explored. The
landscape in witch the monasteries lie in is analyzed in regard to the water in the surroundings
and looked at were the water used by the monasteries came from.
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1 Inngangur og markmið
Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hversu mikilvægt vatn var klaustrum á miðöldum
á Íslandi, bæði í hagnýtum en ekki síður í trúarlegum tilgangi. Kannað verður í hvaða rýmum
klaustursins vatnið var mikilvægast í trúarlegri merkingu. Þá verður skoðað hvernig
vatnsöflunin fór fram, þ.e. hvert vatnið var sótt og hvernig klaustrin voru staðsett með tilliti til
vatnsins í landslaginu. Þetta verður gert með því að kanna ritaðar heimildir, fornleifar,
loftmyndir og örnefni. Þar að auki var farið í vettvangsferðir á alla staði þar sem klaustur voru
á miðöldum og aðstæður skoðaðar. Skoðað var sérstaklega hvernig reglum klaustranna var
framfylgt hér á landi en í þeim er vatnsnotkun áberandi.
Vatnið þjónar einni af grunnþörfum mannsins og er aðgangur að því lífsnauðsyn fyrir
hann sem og allar lífverur. Í klaustrum hafði vatnið einnig sterka trúarlega merkingu í augum
kaþólikka sem og annarra kristinna manna. Jesús var skírður af Jóhannesi skírara í ánni Jórdan
en við það varð hann formlega að Messíasi og að syni Guðs (sjá: Lúkasar guðspjall 3.21, 3.22
og Markúsar guðspjall 1.9, 1.10, 1.11). Annar atburður í Nýja testamentinu sem gefur vatninu
trúarlega merkingu er þegar Jesús þvær fætur lærisveinanna fyrir seinustu kvöldmáltíðina
(m.a. í Jóhannesar guðspjall 13.1-13.17). Karl Sigurbjörnsson fyrrverandi biskup skrifar um
vatnið í bók sinni Táknmál trúarinnar (1993), þar segir hann að „vatnið tákni líf. Án vatns
visnar allt og deyr. Allt sem fæðist til lífs í þessum heimi mun fyrr eða síðar visna og deyja”
(bls. 147).
Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður sjónum beint að notkun á vatni, aðallega í trúarlegum
og merkingarfræðilegum tilgangi vatnsins í mikilvægustu rýmum klaustranna, kirkjunnar,
klausturhúsanna og klausturgarðinum. Í seinni hluta ritgerðarinnar verður skoðað hvaðan
vatnið kom úr umhverfinu.
Mikið hefur verið ritað um klausturmenningu á miðöldum í Evrópu, einkum þó um líf í
klaustri (m.a. Kerr, 2009) og byggingarlist í þeim (m.a. Thompson, 1913; Braunfels, 1972).
Önnur rit fjalla um stök klaustur út frá fornleifafræði og öðrum fögum (m.a. Steinunn
Kristjánsdóttir, 2012; Møller-Christensen, 1982). Um viðfangsefni þessarar ritgerðar, vatn
og/eða landslag klaustranna hafa verið birt nokkur rit (m.a. Aston, 2000; Bond, 2001 og
2004), en aldrei áður hafa íslensk klaustur verið skoðuð með það í huga.
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2 Stjórnun vatns
Maðurinn hefur frá örófi alda viljað hafa stjórn á því vatni sem hann notar. Elstu þekktu dæmi
um kerfi á stórum skala er frá Indus dalnum og í Mesópótamíu á bronsöld. Seinna meir fór að
bera á vatnsstjórnunarkerfum í Persíu, í Egyptalandi og í Grikklandi. Þá þróaðist
vatnleiðslukerfi einnig í Ameríku, Hohokam (1-1450 e.Kr.) og Anasazi (600-1200 e.Kr.)
menningarnar í norður Ameríku þróuðu með sér flókin áveitukerfi (Mays, 2010b). Í Mið- og
Suður Ameríku voru vatnsveitur í borgum Maya, Azteka og Inka (Mays og Gorokhovich,
2010, bls. 171-200).
Á forsögulegum tíma í Evrópu var allt vatn sótt í lindir, vötn, læki og ár eða það voru
gerðir brunnar til að komast niður á grunnvatn. Einnig var regnvatn drenað af þökum húsa í
krukkur og safntanka. Á fyrstu öldum Rómarveldis var algengt að hús miðstéttarfólks væru
með nokkrum herbergjum og í miðju hússins var gat í þakinu til að regnvatn gæti farið þangað
í safntanka. Rómverjar settust að við ár og læki eða þar sem aðgangur að lindum var góður.
Þegar borgirnar voru enn litlar var vatnsöflun og vatnslosun ekki mikið vandamál en þegar
þær stækkuðu fór þörfin eftir skilvirkum og hreinlegum vatnskerfum að myndast. Uppruni
vatnsins var oftast lindir eða ár en einnig voru byggðar stíflur og út frá þeim stór
uppistöðulón. Við flutning vatnsins var notast við vatnsveitustokka (e. aqueduct). Þetta voru
bæði opnir stokkar úr steini, múrverki eða meitlaðar í berg og lokaðar leiðslur úr blýi, viði,
steini eða leir. Úr vatnsstokkunum fór vatnið svo í vatnstanka við húsin þar sem það var
geymt þar til átti að nota það. Vatnið var svo notað til neyslu, en einnig til að sjá baðhúsum og
gosbrunnum fyrir vatni (Mays, 2010a, bls. 115-126).
Eftir fall Rómarveldis voru kerfin notuð áfram en smám saman fóru þau að úredtast og
brotna niður þangað til þau lögðust af. Þá fór fólk að sækja vatn í meira mæli í brunna, læki,
ár og notaðist við safntanka. Þegar komið var fram á níundu til tíundu öld virðist sem gömlu
kerfin hafi lagst endanlega af á flestum stöðum. Rómverjar notuðu vatnið mest í baðhús en á
miðöldum hafði þörfin fyrir vatnið breyst. Þá var frekar þörf á vatni í skírnarfonta, gosbrunna
og í klaustur. Þörfin fyrir böð var samt enn til staðar, en í miklu minna mæli en áður. Snemma
á elleftu öld byrja vatnleiðslukerfin að koma aftur, þá er ekki notast við gömlu rómversku
vatnsleiðslurnar heldur voru ný kerfi þróuð. Vatnsleiðslukerfi voru svo orðin algeng um alla
Evrópu á tólftu og þrettándu öld. Á meginlandi Evrópu byrjar þessi þróun á elleftu öld og á
Bretlandi á þeirri tólftu (Magnusson, 2001, bls. 2-7).
Vatnsleiðslukerfi voru til í öllum klausturreglum í Evrópu og bæði í munka- sem og
nunnuklaustrum (Magnusson, 2001, bls. 11). Í Svíþjóð er að finna vatnleiðslukerfi, til að
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mynda í klaustrinu í Varnhemsem sem starfrækt var frá 1150-1527, en engar vísbendingar eru
um að þessi tækni hafi verið notuð í borgum (Götlind, 1993, bls. 51-56). Í Bretlandi voru
kerfin algeng, í það minnsta 130 klaustur voru með vatnsleiðslukerfi (Magnusson, 2001, bls.
13).
Rannsóknir á Englandi hafa sýnt að góður aðgangur
að vatni var klaustrum nauðsynlegur og var einn af
mikilvægastu þáttum sem þurfti að huga að þegar
nýtt klaustur var stofnað á miðöldum. Þetta gat haft
áhrif á staðarval klaustranna, ekki aðeins hvar innan
jarðanna klaustrinu var fundinn staður, heldur
einnig hvernig húsin snéru. Það þurfti vatn úr
tveimur áttum. Annarsvegar vatn til þvotta og til
frárennslis (e. drainage) sem kom úr ám eða
lækjum. Mikilvægt var að frárennsli frá eldúsi og
salerni væri gott, til þess var vatni veitt frá lækjum
og ám sem og í klausturhúsin, og þaðan aftur í
lækinn/ána. Þá var vatninu frá ánum einnig notað í
fiskitjarnir og til að knýja áfram vatnsmillur.
Vatnsmagninu var svo stjórnað með stíflum með

Mynd 1. Stjórnun vatns í enskum miðaldaklaustrum.
Teikning: J. Bond, úr Aston (2000).

gáttum (e. sluice). Hins vegar þurfti drykkjarvatn, en það kom oftast úr lindum, en gat einnig
komið úr ám eða lækjum. Því var veitt inn í hin ýmsu rými í klausturhúsunum (mynd 1).
(Aston, 2000, bls. 24).

3 Íslensk klaustur
Alls voru fjórtán klaustur á landinu, tólf munkaklaustur og tvö nunnuklaustur. Klaustrin
störfuðu í mislangan tíma, sum ekki nema í nokkra áratugi á meðan önnur entust í margar
aldir. Klausturhald á sér langa sögu og spannar rekstur þeirra allar miðaldir. Fyrsta tilraun til
stofnunar klausturs átti sér stað árið 1030, ekki löngu eftir kristnun landans. Steinunn
Kristjánsdóttir (2017) skipti klausturhaldi á Íslandi upp í fimm stig. Fyrsta stigið var þegar
Bæjarklaustur var stofnað með það að markmiði að bera út klausturlifnað á landinu. Annað
stigið var á tólftu öld þegar Rómarkirkja er að reyna að sækjast eftir auknum áhrifum í
landinu, á þessum tíma voru Þingeyrarklaustur, Munkaþverárklaustur, Hítardalsklaustur,
Þykkvabæjarklaustur, Flateyjar-/Helgafellsklaustur og Kirkjubæjarklaustur stofnuð. Í byrjun
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13. aldar fóru höfðingjar að sækjast eftir meiri völdum og var ein leiðin til þess að stofna
klaustur án aðkomu Rómarkirkju. Þá voru Keldnaklaustur, Saurbæjarklaustur og
Viðeyjarklaustur sett á laggirnar. Í lok 13. aldar var Rómarkirkja aftur komin með aukin völd
sem sýndi sig í stofnun Reynisstaðaklausturs og Möðruvallaklausturs. Tímabilið frá því undir
lok 15. aldar og að siðaskiptunum um miðja 16. öld markar hátind og að endingu lok valds
Rómarkirkju á Íslandi, eitt klaustur var stofnað á þessum tíma, Skriðuklaustur. Klausturhald
lagðist af um miðja 16. öldina og lauk því endanlega árið 1554 þegar Skriðuklaustri var lokað
(Steinunn Kristjánsdóttir, 2017).
Klaustrin störfuðu í mislangan tíma. Lengst starfaði Þingeyrarklaustur, frá 1133-1551,
eða í 418 ár. Munkaþverárklaustur var stofnað árið 1155 og stóð í 396 ár eða til ársins 1551.
Þykkvabæjarklaustur starfaði í 380 ár, frá 1168-1548. Þá starfaði Helgafellsklaustur í í 370 ár,
frá 1184 til 1550 eftir að það var flutt þaðan frá Flatey. Önnur klaustur störfuðu skemur en
þrjár aldir og sum aðeins í nokkra áratugi (Janus Jónsson 1887, bls. 200–236).

Mynd 2. Íslensk klaustur sem voru starfandi á miðöldum.

Fornleifarannsóknir hafa farið fram á nokkrum klaustrum hérlendis. Áhugi á að rannsaka þau
hófst ekki af neinni alvöru fyrr en undir lok tuttugustu aldarinnar. Þá réðst Árbæjarsafn í að
rannsaka rústir Viðeyjarklausturs og stóð sú rannsókn yfir frá 1987-1995. Ekki var þó grafið í
klaustrið sjálft, heldur hluta klausturbæjarins (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993). Eftir aldamótin
fór svo aukinn kraftur í klausturrannsóknir, sér í lagi vegna tilkomu Kristnihátíðarsjóðs. Tvö
verkefni fengu veglegan styrk til að hefja rannsóknir á klausturhaldi hérlendis. Þar á meðal
eini heildaruppgröfturinn á klaustri á Íslandi, en það var á Skriðuklaustri. Uppgröftur stóð yfir
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Einnig fékkst styrkur til fornleifarannsókna á Kirkjubæjarklaustri og var grafinn upp hluti
klausturhúsanna þar (Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson, 2009). Í tenglum við
verkefnið Klaustur á Íslandi sem lauk með útgáfu bókarinnar Leitin að klaustrunum (Steinunn
Kristjánsdóttir, 2017) voru afmarkaðar fornleifarannsóknir gerðar í Viðey, í Hítardal, á Bæ í
Bæjarsveit, á Helgafelli, á Þingeyrum, á Reynisstað, á Möðruvöllum, á Munkaþverá, í
Þykkvabæjarklaustri og á Keldum með það að markmiði að staðsetja rústir klaustranna. Einu
klaustrin sem ekkert hefur verið reynt að rannsaka með fornleifauppargreftri eru
Saurbæjarklaustur og Flateyjarklaustur, en það síðarnefnda hefur ekkert verið rannsakað
vegna friðlýsingar sem er á klausturrústinni (Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 20).
Sumarið 2018 hófst rannsókn á Þingeyrarklausturskirkju sem væntanlega mun halda áfram
næstu ár og vonandi bæta við þekkingu okkar á klausturmenningu á Íslandi.

4 Reglur klaustranna
Á Íslandi voru starfandi tvær klaustursreglur, regla Benedikts annars vegar og regla
Ágústínusar

hins

vegar.

Undir

Benediktsreglunni

störfuðu

bæði

nunnuklaustrin,

Reynisstaðaklaustur og Kirkjubæjarklaustur. Þá störfuðu munkaklaustrin Þingeyrarklaustur,
Munkaþverárklaustur og Hítárdalsklaustur undir reglu Benedikts. Þau klaustur sem störfuðu
undir reglu Ágústínusar voru: Skriðuklaustur, Viðeyjarklaustur, Þykkvabæjarklaustur, og
Möðruvallaklaustur. Þá störfuðu Helgafellsklaustur og Flateyjarklaustur sennilega undir reglu
Viktors sem var undirregla Ágústínusarreglunnar (Steinunn Kristjánsdóttir, 2017, bls. 233).
Óvíst er eftir hvaða reglu Saurbæjarklaustur, Keldnaklaustur og Bæjarklaustur störfuðu.
Faðir Ágústínusarreglunnar var Árelíus Ágústínus sem var uppi frá 354-430 e.Kr. Hann
var munkur og síðar biskup í Hippó í Alsír. Hann er talinn vera fyrstur til að setja sama reglur
um klausturlíf. Reglurnar, sem talið er að hann hafi samið á árunum 388-420 e.Kr. eru í fimm
hlutum; Bréf 211 til nunnanna í Hippó, prédikun 355 og 356 sem hétu á latínu De vitâ et
moribus clericorum suorum, Consortia monachorum, Regula secunda og De vitâ eremiticâ ad
sororem liber (Besse, 1907). Reglur þessar voru litaðar af hugsjóninni um hið postullega líf,
en hentuðu illa sem skipurit við rekstur klaustra. Til þess var þá frekar litið til Benediktsreglna
(Vilborg Auður Ísleifsdóttir, 2006, bls. 101). Benediktsreglan var samin af Benedikt af Núrsíu
í kringum 530 e.Kr. Hún samanstendur af sjötíu og þremur köflum. Níu sem fjalla um skyldur
ábóta, þrettán sem koma reglu á tilbeiðslu, tuttugu og níu sem fjalla um aga og refsingar, tíu
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sem fjalla um innri stjórn klaustra og svo tólf kaflar sem fjalla um ýmis málefni (Alston,
1907).
Vestræna kirkjan byrjaði að fylgja þessum reglum um árið 816 e.Kr. og um árið 1000
voru þetta orðnar grundvallarreglur sem mörg hundruð munkar og nunnur lifðu lífi sínu eftir
og hafði mikil áhrif á hvernig klausturlíf þróaðist í gengnum aldirnar og eiga þessar reglur enn
við í dag (Aston, 2000, bls. 31).
Munurinn á þessum tveimur reglum er aðallega sá að Ágústínusarmunkar voru
prestmenntaðir en ekki Benediktíamunkar né -nunnur. Þá voru Ágústínusarklaustur tengd
biskupi á meðan Benediktíaklaustur voru sjálfstæðari gagnvart honum (Steinunn
Kristjánsdóttir, 2017, bls. 60).
Reglurnar eru áhugaverðar ef þær eru skoðaðar út frá nýtingu vatns og verður fjallað um
þær í köflunum hér á eftir. Ein sérstaklega mikilvæg regla er Benediktsregla númer 66 í þessu
tilliti en þar segir að ef það er mögulegt þá ætti klaustur að vera útbúið öllum nauðsynlegum
hlutum, svo sem vatni, kvörn, garði og hinum ýmsu vinnustofum/ smiðjum. Þetta átti allt að
vera innan klaustursins svo að munkarnir þyrftu ekki að fara út fyrir klaustrið þar sem að það
væri ekki gott fyrir sálarlíf þeirra að gera það (The Rule of Saint Benedict, 1952, bls. 153).
Þetta virtist vera mikilvæg regla því það er tekið fram að þessa reglu ætti að lesa oft svo að
enginn gæti afsakað sig með vankunnáttu. Ef fylgja ætti henni þá þýðir það að vatn yrði að
vera aðgengilegt innan klaustursveggjanna. Litið hefur verið á reglu 66 sem útgangspunkt í
vestrænni klausturmenningu (Braunfels, 1972, bls. 10).
Reglurnar voru til í bókasafni klaustranna, til að mynda var Ágústínusarreglubók til í
Viðeyjarklaustri árið 1397 (DI IV, bls. 110-111). Príor á Skriðuklaustri hafði reglubók í sinni
vörslu (DI IX, bls. 716), þá var einnig til reglubók í Þingeyrarklaustri (DI IX, bls. 313). Rit
Ágústínusar var líka að finna í Helgafellsklaustri (DI III, bls. 328; DI IV, bls 170),
Þykkvabæjarklaustri (DI II, bls. 190) og Möðruvallaklaustri (DI V, bls. 288).
Ein viðeigandi dæmisaga er af kraftaverki heilags Benedikts sem var til á íslensku á
miðöldum og er varðveitt í handriti af Benediks sögu (AM 655 XV 4to) frá seinni hluta 13.
aldar. Benediktssaga var til í klaustrunum, það er t.d. sagt frá henni í máldaga
Möðruvallaklausturs frá 1461 (DI V, bls. 289) og Munkaþverárklaustri árið 1525 (DI IX, bls.
307). Í þeirri sögu segir frá þremur klaustrum sem Benedikt hafði stofnað, þessi klaustur stóðu
upp í fjallshlíð en þar var erfitt fyrir munkana að sækja vatn. Þeir kvörtuðu yfir þessu
vatnsleysi við heilagan Benedikt og báðu hann um að færa klaustrin. Hann sendi þá heim og
huggaði þá. Um nóttina gekk Benedikt upp fjallið og var lengi við bæn við klett einn. Því
næst reisti hann þrjá steina þar sem hann hafði staðið og hélt síðan heim. Þegar munkarnir
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komu svo aftur til að bera upp vandræði sín sagði hann þeim að fara og grafa í klettinn þar
sem steinarnir þrír lágu og þá mun Guð létta þeim erfiðið og gefa þeim vatn úr klettinum.
Munkarnir fóru að ráðum hans og fundu klettinn votann en er þeir holuðu klettinn þá féll út úr
bjarginu vatn og út varð lækur sem enn fellur til sjávar í dag (Dialogues of Gregory the Great,
Book II: Saint Benedickt, 1967, bls. 12-13).

