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Finnið nú miðbæinn á kortinu. 
Haustið 2006 var afhjúpuð stytta  
sem stendur á planinu. 
 

Af hverju er styttan? 
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Haldið nú áfram þjóðveginn í átt 
að brúnni og beygið inn á 
Húnabraut. Þar farið þið fram 
hjá sparkvellinum og kaffihúsinu 
Við Árbakkann.  Nú eruð þið 
nálægt plani sem er miðbær 
Blönduóss. Finnið þar styttu.   
 
Af hverju er styttan? 
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Hoppið nú í halarófu einn hring 

á steinhellunum í kringum 

styttuna, jafnfætis eða á öðrum 

fæti. 

 

Var þetta erfitt? 
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Nú fara krakkarnir í hópnum af 

stað og telja hversu margir 

gluggar eru á byggingunni.  

Fullorðna fólkið getur t.d. tekið 

tímann. 

 

Hvað ætli gluggarnir séu margir? 
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Byrjið á planinu við N1-Skálann.  
Finnið Norðurlandsveg á kortinu 
og gangið í vesturátt.  Áttirnar 
getið þið fundið á kortinu, 
ofarlega til vinstri.  Takið fyrstu 
beygju til hægri og síðan næstu 
beygju til vinstri.  Þá standið þið 
á plani við gráa byggingu. 
 

Hvaða bygging er þetta? 
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Farið af planinu hjá N1-
Skálanum og að þjóðveginum. 
Gangið í átt að brúnni.  Takið 
fyrstu beygju til hægri og síðan 
næstu beygju til vinstri.  
 
Finnið gráa byggingu með krossi 
við hliðina.   
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Á kortinu er eitt safn þeim 
megin við ána sem þið eruð 
núna.  
 
Hvaða safn er þetta? 
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Farið aftur að styttunni og finnið 
Kaupþing-banka og gangið í þá 
átt sem áin Blanda rennur og 
finnið götu sem heitir Árbraut. 
Gangið hana á enda.  Malbikið 
endar en haldið samt áfram þar 
til þið finnið safn.  
 

Hvaða safn er það?  
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Ef safnið er opið getið þið farið 
og fengið að kemba ull.  
  Ef safnið er lokað geta allir 
farið í skemmtilegan leik sem 
heitir Eitur í flösku. 
  Í leiknum er einn sem á að 
vera eitraða flaskan, allir hinir 
leikmennirnir eiga að halda í 
fötin hjá flöskunni.  Eitraða 
flaskan segir svo t.d. eitur í kerti, 
eitur í stein eða eitur í hvað sem 
er.  Þegar flaskan segir eitur í 
flösku á hún að snúa sér við og 
reyna að ná hinum.  Sá sem hún 
nær fyrst er flaskan næst. 
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Nú fer hópurinn í leikinn Tröllið 
og bjargvætturinn.  Einn býður 
sig fram til að vera tröllið og 
annar sem bjargvættur.   
Þátttakendur dreifa sér um túnið 
og leikurinn hefst t.d. þegar talið 
hefur verið upp að þremur.  
     Leikurinn byggist á því að 
tröllið hleypur á eftir börnunum 
og takist því að ná þeim og snerta 
hrópar tröllið: „Kyrr.“  Þá verða 
börnin að standa kyrr þar sem 
þau náðust.  Þannig reynir tröllið 
að kyrrsetja öll börnin.  Strax og 
tröllið hefur náð einu barni 
skerst bjargvætturinn í leikinn og 
reynir að læðast að barninu til að 
frelsa það. 

U  

 

VÍSBENDING 3VÍSBENDING 3VÍSBENDING 3VÍSBENDING 3    

Inn á kortið er merktur 
íþróttavöllur.   
 

Getið þið fundið hann?   

Nú fara allir á völlinn.  
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Standið á bak við styttuna og 
gangið á milli bygginganna sem 
blasa við ykkur. Þar finnið þið 
íþróttavöllinn. 
 

Nú fara allir á völlinn. 
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Farið á göngustíginn við ána og 
gangið í suðurátt.   
Stígurinn endar við garð sem 
heitir Fagrihvammur en er alltaf 
kallaður Kvenfélagsgarðurinn af 
heimamönnum.  Í þessum garði 
er að finna minnismerki.   
 

