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Vísbendingaspurningar 

 

Árnessýsla:  
 

 
   Spurt er um kirkjustað: 

 

 Þar hefur farið fram mikill fornleifauppgröftur 

 

 Þar hefur Vígslubiskup aðsetur 

 

 Þar var löngum rekinn skóli 

 

 

   Svar: Skálholt 

 

 
  Spurt er um kirkjustað: 

 

 Steinkista Páls biskups er merkust fornminja á 

staðnum.  

 

 Þetta er einn merkasti sögustaður landsins.  

 

 Staðurinn var fyrsta miðstöð kirkjunnar á Íslandi. 

 

 

   Svar: Skálholt  

 

 
   Spurt er um kirkjustað: 

 

 Þarna er að finna minjar frá flestum tímabilum 

Íslandssögunnar. 

 

 Ellefu kirkjur hafa staðið þarna og allar á sama stað. 

 

 Undir forkirkjunni er grafhýsi biskupa og kapella. 

 

   Svar: Skálholt 

 
   Spurt er um þjóðþekktan stað:  

 

 Þar er næststærsta stöðuvatn landsins. 

 

 Þar var Alþingi stofnað um árið 930. 

 

 Alþingi kom þar samt fram til ársins 1798. 

 

 

   Svar: Þingvellir  

 

 

   Spurt er um þjóðþekktan stað:  

 

 Meginviðburðir Íslandssögunnar hafa gerst þar. 

 

 Staðurinn er í dag friðlýstur helgistaður Íslendinga. 

 

 Staðurinn er talinn vera náttúruundur á heimsvísu þar 

sem jarðsagan og vistkerfi mynda einstaka heild. 

 

   Svar: Þingvellir 

 

  Spurt er um þjóðþekktan stað:  

 

 Svæðið er hluti flekaskila Atlantshafshryggjarins sem 

liggja um Ísland 

 Þar má sjá afleiðingar gliðnunar jarðskorpunnar í gjám 

og sprungum svæðisins.  

 Staðurinn er á lista yfir menningar- og 

náttúruminjastaði í heimsminjaskránni sem taldir eru 

hafa einstakt gildi fyrir alla heimsbyggðina. 

    Svar: Þingvellir  

 

  Spurt er um á: 

 

 Áin er 25 km löng. 

 

 Hún er vatnsmesta á Íslands með meðalrennsli upp á 

423 m³/sek. 

 

 Áin myndast milli Grímsness og Hraungerðishrepps 

úr Soginu og Hvítá. 

 

  Svar: Ölfusá  

 

  Spurt er um á.  

 

 Hún fellur niður með vesturjaðri Þjórsárhrauns. 

 

 Hún er ein sú laxauðugsta veiðiá á landinu. 

 

 Áin er jökullituð og rennur í gegnum Selfoss í djúpri 

gjá sem talin er vera 9 m djúp. 

 

 

   Svar: Ölfusá 
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    Spurt er um á : 

 

 Hún er lengsta á Íslands, alls 230 km löng. 

 

 Hún er jökulá sem á meginupptök sín í Hofsjökli og 

rennur í suður til sjávar vestan Þykkvabæjar. 

 

 Áin er sýslumörk Rangárvallasýslu og Árnessýslu. 

 

   Svar: Þjórsá 

 

   Spurt er um á:  

 

 Tvær brýr eru yfir ána, önnur á þjóðvegi nr. 1. 

 

 Í ánni eru tvær vatnsaflsvirkjanir.  

 

 Í ánni eru margir fagrir fossar, þar má nefna Þjófafoss 

og Hestfoss. 

 

 

   Svar: Þjórsá 

 

 

   Spurt er um á :  

 

 

 Áin er jökulá sem kemur út undan Langjökli. 

 

 Áin rennur saman við sogið og mynda aðra á. 

 

 Á ánni er hægt að fara í flúðasiglingar. 

 

  

   Svar: Þjórsá  

 

 

  Spurt er um á : 

 

 Hún fellur úr Þingvallavatni. 

 

 Áin er vatnsmesta lindá landsins með meðalrennsli 

upp á 110 m³/s. 

 

 Þrjár virkjanir eru í ánni, Ljósafossstöð, 

Steingrímsstöð og Írafossstöð. 

 

  Svar: Sogið 

 

 

   Spurt er um á : 

 

 Í ánni eru tvö stöðuvötn, Álftavatn og Úlfljótsvatn. 

 

 Hún sameinast Hvítá og myndar úr því Ölfusá. 

 

 Við ána stendur Þrastarskógur. 

 

   Svar: Sogið 

 

    Spurt er um byggðarkjarna: 

 

 Staðurinn er sjálfbært samfélag þar sem rúmlega 100 

einstaklingar búa og starfa saman. 

 

 Staðurinn leggur áherslu á ræktun manns og náttúru. 
 

 Fjölbreytt starfsemi fer fram á staðnum svo sem 

rekstur skógræktar- og garðyrkjustöðva sem báðar 

stunda lífræna ræktun. 

    Svar: Sólheimar  

 

   

Spurt er um byggðarkjarna: 

 Staðurinn hét áður Hverakot eftir jarðhitanum sem er 

á svæðinu. 

 

 Þetta er þéttbýliskjarni sem myndast hefur í Grímsnes- 

og Grafningshreppi. 

 

 Stór hluti íbúa staðarins eru þroskaheftir og fatlaðir og 

var staðurinn stofnaður sem athvarf fyrir þann 

þjóðfélagshóp. 

  Svar: Sólheimar  

 

 

   Spurt er um foss: 

 

 Fossinn, sem er 32 metra hár, steypist ofan í stórbrotið 

og hrikalegt gljúfur sem er allt að 70 m á hæð. 

 

 Fossinn er einn þekktasti foss Íslands. 

 

 Fossinn er ein mesta náttúruperla sem fyrirfinnst á 

Íslandi. 

 

  Svar: Gullfoss 
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  Spurt er um foss: 

 

 Snemma á seinustu öld komst fossinn í hendur 

útlendinga sem ætluðu að virkja hann. 

 

 Árlega koma tugþúsundir ferðamenna að fossinum og 

njóta náttúrufegurðar hans. 

 

 Fossinn er staðsettur skammt frá Geysi. 

 

   Svar: Gullfoss 

 

 

  Spurt er um hverasvæði: 

 

 Þarna er vinsælt ferðamannasvæði. 

 

 Svæðið hefur að geyma mikinn og stóran goshver. 

 

 Út í stærsta hverinn var eitt sinn losað 100 kg af 

handsápu til að vatnið myndi snöggsjóða og hverinn 

myndi gjósa á ný. 

 

   Svar: Geysir  

 

 

   Spurt er um fjall: 

 

 Fjallið er 669 metra hár móbergstapi í Þjórsárdal. 

 

 Þjórsá rennur austan með fjallinu. 

 

 Við suðurenda  fjallsins eru fossarnir Tröllkonuhlaup 

og Þjófafoss í Þjórsá. 

 

   Svar: Búrfell í Þjórsárdal  

 

 

 

Spurt er um fjall:  

 

Fjallið er bratt á alla kanta, þó síst að norðan en þar liggur 

vegur upp á fjallstindinn. 