4.1 Mikilvægi vatns
Reglur klaustranna sögðu til um hvernig og hvenær átti að nýta vatn, t.d. að þvo klæði
klaustursins. Þannig átti samkvæmt Ágústínusarreglunni hver sá er vildi þvo föt sín eða fá þau
þrifin að hafa samráð um það við yfirmann sinn, þar sem að það var ekki gott fyrir sálina að
þrá hrein föt (Rule of St Augustine, kafli 5). Samkvæmt Benedikts reglu, kafla 35 átti að þvo
handklæðin sem notuð voru til að þurrka hendur og fætur bræðranna á laugardögum (The
Rule of Saint Benedict, 1952, bls. 89). Í skipan Jóns biskups Sigurðarsonar árið 1345 eru
reglur um hvernig meðhöndla skyldi vatn sem notað var við að þrífa innanstokksmuni í
kirkju. Prestur eða djákni átti að sjá um að þvo korporálía. Það átti hann að gera í hreinni
mundlaug og þegar því var lokið átti hann að steypa vatninu í sacarium. Sama átti við um vatn
sem notað var við að þrífa altarisblæjuna, þá átti einnig að steypa handklæðum í sacrarium
(DI II, bls. 562-563). Korporálía (Corporale) var dúkur sem breiddur var yfir saurdúkinn á
meðan messa var sungin. Á dúknum stóð svo kaleikurinn og altarisbrauðið. Dúkur þessi var
ferkantaður, um 45-50 sm. að stærð á báða kanta (Guðbrandur Jónsson, 1915-1929 bls. 307).
Mikilvægi vatns í augum kirkjunnar má einnig sjá á aflátsbréfum sem gefin voru út.
Aflátsveiting var einskonar verðleikasjóður sem heilagir menn höfðu lagt í. Þá aðallega
dýrlingar og þá sérstaklega María mey og Jesús Kristur. Kirkjan sá svo um þennan sjóð og gat
með honum mildað refsingar og gert yfirbót á syndum manna. Sá syndugi varð þó að játa
syndir sínar og sýna ásetning um að bæta ráð sitt. Við vígslu kirkna gátu biskupar gefið út
bréf sem hét þeim sem gerðu viðkomandi kirkju eitthvað til góðs afláti. Þannig gat maður sem
hafði fengið þá skrift að fara t.d. með ákveðna bæn í ákveðið marga daga eða hafi þurft að
fasta, losnað við það með því að fara í viðkomandi kirkju og gert eitthvað af því sem stendur í
vígslubréfinu (Gunnar F. Guðmundsson, 2000, bls. 136-138). Í vígslubréfi kirkjunnar á
Skriðuklaustri sem Stefán Jónsson biskup gaf út var heimilt að veita 40 daga aflát sem
uppfyllti ákveðin skilyrði. Svo sem að heimsækja kirkjuna í pílagrímsferðum, hjálpa til við
smíði kirkjunnar, gefa kirkjugripi, taka þátt í helgigöngu, lesa bænir eða færa ljós eða vatn til
messu eða þjóna Guðs embætti (DI VIII, bls. 408). Sambærilegur texti er í öðrum
vígslubréfum (sjá t.d. DI VII, bls. 793).
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5 Húsakostur klaustra
Fyrirmynd húsa miðaldaklaustra af bæði Benediktínareglu og Ágústínusarreglu fylgdu sama
forminu hvar sem er í heiminum. Grunnteikning klaustranna er talin vera frá 9. öld og er ein
teikning enn varðveitt í St. Gallen klaustrinu í Sviss (mynd 3). Sú teikning sýnir ekki eitt
ákveðið klaustur heldur hugmynd Haito biskups í Basel um hið fullkomna skipulag og form
klaustra. Samkvæmt teikningunni samanstóðu klaustur af klausturhúsum og klausturkirkju
sem voru sambyggð og í miðri húsasamstæðunni var klausturgarðurinn. Fyrir utan
aðalbyggingarnar voru svo útihús, vinnustofur, gestahús og fleira sem þurfti til að reka
klaustrin (Aston, 2000, bls. 65). Þrenningin í hjarta klausturjarðarinnar, þ.e. klausturkirkjan,
klausturhúsin og klausturgarðurinn eru mikilvægustu staðir klaustursins og allir tengjast þeir
vatni og vatnsnýtingu sterkum böndum. Fyrir utan klaustursamstæðuna voru svo önnur hús og
athafnasvæði klaustranna, svo sem útihús, matjurtagarðar, próventuhús o.fl.

Mynd 3. Teikningin frá St. Gallen. Fyrirmynd klaustra. Mynd fengin af stgallplan.org.

Út úr klausturreglunum má lesa ákveðin stigveldi bygginga klaustranna. Efst var kirkjan
en þar var heilög ritning lesin. Næst í stigveldinu var svo kapítúlinn (e. chapter-house) en
hann heitir svo vegna þess að þar voru kaflar í reglubókunum lesnir upp og var það rými
oftast ríkulega búið. Þriðja í röðinni var matsalurinn en Benediktínusar litu á matmálstíma
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sem heilaga stund og var þá litið til seinustu kvöldmáltíðarinnar í því samhengi (Braunfels,
1972, bls. 11-12).
Rannsóknin á Skriðuklaustri leiddi í ljós að form bygginganna og skipan rýmanna var
svipað og í öðrum klaustrum í Evrópu, en áður hafði því verið haldið fram að klaustrin á
Íslandi líktust öðrum býlum á landinu. Hvert klaustur var þó einstakt því öll höfðu þau
mismunandi þarfir og byggingarefni var mismunandi (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 60).
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6 Klausturkirkjur og vatnið í þeim
Kirkjan var mikilvægasta byggingin í klausturhúsaþyrpingunni. Þar var stórum parti af
hverjum degi varið í bænir. Kirkjur voru yfirleitt byggðar í stefnunni austur-vestur og var aðal
inngangurinn í vestur endanum. Þar var yfirleitt klukkuturn. Þegar gengið var inn innganginn
var komið inn í framkirkjuna. Í framkirkjuna máttu leikmenn koma, þ.e. sóknarbörn (ef
kirkjan hafði líka hlutverk sóknarkirkju), gestir, pílagrímar og aðrir gestir. Í austur hluta
kirkjunnar var svo kórinn, en þar voru nunnurnar eða munkarnir. Bak við kórinn var svo
háaltarið og skrínin (Burton, 1994, bls. 137). Í Þingeyrarklausturskirkju voru auk háaltarisins,
fjögur hliðarölturu (Hjörleifur Stefánsson, 1997, bls. 31). Í sumum tilfellum var skilveggur
milli framkirkju og kórs (t.d. í Reykholtskirkju, sjá Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2009, bls. 64).
Ástæðan var að í kórinn máttu aðeins þeir fara sem höfðu fengið vígslu, en þetta var byggt á
fornri hefð frá musteri í Zíon (Heimir Steinsson, 1965, bls. 53).
Vatn var mikilvægur þáttur í kirkjuhaldi á Íslandi og þar með talið innan klausturkirkna.
Guðbrandur Jónsson skipti gripum sem eru til vatnsnotkunar í kirkjum í nokkra flokka.
Miðaði hann við fasta gripi og hreyfanlega gripi og eins hverskonar vatn fór í gripinn, vígt eða
venjulegt (sjá: Guðbrandur Jónsson, 1915-1929, bls. 354-357). Með föstum gripum er átt við
gripi sem eru yfirleitt fastir á sínum stað í kirkjunni. Þetta eru gripir eins og pottar, vatnsker,
kirkjubollar, vatnsbollar, kirkjusár/vatnssár og skírnarfontar. Allt eru þetta gripir sem vígt
vatn var í og var vatnið vígt í þeim. Einnig er sacarium fastur gripur. Hann hefur annað
hlutverk en hinir þar sem hann tekur við vígðu vatni sem átti að losa sig við. Af hreyfanlegum
gripum sem í var sett vígt vatn má nefna; katla, skjónur, vatnskarla og vatnsklukkur. Aðrir
gripir voru notaðir til þvotta, en í þá var ekki sett óvígt vatn. Þetta eru gripir eins og könnur,
vatnskarlar og horn. Eins og sjá þá voru vatnskarlar bæði notaðir undir vígt vatn og til þvotta.
Mundlaugar voru svo notaðar til þess að taka við vatni sem hellt var úr hinum gripunum.
Lítum nú nánar á hvern gripaflokk fyrir sig.

6.1 Vígðvatnsker/Vígsluvatnsker
Á miðöldum var vígsluvatnsker (einnig nefnt vígðsvatnsker) við dyr kirkna. Þegar fólk kom
til þeirra dýfði það fingrum hægri handar í vatnið í kerinu og gerði því næst krossmark á
höfuð og brjóst sér. Með þessu hreinsaði kirkjugesturinn sjálfan sig af sora hins veraldlega
heims og gekk hreinn inn. Í erlendum steinkirkjum var vígsluvatnskerið oft greypt inn í vegg
eða súlur við innganginn (Kristján Eldjárn, 1964, bls. 106). Á Íslandi var vígsluvatnskerið
oftast úr steini, oftast innlendum steini eins og vatnsker sem kom upp úr
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Hallormsstaðakirkjugarði árið 1908 sem var úr rauðleitu líparíti (Mattías Þórðarson, 1911, bls.
76). Einnig voru til vígsluvatnssker úr klébergi en eitt þannig fannst á Bjarteyjarsandi (Sarpur:
Vígsluker frá Bjarteyjarsandi, nr. 1960-62; Kristján Eldjárn, 1964, bls. 107). Vígsluvatnskerin
voru yfirleitt föst á sínum stað. Í máldögum heita þau ýmsum nöfnum, svo sem; vatnsker,
vatnssteinn, kirkjubolli, vatnsbolli, kirkjusár, vatnssár eða pottar (Guðbrandur Jónsson, 19151929, bls. 355).
Við Klausturhóla í Flatey þar sem talið er að klaustrið hafi staðið er steinn sem kallast
Klausturkirkjusteinn (Steinunn Kristjánsdóttir, 2017, bls. 228). Í hann er klappaður kringlóttur
bolli og á hann að hafa verið notaður undir vígt vatn. Árni Magnússon skoðaði steininn rétt
eftir aldamótin 1700. Segir Árni hann vera fyrir austan bæinn í Flatey og að það sjáist
glögglega til kirkju og kirkjugarðs. Árni efast reyndar um að bollinn hafi verið notaður í þeim
tilgangi þar sem hann er niður við jörðu (undir manna fótum) (Árni Magnússon, 1921-1923,
bls. 35). Einnig er sagt frá steininum í Lýsingu Flateyjarprestakalls í Sóknarlýsingu Vestfjarða
frá 1840, þar segir að „Við inngöngu í klausturgarðinn stendur ennþá steinn mikill, lítið upp
úr jarðar yfirborði. Þar er klappaður bolli, sem tekið hefir nálægt einni mörk vatns, sem
tjáðist hafa staðið þar, og verið endurnýjað daglega, meðan klaustrið stóð, til þess að allir
skyldu þvo sig í vatninu, sem gengu til bæna í klaustrið“ (Ólafur Sívertsen, 1952, bls. 188). Í
örnefnalýsingu Sveins Gunnlaugssonar segir frá því að um 1930 hafi steinninn verið við hlið í
girðingu sem þarna var (Örnefnasafn: Örnefni í Flatey og Heimalöndum, bls. 8). Konrad
Mauer segir frá steininum í bók um Íslandsferð sína árið 1858. Honum var sagt að þar hafi
nunnurnar þvegið sér. Honum þótti þessi saga ótrúverðug þar sem aldrei voru nunnur í Flatey,
heldur munkar, og að holan í steininum sé ekki þessleg að hún hafi verið notuð til þvotta
(Mauer, 1997, bls. 232-233). Klausturkirkjusteinninn virðist vera vígsluvatnsker klaustursins
og gæti staðsetning hans vísað á inngang klausturkirkjunnar.
Svipaðan stein er að finna á Skriðuklaustri. Steinninn stendur nú við inngang Gunnarshús
en hann er ekki in situ. Ekki er vitað hvar hann stóð, hvort það hafi verið við klaustrið eða við
bæjarstæðið og verið þá við heimakirkjuna. Annar steinn sem gæti verið vígsluvatnsker við
klausturkirkju er bollasteinn sem fannst á Þingeyrum árið 1979 þegar grafið var fyrir nýrri
byggingu þar (Sarpur: Bollasteinn frá Þingeyrum, nr. Skg-4960). Í máldögum og úttektum
klaustranna er ekki minnst á bollasteina eða vígsluvatnsker. Það er í raun sjaldan gert í
úttektum. Þetta þarf ekki að undra þar sem þetta voru yfirleitt einfaldir gripir úr steini sem
ekki hefur verið erfitt að búa til og hafa því ekki verið taldir til mikilla veraldlega verðmæta
miðað við aðra gripi í klausturkirkjunni.
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Nokkur önnur meint vígsluvatnsvatnsker hafa varðveist hér á landi. Má þar nefna
Bollastein frá Þingvöllum (Þóra Kristjánsdóttir, 2003, bls. 251), bollastein sem fannst árið
1886 í fornum húsagrunni Gautlöndum í Mývatnssveit (Sarpur: Bollasteinn, nr. 3218/188930), bollastein í Hofi í Öræfum (Sarpur: Bollasteinn, stokkur, nr. Skg-2209) og bollastein frá
Svalbarðseyri við Eyjafjörð (Sarpur: Bollasteinn, nr. 7549/1917-217). Í sumum tilfellum eru
þessir gripir túlkaðir sem hlautbollar og tengjast heiðinni trú, einnig hafa gripirnir verið
túlkaðir sem nónstokkar eða kolur. Erfitt getur verið að segja með vissu hver voru hlutverk
flestra bollasteina sem fundist hafa og eru varðveittir á söfnum á Íslandi. Flestir fundust þeir
við framkvæmdir eða eru lausafundir og því er fundarsamhengi þeirra ekki til staðar og því
ekki víst að um vígsluvatnsker sé að ræða.