Af hverjum er minnismerkið? 
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Gangið göngustíginn til baka þar 
til þið komið að skrúðgarði.    
Þar er að finna minnismerki. 

Af hverjum er minnismerkið? 
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Ef þið gangið inn í trjálundinn 
þá finnið þið skemmtilegar 
merkingar við tré og runna. 
Athugið nú hvað þið finnið 
margar tegundir og hvort þið 
þekkið einhverjar af þeim?   
 

Þekkið þið kannski einhvern sem 
ber sama nafn og ein af 
plöntunum? 
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Finnið steina og byggið vörðu og/
eða fleytið kerlingar í víkinni við 
ósinn. Þarna er hægt að finna 
skóflu og fötu sem fest er í keðju.  
Gaman gæti verið að búa til 
flottan kastala öll saman og 
skreyta hann með skeljum, 
kuðungum og flottum steinum. 
      
 
Leikið ykkur um stund í 
fjörunni.  Hlustið á niðinn í ánni, 
fuglasönginn (gargið) og  
stundum má sjá laxa stökkva 
upp úr ósnum. 
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Vestan megin við safnið er 
göngustígur sem ber nafnið 
Bakkastígur.   
Finnið hann og gangið til 
norðurs. 
 

Hvar eruð þið stödd núna? 
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Bak við safnið er göngustígur 
sem ber nafnið Bakkastígur.                     
Frá honum er auðvelt að rata 
niður í fjöruna.  
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Í austurátt frá garðinum er að 
finna hvíta, bláa og rauða stóra 
byggingu.  
 

Hvaða bygging er þetta? 
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Ef þið gangið upp úr garðinum 
þá sjáið þið hvíta, bláa og rauða 
byggingu beint fyrir ofan 
garðinn. 
 

Hvaða bygging er þetta? 
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Hér eiga allir að hoppa í parís 
sem er á stéttinni upp við 
skólann og fara svo eina ferð í 
aparólunni. 
 

Ef þið ætlið í lengri leikinn þá á 
að sleppa vísbendingu 8 og fara 
strax í vísbendingu nr. 9.   
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Neðst á verkefnaspjöldum 1 - 8 
eru rauðir stafir.  Raðið nú 
stöfunum rétt saman og reynið 
að finna lausnarorðið.  Athugið 
að búið er að setja tvo stafi inn á 
verkefnablaðið til þess að 
auðvelda ykkur leitina.   
Skrifið lausnarorðið inn á 
verkefnablaðið.  Afhendið 
lausnina í afgreiðslu N1 Skálans. 
 

Allir þátttakendur fá lítinn ís í 
brauðformi fyrir rétt lausnarorð. 
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Til hamingju! 

Þetta er síðasta vísbendingin í 
auðveldari leiknum.   
Finnið N1 á kortinu og farið 
þangað. 
 
Hvað bíður  ykkar  þar? 
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Farið aftur á þjóðveginn, gangið 
upp brekkuna og finnið N1- 
merkið. 
 
Hvað bíður  ykkar  þar? 
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Fyrir hvað eru Blönduósingar 
einna frægastir? 
Í fróðleiksmola 9 fáið þið 
upplýsingar um lögregluna á 
Blönduósi. 
 

Finnið lögreglustöðina á kortinu 
og farið þangað. 
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Á grasinu við lögreglustöðina er 
hægt að setjast niður og fara í 
bílaleik. Allir í hópnum velja sér 
lit á bíl.  Takið tímann í 5 – 10 
mínútur og teljið nú fjölda 
þeirra bíla í ykkar lit sem fara 
yfir brúna. 
 

Hvaða litur var algengastur? 

 

VERKEFNI 10VERKEFNI 10VERKEFNI 10VERKEFNI 10    

Hér fara allir inn og skoða safnið.  
Spyrjið hvort þið getið fengið að 
taka veðrið í leiðinni. 
Ef safnið er ekki opið er tilvalið 
að gefa sér tíma og athuga veðrið.  
Skráið niðurstöðurnaa á svar- 
blaðið. 
 
Hvernig er vindurinn? 
Dæmi: Rok-logn-stormur ... 
 