 

Austan í Fjallinu er gil eða gróf sem kallast Stórkonugróf og 

þar hafa fundist leifar fornrar smiðju. 

 

Vatnsaflsvirkjun í Þjórsárdal er kennd við fjallið. 

 

Svar: Búrfell í Þjórsárdal  

 

   Spurt er um heiði: 

 

 Þjóðvegur milli Reykjavíkur og Suðurlands hefur 

löngum legið um hana. 

 

 Heiðin er víðast eldbrunnin og hraunin eru að mestu 

vaxin mosa og lyngi. 

 

 Hún hallar niður í Ölfus að austanverðu, það svæði 

nefnist Kambar.  

   Svar: Hellisheiði 

   Spurt er um fjöll: 

 

 Fjöllin teygjast til vesturs frá Vífilsfelli ofan Sandskeiðs 

á þjóðleiðinni austur fyrir fjall. 

 

 Svæðið er ætlað til útivistar. 

 

 Þar er að finna stærstu skíðaaðstöðu landsins. 

 

   Svar: Bláfjöll 

    Spurt er um fjall: 

 

 Fjallið telst til stapafjalla en það er mjög sprungið.  

 

 Jarðhiti er utan í fjallinu á nokkrum stöðum. 

 

 Fjallið nær yfir tvær megineldstöðvar. 

 

   Svar: Hengill 

   Spurt er um fjall: 

 

 Fjallið er eitt kunnasta fjall í Grímsnesi. 

 

 Þar í og við átti annar stóru skjálftanna árið 2000 upptök 

sín. 

 

 Fjallið er um 322 metrar á hæð og er nær alveg umflotið 

vatni. 

 

   Svar: Hestfjall 
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   Spurt er um fjall: 

 

 Fjallið er nánast eins og þríhyrningur í lögun og er hæst 

nyrst. 

 

 Austan og sunnan þess rennur Hvítá. 

 

 Útsýni af fjallinu er stórkostlegt og sést yfir megnið af 

Suðurlandsundirlendinu þaðan. 

 

   Svar: Hestfjall 

   Spurt er um eldgíg: 

 

 Gígurinn var áður talin sprengigígur en núna er talið að 

hann sé niðurfall eftir hrun gjallgígs (röð gosopa sem 

fallið hafa saman).  

 

 Dýpt tjarnarinnar fer eftir grunnvatnsstöðu, hún er 7 til 

14 m djúp. 

 

 Gígurinn er 55 m djúpur og niðri í honum er tjörn. 

   Svar: Kerið  

   Spurt er um ferðamannastað: 

 

 Í nágrenni staðarins hefur risið mikil 

sumarbústaðabyggð. 

 

 Veiði í ám og vötnum er mikil í grenndinni. 

 

 Þar er jarðhiti mikill og því góð baðastaða. 

 

   Svar: Laugarvatn  

   Spurt er um ferðamannastað: 

 

 Stutt er til Gullfoss og Geysis. 

 

 Stutt er til hins forna biskupsseturs Skálholts. 

 

 Á staðnum eru meðal annars Menntaskólinn og hluti af 

Háskóla Íslands. 

 

   Svar: Laugarvatn  

   Spurt er um kaupstað: 

 

 Það er staðsett austan við Ölfusá. 

 

 Á fyrstu öldum byggðar í landinu var þar ein af mörgum 

höfnum Suðurlands. 

 

 Þar er elsti barnaskólinn á landinu. 

 

   Svar: Eyrarbakki 

   Spurt er um kaupstað:  

 

 Þjóðvegur eitt liggur í gegnum staðinn. 

 

 Stór brú liggur í gegnum bæinn.  

 

 Bærinn dregur nafn sitt af flúðum vegna selagegndar í 

ánni.  

 

   Svar: Selfoss 

 Spurt er um kaupstað:  

 

 Í heimildum frá 1709 er getið um ferju yfir ána, síðar var 

byggð brú. 

 

 Hann stendur beggja vegna við á. 

 

 Þetta er stærsti kaupstaður á Suðurlandi. 

 

   Svar: Selfoss 

 

 

   Spurt er um réttir: 

 

 Veggirnir eru u.þ.b. 1,5 m háir og tyrfðir að ofan. 

 

 Við hliðina á réttunum er gríðarstórt, hringlaga nátthólf. 

 

 Réttirnar eru frá árinu 1881 og eru hlaðnar. 

 

 

   Svar: Skeiðaréttir (Reykjaréttir) 

 



21 

 

   Spurt er um vatn: 

 

 Vatnið er 2,45 km² stöðuvatn í Soginu, rétt sunnan við 

Þingvallavatn. 

 Ljósafossvirkjun varð til þess að vatnið stækkaði 

nokkuð. 

 Þar hafa verið reknar sumarbúðir á vegum 

skátahreyfingarinnar, sem keypti land við vatnið 1940, 

og þar hafa verið haldin Landsmót skáta á Íslandi. 

 

  Svar: Úlfljótsvatn  

   

Spurt er um vatn: 

 

 Það er næst stærsta stöðuvatn landsins. 

 

 Á vatninu eru tvær megineyjar, Sandey og Nesey og á 

milli þeirra er Heiðarbæjarhólmi. 

 

 Árnar Villingavatnsá, Ölfusvatnsá og Öxará renna í 

vatnið. 

 

  Svar: Þingvallavatn 

 

 

  Spurt er um fjall: 

 

 Fjallið myndaðist í eldgosi fyrir um 9.000 árum (í sama 

gosi myndaðist umgjörð Þingvallavatns). 

 

 Fjallið er 1.060 metra hátt. 

 

 Fjallið er með gíg sem er um 300 metrar í þvermál. 

 

   Svar: Skjaldbreiður 

 

 

   Spurt er um kaupstað: 

 

 Staðurinn er í Ölfusi. 

 

 Hann sjávarpláss með stórri höfn. 

 

 Þangað hefur löngum siglt ferja til og frá 

Vestmannaeyjum. 

 

  Svar: Þorlákshöfn 

 

 

   Spurt er um kaupstað: 

 

 Það er staðsett við suðuströnd landsins. 

 

 Það tilheyrir sveitarfélaginu Árborg. 

 

 Markverðir staðir eru Töfragarðurinn, Draugasetrið og 

veitingastaðurinn Fjöruborðið. 

  

  Svar: Stokkseyri 

   

 

  Spurt er um á: 

 

 Í ánni voru háðar hólmgöngur hér áður fyrr. 

 

 Áin kemur upp í Myrkavatni og fellur milli Búrfells og 

Leggjabrjóts. 

 

 Áin kemur mjög við sögu Þingvalla. 

 

  Svar: Öxará 

 

  

 Spurt er um vatnsaflsvirkjun: 

 

 Virkjunin var fyrsta stórvirkjun Íslendinga og markaði 

upphaf svonefndrar stóriðjustefnu. 

 

 Miðlunarlón virkjunarinnar nefnist Bjarnalón og er 1 

km² að stærð. 

 

 Virkjunin er í Þjórsá utarlega í Þjórsárdal í 

Gnúpverjahreppi. 

  Svar: Búrfellsvirkjun 

 

  Spurt er um sögulegan stað: 

 

 Staðurinn er forn aftökustaður. 