6.2 Skírnarfontar
Skírn var mikilvæg á miðöldum, hún hreinsaði persónuna af erfðasyndinni og markaði
inngöngu hennar í samfélag kristinna. Ungbarnadauði var mikill og var því mikilvægt að skíra
börn sem fyrst eftir fæðingu. Ef barn dó óskírt var fólk hrætt um að barnið yrði fast að eilífu í
limbus puerorum (Margaret Cormack, munnleg heimild). Þessi siður var farinn að tíðkast um
alla Evrópu á 12-13. öld. Skírnin hófst á stuttri athöfn fyrir utan inngang kirkjunnar þar sem
salt var sett í munn barnsins, það signt og smurt heilagri olíu. Þá fyrst mátti fara með barnið
inn í kirkjuna, að skírnarfontinum sem var yfirleitt staðsettur nálægt inngangi leikmanna að
framkirkjunni (Gilchrist, 2012, bls. 185). Áður en skírnin fór fram var vatnið vígt með því að
setja í það krisma sem var vígð olía og eftir það fór sjálf skírnin fram (Solhaug, 2008, bls.
226). Á Íslandi tíðkaðist það líka að setja salt í vígt vatn (Guðbrandur Jónsson, 1915-1923,
bls. 350). Orðið skírn merkir hreinsun og orðið fontur merkir lind og er bæði tákn fyrir
Rauðahafið, þar sem Ísrael bjargaðist frá þrældómi og tákn fyrir ána Jórdan þar sem Jesús
skírðist (Karl Sigurbjörnsson, 1993, bls. 149).
Í handriti AM 350 í upphafi kaflans um
Kristnirétt Árna Þorlákssonar biskups er mynd af
presti að skíra barn í viðurvist foreldra þess (mynd
4). Myndin sem er frá 14. öld sýnir skírnarfont í
gotneskum stíl. Þar sést hvernig barninu er dýft í
hann (AM 350, bls. 107). Önnur yngri mynd sýnir
einnig þegar barni er dýpt í vatn af presti. Myndin
er á skápahurð frá Skarðskirkju og er talin vera frá
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Mynd 4. Skírn, úr AM 350, bls. 107.

um 1600 (Sarpur: Hurð frá Skarði, nr. 10911/1930/321).
Dýfa átti barninu þrisvar í fontinn; fyrst á grúfu og svo tvisvar á sitt hvora hliðina,
samkvæmt skipan Árna erkibiskups frá 1346 (DI II, bls. 839). Svipaður háttur var viðhafður á
hinum Norðurlöndunum og á Englandi en þó var barninu ekki dýpt alveg á kaf (Solhaug,
2008, bls. 226). Annars staðar í Evrópu voru börnin skírð með því að hella vatni yfir þau
(Gilchrist, 2012, bls. 186). Að lokinni skírn var farið með bænir og ýmsa helgisiði. Barnið var
síðan smurt með vígðri olíu, það klætt í hvít klæði og fékk það að endingu skírnarkerti
(Solhaug, 2008, bls. 226).
Aðeins er sagt frá tveimur skírnarfontum í úttektum á klaustrum en það var í kirkjunni á
Möðruvöllum árið 1525 (DI IX, bls. 317) og í Þykkvabæjarklausturskirkju árið 1523, þar var í
hákirkjunni; fontur, fontklæði og umbúningur allur (DI IX, bls. 191). Einnig eru vísbendingar
um að skírnarfontur hafi verið á Skriðuklaustri (sjá umfjöllun neðar). Skírnarfonturinn í
Möðruvallaklausturskirkju hefur komið í kirkjuna eftir 1394 því ekkert er minnst á hann í
úttektum á klaustrinu frá því ári (DI III, bls. 516-517), né heldur í úttekt árið 1318 (DI II, bls.
449-450). Í úttekt frá 1461 er hins vegar talað um font með umbúnaði (DI V, bls. 307).
Þá er getið um skírnarmundlaug í úttekt á Helgafellsklaustri frá 1397 og þar voru einnig
fontklæði (DI IV, bls. 169-170). Skírnarmundlaug var skál sem stóð í fonti sem hefur ekki
verið úr steini heldur líklega úr timbri og var notuð til skírnar (Guðbrandur Jónsson, 19151929, bls. 352-353).
Í Viðeyjarklausturskirkju árið 1367 var fontsumbúningur með skírnarkatli (DI III, bls.
214), þarna gæti verið átt við að um væri að ræða skírnarketil sem var lokaður inni á einhvern
hátt. Þegar talað er um umbúning er sennilega átt við að lok hafi verið á fontinum (sjá
Guðbrandur Jónsson, 1915-1929, bls. 352). Samkvæmt skipun Eilífs erkibiskups frá 1323 áttu
prestar að halda skírnarfontunum hreinum og hafa þá lokaða þegar þeir voru ekki í notkun (DI
II, bls. 565). Þetta var gert til þess að hinu heilaga vatni væri ekki stolið og það notað til
galdra. Lokið gat verið einfalt og flatt sem hægt var að læsa eða stórt og þungt lok sem erfitt
var að færa úr stað (Bond & Eden, 1908, bls. 281-284).
Það sem sameinar þau klaustur sem voru með skírnar –font, -ketil eða –mundlaug, þ.e.
Möðruvallaklaustur,

Þykkvabæjarklaustur,

Viðeyjarklaustur,

Helgafellsklaustur

og

Skriðuklaustur, er að þau voru öll af Ágústínusarreglunni en þessa gripi er ekki að finna í
máldögum Benediktsklaustranna sem bendir til mismunandi hlutverks klaustranna í
samfélaginu eftir því hvorri reglunni það starfaði eftir. Ef klaustur á bara að þjóna
reglubræðrum/systrum er ekki mikil þörf fyrir skírnarfont þar sem ekki er mikið um ungabörn
í klaustrunum eins og gefur að skilja. Bent hefur verið á að Möðruvallaklaustur hafi greint sig
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frá öðrum klaustrum á Íslandi, að það hafi fremur verið kanúkasetur sem ætlað var að mennta
presta og vera fræðasetur Hólabiskups (Steinunn Kristjánsdóttir, 2017, bls. 389-390). Þá
þjónaði klausturkirkjan ennfremur sem sóknarkirkja fyrir sóknina frá Dunhaga til Arnarness
(Ágúst Sigurðsson, 1965, bls. 107). Það gæti skýrt veru skírnarfontsins í kirkjunni þar.
Mögulega þjónuðu Ágústínusarklaustin almenningi meira en klaustur af Benediktsreglunni og
að kirkjur þeirra voru því útbúnar skírnarfonti.
Skírnarfontarnir frá Möðruvallaklaustri og Þykkvabæjarklaustri hafa ekki varðveist en
ekki hafa heldur margir fontar frá miðöldum varðveist. Einn af þeim er skírnarfontur sem var í
Kirkjubæ

í

Hróarstungu

Þjóðminjasafninu.

en

er

nú

Skírnarfonturinn

á
er

áttstrendur og í gotneskum stíl, 77 sm. að hæð,
hann er gerður úr klébergi og er líklega
danskur eða þýskur að uppruna (Sarpur:
Skírnarfontur frá Kirkjubæ, nr. 8827/1923137; Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2004, bls. 249).
Þá er talið að skírnarfonturinn sem er í
Hóladómkirkju sé frá miðöldum (mynd 5).

Mynd 5. Skírnarfonturinn í Hóladómkirkju.
Ljósmynd: Hermann Jakob Hjartarson.

Hann er úr klébergi og talinn vera frá 1240-1260 og verið innfluttur frá Vestur-Noregi. Þetta
er svokallaður tunnufontur en hann er kallaður svo vegna lögunar fontsins. Hann er sívalur og
gliðnar um miðbikið eins og tunna. Skírnarfonturinn á Hólum er stór miðað við aðra
sambærilega fonta. Hann er 72 sm. í þvermál og 31 sm. djúpur. Þessum fonti var svo breytt
árið 1674 er biblíutilvitnunum og skreyti var bætt á hann (Solhaug, 2008). Einnig er til annar
miðaldaskírnarfontur hér á landi en hann er í Bessastaðakirkju en hann kom ekki til landsins
fyrr en á 19. öld (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2004, bls. 250). Sá er rómanskur granítfontur, með
einföldu reipamunstri utan um barmana (Solhaug, 1997, bls. 101).
Skírnarfontar á miðöldum voru yfirleitt annað hvort áttstrendir eins og fonturinn frá Kirkjubæ
eða hringlaga eins og sá sem er á Hólum. Lögunin var tákni hlaðin, þannig táknuðu áttstrendir
fontar áttunda daginn, fyrsta dag nýju sköpunar og þá átta sem frelsuðust úr flóðinu á dögum
Nóa. Talan átta táknar ennfremur upprisun, því Kristur reis upp á áttunda degi eftir komuna til
Jerúsalem. Þá var lífsbrunnurinn í miðju Paradísar átthyrndur. Hringlaga fontar táknuðu hinn
eilífa náðarsáttmála og móðurlíf endurfæðingarinnar (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2004, bls.
249; Karl Sigurbjörnsson, 1993, bls 149).
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Notkun skírnarfonta lagðist að mestu af eftir siðaskiptin en þá var farið að notast við
skírnarskálar í staðinn (Guðbrandur Jónsson, 1915-1929, bls. 353). Það kom til vegna þess að
þeirri venju að dýfa barninu í vatnið var hætt. Í staðinn var vatninu hellt yfir það. Þetta var þó
ekki algilt því í sumum kirkjum og þá helst dómkirkjunum og stærri kirkjum tíðkaðist áfram
að notast við skírnarfonta (Þóra Kristjánsdóttir, 2000, bls. 210).

6.3 Sacrarium
Eftir notkun þurfti að losa sig við heilagt vatn, sem notað var í kirkjum til skírnar, vígslu eða
til handvotta fyrir altarisgöngur, á sérstakan hátt. Helsta leiðin til þess var með sacrarium.
Sacarium, einnig nefnt piscinæ í miðaldaritum, er skál sem gjarnan er með ræsi í botni. Í þessa
skál var vígt vatn sem hafði fúlnað, þvottavatni af altarisdúkum og öðrum helgum vökvum
hellt í. Ræsið lá svo niður undir vegg kirkjunnar. Þetta var gert á þann hátt þar sem ekki mátti
ganga á heilögu vatni og því var það sett í vegginn (Guðbrandur Jónsson, 1915-1929, bls.
185). Það þótti ekki við hæfi að hella því út á hlað, eins og væntanlega hefur verið farið með
annað vatn.
Flest klaustrin voru útbúin sacrarium en svo var ekki með allar kirkjur landsins. Í þeim
tilfellum voru fjalir teknar úr gólfinu og vatninu hellt í grunn kirkjunnar. Líka var hægt að
gera gat í torfveggina og láta vegginn sjúga í sig vatnið. Í upphafi 20. aldar var hægt að sjá
móta fyrir sacrarium í Gunnsteinsstaðakirkju í Langadal en Guðbrandur Jónsson taldi að hún
væri að grunni til frá miðöldum. Þar var í austurvegg kirkjunnar ferhyrnt gat sem lokað var
fyrir með hvalbeini. Gat þetta var keilulaga vegna þess að þarna hefði í langan tíma vatni
verið hellt niður (Guðbrandur Jónsson, 1915-1929, bls. 185-186). Í miðaldaúttektum var þetta
oft kallað sacrarium mundlaug. Einnig þurfti að þurrka hendurnar með sacarium handklæði
eftir að þær höfðu komist í snertingu við heilagt vatn. Það var líka notað til að þvo hendur
klerka fyrir og eftir messu (Steinunn Kristjánsdóttir, 2017, bls. 14).
Til eru heimildir fyrir notkun sacrarium í klaustrum hér á landi. Í Munkaþverárklaustri
árið 1525 voru tvær sacrarium mundlaugar og fimm sacarium handklæði (DI IX, bls. 306).
Sama ár var einnig sacrarium mundlaug og sacrarium handklæði í kirkjunni á Möðruvöllum
(DI IX, bls. 317). Í Kirkjubæjarklaustri var árið 1397 sacrarium mundlaug (DI IV, bls. 238).
Þá var einnig sacrarium mundlaug í Viðeyjarklausturskirkju árið 1367 (DI III, bls. 214). Við
úttekt á Þingeyrarklausturskirkju árið 1525 er ekki minnst á sacrarium en þar voru fjögur
sacrarium handklæði (DI IX, bls. 313). Það sama er að segja með Þykkvabæjarklaustur. Þar
voru fimm sacrarium handklæði árið 1523 en ekkert er minnst á sacarium (DI IX, bls. 190).
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6.3.1 Skírnarfontur/sacrarium í Skriðuklausturskirkju
Á Skriðuklaustri fannst við uppgröft á gólfi framkirkjunnar far eftir kringlótt ker sem var í um
metri að þvermáli. Út frá kerinu lá niðurgrafin renna sem benti til þess að vatn hafi verið í
kerinu. Þessi renna lá undir og út fyrir kirkjuvegginn (mynd 6). Kerið var sennilega hlaðið úr
steini og klætt að innan með timbri, en ekki er vitað um útlit þess nákvæmlega þar sem það
var fjarlægt á einhverjum tímapunkti og stétt lögð yfir þegar kirkjan var endurgerð á miðri 17.
öldinni (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 88).
Ekki er minnst á sacrarium né skírnarfont í úttekt frá Skriðuklausturskirkju árið 1598
(Geheimearkivet 3 No. 47). Vel má vera að það hafi verið fjarlægt úr klausturkirkjunni eftir
siðaskiptin þar sem sacarium var ekki notað í lúterskum sið og skírnarfontar voru sjaldséðir. Í
áðurnefndri úttekt er aftur á móti minnst á fontklæði og fontkross sem gefur til kynna að þarna
hafi á einhverjum tímapunkti verið fontur. Fontklæði koma ekki í staðinn fyrir lok, heldur eru
þau sett á milli loksins og fontsins og hafa þann tilgang að vernda vatnið fyrir drullu og ryki.
Fontklæði voru oftast úr líni eða silki (Bond og Eden, 1908, bls. 285).

Mynd 6. Farið eftir skírnarfontinn/sacrarium og rennan undir vegg Skriðuklausturskirkju. Teikning: Vala
Gunnarsdóttir, Skriðuklaustursrannsóknir.

Skírnarfontar hafa í sumum tilfellum gegnt hlutverki sacrarium samhliða. Áðurnefndur
skírnarfontur í Hóladómkirkju var með op fyrir miðju þar sem hægt var að tappa vatninu af.
Botn fontsins hallar svo lítillega að opinu. Eftir siðaskiptin hefur svo verið fyllt upp í þetta gat
(Solhaug, 2008, bls. 226). Farið í gólfi Skriðuklausturskirkju getur því einnig hafa verið eftir
skírnarfont svipaðan og þann frá Hólum. Rennan sem rann frá honum og innundir vegginn
hefur aftur á móti virkað sem sacrarium kirkjunnar.

