
 

 

 

 

Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 1 er: 
 

Blönduóskirkja. 
 
 
Gluggarnir eru 38-44, það fer eftir 
því hvaða glugga þú telur. 
 
 
 

 

 

Fróðleikur 
 
Blönduósskirkja er sóknarkirkja 
Blönduóss og nágrennis.  
Kirkjubyggingin var teiknuð og 
hönnuð af dr. Magga Jónssyni. 
Hugmyndir að útliti kirkjunnar 
sótti dr. Maggi í fjöllin og 
landslagið í umhverfi staðarins. 
Kirkjan var vígð þann 1.maí 
1993.   
Í kirkjunni eru sæti fyrir 250 
manns og í kjallaranum er 
aðstaða fyrir margvíslegt 
safnaðarstarf.  
Kirkjan er opin alla virka daga 
yfir sumatímann frá klukkan  
10:00 – 17:00. 
 

 

Fróðleikur 
 
Þann 21. október 2006 var 
afsteypa af styttu Ásmundar 
Sveinssonar myndhöggvara 
afhjúpuð við hátíðlega athöfn á 
Blönduósi.  
Styttan var reist til heiðurs Grími 
Gíslasyni (1912 —2007),  
fréttaritara, veðurathugunar-
manni og heiðursborgara 
Blönduóssbæjar. Auk fyrrgreinds 
tilgangs þótti víst að styttan yrði 
bæjarprýði á Blönduósi og er mál 
manna að svo hafi reynst vera frá 
fyrsta degi.  
Veðurspámaðurinn sómir sér vel 
á nýskipulögðu torgi í hjarta 
bæjarins og mun hann árvökull 
og um langa framtíð gá til veðurs 
út á Húnaflóa. 

 

 

 

 

 

Svarið við spurningunni í   
vísbendingu 2 er: 
 

Veðurspámaðurinn. 
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Hvað heitir ungmennafélagið á 
Blönduósi? 
 
Svarið er að finna aftan á 
spjaldinu. 

 
 

 

Fróðleikur 

Ungmennafélagið á Blönduósi 
heitir Hvöt og var stofnað árið 
1924. 
Íþróttavöllurinn á Blönduósi er 
aðallega notaður á sumrin og þá 
fyrir æfingar og keppnir.  
Völlurinn er einnig nýttur fyrir 
starfsemi íþróttaskóla. 

 

Fróðleikur 

Heimilisiðnaðarsafnið er eina 
safn sinnar tegundar á Íslandi.   
Safnið hefur að geyma 
heimagerða tóvinnu- og 
textílmuni en einnig eru til sýnis 
fallegir þjóðbúningar og 
listfengar hannyrðir sem og 
ýmiss konar áhöld sem notuð 
voru við gerð viðkomandi muna.  
Á safninu má einnig finna 
Halldórustofu sem kennd er við 
Halldóru Bjarnadóttur (1873-
1981) sem var þjóðkunn kona..  
Halldóra starfaði ötullega að 
félagsmálum kvenna og kynnti 
menningu þeirra. Hún safnaði 
margskonar vefnaðar- og 
prjónlesmynstrum sem og 
ýmsum smámunum á ferðum 
sínum um landið sem hún 
arfleiddi safnið af. 

 

 

 

 

Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 4 er: 
 

Heimilisiðnaðarsafnið á 
Blönduósi. 
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Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 5 er: 
 

Í fjörunni sem hefur mikinn 
fjársjóð að geyma.   

 

Fróðleikur 

Við fjöruna er útsýnispallur.  Þar 
er útsýnið mjög heillandi og 
margt er þar hægt að sjá.  Til 
dæmis blasa Strandafjöllin við, 
hinum megin við Húnaflóann, og 
það er fagurt á að líta í góðu 
veðri.  

 

Fróðleikur 

Göngustígurinn við ána heitir 
Bakkastígur en hann var lagður 
árið 2000.  Undir göngustígnum 
liggja frárennslisrör frá 
húsunum á Blönduósi en í 
byrjun árs 2003 var hreinsistöð 
fráveitu formlega opnuð af 
umhverfisráðherra  
 
Árið 1875 var höfn löggilt á 
Blönduósi, þar var síðan reist 
búð árið 1876 af Thomas J. 
Thomsen á syðri árbakkanum.  

 

 

 

 

Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 6 er: 
 

Minnismerkið er af Thomas J. 
Thomsen en hann var sá sem 
fyrstur byggði við Blönduós árið 
1876. 
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Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 8 er: 
 

Lítill ís í brauði. 

 

Fróðleikur 
Árið 2004 var gamla Essó-
sjoppan rifin og ný og glæsileg 
bygging reis í staðinn.  Nafnið 
var valið með þeim hætti að 
áhugasamir gátu skilað inn 
tillögum að nýju nafni á staðinn.  
Nafnið Skálinn varð fyrir valinu.  
Nýverið var skipt um nafn og 
heitir sjoppan núna N1-Skálinn. 
 

 

 

 

Fróðleikur 

Í Grunnskólanum á Blönduósi 
eru 130 nemendur í 1-10 bekk.  
Skólinn var byggður árið 1947.  
Íþróttahús og sundlaug eru 
s taðsett  á  skólalóðinni .  
Íþróttahúsið er einnig notað 
undir kennslustofur fyrir 
nemendur í 1.—3. bekk. 
 

