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Jörð austanvert við samnefnda á. Þekktasta jörð í suðurhluta Borgarfjarðar og 

höfðingjasetur um langan aldur. Sérstakar jarðir, sem fylgdu henni, voru Hávarsstaðir, 

Hrauntún og Melkot, allt sjálfstæð býli síðar. Ennfremur var í túni kot, sem hét ýmist 

Tannakot, Grjóthóll eða Þinghóll. 

Júlíus Björnsson, bóndi þar, gaf upplýsingar 1942, einnig Kristinn sonur hans, Gunnar 

Eggertsson frá Vestri-Leirárgörðum og Ólafur Daníelsson, bóndi Hurðarbaki, ættaður frá 

Melkoti. 

Bærinn stendur á sléttlendi, sem hallar suður frá Skarðsheiði. Land jarðarinnar er 

langt, en frekar mjótt. Nær á kafla suður að Laxá (1), sem á kafla er á austurmörkum. Laxá er 

mesta vatnsfall sunnan heiðar; þar í er í ánni neðsti foss hennar, sem heitir Laxfoss (2). Þar 

ofan við fossinn er melur, sem nær út að ánni og heitir Merkja-melur (3). Þar eru merki móti 

Melkoti. Þar, aðeins neðan við fossinn, heitir Fosslág (4). Þar nokkuð sunnar er svo 

mýrarsund á merkjum móti Vogatungu. 

Norður frá Merkjamel eru Sauðhúsásar (5), og vestast á þeim er Sauðhúshóll (6). 

Þarna á hólnum voru eitt sinn sauðahús frá Leirá, en eitt sinn varð sauðamaður úti og fannst 

örendur við hólinn. Ekki lá hann kyrr, og gerðist reimt þarna, svo hætta varð að nota húsin, 

og ekki er langt síðan menn urðu fyrir óþægindum við hólinn. Þar, sem flóinn norðanverðu 

við ásana gengur upp að þeim, eru hvammar, sem heita Krókar (7). Þar var stundum heyjað 

frá Leirá. Flói þessi eða mýri heitir Melkotsmýri (8). 

Mýrarsundið, sem er á merkjum móti Vogatungu, hallar til Leirár (9), en Leirá er á 

merkjum jarðarinnar að vestanverðu, alla leið til fjalls. Þetta er frekar lítið vatnsfall, en getur, 

sem aðrir fjallalækir, vaxið og hoppað upp á bakka sína. Í Leirá rennur að austanverðu 

Neðraskarðsá (10), lítill lækur, sem kemur ofan úr fjalli og hefur verið getið fyrr, m. a. með 

Neðraskarði. Í þessa á renna svo Leirárlækir (11), sem heita Hrauntúnslækur (12) áður og 

Torfholtslækur, er síðar getur. En þegar þessir lækir eru komnir saman og í Neðraskarðsá, 

heitir hún Síki (13), og með því nafni rennur hún í Leirá og hefur það nafn upp að þjóðvegi. 

Svæðið milli Síkis og Leirár heitir Oddi (14). Þar höfðu Belgsholtsmenn slægjur fyrir 

sölvafjöru, sem Leirá átti hjá Belgsholtsmönnum. Upp af Oddanum milli Síkis og ár er mýri, 
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sem heitir Kirkjumýri (15). Hluti af henni, upp með læknum, er stórþýfður og heitir 

Gestsblettur (16). Dregur nafn af manni (Gesti Sæmundssyni), sem sló blettinn, sem er 

allstór, á einum degi, og þótti vel gert. Á miðjum blettinum er grjótdys, sem engin saga er 

um. 

Rétt áður en Neðraskarðsá og lækirnir koma saman, er í ánni Hundspyttur (17). 

Hann er milli Gestsbletts og Vigdísarbletts (18), sem er neðst í tungunni, milli árinnar og 

Síkisins. Vigdís á kona að hafa heitið, sem sló þennan blett. Ekki er hún kunn, en 

allsæmilegur sláttumaður hefur hún verið. Beggja vegna [Neðra]skarðsár eru bakkar. 

Austurbakkinn heitir Suðurbakki (19), og vestri bakkinn heitir Skriða (20). Spildan öll heitir 

Lækir (21). Þeir skiptast svo: Ofan við Vigdísarblett heita Miðlækir (22). Ofan við 

Skriðuna, sem er þar næst, heita Upplækir (23). Upp að Torfholti (24), milli þess og Lækja, 

er Torfholtsbarð (25). Torfholtslækur (26) er framhald af Hrauntúnslæk, einnig er þetta 

nefnt Leirárlækir (27). Austan við Lækina, austur að Merkjamel, er Melkotsmýrin, sem fyrr 

var nefnd. Nær suður að Krókum og að Hávarshaug (28), sem er á merkjum norðaustur af 

Torfholtinu. Frá Hávarshaug segir í Fóstbræðra sögu. 