6.4 Vatnskarlar
Vatnskarlar (l. aquamanile) koma oft fyrir í máldögum kirkna og klaustra og eru yfirleitt
nefndir með mundlaugum. Vatnskarl er einskonar kanna sem oftast var í dýrslíki. Orðið
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vatnskarl getur verið villandi, þar sem vatnskarlar voru í dýrslíki en aldrei í mannslíki.
Endingin á orðið kemur líklega frá katl samanber ketill (Guðbrandur Jónsson, 1915-1929, bls.
355). Vatnskarlarnir voru í líki ljóns, hests, hjartar, einhyrnings, kentárs eða flugskrímslis.
Ljónið var algengast en það táknar Ljónið af Júda sem var táknmynd Jesú Krists. Vatnskarlar
voru gerðir úr koparblöndu og úr gini dýrsins stóð stútur þar sem vatninu var hellt úr. Á höfði
dýrsins var svo gat til að hella vatni í það. Talið er að flestir vatnskarlar á Norðurlöndum séu
frá Þýskalandi og Hollandi (Kristján Eldjárn, 1977, bls. 160-161). Vatnskarlarnir eru
upprunalega frá Austurlöndum en komu til Evrópu í gegnum Austrómverska keisaradæmið
(Klípa, 2015, bls. 259). Þeir voru notaðir bæði undir vígt vatn og til þvotta og var að finna
bæði í kirkjum og í klausturhúsum.
Vatnskarl var í heimakirkjunni á Skriðuklaustri árið 1598 en enginn í klausturkirkjunni
(Geheimearkivet 3 NO 47). Þar er sagt frá gripum í báðum kirkjunum en það kann að vera að
gripir hafi færst á milli kirkna eftir siðaskiptin, þar sem engin þörf var fyrir viðhafnarmikinn
kirkjuskrúð í lútherskum sið (Heimir Steinsson, 1965, bls. 63). Vatnskarlinum er lýst enn
betur í vísitasíu Skriðukirkju frá 1677. Hann var úr kopar, í ljónsmynd en með brotinn afturfót
(Heimir Steinsson, 1965, bls. 75).
Í kirkjunni í Reynistaðarklaustri var vatnskarl árið 1408 en í úttektinni er sérstaklega
tekið fram að hann sé fótbrotinn (DI III, bls. 718). Þá voru tveir vatnskarlar í kirkjunni í
Þingeyrarklaustri árið 1525 (DI IX, bls. 314). Í kirkjunni á Möðruvöllum árið 1525 er
sömuleiðis sagt frá vatnskarli en þar er einnig sagt frá vatnskatli (sjá DI IX, bls. 317) sem
sennilega er venjulegur vatnsketill, þ.e ketill sem ekki var í dýrslíki. Vatnsketill kemur einnig
fyrir í úttekt frá 1461 (DI V, bls. 307). Einnig var vatnsketill í Möðruvallaklausturskirkju árið
1525 (DI IX, bls. 317).
Í ferð Árna Magnússonar í Þykkvabæjarklaustur um 1700 minnist hann á að þar væru tvö
koparljón (Finnur Jónsson, 1930, bls. 280; Árni Magnússon, 1921-1923, bls. 34). Ekki virðist
sem að þessi koparljón hafi verið í klaustrinu fyrir 1523 því ekki er minnst á þau í máldaga
þess frá því ári (DI IX, bls. 189-192). Mögulegt er að klaustrið hafi eignast gripina eftir þann
tíma. Árni Magnússon heimsótti líka Kirkjubæjarklaustur í sömu ferð. Þar var að hans sögn:
„..einn vatzkall, giæirdur so sem harpya, c: quvennmanns andlit með köm og vængjum“
(Kristján Eldjárn, 1977, bls. 159, upphaflega í handriti lbs. 268 fol). Harpya eða Harpy er
skepna úr grískri goðafræði sem er með fugls-útlimi en kvenmanns- búk og höfuð.
Árni Magnússon segir frá þremur vatnskörlum í Gaulverjabæ í Flóa sem áður áttu að hafa
verið í eigu Flateyjarklausturs. Tveir vatnskarlar í líki ljóns og einn í líki hests. Hann segir svo
frá: „Þau eiga ei þar heima, fundust í Flatey, í hol. Og þar meinast meira vera, faled af
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munkum, i þeim hol“ (Kristján Eldjárn, 1977, bls. 158). Ekki er víst hversu mikið er til í
þessum frásögnum. Mögulegt er að vatnskarlarnir hafi fundist í Klausturhól á Flatey en Árni
Magnússon hafði áður lýst þeim rústum sem þarna voru. Hann segir frá þremur eða fleirum
húsatóftum sem voru vallgrónar og að sögusagnir hafi verið um að þarna hafi klaustrið staðið
(Árni Magnússon, 1921-1923, bls. 35). Fram undir 1930 eða lengur sást móta fyrir því að
þarna hefði bygging verið og garður umhverfis hana (Örnefnasafn: Örnefni í Flatey og
Heimalöndum, bls. 8). Þessa þrjá vatnskarla eignaðist Árni, enda áhugamaður um kaþólska
kirkjugripi, en ekki er vitað hvað síðan varð um þá. Líklegt er að þeir hafa farist í brunanum í
Kaupmannahöfn árið 1728 (Kristján Eldjárn, 1977, bls. 158-159). Hlutverk þessara vatnskarla
hafði greinilega breyst frá því á kaþólskum tíma, en þegar Árni eignaðist þá voru þeir notaðir
til að gefa sjúkum dýrum að drekka, mögulega vegna lækningamáttar sem þeir áttu að búa yfir
„Af hestenum gefa bændur siukum hestum að drekka, af stærra lionenu kúum, af því minna
saudfe“ (Kristján Eldjárn, 1977, bls. 157; upphaflega í handriti lbs. 268 fol III). Vegna þess
hve stutt klaustrið var starfandi í Flatey eru engar úttektir til á gripum þess. Aftur á móti er til
skrá sem segir frá því að messuklæði og annar kirkjuskrúður er fluttur frá Flatey að Helgafelli,
en ekkert er minnst á vatnskarla í skránni (DI I, bls. 282).
Aðeins tveir vatnskarlar hafa varðveist frá miðöldum. Annar er frá Holtastöðum en hann
er nú varðveittur á Þjóðminjasafninu. Hann er talinn vera frá því um 1300 og er í ljónsmynd,
steyptur í kopar, tæplega 25 sm. að hæð, um 25 sm. langur og vegur um 2 kílógrömm. Ekki er
talið að þessi vatnskarl hafi alltaf verið í eigu Holtastaða heldur hafi hann komið þangað frá
annarri kirkju hér á landi þó ekki sé vitað frá hvaða kirkju (Hjalti Hugason, 1988, bls. 231).
Hinn vatnskarlinn er frá Vatnsfirði við Djúp en hann er varðveittur í Þjóðminjasafni
Danmerkur, en afsteypa af ljóninu er í Vatnsfjarðarkirkju. Hann er einnig í ljónslíki og er
uppruninn frá Hildesheim í Þýskalandi og var framleiddur á árunum 1200-1250
(Nationalmusset). Vatnsfjarðarkirkja eignast gripinn einhvern tíman á árunum 1565-1569
(Sarpur: Vatnskarl frá Vatnsfjarðarkirkju, nr. 2369/1883-198), ekki er vitað hvaðan hann kom
og hvar hann var fyrir siðaskiptin.

6.5 Mundlaugar
Mundlaugar eða munnlaugar voru algengar í kirkjum hér á landi á miðöldum. Þetta voru litlar
skálar eða diskar, oftast úr bræddum málmi, sem notaðar voru til að þvo hendur presta, en
mund þýðir hönd. Þær eru oft nefndar með vatnskörlum eða kötlum í úttektum, enda var
vatninu hellt úr vatnskarlinum í mundlaugina og hendur þvegnar yfir mundlaugunum.
21

Mundlaugar voru oft skreyttar með biblíusögum þar sem hið góða og hið illa tókust á,
eins og til að mynda baráttu Samsons við ljónið (Klípa, 2015, bls. 261). Ekki má rugla
hefðbundnum mundlaugum við tvær aðrar gerðir mundlauga sem nefndar hafa verið hér að
ofan, sacarium mundlaug og skírnarmundlaug. Þetta sést best á úttektinni frá
Helgafellsklaustri frá 1397, þar er sagt frá nokkrum mundlaugum; fjórum „venjulegum”, einni
skírnar mundlaug og einni sacrarium mundlaug (DI IV, bls. 170-171). Þarna er skýr munur
gerður á milli mundlauga og sacrarium-mundlaugar og skírnar-mundlaugar.
Mundlaugar voru í heimakirkjunni á Skriðuklausturskirkju árið 1598, en engar í
klausturkirkjunni (Geheimearkivet 3 No 47). Í Reynisstaðaklausturskirkju árið 1408 voru
fimm mundlaugar, tvær heilar og þrjár skemmdar (DI III, bls. 717-718). Í Þingeyrarklausturskirkju voru árið 1525 tvær mundlaugar (DI IX bls. 312-314).
Ekki hefur varðveist neinn gripur sem hægt er að segja með vissu að sé mundlaug frá
miðöldum á Íslandi. Þó kann gripur sem fannst í uppgreftrinum á kirkjunni í Kúabót í
Álftaveri að vera kirkjumundlaug. Sú er 5 sm. á hæð og 24 sm. í þvermál. Þessi skál getur
hafið verið hengiskál því þrjú göt með jöfnu millibili eru á börmum hennar (Gísli Gestsson og
Lilja Árnadóttir, 1987, bls. 91).

6.6 Stökklar og skjólur
Í messum var vígðu vatni skvett (e. sprinkled) á gesti kirkjunnar (Thompson, 1913, bls. 47).
Til þess var notaður stökull, stundum nefndur vatnsstökull eða kvöstur. Þetta var stutt stöng úr
beini með hárum á öðrum endanum. Stökklinum var dýpt í vígðvatnsskjólu þar sem vatnið var
geymt. Skjólurnar voru pottar úr kopar- eða annari málmblöndu (Guðbrandur Jónsson, 19151929, bls. 355-356).
Til er lýsing á því hvernig þetta fór fram eftir Jón Gissurarson sem var skrifuð nokkrum
áratugum eftir siðaskiptin, þar segir: „...gekk síðan fram í kirkju, og hafði svo sem kýrhala
lítinn, í kross lagðan, í skapti, og gekk djákninn eptir honum með vatnspottinn, en presturinn
stökkti á allt fólkið aptur og fram, og las þetta úr Davíðs altara: „aspergis me Domine
hysopo“ – síðan tók hann til embættis“ (Jón Gizuararson, 1856, bls. 668).
Skjólur er eins og áður segir pottar, en á hverjum sunnudegi var vatn vígt og það síðan
geymt í vatnspottum sem voru við kórdyrnar. Fólki var einnig frjálst að taka með sér vígt vatn
heim frá sóknarkirkjunni. Vatnið var sett í könnur, koppa, staup eða horn. Þegar heim var
komið var vatninu svo stökkt á húsin (Jón Gissurarson, 1856, bls. 668). Enga
vatnspotta/skjólur, né stökkla er að finna í úttektum á klausturkirkjum sem gæti skýrst á því
að klausturkirkjur voru ekki sóknarkirkjur og því var engin þörf á því að hafa vatnspott fyrir
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hinn almenna borgara til að sækja sér vatn í. Þó er minnst á hornker sem búið var silfri í
Helgafellsklausturskirkju árið 1378 (DI III, bls, 329) og tvö stéttarker úr silfri sem og önnur
sjö önnur silfurker árið 1397 (DI IV, bls. 171-172). Ekki er víst hverskonar ílát þetta voru en
mögulegt er að um samskonar gripi sé að ræða, einnig getur verið að þetta séu vígsluvatnsker.

6.7 Önnur vatnsílát
Tvö vatnshorn voru í Möðruvallaklausturskirkju árið 1525 (DI IX, bls 317). Þetta er í eina
skiptið sem horn eru kölluð vatnshorn í úttektum á klaustrum og bendir orðið til að þau hafi
verið notuð undir vatn. Önnur horn er líka getið um í heimildum en ekki er víst hvort um
vatnshorn er að ræða. Þar á meðal voru fimm horn í Viðeyjarklaustri árið 1367 (DI III, bls.
213) og fjögur horn í Helgafellsklausturskirkju árið 1378 (DI III, bls, 329), en þar er þeim lýst
sem horn-búin sem væntanlega táknar að þau séu útskorin eða búin silfri, en 19 árum seinna
er þeirra getið aftur en eru þá þrjú talsins og öll búin silfri (DI IV, bls. 171). Í
Þingeyrarklaustri árið 1552 eru sjö minnishorn. Minnishorn voru notuð til þess að drekka af
þeim minni Guðs, Krists, Maríu mey og fleiri helgra manna í veislum og samdrykkjum
(Kristján Eldjárn og Hörður Ágústsson, 1992, bls. 199). Þá voru tólf könnur í kirkjunni í
Helgafellsklaustri árið 1397 (DI IV, bls. 171). Ekki er þeim lýst nánar en mögulega voru þær
ætlaðar undir vatn.

Klausturstaður
Viðeyjarklaustur

Sacarium

Sacarium
handklæði

Vatnskarlar

Mundlaug

1

Vatnskatlar

Könnur
Skírnar/vatns- Vígsluvatns fontur/m
horn
ker
undlaug

1(skírnarketill)

1

Bæjarklaustur
Flateyjarklaustur
Helgafellsklaustur

1
1

4

12

1

Hítardalsklaustur
Þingeyrarklaustur

4

Reynisstaðaklaustur
Möðruvallaklaustur

1

Til staðar

Munkaþverárklaustur

1

5

2

2

1 (2)

5

1

1

Saurbæjarklaustur

1?
2

1

2

Skriðuklaustur

1

1

Kirkjubæjarklaustur

1

1

Þykkvabæjarklaustur

1

6

1

1?

(1)

1 (skírnarketill)

2

1

Keldnaklaustur

Tafla 1. Vísbendingar um gripi tengdum vatni í klausturkirkjum út frá fornleifum og
fornbréfasafni.
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7 Vatn í klausturhúsum
Þær grunnþarfir sem lagt var upp með, fyrir utan hinar trúarlegu, þegar klaustrum var fundin
staður samkvæmt Janet Burton (1994, bls. 132) voru: nægt pláss til þess að byggja kirkju og
klausturhús og nægur aðgangur að vatni til drykkjar, þvotta og til að flytja burt úrgang.
Vatn er nauðsynlegt til þess að lifa af. Augljósustu not þess eru til drykkjar. Klausturfólk
þurfti eins og allt annað fólk að drekka vatn, þó svo að það hafa ekki verið það eina sem
drukkið var, þá þurfti vatn til þess að búa til alla aðra drykki. En þörfin á vatni var öðruvísi í
klaustrum en á venjulegum bæjum á miðöldum.