Athugið ef þið ætlið að fara lengri 
leikinn þá á að sleppa næsu 
vísbendingu og fara strax i 
vísbendingu 9.  
 

Ef þið farið styttri leikinn þá farið 
þið næst vísbendingu nr.8. 

 

 

 

 

Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 7 er: 
 

Grunnskólinn á Blönduósi. 
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Hér endar styttri leikurinn. 



 

 

 

 

Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 10 er: 
 

Hafíssetrið. 

 

Fróðleikur 

Hafíssetrið er staðsett í 
Hillebrandt-húsinu sem er elsta 
húsið á Blönduósi.  Árið 1878 
var Hillebrandt-húsið flutt frá 
Skagaströnd á Blönduós og var  
húsið notað sem verslunar-
húsnæði.   
 
Hafíssetrið er opið yfir 
sumartímann frá klukkan 10:00  
- 17:00.   
 
Þess má geta að sú sem gegndi 
lengst veðurathugunum á 
Blönduósi var frú Þuríður 
Sæmundsen. 

 

Fróðleikur 

Lögreglan á Blönduósi er einna 
frægust fyrir öflugt umferðar- 
eftilit.  Allt of margir ökumenn 
eru teknir á hverju ári fyrir of 
hraðan akstur en með öflugu 
umferðareftirliti sínu hefur 
lögreglunni á Blönduósi tekist að 
stemma stigu við hraðakstri í 
lögregluumdæminu. 
Lögreglan er einnig með vel 
þjálfaðan og góðan fíkniefna-
hund. 

 

 

 

 

 

 

 

Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 9 er: 
 

Lögregluna. 
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Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 12 er: 
 

Garðabyggð og Brekkubyggð. 

 

 

Fróðleikur 

Þetta hvíta stóra hús var eitt sinn 
sýs lumannsskr i fss tofa  og 
sýslumannsbústaður.  Í dag er 
þetta íbúðarhús. 

 

Fróðleikur 

Smíði gömlu kirkjunnar á 
Blönduósi hófst árið 1894 en þá 
var kominn vísir að þéttbýli á 
Blönduósi.  
Blönduósskirkja var vígð 13. 
janúar árið 1895.  
Margir vilja varðveita kirkjuna, 
því hún er hluti af gamla bænum 
og á sinn þátt í sögu og lífi  
Blönduóss. 

 

 

 

 

Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 11 er: 
 

Gamla kirkjan á Blönduósi var 
smíðuð árið 1894.  Hún er því 113 
ára gömul. 
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Af hverju heitir bærinn 
Blönduós? 
 
Svarið er að finna aftan á 
spjaldinu. 

 

Fróðleikur 

Í gegnum Blönduós rennur áin 
Blanda og er bærinn byggður við 
ós hennar og af því dregur 
staðurinn nafn sitt. 
 
Blönduós er stærsti þéttbýlis-
staðurinn við Húnaflóa.  Fyrsta 
og þar af leiðandi elsta verslunin 
á Blönduósi hét Möllersverslun. 
Möllersverslunin táknar upphaf 
kauptúnsmyndunar á Blönduósi. 
Árið 1897 var gerð brú yfir 
Blöndu, röskan kílómetra frá 
árósunum.  Sama ár og brúin 
var byggð var kirkjan flutt frá 
Hjaltabakka á Blönduós.  
 

 

 

Fróðleikur 

Við útsýnisskífuna er legsteinn 
því þarna er jarðaður hestur sem 
hét Andvari.   
Eigandi hestsins hét Guðmundur 
Agnarsson og sagt er að hann  
hafi verið í útreiðartúr á 
Andvara og er þeir voru staddir 
austanmegin við Blöndu datt 
Guðmundur af baki og lést.  
Hesturinn varð alveg trylltur, óð 
út í Blöndu og synti yfir ósinn.  
Þess má geta að hann hafði 
aldrei farið yfir ósinn.   
H ú s  G u ðmund a r  s t ó ð 
vestanmegin við ána og Andvari 
hljóp þangað og stoppaði við 
útidyrnar.  Hann tók dauða 
eiganda síns afar nærri sér.   

 

 

 

 

 

Til minningar um hvern var 
legsteinninn sem þið funduð? 
 

Svarið er að finna aftan á 
spjaldinu. 
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Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 15 er: 
 

Hrútey. 

 

 

 

 

 

 

Fróðleikur 

Hrútey er einkennileg klettaey í 
miðri Blöndu, rétt ofan við 
brúnna.  Eyjan er friðlýstur 
fólkvangur, enda er þar mikið 
fuglalíf og þar hefur verið 
gróðursett nokkuð af trjám og 
lagðir göngustígar. 
 

 

 

Fróðleikur 

Árið 2004 var gamla Essó-
sjoppan rifin og ný og glæsileg 
bygging reis í staðinn.  Nafnið 
var valið með þeim hætti að 
áhugasamir gátu skilað inn 
tillögum að nýju nafni á staðinn.  
Nafnið Skálinn varð fyrir valinu.  
Nýverið var skipt um nafn og 
heitir sjoppan núna N1-Skálinn. 
 

 
 

 

 

 

 

Svarið við spurningunni í 
vísbendingu 16 er: 
 

Lítill ís í brauði og merktur kassi 
sem þið setjið svarblaðið ykkar í. 
 
 
 

16 15 

Hér lýkur leiknum. 



 

 

 

 

 

 

 

 