 

 Á staðnum var konum drekkt fyrir skírlífsbrot (alls létu 

18 konur líf sitt þar). 

 

 Staðurinn er rétt við brúna, þar sem Öxará fellur austur 

úr Almannagjá. 

 

  Svar: Drekkingarhylur  

 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Sk%C3%ADrl%C3%ADfsbrot&action=edit&redlink=1


22 

 

 

  Spurt er um kaupstað: 

 

 Litla-Laxá rennur í gegnum svæðið. 

 

 Staðurinn hefur löngum verið þekktur fyrir þjónustu sína 

við ferðamenn. 

 

 Þar er mesta svepparæktun landsins. 

 

  Svar: Flúðir 

 

 

   Spurt er um hrepp: 

 

 Hreppurinn er sveitarfélag í miðri Árnessýslu. 

 

 Hann liggur meðal annars að Bláskógabyggð og 

Sveitarfélaginu Ölfusi. 

 

 Hreppurinn hýsir Sogsvirkjanirnar þrjár.  

 

   Svar: Grímsnes- og Grafningshreppur 

 

 

   Spurt er um foss: 

 

 Hann er í Þjórsárdal. 

 

 Við hlið hans er fossinn Granni. 

 

 Fossinn er talinn vera annar hæsti foss landsins, 122 

metrar á hæð. 

 

   Svar: Háifoss  

 

 

   Spurt er um foss: 

 

 Fossinn er í Þjórsárdal. 

 

 Hann er nýtur mikilla vinsælda hjá ferðamönnum. 

 

 Fossinn er tvöfaldur og eru stuðlabergsmyndanir í 

kringum hann. 

 

   Svar: Hjálparfoss 

 

 

   Spurt er um kaupstað:  

 

 Staðurinn er mikill ferðamannastaður og vekur það oft 

furðu að bæjarbúar skuli þora að ganga daglega um með 

bullandi jarðhita undir fótum. 

 

 Þar er að finna heilsuhæli. 

 

 Margar glæsilegar gróðrarstöðvar eru í bænum. 

 

   Svar: Hveragerði  

 

 

   Spurt er um fjall: 

 

 Fjallið er bratt á þrjá vegu, í austur, vestur og suður. 

 

 Fjallið sést vel frá Selfossi.  

 

 Ingólfur Arnarson er sagður hafa haft vetursetu undir 

fjallinu. 

 

   Svar: Ingólfsfjall 

 

 

   Spurt er um hlíð: 

 Vegur liggur niður hlíðina sem áður fyrr þótti hrikalegur 

en er nú í góðu standi. 

 Þaðan er gjarnað stansað í góðu veðri, þegar skyggni er 

gott, til að horfa yfir 

Suðurlandsundirlendið og Vestmannaeyjar frá hringsjá  

  sem er þar uppi.  

 Hún er staðsett vestan Hveragerðis.   

 

   Svar: Kambar 

 

   Spurt er um háhitasvæði: 

 Þar hefur gosið nokkrum sinnum frá því á ísöld. 

 Svæðið er meðal stærstu háhitasvæðum á Íslandi. 

 Á svæðinu er gufuaflsvirkjun. 

 

   Svar: Nesjavellir  
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   Spurt er um fjallaklasa: 

 

 Fjöllinn hafa að geyma eitt stærsta háhitasvæði á Íslandi. 

 Hæsti og hrikalegasti hluti klasans heita Austurfjöll. 

 Klasin dregur nafn sitt af tindi einum sem heitir Kerling. 

    

   Svar: Kerlingafjöll 

 

         

          Spurt er um hól : 

   Hóllinn stendur móts við stórt fjall. 

 

   Suðurlandsvegur liggur framhjá hólnum. 

 

   Fyrir ekki svo löngu síðan voru settir upp krossar við      

               hólinn og segir fjöldi krossanna   

               til um hversu margir hafa látist í umferðarslysum á      

               Suðurlandsvegi. 

 

      Svar: Kögunarhóll  

  

   Spurt er um á: 

 

 Áin er talin vera með fallegri ám landsins 

 

 Hún er þekkt sem ein stærsta veiðiá landsins 

 Hún skilur á milli Gnúpverjahrepps og Skeiða annars 

vegar og Hrunamannahrepps hins vegar 

 

   Svar: Stóra-Laxá 

 

 

   Spurt er um samkomustað: 

 

 Hann er staðsettur í landi Skeggjastaða í Flóa 

 Þar var áður grunnskóli en nú er einungis leikskóli á 

staðnum 

 Þar er þekkt ullarvinnsla 

 

   Svar: Þingborg 

 

 

   Spurt er um foss: 

 Fossinn er fremur lágur 

 Hann er staðsettur í Þjórsá 

 Sagt er að þjófum hafi verið refsað með því að kasta 

þeim í fossinn 

   

 Svar: Þjófafoss 

 

 

 

    Spurt er um á: 

 Áin fellur úr Mykravatni 

 Nokkrir hólmar eru í ánni, meðal annars einvígishólmi 

 Áin rennur um Þingvelli og í Þingvallavatn 

    

   Svar: Öxará 

 

 

   Spurt er um sveit: 

 

 Sveitin er neðsta sveit Árnessýslu 

 Afar þéttbýlt er í sveitinni 

 Hún er staðsett á milli Þjórsár og Ölfusár 

    

   Svar: Flói(nn) 

 

 

   Spurt er um sveit: 

 Sveitin er ein af uppsveitum Árnessýslu 

 Hún liggur austan við Hvítá og nær allt að Hofsjökli 

 Þar er mikil ylrækt enda mikill jarðhiti á svæðinu 

    

   Svar: Hrunamannahreppur 
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   Spurt er um bæ: 

 Á bænum er kirkjustaður og prestssetur 

 Hann er staðsettur í uppsveitum Árnessýslu 

 Fræg þjóðsaga um dans er til um staðinn 

    

   Svar: Hruni  

 

 

 

 

   Spurt er um sveitarfélag: 

 Sveitarfélagið er fremur ungt, það varð til árið 1998 

 Það er staðsett vestan til í Flóanum  

 Sveitarfélagið var sameinað úr 4 sveitarfélögum 

 

   Svar: Árborg 

 

 

  Spurt er um dal: 

 Þar var áður höfðingjasetur og stórbýli 

 Í honum er afar mikill jarðhiti 

 Hann hefur meðal annars að geyma hverina Smiður og 

Strokkur 

 Svar: Haukadalur 
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Rangárvallasýsla: 
 

    Spurt er um sveitabæ: 

 Á bænum er prestsetur.  

 Staðurinn er friðlýstur. 

 Þar á bæ bjuggu hjón úr frægri Íslendingasögu. 

 

     Svar: Bergþórshvoll 

   Spurt er um á: 

 Áin er vinsæl veiðiá. 

 Hún er staðsett milli Hellu og Hvolsvallar. 

 Hún á nöfnu nokkrum kílómetrum vestan við sig. 

 

    Svar: Eystri- Rangá  

 

    Spurt er um fjallgarð: 

 Hann liggur vestur úr Mýrdalsjökli. 

 Í fjöllunum er að finna frægan helli. 

 Þar má finna marga fossa, meðal annars Skógafoss og 

Seljalandsfoss. 