7.1 Handa- og fótaþvottur
Samkvæmt hefðum þurfti klausturfólk allt að þvo andlit og hendur sínar á sama tíma hvern
dag, fyrir til að mynda á matmálstíma og þá þurfti talsvert magn vatns að vera til staðar
(Magnusson, 2001, bls. 22). Handþvottur var því mikilvægur, bæði í kirkjunni og í
klausturhúsunum. Til handaþvotta þurfti þrjá hluti: vatnskarl, mundlaug og handklæði. Vatn
úr vatnskarli var hellt yfir hendur og undir höndunum var mundlaug. Handklæðin voru svo
notuð til að þerra hendurnar. Prestur þvoði á sér hendurnar fyrir og eftir messu og einnig áður
og eftir að hann snerti helga gripi (Kristján Eldjárn, 1977, bls. 159-160; Guðbrandur Jónsson,
1915-1929, bls. 316). Í kafla 53 í reglu Heilags Benedikts er ritað um móttöku gesta. Það á að
gefa þeim vatn til þess að þeir geti þvegið hendur sínar, svo átti ábótinn og/fleiri í samfélaginu
að þvo á þeim fæturnar, þetta var gert í anda Jesú Krists þegar hann þvoði fætur lærisveinanna
(The Rule of Saint Benedict, 1952, bls. 119-123). Þá var það í verkahring ábótans að þvo
fætur bræðranna á skírdag á ári hverju til að líkja eftir athöfnum Jesú við seinustu
kvöldmáltíðina, þessi athöfn kallaðist mandatum eða pedilavium á latnesku (Klípa, 2015, bls.
261).
Fyrir morgunbænina þurftu munkar að þvo á sér hendur og greiða hárið áður en þeir
gengu inn í kirkjuna. Einnig þurftu þeir að þvo sér um hendurnar fyrir hverja máltíð, þessi
athöfn var bæði hagnýt en ekki síður táknræn (Kerr, 2009, bls. 60). Þegar hendur voru þrifnar
fyrir máltíðir var það gert í svokölluðu lavabo en það er latína og þýðir „ég þríf/baða“.
Lavabo gat verið á ýmsum stöðum innan klausturveggjanna, en oft var það staðsett við
inngang inn í matsal og gat verið í útskotum í vegg eða frístandandi á miðju gólfi. Vatn var oft
leitt að lavaboinu (Lynch, 2008, bls. 151-153).
Engar beinar heimildir eru fyrir lavabo á Íslandi en ef rýnt er í úttektir frá miðöldum má
sjá hvar það mögulega var staðsett. Í Sigurðarregistri er sagt frá að í skólabaðstofunni í
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Munkaþverárklaustri árið 1525 voru þrjár stórar mundlaugar með fjórum vatnskörlum (DI IX,
bls. 307-308). Hvaða hlutverk herbergið sem nefnt er skólabaðstofa hafði er ekki vitað, en
nafnið gefur til kynna að þarna hafi verið skólahald. En ef skoðað er hvaða munir voru í því
má draga þá ályktun að þarna hafi verið borðhald, þarna voru meðal annars fjórir borðdúkar,
fimm borðhandklæði, tveir borðdiskar, níu skurðarbretti úr steini, skálar, níu drykkjarhorn,
sextán staup og átta könnur (DI IX, bls. 308). Þetta er allt hefðbundinn borðbúnaður.
Í úttekt á klausturhúsunum á Þingeyrum frá 1525 er sagt að þar séu þrjú baðföng (talið
vera handklæði úr vaðmáli, sjá: Arnheiður Sigurðardóttir, 1966, bls. 72), mundlaug og
handklæði (DI IX, bls. 316). Ekki er sagt frá í hvaða herbergi þessir hlutir eru en þessir hlutir
eru taldir upp í þessari sömu röð og má því ætla að þeir hafi allir verið í sama herbergi. Ef
skoðaðir eru gripirnir sem taldir eru upp á undan, sem virðist vera borðbúnaður; könnur, staup
og skálar þá er þetta svipað rými og skólabaðstofan í Munkaþverárklaustri. Sérstaklega ef
skoðaður er gripurinn sem er talin upp strax á eftir, en það eru stofutjöld.
Svipaða sögu er að segja um úttekt Möðruvallaklausturs árið 1525. Þar er sagt frá því að í
Dorme (svefnskála) séu fimm vatnskarlar, tvö handföt (handklæði) og fjórar smámundlaugar
og tvær stórar (DI IX, bls. 318). Þetta er nefnt í þeirri röð sem það kemur fram hér og er nefnt
strax á eftir borðbúnaði.
Þessi þrjú dæmi sýna fram á að í því rými sem borðbúnaðurinn var í þar voru líka
vatnskarlar, mundlaugar og handklæði og þessir hlutir voru allir á sama stað í rýminu. Sem
mögulega má túlka sem svo að á afmörkuðu svæði í rýminu þar sem matar var neytt var svæði
þar sem hægt var að þvo hendur fyrir matinn.
Í matsalnum í Skriðuklaustri fundust ekki neinar innréttingar en það var einn niðurgrafinn
pyttur í vesturenda rýmisins. Var hann við einn inngang þess, eiginlega í gangveginum. Má
hugsa sér að þarna séu ummerki um stöpul þar sem vatnskarl, mundlaug og handklæði voru
geymd á svo reglubræðurnir gætu þvegið sér áður en gengið var inn í salinn. Við þennan pytt
fannst efnisbútur úr líni eða brenninetlu (Steinunn Kristjánsdóttir, 2006, bls. 18). Það gæti
verið handklæðið. Brenninetla var notuð til að gera fínofinn vefnað eins og til að mynda
altarisdúka (Samson Bjarnar Harðarson, 2008, bls. 109). Eitt dæmi úr Guðmundar sögu segir
hvernig jurtir voru notaðar til þvotta en þar er sagt frá því þegar Guðmundur góði Hólabiskup
var að messa í Hofsá en þar var ekkert sacrarium til staðar og þvoði hann sér því ofan á
pálmablöðum eftir messuna (Biskupasögur I, 1858, bls. 440-441).
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7.2 Böð
Í reglum heilags Benedikts númer 36 er sagt að baða eigi þá veiku eins oft og þurfa þykir en
þeir heilsumeiri og sérstaklega ungt fólk ætti að baða sig sjaldnar (The Rule of Saint Benedict,
1953, bls. 91). Í reglum Ágústínusar kemur það sama fram, að aðeins eigi að baða sig ef það
er að læknisráði. Þá ætti enginn að neita sér baðferðar ef um heilsubrest væri að ræða (Rule of
St. Augustine, kafli 5). Samkvæmt þessum reglum voru böð eingöngu fyrir þá sjúku.
Klaustrin voru oft sjúkrastofnanir eins og var í tilfelli Skriðuklausturs (Steinunn
Kristjánsdóttir, 2012) og því hefur verið nauðsynlegt að hafa böð innan veggja klaustranna.
Böð virðast hafa verið notuð til hreinsunar á sál frekar en til að hreinsa líkamann. Þrátt fyrir
að böð handa heilbrigðum væru litin hornauga, voru þau reyndar algeng í Evrópskum
klaustrum (Bond, 2001, bls. 101).
Eitt herbergjanna sem grafið var upp í klausturhúsunum á Skriðuklaustri er áhugavert í
þessu tilliti. Þetta herbergi var í norð-vestur horni klaustursins og var aðeins aðgengilegt að
utan sem er öðruvísi en önnur rými klausturhúsanna. Í því voru tveir seyðar sem fylltir voru
brenndu blágrýti. Þessir seyðar voru notaðir til þess að hita vatn. Ekki er víst hvert hlutverk
herbergisins annars var en hugsanlegt er að það hafi verið notað sem bað klaustursins en það
passar við herbergjaskipan erlendra klaustra. Einnig er mögulegt að þetta hafi verið brugghús,
en svo fullyrða megi það vantar fleiri vísbendingar um bruggun innan þess (Steinunn
Kristjánsdóttir, 2012, bls. 113-114). Baðherbergi voru yfirleitt nálægt matsalnum svo fólk gat
þvegið hendur sínar fyrir máltíðir í þeim tilfellum sem sú aðstaða var ekki fyrir hendi í
matsalnum (Thompson, 1913, bls. 87).

7.3 Náðhús
Náðhús var í öllum enskum klaustrum og voru þau oftast staðsett innan klausturveggjanna. Þá
var oft röð af sætum og undir röðinni var frárennsli eða lækur. Oft voru tugir þannig sæta í
hverju náðhúsi (Thompson, 1913, bls. 84). Aldrei er þó minnst á náðhús í úttektum á
miðaldaklaustrum hér á landi. Eina heimildin um náðhús tengt klaustri er frásögn af því þegar
kirkjan og klausturhús Viðeyjarklausturs voru rifin við siðaskiptin. Þá byggði séra Pétur
Einarsson náðhús og lét ræsið frá því liggja að staðnum þar sem kirkjan stóð (Jón Sigurðsson,
1856, bls. 82). Var það væntanlega gert til þess að gera lítið úr kaþólskri fortíð staðarins.
Hvort það hafi verið náðhús á staðnum áður en Pétur byggði sitt náðhús er ekki hægt að segja
til um. Í uppgreftrinum á Skriðuklaustri fannst heldur ekkert rými sem sannarlega mætti túlka

26

sem náðhús, þó getgátur hafi verið uppi um að eitt lítið rými í miðju klaustursins hafi gengt
því hlutverki (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 125).
Í heimildum um önnur híbýli á miðöldum en klaustur er minnst á náðhús (sjá: Sigríður
Sigurðardóttir, 1998, bls. 69-93). Nokkur möguleg miðaldanáðhús hafa alltént verið grafin
upp hér á landi. Eitt þeirra var í bæjarhúsum Stóruborgar undir Eyjafjöllum (Sigríður
Sigurðardóttir, 1998, bls. 75). Annað var á bænum Kúabót í Álftaveri. Á Kúabót var vindauga
á náðhúsinu og skurður sem lá frá því og út úr húsinu. Líklegt er að þarna sé um að ræða
frárennsli frá salerninu. Við hlið þess fannst stórt steinker sem talið var geta tengst þess konar
athöfnum. Þetta ker er um 40 sm djúpt og 36 sm að breidd (Lilja Árnadóttir, 1987 bls. 51-54;
Gísli Gestsson og Lilja Árnadóttir, 1987, bls. 86). Ker þetta hefur því getað geymt mikið
magn af vatni. Það hefur hins vegar ekki verið mjög meðfærilegt og gæti því hafa verið notað
til þrifa eftir að fólk gerði þarfir sínar. Nokkur önnur rými hafa fundist við uppgrefti en ekki
eru allir sammála um að rýmin séu náðhús. Í umræddum rýmum eru rennur/þrær í einum enda
rýmanna þar sem fólk hefur gert þarfir sínar og skolað svo með vatni. Rennan lá svo út um gat
í veggnum í gegnum kamarsauga (Inga Hlín Valdimarsdóttir, 2007).
Þessi fjarvera náðhúsa í heimildum og fornleifum klaustranna þýðir ekki að þau hafi ekki
verið til staðar. Líklega hafa einhverskonar náðhús verið í klaustrunum þó ekki sé minnst á
þau eða þau hafi fundist í fornleifauppgreftri. Staðsetning þeirra innan klaustranna er því ekki
þekkt né hvort þau hafi verið sambærileg íburðarmiklum vatns-náðhúsum erlendis. Líklegast
er að náðhúsin hafi verið aðskilin klausturhúsunum sem einhverskonar kamrar.

8 Vatn í klausturgarði
Ekkert klaustur er án klausturgarðs og brunns (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 130). Engar
formlegar athafnir eða starfsemi áttu sér þó stað í klausturgarðinum. Hann átti að nota til
hugleiðslu og íhugunar. Klausturgarðurinn var þannig meira táknrænn en hagnýtur. Garðurinn
var hugmyndafræðileg miðja klaustursins og í miðju garðsins var yfirleitt brunnur eða tré en
hann gat verið af ýmsum stærðum og gerðum. Því hefur verið haldið fram að garðurinn eigi
að tákna paradísina í Eden og vatnið í brunninum tákni nærandi vatnið sem var þar, sem og
vatn sem lífgjöf (Helms, 2002, bls. 443). Brunnurinn var lindin í miðju alheimsins og
uppspretta fljótanna fjögurra sem deila heiminum í fjóra hluta sem sagt er frá í fyrstu
Mósesbók (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 130).
Þó að aðallega hafi átt að nota klausturgarðinn til hugleiðslu og íhugunar var hann einnig
notaður af reglubræðrum til þess að þvo sér og raka sig. Þá var þvotturinn þurrkaður þar
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(Kerr, 2009, bls. 21). Brunnurinn var oftast í miðju klaustursins en þó eru dæmi þess að hann
hafi verið í jaðri klausturgarðsins og þá við klausturhúsin, í þeim tilfellum var rigningarvatn
leitt af þökum klausturbyggingarinnar í brunninn (Samson Bjarnar Harðarson, 2008, bls. 105).
Nánar verður fjallað um brunna í kafla 8.1.

9 Vatnsnotkun utan klausturhúsanna

9.1 Matjurtagarðar
Jurtaræktun var mikilvægur hluti af starfsemi klaustranna. Ræktaðar voru bæði matar- og
kryddjurtir, sem og lækningajurtir. Það hefur væntanlega þótt handhægt að rækta
lækningajurtirnar við klaustrin þar sem þau voru oft einnig sjúkrastofnanir og því stutt að
sækja þær. Samkvæmt St. Gallen uppdrættinum voru matjurtagarðarnir fyrir utan
klaustursamstæðuna (bls. 102-104). Ræktun fór hins vegar alla jafna ekki fram í sjálfum
klausturgarðinum nema á ófriðartímum (Samson Bjarnar Harðarson, 2008, bls 102-106).
Lækningajurtirnar sem voru ræktaðar á Skriðuklaustri voru bæði innlendar og erlendar,
þetta hafa frjókornagreiningar sýnt. Jurtir eins og brjóstagras, lokasjóður, gulmaðra,
vallhumall, villilaukur, græðisúra, brenninetla o.fl. (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 133,
277-278). Rannsókn með það að markmiði að finna lifandi klausturplöntur á klausturjörðum
leiddi í ljós að margar af klausturjurtunum eru enn á jörðunum og hafa sennilega verið þar
síðan á miðöldum. Til að mynda fannst græðisúra á Flatey, villilaukur á Bæ og desjurt við
Saurbæ (Kristjánsdóttir, Larsson og Åsen, 2014, bls. 565-567). Í Laxdæla sögu sem talið er að
sé skrifuð á miðri 13. öld (Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason, 1969, bls. 10) er sagt frá
laukagarði Guðrúnar Ósvífursdóttur sem átti að hafa verið á Helgafelli (Laxdæla saga, 1969,
bls. 143). Mögulega var höfundur að vísa í garð sem hann þekkti og vissi af á staðnum.
Ekki er samt vitað hvort klausturgarðurinn var í einhverjum tilvikum notaður til ræktunar
eða hvort ræktunin átti sér stað í matjurtagörðum fyrir utan klausturbyggingarnar. Þessir
garðar þurfa mikið vatn en á þurrum dögum þarf að vökva garðana nánast daglega, þannig að
líklega voru þeir staðsettir nálægt vatni. Þegar matjurtagarðar (kálgarðar) fóru að vera
algengari á 18. öld voru þeir oft staðsettir nálægt læk eða öðru vatni (sjá m.a. Guðmundur
Ólafsson, 1995, bls. 40-41) Matjurtagarður Lárusar Gottrups á Þingeyrum á 17-18. öld var til
að mynda rétt hjá brunnhúsi en í honum ræktaði hann flestar þær matjurtir sem hægt var að
rækta á Íslandi (Hulda Á. Stefánsdóttir, 1987, bls. 44).
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9.2 Útihús
Naut sem er 380±107 kg (sem er lítið á nútíma mælikverða), þarf 18±6,7 lítra af vatni á dag
(Meyer, Stahl og Flachowsky, 2006, bls. 188). Ef við miðum við fjölda dýra á
Þykkvabæjarklaustri árið 1340, þá voru þar 53 kýr á staðnum (DI II, bls. 738). Það þýðir að
vatnsþörf fjóssins hefur verið um 1000 lítrar á hverjum degi. Við Reynistaðaklaustur voru 22
kýr, 45 fullorðin naut og 7 kálfar árið 1408 (DI III, bls. 718). Árið 1525 voru á staðnum 40
kýr, 5 geld naut eldri en tvær vetur, 12 kálfar, 32 kvígur og veturgömul geld naut, 35
tværvetur geld naut, 150 sauðir, 180 geldir sauður, 120 veturgamalt fé og 33 hross (DI IX, bls.
320-323). Í Möðruvallaklaustri var árið 1429 81 nautgripur og 106 sauðir (DI IV, bls. 373).
Þessi dæmi eru sett hér fram til að sýna fram á hversu mikill búfénaður var á
klausturjörðunum og hefur vatnsþörfin verið eftir því, þetta á náttúrulega við öll stórbú en
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verið
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fornleifafræðilegum aðferðum og er staðsetning þeirra á jörðunum ekki vituð. Örnefni geta
bent á hvar útihús stóðu, þannig er örnefnið Fjóshólar nokkuð fyrir norðan Möðruvelli og gæti
verið staðsetning fjóssins á klausturtíma (Ágúst Sigurðsson, 1965, bls. 116-117).

9.3 Líkaþvottur
Samkvæmt St. Gallen uppdrættinum átti kirkjugarðurinn að vera fyrir utan klausturhúsin og
kirkjuna (sjá mynd 3). Þó eru dæmi um að jarðað hafi verið í klausturgarðinum í sumum
tilfellum (sjá m.a. Steinunn Kristjánsdóttir, 2012; Møller-Christensen o.fl.). Áður en lík voru
grafin þurfti að þvo þau. Fyrst eftir dauða menneskju var stökkt á líkið vígðu vatni og ljósum
logum komið fyrir í höndum hins látna. Ekki mátti flytja líkið til kirkjunnar ef það var bert,
það blóðugt eða óhreint. Það þurfti að vera laugað og snyrt (Hjalti Hugason, 1988, bls. 272).
Sú athöfn féll oftast í skaut kvenna á heimilinu eða í nágrenninu (Gilchrist, 2012, bls. 191).
Klaustrið í Viðey hafði tekjur af greftrun fólks í klausturgrafreitnum og voru lík flutt í
eyjuna í þeim tilgangi (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993, bls. 150). Þar eru örnefnin Líkabrekka
og Þvottahóll hlið við hlið í um 160 metra fjarlægð frá klausturstæðinu. Á Þvottahól var og er
áðurnefndur brunnur en þar voru lík sem átti að grafa í kirkjugarðinum þvegin samkvæmt
munnmælasögum (Árni Óla, 1969, bls. 50 og Páll Líndal 1988 bls. 172). Þetta var gert ef
slæmt hafði verið í sjó og ágjöf mikil. Þá voru líkin þvegin og þurrkuð og búið um þau aftur
áður en þau voru loks borin upp Líkaflötina í átt að kirkjunni (Árni Óla, 1986, bls. 439-443 og
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Árni Óla, 1969, bls. 50). Hvort að þessi örnefni eru frá kaþólskum tíma er ekki vitað, en þau
gætu verið yngri. Fjögur önnur örnefni sem tengjast líkaflutningi er einnig að finna uppi á
fastalandinu þar sem lík voru færð áður en þau voru flutt í Viðey (Hermann Jakob Hjartarson
og Steinunn Kristjánsdóttir, 2014, bls. 6-7).