Þá er að litast um heima í túni. Neðst í túni, neðan við þjóðveginn, sem nú liggur um 

túnið, heitir Aukatún (29). Þar, sem kirkjan stendur, heitir Kirkjuhóll (30). Neðan við hann, 

suður af bænum, er Lágatún (31). Þar átti að vera staður, sem enginn veit nú, hvar var, 

Drekkingapyttur (32). Þar átti sakamönnum að hafa verið drekkt. Norður af bæ og gömlu 

fjósi heitir Haugsvöllur (33), og hæð neðan við fjárhúsin heitir Hólavöllur (34). Þá er það 

efsti hluti túnsins, sem nefndur er Tannakot (35) eftir gamla býlinu, sem þarna var1. Þarna er 

í túninu nafnlaus klöpp, og á henni er rúst, sem gæti bent til, að þarna hefði verið þingað 

undir berum himni. Rétt við Tannakot rennur Tannakotslækur (38). Hann kemur ofan úr 

Tannakotsflóa, er síðar getur, og í ána. Efst á eyrinni, milli lækjar og ár, var gamall nátthagi, 

sem nú er horfinn, en svæðið heitir Nátthagi (39). 

Austan og ofan við túnið hækkar landið. Þar heita Börð (40). Þetta eru þýfð móabörð. 

Ofan þeirra tekur við Tannakotsflóinn (41). Um hann rennur lækurinn, sem fyrr er nefndur. 

Hann myndast að nokkru úr flóanum, en aðalupptök hans eru í Gamlastekk (42). Það eru 

miklar rústir fyrir ofan Börðin. Munnmæli eru, að þar hafi laugin verið, sem Árni Oddsson dó 

í. Þar er einnig önnur rúst nafnlaus, sem ekki er vitað, hvað er. 

                                                           

1 Nefnt líka Grjóthóll (36) eða Þinghóll (37). 
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Upp af Gamlastekk tekur svo við annar flói, Lágiflói (43). Beint norður frá 

Gamlastekk, ofan við Lágaflóann, eru tvö holt, Grænhóll (44), stundum nefnt Skjól-hóll 

(45), en hitt mun eldra og algengara. Beint upp af honum er Sjónarhóll (46). Austur af 

Grænhól, ofan við flóann, er klettahryggur, sem heitir Grænhólshryggur (47). Austast upp 

af Lágaflóa, austur af Grænhól, er Rjúpnaholt (48). 

Upp af Nátthaganum, vestan Tannakotslækjar, sem fyrr er getið, heitir Réttarmýri 

(49), og beint vestur af Gamlastekk, vestur við Leirá, er grasbarð, sem heitir Hvekksbarð 

(50). Nokkuð ofar er annað barð; það heitir Laugabarð (51), og hvilftin, sem myndast milli 

barðanna, heitir Hvekkur (52). Í miðjum hvamminum er jarðfall. Þar niður af er flúð í ánni 

og gljúfur, og neðan við flúðina heitir Berghylur (53). Þar ofar, vestan við Laugabarðið, er 

Andahylur (54), dregur nafn af fuglum, sem una sér vel á iðunni í ánni. Þarna móts við, í 

Leirárgarðalandi, eru grasi vafnir hvammar, sem heita Bugar. Hér ofar við ána, rétt ofan 

Laugabarðs, er Leirárlaug (55). Hún var steypt 1907 af Ungmennafélaginu undir forystu 

Árna Böðvarssonar og Eggerts Gíslasonar. Í þessari laug er jafnan talið, að Árni lögmaður 

hafi orðið bráðkvaddur. Austur af Leirárlaug, ofan við Lágflóann, austur að Hrauntúnslæk, 

heitir Borgarbarð (56). Þar er talið, að fjárborg hafi staðið til forna. 

Ofar með Leirá, móti Bugunum, er brekkka mót suðri. Hún heitir Norðmannabrekka 

(57). Þar áðu vermenn að norðan, er komu heiðina á leið til sjávar á Akranes eða Suðurnes. 

Enn ofar er önnur brekka, sem er að fara í ána, Biskupsbrekka (58). Þar hafði Jón biskup 

Vídalín áð, missti hesta sína og beið þar lengi dags, þar til fylgdarmaður kom með hestana. Á 

móti Biskupsbrekku, í Bugunum, mun Garðasel hafa verið. Norðaustur af Biskupsbrekku er 

allstórt hólasvæði, Sandhólar (59). Einn þeirra heitir Biskupshóll (60), sá, sem brekkan er 

utan í. Upp af hólunum, upp að fjallsrótum, er skógi vaxið svæði, sem heitir Leirárskógur 

(61). Efst í skóginum er hóll við Leirá, sem heitir Kinnarhóll (62). 