 

      Svar: Eyjafjöll 

 

    Spurt er um fjall: 

 Fjallið ber nafn af lögun sinni. 

 Þar eiga fljótshlíðingar leitarmannaskála. 

 Fjallið líkist horni. 

    Svar: Einhyrningur 

 

  Spurt er um heiðasvæði:  

 Landið er norðvestan Mýrdalsjökuls. 

 Þar eru nokkur einstök fel, brött og sérkennileg. 

 Gönguleið liggur úr Hvanngili í Þórsmörk. 

 

   Svar: Emstrur 

 

  Spurt er um fjallveg: 

 Við veginn eru tvö sæluhús. 

 Vegurinn er greiðfær og er ekinn á bílum.  

 Vegurinn liggur af Rangárvölllum austur í Skaftártungu. 

 

   Svar: Fjallabaksleið- Syðri 

 

   Spurt er um sveit:  

 Þar er mikil veðursæld, enda er sveitin þéttbýl. 

 Mikið útsýni er til Eyjafjalla. 

 Sveitin hefur að geyma þekkta bæinn Hlíðarenda. 

 

   Svar: Fljótshlíð 

 

   Spurt er um landsvæði: 

 Landið er staðsett rétt austan við Helluþorp. 

 Rangárhöll er staðsett á landinu. 

 Svæðið er vinsælasta Landsmótssvæði hestamanna.  

 

   Svar: Gaddstaðir (Gaddstaðaflatir)  
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   Spurt er um landsvæði: 

 Skeiðvöllur hestamannafélagsins Geysis er á svæðinu. 

 Haldin eru stór hestamannamót á svæðinu. 

 Þar er hátíðin Töðugjöld haldin í ágúst á hverju ári. 

 

   Svar: Gaddstaðir (Gaddstaðaflatir)  

 

   Spurt er um eldfjall: 

 Saga fjallsins nær að minnsta kosti 6600 ár aftur í 

tímann. 

 Eldfjallið er hlaðið upp á gossprungu og er því ílangt. 

 Fjallið er gjarnan kallað drottning íslenskra eldfjalla. 

 

   Svar: Hekla 

 

   Spurt er um eldfjall: 

 Fjallið stendur á mótum Suðurlandsbrotabeltisins og 

Suðurlandsgosbeltisins. 

 Það gaus tvisvar á árunum 1990-2000. 

 Eldfjallið er eitt þekktasta og virkasta eldfjall á íslandi. 

 

   Svar: Hekla 

 

  Spurt er um kauptún: 

 Flugvöllur er staðsettur á sandinum austan við byggðina. 

 Jarðskjálftarnir árið 2000 áttu upptök sín rétt norðan við 

kauptúnið. 

 Kauptúnið stendur við stóra og mikla veiðiá. 

   Svar: Hella 

 

   Spurt er um kauptún: 

 Góðar veiðiár eru í grennd við kauptúnið. 

 Þar er staðsett sögusetur. 

 Í kauptúninu er stærsta kjötiðnarstöð á landinu. 

   Svar: Hvolsvöllur 

 

   Spurt er um sveitabæ:   

 Bærinn er sagður hafa verið heimili eins vopnfimasta 

manns sem getið er um á söguöld. 

 Bærinn var öldum saman höfuðból og höfðingjasetur. 

 Hann er staðsettur í Fljótshlíð. 

 

   Svar: Hlíðarendi 

 

   Spurt er um fjall: 

 Fjallið er staðsett austan við Heklu. 

 Þangað má komast langleiðina á bíl. 

 Fjallið er á frægri gönguleið milli Þórsmerkur og 

Landmannalauga. 

   Svar: Hrafntinnusker 

 

   Spurt er um vatnsaflsvirkjun: 

 Virkjunin opnaði árið 1981. 

 Hún er staðsett í rétt fyrir ofan Sigölduvirkjun. 

 Vatnið í virkjuninni kemur úr Tungnaá. 

   Svar: Hrauneyjafossvirkjun 
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   Spurt er um á: 

 Brú var sett yfir ánna árið 1968. 

 Efsta upptakakvísl árinnar er Rauðá. 

 Áin kemur upp í Vonarskarði. 

   Svar: Kaldakvísl 

 

   Spurt er um fjallaþyrpingu:  

 Fjallaþyrpingin er talin fremur hrikaleg en formfögur. 

 Hún er staðsett vestur af Torfajökli. 

 Fjallaþyrpingin er með jökli.  

   Svar: Kaldaklofsfjöll  

 

   Spurt er um sveitabæ:  

 Á staðnum er lítil kirkja en söfnuður hennar var fluttur í 

Odda. 

 Bærinn stendur undir hraunbrún. 

 Þar er minjasafn sem gefur hugmynd um húsbúnað, 

landbúnaðar- og heimilistæki og fleira frá fyrri tímum. 

 

   Svar: Keldur  

 

   Spurt er um sveitabæ:  

 Staðurinn er kunnur sögustaður úr Njáls sögu. 

 Við bæinn koma fram margar uppsprettur sem hann 

dregur nafn sitt af  (nafnið er þó ekki lengur til í íslensku 

máli). 

 Þar er gamall bær sem er talinn vera sá elsti sinnar 

tegundar á landinu. 

 

   Svar: Keldur 

 

   Spurt er um jökulsá: 

 Áin rennur úr Mýrdalsjökli. 

 Hún er oft mikill farartálmi.  

 Hún rennur á milli Eyjafjalla og Þórsmerkur. 

   Svar: Krossá  

 

   Spurt er um sveit: 

 Hún er flatlend og mikið er um landbúnað. 

 Sveitin skiptist í austur og vestur. 

 Sveitin er neðan Rangárvalla og nær niður að sjó. 

   Svar: Landeyjar  

 

   Spurt er um jarðhitasvæði: 

 Svæðið er staðsett undir hárri, dökkri hraunbrún. 

 Fjöllin í kring eru afar litskrúðug. 

 Á svæðinu eru margar uppsprettur, heitar og kaldar, sem 

safnast í breiðan læk. 

   Svar: Landmannalaugar 

 

   Spurt er um jarðhitasvæði: 

 Þangað er fært öllum bílum yfir sumartímann en aðeins 

jeppum yfir vetrartímann. 

 Svæðið er rómað af náttúrufegurð sinni. 

 Það er mjög vinsæll ferðamannastaður. 

   Svar: Landmannalaugar  
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   Spurt er um helli: 

 Hellirinn er 4 metra hár, 8 metra breiður og 14 metra 

langur. 

 Vestan hellismunans er sæluhús og einnig nýlegur 

gistiskáli. 

 Hellirinn er staðsettur nokkuð sunnan við Löðmund, í 

Hellisfjalli. 

 

   Svar: Landmannahellir 

 

   Spurt er um jökulvatn: 

 Vatnið er talið stórfljót vegna vatnsmagns og 

straumhörku. 

 Það er um 100 kílómetrar að lengd. 

 Jökulvatnið á upptök sín í Mýrdalsjökli en að nokkru 

leyti líka í Eyjafjallajökli. 

   Svar: Markarfljót  

 

   Spurt er um kirkjustað: 

 Kirkja hefur staðið þarna frá upphafi kristni. 