9.4 Áveitur
Þær áveitur sem sjást í landslaginu á Íslandi í dag eru flestar frá 19. öld eða fyrri hluta þeirrar
20. Eldri áveitur er oft erfitt að sjá vegna þess að minjar um þær hafa horfið vegna
vatnságangs. Þá voru til tvær gerðir af áveitum. Annars vegar flóðaáveitur þar sem gert var
ráð fyrir að vatn flæddi sjálft inn á engin og því haldið á engjunum á meðan áburðarefni
botnféllu. Hin tegundin var svokölluð seytlaáveita. Þar rann vatn niður í móti í skurði úr læk
eða stöðuvatni og var þaðan veitt í fleiri skurði sem seytluðu um engin og til að halda vatninu
í skefjum var vatninu haldið á engjunum með flóðgörðum ef þurfti. Í sumum tilfellum skiptu
flóðgarðarnir svæðinu í minni hluta svo hægt væri að hafa betri stjórn á því hvert vatnið fór.
Til þess að hafa þessa stjórn voru gerð ræsi í gegnum flóðgarðana sem var hægt að opna eða
loka eftir þörfum (Birna Lárusdóttir, 2011, bls. 184-187).
Þó erfitt sé að sjá og greina raunverulegar áveitur frá miðöldum á Íslandi er hægt að líta
til nágrannaþjóðanna. Góð dæmi um áveitur eru á biskupssetrinu á Görðum í Grænlandi. Þar
voru lækir stíflaðir og vatni veitt á túnin og að útihúsum. Þá var affall af aðal vatnsbóli
bæjarins líka veitt á túnin (Panagiotakopulu og Buckland, 2012).
Ákvæði eru enn fremur bæði í Grágás og Járnsíðu um hvernig veita skyldi vatni. Ef veita
átti vatni á engi varð að gera það á þann hátt að framkvæmdin spillti ekki drykkjarvatni eða
engjum annara landeigenda í kring (Grágás, 34 gr. Landsbyggðarþáttar, 1992, bls. 324). Þá
átti að veita vatninu aftur í fornan farveg áður en það fór af landareign þeirra (sama heimild,
bls. 324; Járnsíða og Kristniréttur Árna Þorlákssonar, bls. 121).
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Mynd 7. Loftmynd af Helgafelli. Hér má sjá hvernig lækurinn rennur framhjá kirkjugarðinum þar sem talið er að
klaustrið hafi staðið og í Veitu. Loftmynd frá LMI.

Á Möðruvöllum eru vísbendingar um áveitur. Orri Vésteinsson telur líklegt að vatni hafi verið
veitt úr Staðará og bæjarlæknum á suðurhluta túnsins (Orri Vésteinsson, 2001, bls. 8). Þá eru
leifar af þremur áveitugörðum við Hörgá (sama heimild, bls. 41-42). Aldur þeirra er þó óviss
en sennilegt er að þær séu yngri en frá klausturtíma.
Lækurinn sem rennur framhjá kirkjunni og meintu klausturstæði á Helgafelli er
áhugaverður. Hann hlykkjast eins og náttúrulegur lækur þangað til hann fer framhjá kirkjunni
en greinilegt er að búið er að grafa skurð sem liggur að vatninu, í um 200 metra fjarðlægð
(mynd 7). Þessi skurður er eldri en frá árinu 1897 því hann sést á málverki Collingwood frá
þeim tíma (Sarpur: Collingwood, nr. Coll-63). Svæðið sem um ræðir heitir Veita
(Örnefnasafn Helgafell, bls. 2). Örnefnið Veita er oft notað sem heiti á mýrum en geta gefið
til kynna að um sé að ræða forna áveitu (Birna Lárusdóttir, 2011, bls. 189). Á Reynistað eru
til fornleifar og heimildir um áveitur á 19. öldinni en ekkert sem bendir til eldri áveitna en
erfitt er að átta sig á þeim þar sem búið er að grafa marga skurði í landið í seinni tíð
(Guðmundur St. Sigurðarson o.fl., 2006, bls. 59-60). Á Þykkvabæjarklaustri voru einnig
áveitur og áveituengjar á 20. öldinni (Þorkell Jóhannesson og Óttar Kjartansson, 2007, bls. 4).
Engar heimildir um eldri áveitur eru annars til.

10 Vatnsveitur/stokkar/ræsi
Á Þingeyrum er langt í rennandi vatn. Næsta vatn er í brunni um 200 metra fjarlægð (sjá
umfjöllun í kaflanum 8.1 um brunna ). Erfitt er að ímynda sér rekstur klausturs þar sem svo
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erfitt var að sækja vatn. Ekki er víst að alltaf hafi verið svona erfitt að sækja vatnið.
Könnunarskurður sem grafinn var við bæjarhúsin á Þingeyrum árið 2016 leiddi í ljós
mögulega vatnsveitu frá miðöldum, steinhleðslu þar sem vatn seytlaði út (Steinunn
Kristjánsdóttir, Vala Gunnarsdóttir og Helga Jónsdóttir, 2016, bls. 9-10).
Fornleifaskýrsla frá 1817 skrifuð af Magnúsi Árnasyni gefur okkur mögulega innsýn á
þessar mannvistarleifar. Þar segir: „Einnig er mikilvægt fornmannaverk þar við vatnsbólið,
sem er Lind, sem kemur framundan túninu, sjást liggja í jörðinni vatnsstokkar holir, menn
halda ei einungis gegnum túnið, heldur og upp í Ásinn (sem kallast Bunga) fyrir utan og ofan
Þingeyrar, hvar gömlu Trummsvalir stóðu, úr hverra landi Þingeyrar byggðust, eður eblust
mestpart“ (Frásögur um fornaldarleifar. Síðari hluti, 1983, bls. 468). Ekkert sést af þessum
vatnsstokkum á yfirborðinu í dag en mögulegt er að um sömu mannvistarleifar sé að ræða.
Það að þær liggja alla leið í Trumbsvali sem er fornt býli í um 500 metra fjarlægð frá lindinni
er aftur á móti fremur ólíklegt. En að þessir meintu vatnsstokkar hafi þjónað
bænum/klaustrinu á Þingeyrum er ekki út úr myndinni, enda er fjarlægðin þar aðeins um 30
metrar. Í lýsingu Ólafs Gíslasonar á Þingeyrum frá um 1790-91 er sagt frá því að Lárus
Gottrup sem hafði Þingeyrarklausturs-umboðið hafi um öld áður með mikilli fyrirhöfn látið
leiða vatn nálægt staðarhúsunum með ræsi og byggt sérstakt hús yfir það. Hann hafði ætlað
sér að leiða það heim að bæ og setja þar upp vatnspóst. En þar sem bæjarhúsin stóðu svo hátt í
landslaginu og þetta var mannfrekt verk þá dróst það og ekki náðist að klára verkið áður en
hann dó árið 1721 (Ólafur Gíslason, 1916, bls. 67).
Þessar frásagnir eru fremur ólíkar þó að þær séu skrifaðar með aðeins 27 ára millibili.
Lýsing Ólafs er byggð á frásögnum sem hann hefur heyrt en Lárus Gottrup var afi hans og því
hefur sagan haldist í fjölskyldu hans, en lýsing Magnúsar er af fornleifunum sem hann sá
sjálfur. Þá virðist Magnús ekki þekkja söguna af vatnsveitu Gottrups. En svo virðist sem að
einhverjir vatnsstokkar séu þarna, en frá hvaða tíma og hvort að það hafi verið meira en ein
tilraun til þess að gera vatnsveitu er aðeins hægt að sjá með frekari fornleifarannsókn.
Á Kirkjubæjarklaustri fundust kerfi ræsa sem tilheyrðu nokkrum byggingastigum, en
elsta byggingastigið er talið vera frá seinasta aldarfjórðungi 16. aldar (Kristján Mímisson,
Bjarni F. Einarsson og Sandra Sif Einarsdóttir, 2004, bls. 8). Það er nokkrum áratugum eftir
að klaustrið var aflagt en alls fundust fjögur ræsi. Þar á meðal var eitt vandaðra en hin. Það lá
í miklum boga frá steinþró að niðurgrafinni tunnu (mynd 8). Ræsið var klætt steinhellum, ekki
er vitað um tilgang ræsisins, en einhver vökvi mun hafa runnið úr þrónni, eftir ræsinu og í
tunnuna, ekki er vitað hverskonar vökvi en talið er að mannvirkið tengist matvælaframleiðslu
(Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson, 2003). Tvö önnur ræsi virðast hafa haft þann
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tilgang að bægja vatni út úr húsinu þó það sé ekki með fullu vitað því að það svæði þar sem
endamörk annars ræsisins var, hefur verið raskað og hitt ræsið stefndi út af
rannsóknarsvæðinu og var því ekki rannsakað (Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson,
2002, bls. 13-16). Tekin voru sýni úr þessum ræsum en þau hafa því miður ekki verið greind.
Þessi mannvirki virðast vera aðeins yngri en klaustrið en vísbendingar eru um að svipuð

Mynd 8. Teikning af hleðslum og ræsum á Kirkjubæjarklaustri. Dökkbrúna röndin (e) sýnir leið ræsis úr
steinþró yfir í tunnu. Teikning: Kristján Mímisson, Fornleifafræðistofan.

ræsi/stokkar hafa verið í notkun á klausturtíma en þær minjar eru mun verr farnar en þær
yngri. Hluti af tveimur ræsum fundust í klausturhúsunum sem hafa verið í notkun á
miðöldum, en tilgangur þeirra er óljós (Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson, 2006, bls.
31-34).
Í Brattahlíð á Grænlandi fannst vatnsleiðsla í íveruhúsi, þar seytlaði lind fram milli steina
í bakvegg hússins og var vatnið leitt í rennu úr hellusteinum inn í mitt húsið í litla kringlótta
brunnholu. Þaðan rann það svo í samskonar rennu undir vegg og út úr húsinu (Nørlund, 1972,
bls. 70). Lýsingin á þessu mannvirki er ekki ósvipuð og á ræsinu á Kirkjubæjarklaustri og
mögulegt er að um samskonar mannvirki sé að ræða.
Aðeins eitt þekkt tilvik er um vatnsveitu sem er frá miðöldum á Íslandi, en það er í
Reykholti. Þar lágu 120 metra langar vatnsleiðslur frá hvernum Skriflu í nágrenninu að
Snorralaug. Gerðar voru fornleifarannsóknir á vatnleiðslukerfinu árin 1964 og 1984. Frá
Skriflu var vatninu veitt eftir tveimur vatnsstokkum, yfir þeim voru steinhellur og þar undir
niðurgrafin rás, um fet að dýpt með lóðréttum hliðum og flötum botni. Talið er að önnur
leiðslan hafi skemmst í jarðskjálfta og því hafi ný verið gerð. Frá Skriflu er einnig önnur
leiðsla sem ekki liggur að Snorralaug. Sú leiðsla liggur að gamla bænum og var lögð upp í
móti. Talið er að þessi leiðsla hafi verið gerð til þess að flytja gufu frá hvernum inn í bæinn til
húshitunar eða til matargerðar. Einnig er mögulegt að stokkurinn hafi verið notaður til að
veita gufu að gufubaði. Þessar fornleifar eru einstakar hvað varðar Ísland og þó víðar væri
leitað í tilfelli gufustokksins. Ekki er vitað með vissu hvenær þessir stokkar og laugin voru
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gerð en talið er líklegt að mannvirkin séu frá miðöldum (Þorkell Grímsson og Guðmundur
Ólafsson, 1988). Annar stokkur fannst við uppgröft á húsi sem aldursgreint er til tólftu til
fjórtándu aldar og er mögulega baðhús eða brugghús. Stokkurinn sem gerður var úr steinum
og mögulega klæddur með við, lá að steinahrúgu í byggingunni þar sem gufan var notuð til að
hita þá (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Guðrún Harðardóttir, 2018, bls. 259-260). Stokkar
þessir frá þessum tveim fornleifarannsóknum virðast vera samskonar og eru sennilega hlutar
af sama kerfinu, en engin athugun virðist hafa verið gerð með það að markmiði að tengja
rannsóknirnar saman. Ef gufan hefur verið leidd í bæinn til upphitunar er það eina þekkta
dæmið um slíkt á miðöldum þó til séu dæmi frá Skandinavíu og Íslandi þar sem að heitt loft er
notað til hitunar gólfa, til að mynda í klaustrinu í Varnhem í Svíþjóð. Þar var grafinn upp stór
ofn sem var tengdur undir matsalinn til þess að hita gólfið í honum. Önnur dæmi um slíkt er
að finna í klaustrunum í Alvastra, Julita, Løgum og í Ryd (Götlind, 1993, bls. 56).
Hitunarherbergi var í Skriðuklaustri en ekkert fannst sem benti til þess hvort eða hvernig heita
loftið væri leitt í hin rýmin, en þetta var eini ofninn sem fannst í byggingunni (Steinunn
Kristjánsdóttir, 2012, bls. 106). Flutningur á heitu vatni eða lofti í gegnum leiðslukerfi er
ekki þekkt í neinum af íslensku klaustrunum sem þarf ekki að koma á óvart því ekkert þeirra
er nálægt hver, en sú staðreynd að tæknin til að gera flókið vatnsveitukerfi var til staðar á
Íslandi á miðöldum og því er ekki ómögulegt að hún hafi verið notuð við klaustrin.
Vatnsveitur koma fyrir í Íslendingasögunum. Til að mynda er í Harðar sögu
Grímkelssonar sem skrifuð er frá 13 öld og endursamin á 14. öld (Grímur M. Helgason og
Vésteinn Ólafsson, 1971a, bls. xii) sagt frá því þegar brunnlæk er veitt heim í bæinn (Harðar
saga Grímkelssonar, 1972, bls. 410) og í Króka-refs sögu sem er skrifuð á 14. öld (Grímur M.
Helgason og Vésteinn Ólafsson, 1971b, bls xii) er sagt frá vatnleiðslu á Grænlandi. Þar er
vatni veitt eftir stokkum sem grafnir voru í jörð (Króka-refs saga, 1971, bls. 402). Elsta
heimildin um stórtækar vatnsveitingar á Íslandi er í Haukdæla þætti, þar er sagt frá því þegar
Öxará er veitt í Almannagjá til að hún gæti fallið um Þingvelli (Sturlunga saga I, 1988, bls.
190). Þó álitaefni sé um sannleiksgildi sagnanna þá veita þær innsýn í þekkingu höfunda
sagnanna á mannvirkjum sem þessum. Það er vitað að það tíðkaðist á 19. öld að leiða læki inn
í bæina og í útihús og var það kallað innbrynningar, dæmi um þetta er að finna á Sólheimum í
Sæmundarhlíð, á Mörk í Laxárdal fremri í Húnavatnssýslu og á Þverá í Laxárdal (Sigríður
Sigurðardóttir, 2017, bls. 31).
Ekki hafa fundist neinar beinar sannanir fyrir vatnsveitum í íslenskum klaustrum, en
vísbendingar eru til staðar. Einnig er víst er að þekkingin og tæknin var til staðar og því er
ekki ómögulegt að einhverskonar vatnsveitukerfi hafi verið við og í klaustrunum.
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11 Öflun vatns
Eins og sýnt hefur verið fram á hér að framan þá hefur aðgangur að vatni skipt miklu máli
fyrir rekstur klaustranna. En hvernig var þessum aðgangi háttað í þeim? Hvaðan fengu þau
vatnið? Vatn er hægt að fá úr umhverfinu með mismunandi hætti. Það er hægt að fá úr ám,
lækjum, stöðuvötnum, lindum eða manngerðum brunnum. Landslag í kringum klaustrin hefur
í mörgum tilfellum breyst mikið og oft getur verið erfitt að átta sig á því hvernig það hefur
verið á miðöldum.