Heildarnafn á því svæði, sem eftir er, er Skarðsheiði (63). Neðstu brekkurnar eru 

þrjár hlið við hlið og heita Kinnar (64). Talið frá Leirá eru það Vestastakinn (65), Miðkinn 

(66) og Austastakinn (67). Hún er mest skriðurunnin af þeim. Austur af Miðkinn heitir 

Krummageiri (68), og gamalt nafn á Austustukinn er Hestabrekka (69). Upp af henni er 

klettabelti, sem heitir Brík (70). Leirárskotta var heimilisdraugur hjá Jóni Árnasyni stúdent. 

Eitt sinn, þegar illa lá á henni, rak hún hesta Jóns þarna upp og fram af Bríkinni. Vestast á 

Brík er stakur klettatindur, Hrísklettur (71), og þar inn af er Breiðigeiri (72) á ská upp undir 

Tófulágar, er síðar getur. Hér austar er Fagrabrekka (73), eitthvað af henni mun ná inn í 

Leirárland. Fjallið hér upp heitir Snóksfjall (74). Þar uppi er stuðlabergshnúkur, sem heitir 



Leirá 4 

  

Stellir (75). Brekkurnar þar niður af, ofan við Brík, heita Tófulágar (76). Uppi á háfjalli er 

Stórisnókur (77). Þá er komið á bak við Hávarsstaða- og Neðraskarðslönd. 

Vestan við Leirárkinnar (78) kemur Leirá niður dal, sem heitir Leirárdalur (79). 

Leirá á þennan dal að mestu leyti beggja vegna. Annars er hann í daglegu tali nefndur 

Seldalur (80), dregur þá nafn af Leirárseli, er síðar getur. Norðan í Snóksfjalli, í hlíðum 

dalsins, eru hólar og gjótur, sem heita einu nafni Hellrar (81). Þeir eru ofan við allháan foss, 

sem heitir Leirárfoss (82) eða Tröllafoss (83) við Hvannabrekkur (84). Fátt er hér nafna, 

og Hellrarnir eru stórt svæði. Innan þess kemur gil, Skarðsgil (85), niður úr Skarðinu (86), 

en Skarðið er það sama og nefnt var hjá Neðraskarði. Það er milli Snóksfjalls og 

Rauðahnúks (87). Þegar komið er af Skarðinu niður á jafnsléttu, er vestan við Leirá kletta- 

og moldarhóll, sem heitir Grenhóll (88). Þar var oft áð. 

Austan við Skarðsgil var Rauðihnúkur. Ofan við hann er geysistór hvammur, sem 

heitir Hrútadalur (89). Úr honum er gil, ófært nema í skriðunum; það heitir Hrútagil (90). 

Upp af Hrútadal gnæfir Skarðshyrna (91) við himin. Talsvert langt þar innar með ánni heita 

Urðir (92). Það eru urðir og flóafen. Þar upp af er Urðafell (93). Norður af því er lágt fell, 

Svínafell (94). Vestan við Urðirnar er Miðfitjaflói (95), og upp af honum er Miðfitjahóll 

(96). Innan við Miðfitjaflóa eru Miðfitjaeyrar (97) eða Bleikseyrar (98), og sunnan við 

Miðfitjahól eru Miðfitjar (99). 

Smáklettahóll er utan í Miðfitjahól, við götuna, og heitir hann Skessusæti (100). 

Skessan réðist eitt sinn á bónda frá Vatnsenda í Skorradal, en gaf honum líf gegn því, að hann 

léti sig hafa ull í eina vettlinga. Hann færði henni átta sauðareyfi, næst þegar hann átti leið 

um. Seinna gekk hún svo í veg fyrir hann, þakkaði honum ullina og sagði um leið, að hann 

hefði verið nokkuð knappur, því það vantaði í þumalinn. Hann bætti úr því, og hún glettist 

ekki við hann. Austur af Miðfitjum er Heiðarhorn (101). Þangað á Leirá land. 

Þá förum við aftur vestur með Leirá. Vestur af Miðfitjahól er hátt, mjög áberandi fjall, 

sem heitir Rauðahnúkafjall (102). Nyrzt á því er hár og áberandi tindur, Svartitindur (103). 

Austur af Rauðahnúkafjalli, í fjallsrótum, er sérkennilegur klettur, sem er nafnlaus. Utan við 

það er stórt og mikið gil, Illagil (104). Gatan beygir yfir það til suðausturs. Þar er Víðidalur 

(105). Þar innan við hann vestanvert er Leirársel (106), geysimiklar rústir. Þar hefur verið 

mikið um að vera, lengi haft í seli. Rústirnar eru við hól, sem heitir Selhóll (107). Þá er brátt 

komið að Seljadal (108) og Víðidalsgili (109), sem steypist niður í Tröllafoss, sem fyrr er 

getið. Þar eru merkin. Víðidalirnir eru þannig eiginlega tveir. Athuga, að það, sem nefnt er á 

korti Víðidalur, er Leirárselið, en hitt, sem nefnt er Seljadalur, er Víðidalur.
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