 Staðurinn var eitt mesta höfðingja- og menntasetur á 

Íslandi að fornu. 

 Hann stendur í neðstu tungunni milli Rangánna, skammt 

frá mótum Eystri Rangár og Þverár. 

 

   Svar: Oddi 

 

   Spurt er um helli: 

 Hellirinn er lítill en manngengur. 

 Hans er getið í skáldsögunni Önnu frá Stóru-Borg. 

 Hann er neðst í hömrum Vestur- Eyjafjalla. 

   Svar: Paradísarhellir 

 

   Spurt er um sveit: 

 Sveitin er öll flatlend fyrir utan einstök fjöll sem rísa 

upp af sléttunni. 

 Uppblástur og landeyðing er mikil í sveitinni. 

 Hún er staðsett milli Rangánna (Eystri-Rangá og Ytri 

Rangá). 

   Svar: Rangárvellir 

 

   Spurt er um foss: 

 Hann er um það bil 60 metra hár. 

 Norðan fossins er eyðibýlið Hamragarðar. 

 Hægt er að ganga bak við fossinn. 

 

    Svar: Seljalandsfoss  

 

   Spurt er um laug:  

 Laugin er staðsett þar sem áin Laugará fellur fram úr 

heiðinni. 

 Sundskylda var sett á þarna árið 1927, fyrst á Íslandi. 

 Sundlaugin er vinsæll áningarstaður ferðamanna og það 

kostar ekkert ofan í hana. 

 

   Svar: Seljavallalaug 

 

   Spurt er um bæ: 

 Bærinn staðsettur undir Eyjafjöllunum. 

 Þar er að finna fallegt Byggðarsafn. 

 Þar er að finna stórann og fallegan foss. 

   Svar: Skógar 
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   Spurt er um foss: 

 Fossinn er í röð frægustu og fegurstu fossa landsins. 

 Landnámsmaðurinn Þrasi Þórólfsson á að hafa komið 

gullkistu sinni fyrir undir fossinum. 

 Fossinn er um það bil tuttugu og fimm metrar á breidd 

og um sextíu metra breiður. 

 

   Svar: Skógafoss 

 

   Spurt er um fell: 

 Fellið er eitt af sögusviðum Njálssögu. 

 Í því koma saman mörk Austur-Landeyja, Fljótshlíðar 

og Vestur-Eyjafjalla. 

 Fellið á sér litla systur. 

 

   Svar: Stóra-Dímon 

 

 

   Spurt er um jökul: 

 Jökullinn er eldkeila. 

 Jökullinn er lítill, aðeins um 19 ferkílómetrar af stærð. 

 Margir tindar standa upp úr jöklinum. 

 

   Svar: Tindfjallajökull 

 

   Spurt er um jökul: 

 Frá honum renna margar kvíslar í Markarfljót. 

 Mikil jarðhitasvæði eru við jökulinn. 

 Næsti jökull við hann er Kaldaklofsjökull. 

   Svar: Torfajökull 

 

   Spurt er um fjall: 

 Fjallið er staðsett milli Rangárvalla og Fljótshlíðar. 

 Auðvelt er að ganga á fjallið og útsýnið af því er afar 

fallegt. 

 Það dregur nafn sitt af þremur hornum sem standa upp 

úr því. 

   

   Svar: Þríhyrningur 

 

   Spurt er um ferðamannastað: 

 Staðurinn er hálendistunga. 

 Hann er staðsettur vestur frá Mýrdalsjökli. 

 Þessi staður er í röð vinsælustu ferðamannastaða á 

Íslandi yfir sumartímann. 

   Svar: Þórsmörk 
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Vestur-Skaftafellssýsla:  
 

Spurt er um vötn: 

 Gróðurlítið er í umhverfi við vatnið. 

 Um vötnin rennur Syðri-Ófæra. 

 Stærsta vatnið er Álftavatn. 

 

Svar: Álftavötn 

 

Spurt er um höfða: 

 Hann er um það bil eitt hundrað og tuttugu metra 

yfir sjávarmáli. 

 Af honum er mikið útsýni. 

 Í gegnum hann er stórt gat og bátar geta siglt þar í 

gegn. 

        Svar: Dyrhólaey 

Spurt er um höfða: 

 Talið er að höfðinn hafi myndast á hlýskeiði á 

ísöld, við gos í sjó. 

 Út í sjó við höfðann eru nokkrir drangar. 

 Breskir togarasjómenn kalla hann Blow hole.  

       Svar: Dyrhólaey 

Spurt er um fjall: 

 Vestan í fjallinu er hellir. 

 Menn hafa krotað fangamörk sín og ártöl í bergið, 

hin elstu eru frá 1780-1790. 

 Fjallið er staðsett norðarlega á Álftaversafrétti. 

       Svar: Einhyrningur 

Spurt er um gossprungu: 

 Hún er ein mesta furðusmíð íslenskrar náttúru. 

 Sprungan er um 40 kílómetra löng. 

 Fræg steinbogabrú lá yfir sprunguna en hún hrundi 

árið 1993. 

Svar: Eldgjá 

 

Spurt er um gossprungu: 

 Geysileg hraunflóð hafa runnið frá sprungunni. 

 Hún er staðsett norðaustur af Mýrdalsjökli.  

 Í sprungunni er að finna Ófærufossa. 

Svar: Eldgjá 

 

Spurt er um vatnsfall: 

 Við vatnið er fínt veiði/sumarhús. 

 Vatnið er blátært og þar veiðist helst bleikja og 

sjóbirtingur. 

 Vatnið er staðsett í Meðallandi. 

Svar: Eldvatn 

 

Spurt er um gælunafn á þekktri á: 

 Nafnið kemur til vegna brennisteinslyktar sem 

liggur frá ánni. 

 Miklir eyðisandar eru í kring og er það sagt vera 

þannig út af því að enginn vildi búa í “fýlunni”. 

 Áin sem um ræðir er Jökulsá á Sólheimasandi. 

 

Svar: Fúlilækur  
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Spurt er um á: 

 Áin er ein besta sjóbirtingsá landsins. 

 Í grennd við ána er veiðihús. 

 Áin er rétt fyrir ofan Kirkjubæjarklaustur. 

Svar: Geirlandsá 

 

Spurt er um fjallgarð: 

 Hann er staðsettur Suðvestur af Vatnajökli. 

 Hann er um tuttugu kílómetrar að lengd, mjög 

þunnur en tindóttur. 

 Hann er á milli Langasjávar og Skaftár. 

Svar: Fögrufjöll 

 

Spurt er um fell: 

 Búið var á því fram á tuttugustu öldina.  

 Fellið er staðsett á Suðvestanverðum Mýrdalssandi. 

 Það er nefnt í höfuðið á Hjörleifi Hróðmarssyni, 

fóstbróðir Ingólfs Arnarsonar, en hann er sagður 

hafa haft vetursetu við fellið. 

Svar: Hjörleifshöfði 

 

Spurt er um jökulfljót: 

 Það rennur undan Suðvestanverðum vatnajökli. 

 Verið er að íhuga að virkja fljótið. 

 Fljótið rennur í jaðri Eldhrauns. 

Svar: Hverfisfljót 

 

Spurt er um jökul: 

 Jökullinn er skriðjökull sem gengur Suðaustur úr 

Mýrdalsjökli. 