11.1 Brunnar
Ekki eru neinar samtímaheimildir sem nefna klausturgarða eða brunna í þeim á Íslandi. Eina
heimildin er fornleifauppgröfturinn á klausturgarðinum í Skriðuklaustri. Þar var brunnur á
opnu svæði í norðaustur hluta garðsins. Brunnurinn var um einn metri að ummáli og að
minnsta kosti 1,4 metra djúpur. Hann var klæddur að innan með timbri. Athygli vekur að það
var jarðað rétt við brunninn sem hefur örugglega valdið mengun. Það segir okkur að vatnið úr
honum hafi sennilega ekki verið notað sem neysluvatn og að hann sé frekar táknrænn, nema
að þekking á mengunarvöldum hafi ekki verið til staðar. Frá brunninum var svo sjö metra
langt ræsi sem tók við yfirfalli úr brunninum og út fyrir garðinn undir austurvegg hans
(Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 130-131).
Fornleifarannsókn á klaustrinu á Kirkjubæ sem lauk árið 2006 leiddi í ljós að þar var
klausturgarður en ekkert var grafið í hann sjálfan (Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson,
2009, bls. 48). Þess vegna er ekki vitað hvernig brunnurinn var eða hvort hann var einhver.
Það er samt vitað til þess að skammt norðan við klaustrið stóð brunnur, en hann er nú horfinn.
Hann var enn sýnlegur á fyrri hluta 20. aldar en var ekki þar sem klausturgarðurinn á að hafa
verið, heldur um 60-90 metra norður af klaustrinu (Bjarni F. Einarsson, munnleg heimild).
Klaustursgarðsbrunnarnir voru ekki einu brunnarnir á klausturjörðunum því stundum var
ekki annað vatn að fá en úr brunnum. Þetta á sérstaklega við í tilfelli Viðeyjarklausturs og
Flateyjarklausturs. Í ritum um Viðeyjarklaustursuppgröftinn er hins vegar lítið rætt um
umhverfi klaustursins enda beindist rannsóknin aðallega að húsakosti þess (sjá m.a. Margrét
Hallgrímsdóttir, 1993). Í vettvangsferð höfundar fannst þó brunnur sem ennþá sést á
yfirborðinu rétt við hól sem kallast Klausturhóll en aldur hans er óljós. Brunnur þessi er í 30
metra fjarðlægð frá staðnum þar sem klaustrið er talið hafa staðið. Þá eru einnig fleiri brunnar
nálægt klausturstæðinu, t.d. er Stofubrunnur 80 metra suður af staðnum þar sem talið er að
klaustrið hafi staðið en sá brunnur stendur enn. Austur af klausturstæðinu er svo enn annar
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brunnur sem nefnist Fuglabrunnur (Örnefnakort frá Viðey, 1984-86). Hvort sem að þessir
brunnar hafi aðeins verið notaðir í seinni tíð eða á miðöldum, þá er nokkuð öruggt að vatn var
sótt í einhvern brunn þar sem ekkert rennandi vatn er í eyjunni. Loks var brunnur á Þvottahól
sem er beint suður af klaustrinu, við sjóinn (sjá betur í kaflanum um líkaþvott).
Líkt og áður getur er ekkert rennandi vatn í Flatey en í eynni hafa verið þó nokkrir
brunnar sem nýttir voru í gegnum tíðina (Birna Lárusdóttir og Elín Ósk Hreiðarsdóttir 2016).
Enginn af þessum brunnum eru samt nálægt ætluðu klausturstæði. Klaustrið var flutt frá
Flatey að Helgafelli árið 1184 en mögulegt er að skortur á fersku vatni í Flatey hafi spilað inn
þegar ákvörðun var tekin um flutninginn. Eins og komið hefur fram er vatn mjög mikilvæg
auðlind fyrir klaustur. Á Helgafelli, þangað sem Flateyjarklaustur var flutt, var aðgengið
miklu betra eins og sjá má hér að neðan. Dæmi eru um að klaustur á 12. öld í Englandi hafi
verið flutt eftir mjög stuttan rekstur vegna skorts á vatni. Munkar fluttu sig frá Hazelton
klaustrinu að Tedbury klaustri um miðja 12. öldina (sjá m.a. Graham, 1907, bls. 100). Þá er
talið að klaustrið í Faringdon hafi verið flutt að Beaulieu einmitt vegna þess (Burton, 1994,
bls. 133).
Við Saurbæ í Eyjarfirði, þar sem Saurbæjarklaustur stóð fyrrum, er brunnur rétt við læk
sem þar er. Það er norðan við núverandi bæ og kirkju. Brunnurinn heitir einfaldlega
Brunnurinn. Samkvæmt örnefnalýsingu var allt bæjarvatn halað þar upp en erfitt er að
fullyrða hversu gamall hann er að grunni til. Önnur örnefni þarna í kring taka nafn sitt af
brunninum, Brunnhóll og Brunnaflöt (Örnefnasafn Saurbær, bls. 168) Töluvert norðan við
bæinn er svo annar brunnur sem heitir því áhugaverðu nafni Prestbrunnur (sama heimild, bls.
170). Ekki er nafnið skýrt frekar. Um staðsetning klaustursins er ekki vitað en Brunnurinn og
lækurinn eru í um 50-60 metra frá kirkjugarðinum og enn nær núverandi bæjarhúsum.

11.1.1 Helgir Brunnar/Lindir
Guðmundur biskup góði Arason hafði mikla trú á vígslum enda hlutverk hans að sinna þeim.
Hvert sem hann kom þá vígði hann björg, vöð, vegi og ekki síst brunna. Með vígslu hans fékk
staðurinn helgi sem ekki var á honum fyrir og minning um athöfnina tengdist staðnum; hann
fékk nýtt nafn og var í flestum tilfellum kenndur við Guðmund (Ólafur Lárusson, 1944, bls.
248). Gvendarbrunnarnir er fjölmargir víðsvegar um allt land og eru margir þeirra við
kirkjustaði (sama heimild, bls. 260) og nokkrir þeirra við klausturstaði.
Á Helgafelli er Gvendarbrunnur og er hann alveg við meint klausturstæði og því gæti hér
vel verið að um sé að ræða klaustursgarðsbrunninn. Brunnurinn er austast í halla við gömlu
þjóðleiðina en hann var áður fyrr notaður sem vatnsból fyrir staðinn, eins og segir í
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örnefnalýsingu. Í athugasemd við þessa örnefnalýsingu er enn fremur sagt að þessi brunnur
þorni upp þegar þurrkar eru. Hann er sagður alltaf vera vatnslítill og ólíklegt er talið að hann
hafi verið notaður til heimilisnota (Örnefnasafn: Helgafell, Helgafellssveit, Snæfellsnessýsla,
1978, bls. 1). Einnig er þarna annar brunnur staðsettur rétt fyrir sunnan bæinn sem bærinn
notaði á seinni öldum. Gvendarbrunnurinn er staðsettur (sjá mynd 7, bls. 31) á því svæði þar
sem talið er að klaustrið hafa staðið og það að um sé að ræða helgan brunn sem vígður var á
miðöldum gefur til kynna að mögulega sé þetta klausturbrunnurinn.
Á Þingeyrum er – líkt og fyrr getur – langt í rennandi yfirborðsvatn, þannig að fólk varð
sennilega að ná í það í brunna eða lindir sem voru austan við bæjarstæðið/klaustrið, nema að
vatnsveita hafi verið á staðnum. Gvendarbrunnur var í túnræmu sem kallast Sinnastaðarófa,
neðan við klausturstæðið þar. Munnmæli segja einmitt að Guðmundur góði hafi vígt brunninn
og að vatnið sé hollt (Örnefnasafn: Þingeyrar, Sveinsstaðahreppur, Austur Húnavatnssýsla,
1967, bls. 2). Nú er búið er að ræsa tún við Gvendarbrunninn og er hann ekki lengur sýnilegur
(Bryndís Zoega og fleiri, 2006, bls. 49). Lind er þarna en ekki langt frá þar sem
Gvendarbrunnurinn var og var vatn fengið úr þessari lind á seinni öldum (sama heimild, bls.
48). Í endurminningum Huldu Á. Stefánsdóttur, sem bjó á staðnum á fyrri hluta tuttugustu
aldar, segir hún frá vandkvæðum við að sækja vatn í þessa lind, langan spöl frá bænum
(Hulda Á. Stefánsdóttir, 1987, bls. 62).
Á klausturstaðnum að Keldum á Rangárvöllum er að finna Maríubrunn sem er í raun lind
en ekki brunnur. Það er sagt frá því í Guðmundar sögu að hann hafi vígt þennan brunn líkt og
svo marga aðra. Í Guðmundar sögu heitir brunnurinn Keldnabrunnur en líklegt er að um sama
brunn sé að ræða. Þar er sagt frá því að hann hafi verið skemmdur af Árna biskupi og að það
hafi verið gerð leit að honum seinna og hann grafinn upp (Biskupa sögur I, 1858, bls. 612).
Trúin á lækningarmátt brunnsins hefur lifað fram á tuttugustu öldina en vatn úr honum er talið
einkar gott til augnlækninga og hefur fólk komið langa leið til að setja vatn á flöskur til að
taka með sér til heilsubótar. Samkvæmt munnmælasögum átti að vera móbergshella með 18
götum í botni brunnsins en brunnurinn var eitt sinn grafinn upp af bónda af svæðinu og fann
hann aðeins nokkra hraunsteina en enga móhellu (Helga Skúladóttir, 1939, bls. 117-118).
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11.2 Vatn í landslaginu
Varla var brunnurinn í klausturgarðinum í Skriðuklaustri eina uppspretta vatns á staðnum.
Rýmið sem túlkað hefur verið sem baðhús eða brugghús er það rými sem lengst er frá
brunninum, sérstaklega ef litið er til þess að ekki var innangengt í þetta rými úr
klausturhúsunum. Það hefði þurft að bera vatnið í kringum öll húsin, sem er ólíklegt. Áður en
túnið var ræst rann vatn úr klettum og brekkum sem eru vestan við klaustrið og því hefur
verið hægt að nálgast vatn þar þó ekki sé víst hvort það hafi verið lækur, mýrar eða tjörn þar.
Þegar uppgröfur hófst á Skriðuklaustri í byrjun tuttugustu og fyrstu aldar var mikið vatn í
jarðveginum vestast á svæðinu (Steinunn Kristjánsdóttir, munnleg heimild). Í um 30 metra
fjarlægð norður af klaustrinu er svæði þar sem er lítið gil með læk sem nefnist Bunuvellir.
Lækurinn rennur nú í skurð þar sem nú er ræktað tún (Örnefnasafn: Skriðuklaustur,
Fljótsdalshreppur, Norður Múlasýsla, bls. 3). Þessi lækur rann líklega meðfram norðurhlið
klaustursins en erfitt er að gera sér að fullu grein fyrir hvernig landið lá á miðöldum.

Mynd 9. Loftmynd af Skriðuklaustri þegar uppgröftur stóð enn yfir. Beint fyrir ofan uppgraftarsvæðið má sjá
móta fyrir lækjarfarvegi sem endar í skurði, en lækurinn hefur sennilega legið framhjá norðurhlið
klaustursins. Mynd: Hörður Geirsson.

Enginn skortur var heldur á vatni á Helgafelli. Líklegt er að klaustrið hafi staðið þar sem
kirkjugarðurinn er núna eða þar rétt hjá (Steinunn Kristjánsdóttir, 2017, bls. 229-230).
Klausturstæðið var áður fyrr mjög blautt vegna vatns sem kom niður úr fellinu, svo er ekki
lengur þar sem það var ræst í kringum garðinn um árið 1960 (SÁM 89/1809). Bæjarlækurinn
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rennur svo rétt fyrir sunnan bæjar- og klausturstæðið og hæglega væri hægt að sækja vatnið í
hann (mynd 7). Þá er ekki langt í Helgafellsvatn en það er í dag í um 200 metra fjarlægð frá
klausturstæðinu.
Talið er að Munkaþverárklaustur hafi
staðið sunnan við núverandi kirkju og vestan
við núverandi bæ (Steinunn Kristjánsdóttir,
2017, bls. 131). Ekki er þó unnt út frá
heimildum

og

takmörkuðum

fornleifa-

rannsóknum að átta sig á hvernig vatns var
aflað á Munkaþverá. Líklega var vatnið sótt
í læk sem er rétt norðan við klausturstæðið, í
um 60 metra fjarlægð frá því og í um 10

Mynd 10. Munkaþverá, lækur rennur rétt við meint
klausturstæði. Loftmynd frá LMI.

metra fjarlægð frá kirkjugarðinum. Einnig er ekki langt í Þverá sem klaustrið er kennt við en
áin rennur í um 250 metra fjarlægð sunnan við klaustrið.
Í Hítardal er enginn vatnsfarvegur í dag nálægt bæjarstæðinu þar sem talið er að klaustrið
hafi staðið, næsti lækur er í um 600 metra fjarlægð. Þarna er brunnur sem er á Brunnaflötum
ekki langt frá bænum, þessi brunnur er þó sennilega ekki mjög gamall því að flötin hét áður
Svíri. Aftur á móti er uppþornaður lækjarfarvegur í um 140 metra fjarlægð, norð-vestur frá
bæjarstæðinu.
Skiptar skoðanir eru um hvar Þykkvabæjarklaustur stóð. Almennt hefur verið talið að
klaustrið hafi staðið þar sem Klausturhóll er núna, rétt fyrir norðan núverandi kirkju. Upp á
hólnum er nú minnisvarði úr stuðlabergi sem á stendur „Til minningar um klaustrið í
Þykkvabæ 1168-1550“ en Kristján Eldjárn þáverandi þjóðminjavörður lét reisa hann árið
1958. Nýjar rannsóknir benda til þess að hugsanlegt sé að klaustrið hafi verið þar sem
sýnilegar rústir sem kallast Fornufjós eru. Fjarkannanir bentu til þess að þarna væri stórt
mannvirki, um 1800 fm. sem minnti á hefðbundna klausturbyggingu. Könnunarskurður leiddi
svo í ljós að byggingin er frá klausturtíma (Steinunn Kristjánsdóttir, o.fl. 2015, bls. 8). Á
Þykkvabæjarklaustri er í dag frekar þurrt, næsta rennandi vatn er í Landbrotsá sem er í um 370
metra frá meintu klausturstæði. En svæðið hefur ekki alltaf verið svona þurrt. Fjölmörg
örnefni segja til um vætu á svæðinu. Rétt sunnan við Fornufjós og norðan við Klausturhólinn
var dý sem hét Gulltunnupyttur og þar rétt hjá tjörn sem hét Kíta. Vestan við hólinn voru svo
mýrar sem kölluðust Púki og Vítismýri, þá var pyttur í einni mýrinni sem hét Sólveigarpyttur
og úr honum rann lækur sem hét Þvottalækur (Þorkell Jóhannesson og Óttar Kjartansson,
2007, bls. 4). Fyrir sunnan kirkjuna er lækur sem rennur í Landbrotsá sem heitir Ranalækur.
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Fyrir norðan Fornufjós var tjörn sem hét Bóltjörn en það er búið að fylla upp í hana núna
(Örnefnasafn Þykkvabæjarklaustur, bls. 1-2). Einnig var þarna Hólatjörn, Kúatjörn, LitlaKúatjörn, Stóratjörn og Borgarhólatjörn (Guðrún Gísladóttir, 1980). Önnur svæði virðast
einnig hafa verið undir vatni, svo sem svæði fyrir austan meint klausturstæði sem kallast
Klausturleirur. Svæðið var það blautt að erfitt var að taka grafir í kirkjugarðinum langt fram á
20. öldina. Svæðið er nú allt framræst, en því verki lauk árið 1989 (Þorkell Jóhannesson og
Óttar Kjartansson, 2007, bls. 4-5). Árni Magnússon segir frá mýrinni og vatninu í kringum
klaustrið: „Um Þykkvabæjarklaustur er alt í kring díki og morast. Ætla menn klaustrið þar
hafa sett verið, svo það skyldi eo tutius fyrir ófriði; og það eru almennar sagnir. Það mun
verius koma svo til: Bærinn, sem þar stóð, áður en klaustrið stiptaðist, kann fyrir þessa orsök
hafa þar settur verið“ (Árni Magnússon, 1921-1923, bls. 34). Í fornleifaskýrslu frá 1817 er
einnig sagt frá þessum díkjum í kringum svæðið (Frásögur um fornaldarleifar. Fyrri hluti,
1983, bls. 101). Heimildir frá um 1700 til loka 20. aldar segja frá mikilli mýri á svæðinu og
ekkert bendir til annars en að svo hafi einnig verið á miðöldum. Aðgangurinn að vatni á
klaustrinu hefur verið frekar auðveldur, hvort að klaustrinu hafi verið valinn þessi staður til
þess að verjast óvinum eins og Árni Magnússon heldur fram verður að teljast frekar ólíklegt.
Sennilega er það samt rétt hjá honum að vatnið sé ástæðan fyrir staðsetningunni en það sé
vegna annarra notagilda vatnsins en til að verjast.
Á fjallsbrúninni fyrir ofan Kirkjubæjarklaustur er Systravatn og úr því rennur Fossá. Í
Fossá er svo Systrafoss. Þjóðsaga er til um tvær nunnur úr klaustrinu sem fóru upp að vatninu,
annað hvort báðar saman eða í sitt hvoru laginu. Gullkambur sem var óvenju fallegur stóð upp
úr vatninu, önnur nunnan reyndi þá að vaða á eftir honum en vatnið var of djúpt og úr varð að
hún drukknaði við að reyna að ná honum. Hin nunnan girntist einnig kambinn en fann engin
ráð til þess að ná honum þangað til hún kom auga á steingráan hest við vatnið. Hesturinn var
það stór að hún komst ekki á bak hans fyrr en hann lækkaði sig að framan og lagðist á hnén.
Hún reið honum því næst út í vatnið en ekkert hefur sést af nunnunni, hestinum eða
kambinum síðan. Eftir þetta hefur vatnið verið kallað Systravatn (Hinrichs, 1862, bls. 71-72).
Örnefnin Systravatn og Systrafoss draga sennilega nafn sitt af systrunum í klaustrinu en
einnig getur verið að örnefnin séu tilkominn vegna þess að það eru tveir vatnsstraumar sem
renna niður fossinn og að það séu systurnar. Fossáin rennur í um 400 metra fjarlægð frá
klausturstæðinu þar sem hún er næst og Skaftá rennur í um 230 metra fjarlægð, en það getur
verið breytilegt. Uppþornaður lækjarfarvegur er í 20 metra fjarlægð frá Kirkjuhólum, þar sem
klaustrið var. Hann rann niður hlíðina og endar við veginn sem þarna er (mynd 11). Hann
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hefur sennilega legið framhjá vesturhlið klaustursins á leið sinni í Skarfá sem er í um 230
metra fjarlægð. Þessi lækur hefur mjög sennilega verið aðal vatnsból klaustursins.