 Hann er mjög sprunginn og ljótur tilsýndar. 

 Jökullinn er einnig nefndur Kötlujökull. 

Svar: Höfðabrekkurjökull 

 

Spurt er um dali: 

 Dalirnir eru vel grónir. 

 Þar er fríður fjallahringur og Tindafjall er þar hæst 

(1048 metrar). 

 Dalirnir eru við Landmannaleið milli 

Landmannalauga og Eldgjár. 

Svar: Jökuldalir 

 

Spurt er um á: 

 Það koma öðru hvoru jökulhlaup í ána. 

 Áin er stundum kölluð Fúlilækur vegna 

brennisteinsfýlu frá henni kemur. 

 Hún kemur úr Sólheimajökli sem er skriðjökull í 

sunnanverðum Mýrdalsjökli. 

Jökulsá á Sólheimasandi 

 

Spurt er um eldstöð: 

 Eldstöðin er í röð þekktustu gosstöðva landsins. 

 Mýrdalssandur er mestallur kominn til vegna gosa í 

eldstöðinni. 

 Hún er þekkt fyrir að valda miklum hamförum í 

gosum sínum. 

Svar: Katla 
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Spurt er um eldstöð: 

 Í miðju eldstöðvarinnar er askja sem er um 100 

ferkílómetrar að stærð. 

 Sum gosa eldstöðvarinnar hafa eytt byggðum sem áður 

voru. 

 Hún er venjulega hulin jökli. 

Svar: Katla 

 

Spurt er um þorp: 

 Íbúar þar eru ríflega 100 talsins. 

 Í grennd við þorpið eru nokkrir þekktir 

ferðamannastaðir, þar má nefna Systrastapa og 

Kirkjugólfið. 

 Þorpið er byggt útfrá bænum Kirkjubæ á Síðu. 

 

Svar: Kirkjubæjarklaustur 

 

Spurt er um jökulá: 

 Áin er ein af mestu jökulám landsins. 

 Hún er samansafn úr nokkrum ám. 

 Áin fellur til sjávar milli Álftavers og Meðallands. 

Svar: Kúðafljót 

 

Spurt er um gígaröð: 

 Gígaröðin er staðsett á Síðumannafrétti. 

 Upptök Skaftárelda voru í þessari þekktu gígaröð og 

höfðu í för með sér hin ægilegu móðurharðindi. 

 Hún heitir eftir gömlu móbergsfjalli sem nefnist 

Laki. 

 

Svar: Lakagígar 

 

Spurt er um gígaröð: 

 Hún er um 25 kílómetrar að lengd. 

 Hraunið úr gígunum þekur um 600 ferkílómetra 

svæði. 

 Gígaröðin gaus árið 1783 einu mesta gosi er sögur 

fara af á jörðinni, kallaðist það Skaftáreldar. 

 

Svar: Lakagígar 

 

 

Spurt er um fjallveg: 

 Vegurinn er meðal fegurstu fjallvega landsins. 

 Leiðin er ökufær flestum bílum þegar í þurrkatíð. 

 Leiðin er oft kölluð Fjallabaksleið nyrðri. 

Svar: Landmannaleið 

 

Spurt er um stöðuvatn: 

 Vatnið er Suðvestan undir Tungnár- og 

Skaftárjökul. 

 Svo til allt í kringum vatnið eru gróðurlaus öræfi. 

 Affall vatnsins nefnist Útfall og rennur í Skaftá. 

  

     Svar: Langisjór 

 

     Spurt er um stöðuvatn: 

 Fært er að fjallinu á sumrin, þá er farið af 

Fjallabaksleið Nyrðri við Herðubreið. 

 Í vatninu eru margar eyjar. 

 Vatnið er mjög langt eða um 20 kílómetrar að lengd. 

     Svar: Langisjór 
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Spurt er um fjall: 

 Fjallið er staðsett vestan við Skeiðarársand. 

 Vestan við fjallið stendur bærinn Núpsstaðir. 

 Fjallið afmarkar Suðurland og Austurland. 

 

Svar: Lómagnúpur 

 

 

Spurt er um jökul:  

 Jökullinn er fjórði stærsti jökull landsins. 

 Margar ár renna frá jöklinum, meðal annars 

Múlakvísl og Jökulsá á Sólheimasandi. 

 Hann hefur að geyma stóru eldstöðina Kötlu. 

Svar: Mýrdalsjökull 

 

Spurt er um sandauðn: 

 Hún er talin vera um 700 ferkílómetrar að stærð. 

 Um sandinn flæða nokkur jökulvötn, þar ná nefna 

Múlakvísl, Skálm og Hólmsá. 

 Hún afmarkast af Höfðabrekkuheiði, Mýrdalsjökli, 

Skaftártungu, Álftaveri og sjónum. 

 

Svar: Mýrdalssandur 

 

Spurt er um fjall: 

 Fjallið er rúmlega 270 metra hátt. 

 Nokkur býli standa undir fjallinu og hafa nokkur 

sama nafn og fjallið.  

 Fjallið kallaðist eitt sinn Eyjan há. 

Svar: Pétursey 

 

Spurt er um klettadranga: 

 Sagan segir að tvö tröll hafi ætlað að draga skip að 

landi en dagað uppi og orðið að steini. 

 Þeir eru vel sýnilegir frá Vík.  

 Drangarnir rísa upp úr sjó fram undan Reynisfjalli í 

Mýrdal. 

 

Svar: Reynisdrangar 

 

Spurt er um jökul: 

 Jökullinn er skriðjökull. 

 Hann er staðsettur á Suðvestur horni Vatnajökuls. 

 Undan jöklinum koma Hverfisfljót og Djúpá. 

Svar: Síðujökull 

 

Spurt er um fjall: 

 Einn brattasti fjallvegur á landinu liggur upp fjallið.  

 Það er 340 metra hátt. 

 Fjallið gengur í sjó milli Reynishverfis og Vík í 

Mýrdal. 

Svar: Reynisfjall 

 

Spurt er um á: 

 Áin er bæði jökulá og Lindá. 

 Það koma stundum jökulhlaup í ána. 

 Við ána er kenndur jökull, tunga og dalur en einnig 

einir mestu jarðeldar og hraun sem hafa orðið til á 

Íslandi. 

Svar: Skaftá 
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Spurt er um hraunflóð: 

 Hraunið er afar úfið og erfitt er að komast yfir það. 

 Það er oft nefnt Eldhraun af heimamönnum. 

 Hraunflóðið rann úr Lakagígum á Síðumannafrétti. 

 

Svar: Skaftáreldahraun 

 

Spurt er um jökul: 

 Jökullinn er skriðjökull. 

 Hann er staðsettur á milli Fögrufjalla og Fljótsodda. 

 Undan jöklinum fellur Skaftá. 

Svar: Skaftárjökull 

 

Spurt er um sandflæmi: 

 Það liggur á milli Fljótshverfis og Öræfasveitar. 

 Svæðið er ákaflega stórt, það nær yfir einn 

hundraðasta hluta Íslands. 

 Vestasta áin sem rennur yfir sandinn eru Núpsvötn. 

 

Svar: Skeiðarársandur 

Spurt er um jökul: 

 Jökullinn er skriðjökull. 

 Hann kemur Suðvestan úr Mýrdalsjökli. 

 Undan honum kemur Jökulsá á Sólheimasandi. 

Svar: Sólheimajökull 

 

Spurt er um sandflæmi: 

 Sandurinn er austan Jökulsár. 

 Gangstætt sandinum er Skógasandur. 

 Sunnan við sandinn eru Sólheimar í Mýrdal. 

Svar: Sólheimasandur 

 

Spurt er um jökulá: 

 Hún er fremur stutt. 

 Áin sameinast Núpsá og mynda þær saman 

Núpsvötn. 

 Hún er staðsett á vestanverðum Skeiðarársandi. 

Svar: Súla 

 

Spurt er um foss: 

 Fossinn rennur í Fossá. 

 Hann á það til að hverfa þegar rignir lítið. 

 Fossinn rennur úr Systravatni af Klausturfjalli. 

Svar: Systrafoss 

 

Spurt er um jökulsá: 

 Áin kemur víða við og nær inn í Vestur-

Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu og alla leið í 

Þjórsá. 

 Áin kemur upp hjá Kerlingum í vesturbrún 

Vatnajökuls. 

 Landið innan ánar hér áður Þjórsártunga og dregur 

áin nafn sitt af því. 

 

Svar: Tungnaá  
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Spurt er um kauptún: 

 Það er syðsta kauptún landsins. 

 Þetta er eina þorpið á Suðurlandi sem stendur við 

sjó en hefur ekki höfn eða bryggju. 

 Þar var stundið útgerð með hjólabátum . 

Svar: Vík í Mýrdal 
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Beinar spurningar:  

 

Hvað heitir stóri eyjaklasinn  

suður af Íslandi? 

 

 Vestmannaeyjar 

 

Hvað renna margar ár út í Þingvallavatn? 

 

 Þrjár 

 

Hvað heita stóru eyjarnar tvær í 

Þingvallavatni? 

 

 Sandey og Nesey 

 

Í hvaða á er Írafossvirkjun?  

 

 Soginu 

 

Í hvaða á er Írafoss? 

 

 Soginu 

 

Í hvaða gljúfur fellur Gullfoss? 

 

 Hvítárgljúfur 

 

Hvaða á rennur í gegnum Selfoss? 

 

 Ölfusá 

 

 

Hvaða sunnlenska eldfjall er 1491 metri á hæð? 

 

 Hekla 
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Í hvaða dal er goshverinn Geysir? 

 

 Haukadal 

 

 

 

Í hvaða fljóti er eyjan Árnes? 

 

 Þjórsá 

 

 

Hver er syðsta eyja Íslands? 

 

 Surtsey 

 

Hver er landvættur suðurlands? 

 

 Bergrisinn 

 

Hvort kjördæmið er fjölmennara, suðvestur 

eða suðaustur? 

 

 Suðvestur 

 

Hvert er vatnsmesta fljót suðurlands? 

 

 Ölfusá 

 

Hvað heitir brekkan sem ökumenn keyra 

niður þegar farið er niður af Hellisheiði 

austanmegin? 

 

 Kambar 

 

 

Á hvaða bæ á Suðurlandi er að finna 

Garðyrkjuskóla ríkisins? 

 

 Á Reykjum í Ölfusi 

 



38 

 

Hver er lengsta á suðurlands? 

 

 Þjórsá 

 

Í hvaða gljúfri er Gjárfoss í Þjórsárdal? 

 

 Gjánni 

 

Í hvaða stóra vatni veiðist murta í stórum 

stíl? 

 

 Þingvallavatni 

 

Hvar á suðurlandi er að finna Þjóðveldisbæinn? 

 

 Í Þjórsársdal 

 

Í hvaða sýslu eru Landmannalaugar? 

 

 Rangárvallasýslu 

 

Hvaða tvær ár sameinast og mynda Ölfusá? 

 

 Hvítá og sogið 

 

Hvað heitir fjallið fyrir ofan Hveragerði? 

 

 Reykjafjall 

 

Hvaða fræga íslenska foss er hægt að ganga 

bakvið? 

 

 Seljalandsfoss 
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Hvað heitir fossinn sem er fyrir ofan 

Kirkjubæjarklaustur? 

 

 Systrafoss 

Í hvaða sveitarfélagi er Litla-Hraun?  

 

 Árborg 

 

Hvað eru margar eyjar í Þingvallavatni? 

 

 Þrjár 

 

Hvað er Þingvallavatn stórt? a) 80 km2 b) 82 

km2 c) 84 km2 

 

 84 km2 

 

Í hvaða háa, fagra fossi er sagt að 

landnámsmaðurinn Þrasi hafi falið gullkistu? 

 

 Skógafossi 

 

Hvað heitir áin sem rennur á Þingvöllum? 

 

 Öxará 

 

Í hvaða á er Skógafoss? 

 

 Skógá 

 

Milli hvaða jökla er Fimmvörðuháls?  

 

 Mýrdalsjökuls og Eyjafjallajökuls 
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Í hvaða á er fossinn Dynkur? 

 

 Þjórsá 

 

Í hvaða sýslu er Hekla? 

 

 Rangárvallasýslu 

 

Hvar á suðurlandi má finna Húsið? 

 

 Á Eyrarbakka 

 

Í hvaða á er Steingrímsstöð?  

 

 Soginu  

 

Hvaða jökull er austan við Eyjafjallajökul? 

 

 Mýrdalsjökull 

 

Í hvaða á er Gullfoss? 

 

 Hvítá  

 

Hvaða sunnlenski sandur er ein víðáttumesta 

sanauðn landsins? 

 

 Mýrdalssandur 

 

 

Hvað heitir sveitin milli Sólheima- og 

Mýrdalssands? 

 

 Mýrdalur 
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Hvað nefnist byggðarlagið milli Ölfusár og 

Þjórsár? 

 

 Flói 

 

Hvaða byggðarkjarni er þekktur fyrir mikla 

kartöflurækt? 

 

 Þykkvibær 

 

Við sogið eru þrjár virkjanir, nefnið 

 tvær þeirra 

 

 Steingrímsstöð 

 Írafossvirkjun 

 Ljósafossvirkjun 

 

Árborg var sameinuð úr fjórum 

sveitarfélögum árið 1998, hvaða  

sveitarfélög eru það? 

 

 Eyrarbakki 

 Selfoss 

 Stokkseyrarhreppur 

 Stokkseyri 

Hvað heitir næst stærsti goshverinn við Geysi 

í Haukadal? 

 

 Strokkur 

 

Í hvaða kirkjuturni á Suðurlandi er geymt gott 

og merkilegt safn elsta prents á Íslandi? 

 

 Í Skálholtskirkjuturni 

 

Á hvaða stað undir Eyjafjöllunum er að  

finna stórt byggðarsafn? 

 

 Skógum 

 

 

Hvaða gígar urðu til í einu mesta hraungosi á 

Íslandi? 

 

 Lakagígar 
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 Örlagaspjöld: 
 

 Þú hoppar ofan í Flosagjá (peningagjá) á 

Þingvöllum í leit af peningum. Það er því 

miður ólöglegt og þú þarft að sitja hjá í 

tvær umferðir. 