Mynd 11. Uppþurkaði lækjarfarvegurinn við Kirkjubæjarklaustur og tilgáta um mögulegt áframhald af honum sýnd
með bláum lit. Loftmynd frá LMI.

Örnefni geta einnig gefið vísbendingar um það hvernig landslagið var við Bæjarklaustur
þegar kemur að vatni og vatnsöflun. Þar eru örnefnin Keldur, Laugalækur, Laugarholt,
Laugarhóll, Laugasund, Votastykki, Hrútslaug, Sauðalaug, Lambalaug og Fjósalaug. Einnig
var þarna keldur sem heita Húsakelda og Stapakelda. (Örnefnasafn, Bær). Mikið af þessum
laugum og keldum eru horfnar í dag en hafa verið áberandi í landslaginu á árum áður.
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Landslagið á Keldum einkennist aftur á
móti af lækjunum og uppsprettunum allt í
kringum bæinn og kirkjuna. Þar kemur vatn
undan hrauninu og skiptir sér upp í margar
kvíslir (sjá mynd 12) og skiptir landslaginu
upp í nokkra hluta. Ekkert bendir til annars
en að landslagið hafi verið svipað þegar
þarna var starfrækt klaustur frá 1193-1224.
Mjög auðvelt hefur því verið að ná í vatn.
Mynd 12. Keldnaklaustri hefur ekki skort vatn. Loftmynd
frá LMI.

Það þurfti varla að fara út úr húsi til að gera
það, en þarna voru jarðgöng sem náðu frá

bænum og að Keldnalæk en þau hafa verið rannsökuð með fornleifauppgreftri sem talið er að
þau séu frá 11-13. öld. Göngin eru um 25 metra löng og liggja þau frá bæjarstæðinu þar sem
einn elsti uppstandandi torfbær er og að læknum. Göngin voru grafin upp á fjórða áratug
tuttugustu aldarinnar og svo rannsökuð aftur árin 1997-2001 (Þór Hjaltalín, 2010). Ekkert
benti þó til þess að um vatnleiðslu væri að ræða og voru göngin túlkuð sem flóttagöng. Þó
hefur verið bent á að þau hafi einnig hjálpað til við að auðvelda vatnsburð frá læknum að
bænum (Sigríður Sigurðardóttir, 2017, bls. 32). Líklegt er að klaustrið hafi staðið á
bæjarstæðinu (Steinunn Kristjánsdóttir, 2017, bls. 309) en þar sem klaustrið starfaði í stuttan
tíma getur verið erfitt að tengja notkun jarðgangnanna klaustrinu.
Á Reynistað er sömu sögu að segja en þar er ekki langt í vatn. Klaustrið er talið hafa
staðið þar sem nú er Klausturhóll, þaðan er um 115 metrar í Reynistaðaá, öðru nafni Staðará.
Frárennsluskurðir eru á túninu en sá hluti þeirra sem rennur í ánna virðist vera náttúrulegur
lækjarfarvegur, sá hluti er í um 80 metra fjarðlægð frá meintu klausturstæði sem er. Ekki er
vitað hvernig lækurinn rann á miðöldum. Þar er einnig til saga af jarðgöngum sem eiga að
liggja frá þeim stað sem kirkjan stóð að lækjarfarvegi og sést móta fyrir þeim í dag. Einnig er
því haldið fram að þarna sé gömul grænmetisgeymsla (Hjalti Pálsson o.fl. 2001, bls. 133).
Enn má sjá móta fyrir hinum meintu göngum, því þar hefur jörð sigið í bakkanum. Í
fornleifaskrá er talað um göngin, þar segir að fyrir austan kirkjugarðinn sé dæld í jörðinni
(Steinberg o.fl. 2001, bls. 55). Ef um jarðgöng er að ræða þá eru þau á svipuðum stað í
landslaginu og Keldnagöngin, liggja frá bæ og að læk sem er í sömu hæð og göngin og geta
hafa auðveldað vatnsflutning.
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Á Möðruvallaklaustri hefur vatnið sennilega
komið úr bæjarlæknum. Búið er að breyta læknum
mikið í seinni tíð. Hann var tekinn í skurð en lá
líklega áður í um 20 metra norðan við
kirkjugarðinn (Hulda Á Stefánsdóttir 1985, bls.
130-131). Enn sést móta fyrir læknum, stefnan á
honum er norður-suður, framhjá bæjarstæðinu og
kirkjugarðinum. Þá er annar lækur sem er í rétt
sunnan við núverandi kirkjugarð og virðist hann
sameinast hinum læknum austan við garðinn
(mynd 13). Ekki er vitað með vissu um

Mynd 13. Loftmynd af Möðruvöllum. Blá lína sýnir
hvar lækjarfarvegir eru. Loftmynd frá LMI.

staðsetningu klaustursins, en talið er að á bróðurparti af starfstíma þess hafi það staðið rétt
norðan við núverandi kirkjugarð (Steinunn Kristjánsdóttir, 2017, bls. 412 og 414-416). Ef svo
hefur verið þá stóð það á milli lækjanna og alveg við nyrðri lækinn og því hefur verið mjög
stutt í vatnið.
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12 Niðurlag
Alls staðar þar sem fólk bjó og starfaði þurfti að hafa góðan aðgang að vatni en klaustur höfðu
meiri þörf fyrir það en aðrir. Allir bæir þurftu vatn til neyslu og til að brynna dýrum en þörf
klaustranna lagðist ofan á þessar grunnþarfir þar sem vatnið skipaði meiri sess þar í trúarlegu
lífi. Klaustrin voru ásamt biskupsstólunum í Skálholti og á Hólum miðstöðvar menningar og
trúarlífs á landinu á miðöldum og urðu því að hafa mjög góðan aðgang að vatni. Nokkur
klaustranna skera sig þó úr þar sem það var frekar slæmur aðgangur að vatni, má þar nefna
Viðeyjarklaustur og Þingeyrarklaustur. Sama er einnig hægt að segja um Flateyjarklaustur en
það var flutt upp á land eftir stuttan rekstartíma á stað þar sem aðgangur að vatni var ekkert
vandamál. Í Viðey hafa brunnar verið grafnir til að komast að grunnvatninu. Ráðgáta er hins
vegar hvernig Þingeyrarklaustur aflaði sér vatns þar sem vatnsleysið á jörðinni er mikið. Þar
eru aftur á móti vísbendingar um að flókinn vatnsbúskapur hafi verið stundaður. Á næstu
árum munu fara fram fornleifarannsóknir á Þingeyrarklaustri og klausturkirkjunni og vonandi
varpa þær rannsóknir ljósi á þær spurningar.
Á Kirkjubæjarklaustri virðist vatnið hafa verið sótt í lækinn. Leiðslukerfið (ræsin) sem
voru í gólfum Kirkjubæjarklausturs og yngri bygginga á staðnum geta mögulega gefið til
kynna að vatn hafi verið flutt að með einhverskonar vatnsleiðslukerfi sem hafi leitt vatn frá
læknum sem er þarna rétt hjá, þó ekki sé hægt að fullyrða neitt um það.
Öll klaustrin (að Þingeyrarklaustri undanskildu) höfðu þannig aðgang að vatni í að mesta
lagi 100 metra fjarðlægð og í flestum tilfellum var fjarlægðin mun styttri. Þetta kemur heim
og saman við þá miklu þörf sem klaustrin höfðu fyrir vatn og hefur verið rætt um í þessari
ritgerð. Aðgangurinn að vatninu hefur verið ásamt öðru, ein af aðal ástæðum fyrir
staðsetningu klaustranna innan jarðarinnar. Ákjósanlegasta staðsetningin hefur verið rétt upp
við læk en í þeim tilfellum sem ekki var lækur á jörðinni varð að fara í framkvæmdir við að
grafa brunna eða hugsanlega vatnsleiðslukerfi.
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Klausturstaður
Fjarðlægð frá vatni (metrar) Næsta vatn
Viðeyjarklaustur
30-80
Brunnur
Hítardalsklaustur
140?
Lækur
Helgafellsklaustur
0-40
Lækur/Brunnur
Flateyjarklaustur
Óljóst
Brunnur
Þingeyrarklaustur
Óljóst (sennilega um 150 m.)
Brunnur
Reynisstaðarklaustur
80-115
Lækur/Á
Möðruvallaklaustur
0-20?
Lækur
Munkaþverárklaustur
60
Lækur
Skriðuklaustur
0-100
Lækur?
Kirkjubæjarklaustur
60-90
Brunnur
Þykkvabæjarklaustur
0-10
Ýmislegt
Keldnaklaustur
0-20
Lækur
Bæjarklaustur
U.þ.b 100
Uppsprettur
Saurbæjarklaustur
50-60
Lækur/Brunnur
Tafla 2. Fjarðlægð klausturstaðanna frá næsta vatni.

Vatnið var, líkt og hér hefur komið fram, notað á mörgum stöðum innan
klaustursamstæðunnar.

Vatn

þurfti

vegna

trúarathafna

og

til

hagnýts

tilgangs.

Klausturbrunnurinn var í hjarta klaustursins. Hann var sennilega í flestum tilfellum ekki
notaður sem aðal vatnsból staðarins, heldur hefur hann aðeins verið táknrænn. Í kirkjunni voru
jafnframt gripir sem voru notaðir undir vatn. Strax við anddyrið var vígsluvatnskerið. Inni í
framkirkjunni var svo skírnarfonturinn og í veggnum var svo sacrarium staðsett. Inn í kórnum
voru svo vatnskarl, mundlaug og handklæði til þess að þvo hendur og klæði.
Sama vatnið gat verið fært á milli nokkurra gripa í kirkjunni. Hægt er að ímynda sér
hefðbundið ferðalag þess. Fyrst var það sótt í brunninn eða lækinn og það borið inn í kirkjuna.
Þar var það sett í vatnsker, kirkjubolla eða aðra fasta gripi. Þar var vatnið vígt og sett í það salt
svo að það fúlnaði ekki. Þar var það geymt í einhvern tíma þangað til að kom að því að nota
það. Þegar komið var að því að nota vatnið var það sett í katla, vatnskarla, skjónur og
skírnarfonta (í tilfellum Ágústínarklaustra) og það notað. Allt umfram vatn endaði svo í
sacrarium, stundum með viðkomu í mundlaug. Úr sacrarium endaði vatnið svo aftur í
jörðinni. Allar þessar athafnir og þessir gripir voru táknum hlaðnir.
Inni í klausturhúsunum hafði vatnið líka annan trúanlegan tilgang. Við inngang í
matsalinn var sama þríeyki gripa og í kirkjum: vatnskarl, mundlaug og handklæði til þess að
þvo hendur klausturfólks fyrir og eftir máltíðir. Mynd 14 sýnir þá staði þar sem vatn var notað
í trúarlegum tilgangi.
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Mynd 14. Tilgátuteikning sem sýnir dæmigert klaustur á Íslandi og hvar vatn var notað í trúarlegum tilgangi í þeim.
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Við siðaskiptin breyttist það hvernig litið var á vatn. Lútherska kirkjan er ekki eins táknræn
og sú kaþólska og er vatnið engin undartekning. Sá siður að þvo hendur og fætur lagðist af og
gripir eins og vatnsdýr og mundlaugar voru ekki notaðir í jafn miklum mæli og fengu gripirnir
ný hlutverk. Skírn með vatni var þó siður sem hélt áfram en athöfnin breyttist, í stað þess að
notast við fonta var notast við skírnarker sem voru minni og meðfærilegri gripir.
Skírnarvatnið var enn talið heilagt og var talið hafa lækningamátt og var sóst eftir að fá vatn
sem notast hafði verið við skírnir. Fólk þvoði á sér augun með því það átti að lækna döpur og
veik augu. Einnig átti að hella vatni yfir rúm móður á sæng til þess að barnið yrði spakara.
Þessir siðir tíðkuðust all fram á 19. öld (Jónas Jónasson, 1961, bls. 264).
Það skipti heldur ekki eins miklu máli hvað gert var við hið heilaga vatn eftir að það hafði
skilað hlutverki sínu og heyrðu sacrarium sögunni til. Við siðaskiptin var kaþólska
kirkjuvaldið brotið niður af höfðingjum og konungi og klausturhald lagt af (Steinunn
Kristjánsdóttir, 2017, bls. 479). Sum klausturhús voru eyðilögð eins og í tilfelli
Viðeyjarklausturs, þar sem kirkjan og dormurinn var rifinn (Safn til sögu Íslands og íslenzkra
bókmennta að fornu og nýju I, 1856, bls. 82). Gripir sem ekki voru nauðsynlegir fyrir hið
breytta helgihald voru fjarlæðir og færðir konungi (sjá m.a. DI XII, bls. 328-330; Steinunn
Kristjánsdóttir, 2017, bls. 38) og má ætla að þeir gripir sem tengjast helgu vatni hafi verið í
þeirra hópi, en konungur hafði mestan áhuga á að fá þá gripi sem voru úr dýrmætum
málmum, sem skýrir sennilega það hvers vegna svo fá vatnsdýr og mundlaugar frá miðöldum

Mynd 15. Annað tveggja vígsluvatnskerja í
andyri Landakotskirkju.

Mynd 16. Skírnarfonturinn í Landakotskirkju með
búningi (loki).

hafa varðveist hér á landi.
Frá siðaskiptum og til ársins 1864 voru engin kaþólsk guðshús til í landinu en upp úr því
að kaþólsk trú var aftur leyfð hér á landi þá fjölgaði þeim. Í dag eru 17 kaþólsk guðshús á
landinu, þar á meðal fjögur klaustur (Kaþólska kirkjan á Íslandi). Kaþólsk hefð hefur lítið
breyst síðan á miðöldum hvað varðar meðhöndlun á vatni, ef gengið er inn í Landakotskirkju
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má sjá tvö vígsluvatnsker í anddyrinu og skírnarfonturinn er með umbúningi (myndir 15 og
16).
Sýnt hefur verið fram á hversu mikilvægt vatn var klaustrum á miðöldum og hve
mikilvægt var að hafa góðan aðgang að því. Vatn kom við sögu á mörgum stöðum í daglegu
lífi munka og nunna og væri erfitt að ímynda sér klausturlíf án þess að nóg vatn væri á
staðnum. Þegar klaustrunum var valinn staður hefur staðarvalið örugglega miðast, ásamt
öðrum þáttum við góðan aðgang að vatni, þar sem þörf þeirra var meiri en á öðrum stöðum.
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