 

 Þú ert á leið framhjá Geysi í Haukadal 

og ferð í fjórhjólaferð. Þú færð að kasta 

aftur. 

 

 

 Það er hafið eldgos í Kötlu, allir vegir 

lokaðir og þú þarft að sitja hjá í tvær 

umferðir.  

 

 

 Þú færð frían þvott á bílnum þínum á 

Litla Hrauni. Þú færð að kasta aftur. 

 

 Hekla gýs!! Þú nærð frábærum myndum af 

því og færð að kasta aftur. 

 

 Þér er boðið í kajakferð á Stokkseyri! 

Færð að kasta aftur. 

 Þú ferð um borð í hjólabátinn í Vík í 

Mýrdal en missir af rútunni heim! Þarft að 

sitja hjá í eina umferð. 

 

 Þú ert að keyra framhjá 

Kirkjubæjarklaustri og sérð þér til 

mikillar gleði að það er mótorkross 

keppni í gangi. Færð að kasta aftur. 
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 Þú ákveður að athuga hvort að sögurnar 

séu sannar og skellir þér í sund í 

Skógafossi í leit að gullkistu Þrasa 

Þórólfssonar landnámsmanns. Það er 

stórhættulegt! Þú þarft því að sitja hjá í 

tvær umferðir.  

 

 Þú ert á leið til Vestmannaeyja með 

Herjólfi og missir af skipinu. Þarf að 

sitja hjá í eina umferð. 

 

 Þú ákveður að smella þér í sund á Selfossi í 

frábæru veðri! Færð að kasta aftur. 

 

 Þú ferð á Töðugjöld á Hellu, það er heil 

helgi! Þú þarf að sitja hjá í tvær 

umferðir. 

 Þú ákveður að stoppa á Blómstrandi 

dögum í Hveragerði og vinnur þér inn frían 

dag á Náttúrulækningastofnuninni. Færð að 

kasta aftur.  

 

 Þú ert kominn inn í Þórsmörk en lendir í 

vandræðum með að komast til baka 

vegna vatnvaxta. Þú þarft að sitja hjá í 

eina umferð! 

 

 Þú færð sýningarferð um 

Hellisheiðarvirkjun og færð að kasta aftur! 

 

 Þú skemmtir þér á skíðum í Bláfjöllum 

en týnir öðru skíðinu og þarft að sitja 

hjá í eina umferð!  
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 Þú færð gefins pylsu í SS á Hvolsvelli og 

færð að kasta aftur!  

 

 Þú skellir þér í flúðasiglingu á Hvítá, 

það kemur mikið vatn í bátinn og þú 

rennblotnar. Þú þarft að sitja hjá í eina 

umferð meðan þú þornar!  

 

 

 Þú skellir þér í stórskemmtilega 

vélsleðaferð á Eyjafjallajökul. Færð að 

kasta aftur!  

 

 Þú átt leið fram hjá Þykkvabæ og það 

vill svo heppilega til að það er 

kartöfluhátíð! Þú færð að kasta aftur!  

 

 

 Þú ert á ferð hjá Flúðum um 

Verslunarmannahelgi og festist í að 

fylgjast með traktorstorfæru. Þú þarf að 

sitja hjá í eina umferð.  

 

 Þú ferð í ævintýralega ferð á Njáluslóðir 

og færð að kasta aftur.  

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Þingvelli 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Gullfoss 
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 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Landmannalaugar  

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Heklu 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Hvolsvöll 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Skóga 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Stokkseyri 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Þorlákshöfn 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Selfoss 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Kirkjubæjarklaustur 
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 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á Vík í 

Mýrdal 

 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Flúðir  

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Hveragerði 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Þórsmörk 

 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Lakagíga 

 Allir keppa! Setjið leikmann ykkar á 

Hellu 
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            Spilareglur 
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       Almennt um leikinn:  

 

 Spurningaspilið er hugmynd að grenndarkennslu fyrir nemendur á Suðurlandi og er það ætlað eldri 

 stigum grunnskóla. Spilið er lokaverkefni Hermínu Írisar Helgadóttir af Menntavísindasviði Háskóla 

 Íslands vorið 2010. 

 

 Upphaf leiksins: 

 

 Keppendur geta verið 2+ og fleiri en einn getur verið í hverju liði. Bæði er hægt að skipa einn spyril eða 

 þáttakendur geta skipst á að spyrja spurninganna. Spyrillinn er í senn dómari og ekki má þræta við 

 dómarann! 

 

 3 flokkar eru af vísbendingaspurningum, Árnessýsla, Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla, 

 spjöldin eru einkennd með sýslunafni á bakhlið. Keppendur eru þó eindregið hvattir til þess að nýta sér 

 alla flokkana. Einnig geta nemendur gert sýnar eigin vísbendingaspurningar um sína sveit eða heimili.  

 

 Til dæmis:  

 

 1. Að bænum liggur hlykkjóttur vegur  

 2. Þar eru ræktuð svín  

 3. Siggi Sveins (nafn nemanda) á heima á bænum  

 Svar: Syðri-bær 

 

 Kastað er upp tening í byrjun, sá sem fær hæstu töluna hefur leikinn og sá sem situr honum á vinstri 

 hönd gerir næst og svo koll af kolli.  
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 Gangur spilsins: 

 Teningurinn ræður förinni í þessu spili. Í hvert sinn sem þáttakandi svarar rétt fær hann viðeigandi stig. 

 Ekki er leyfilegt að gera aftur þó svo að viðkomandi svari rétt, einungis ef hann dregur spjald sem segir 

 svo til. 

 

 Rauður reitir: 

 Vísbendingaspurningar. Það fást þrjú stig fást ef svarað er á fyrstu vísbendingu (eitt fjólublátt spjald), 

 tvö stig ef svarað er á annarri vísbendingu (eitt grænt spjald) og eitt stig ef svarað er á síðustu 

 vísbendingu (eitt rautt spjald). 

 

 Grænn reitur:  

 Beinar spurningar, hvert rétt svar veitir eitt stig (eitt rautt spjald). 

 

 Blár reitur: 

 Undirbúðu þig undir hvað sem er! Í þessum bunka er ýmislegt að finna. Þátttakendur gætu þurft að 

 keppast um að vera fyrstir til að merkja inn á kortið í miðju spilsins, á því eru punktar sem tákna tiltekna 

 staði sem spurt er um. Sá sem er fljótastur að setja sinn leikmann á réttann stað vinnur 1 stig (eitt rautt 

 spjald) frá hinum þátttakendunum. Þeir gætu lent í að þurfa sitja hjá í eina eða fleiri umferðir eða orðið 

 heppnir og fengið að kasta aftur.   

 Stig:  

 1 fjólublátt spjald = 3 stig 

 1 grænt spjald = 2 stig 

 1 rautt spjald = 1 stig 

 

 Leikslok:  

 Þegar búið að er að fara hringinn í spurningunum þá eru stigin talin saman. Sá sem hefur flest stig 

 sigrar. 

 

 Fylgihlutir: 

 Spurningar 

 Teningur 

 Leikmenn 

 Spilareglur 
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 Kort: 
 

 Athugið! Staðsetningar á korti eru ekki nákvæmar.



 

 
 

 