Er úrkoma? 
Dæmi: Regn-slydda-él-úði ... 
 
Hvernig eru skýin? 
Dæmi: Lágskýjað-heiðskýrt-  
     regnský ... 
 
Er sólskin? 
Dæmi: Glampandi sól-sólarlaust ... 
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Finnið nú hitt safnið á Blönduósi.  
Það er merkt inn á kortið þeim 
megin við ána sem lögreglustöðin 
er.   
 

Hvaða safn ætli þetta sé? 
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Nú skuluð þið finna kirkjuna 
sem er hérna megin við ána.   
 

 

Hvað ætli hún sé gömul? 
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Farið í kapphlaup að stiganum í 
brekkunni við Aðalgötu. 
 

Gleymið ekki að gæta ykkar á 
bílunum. 
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Eins og þið sjáið á kortinu þá 
mynda Garðabyggðin og 
Brekkubyggðin hring. Inni í 
hringnum er róló.  Farið þangað. 
 

Nú geta allir skemmt sér við að 
róla og leika sér í smástund. 
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Gangið upp tröppurnar en gætið 
ykkar því þær eru orðnar lúnar. 
Þegar komið er upp, sjáið þið stórt 
hvítt hús á vinstri hönd. 
 

Athugið hvað göturnar heita sem 
liggja saman. 
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Gangið Efribyggðina í suður  
upp aflíðandi brekku og  
finnið útsýnisskífu á vinstri hönd. 
Athugið að þetta er töluverður 
spotti. 
Reynið að finna legstein sem er  
innan við girðingu rétt hjá 
skífunni.   
 

Í fróðleiksmola er sagan af 
legsteininum í stuttu máli. 
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Hér er tilvalið að virða fyrir sér 
B l ö n d u ó s bæ  o g  f i n n a 
viðkomustaðina úr  
Fróðleiksflakkinu.   
 

Vissuð þið að vegurinn sem liggur 
upp að útsýnisskífunni var eitt 
sinn þjóðvegur 1? 

 

 

VERKEFNI 14VERKEFNI 14VERKEFNI 14VERKEFNI 14    
Símskeytið sent 
 Þátttakendur mynda hring og haldast 
í hendur. Einn er valinn til að fara inn 
í hringinn. Annar er valinn til að 
senda símskeytið.  Sá sem sendir 
símskeytið segir nafn þess sem 
símskeytið er sent til (móttakanda). 
Símskeytið er sent af stað með því að 
sendandinn þrýstir laust hægri eða 
vinstri hönd þess sem situr við hliðina 
á honum og hann sendir svo skeytið 
áfram á sama hátt. 
  Sá sem situr inn í hringnum á að 
reyna að stöðva símskeytið. Ef hann 
sér hvar það er bendir hann á 
viðkomandi og segir: „Stopp.“  Ef rétt 
er getið skiptir hann um stöðu við 
þann sem hafði skeytið. Sá sem var inn 
í hringnum sendir nú nýtt skeyti af 
stað til einhvers í hringnum. 
  Ef símskeytið berst til móttakanda 
án þess að vera stöðvað segir 
viðkomandi: „Móttekið." .Móttakandi 
getur þá sent nýtt skeyti af stað.  
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Pósthúsið er merkt inn á kortið. 
Það stendur við Hnjúkabyggð.  
Næsti leikur er í tengslum við 
pósthús.   
 

Hafið þið einhverntíman sent 
símskeyti? 
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Nú þurfið þið að ganga 
Norðurlandsveginn til norðurs 
og finnið síðasta afleggjarann út 
úr bænum til hægri.  Gangið 
niður malarveginn þangað til 
þið komið að göngubrú yfir 
Blöndu.  Hinum megin við ána 
er eyja. 
 

Hvað heitir hún? 
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Hér á að taka einn hring um 
eyjuna og skoða fugla og 
gróðurlíf.  Athugið að Hrútey er 
lokuð vegna fuglavarps frá 20. 
apríl – 20. júní. 
Setjist síðan niður á góðum stað 
og botnið vísurnar: 

 

 Fyrri vísan: 

Núna leiknum lokið er 
og lúin bein ég hvíli. 

  

 Seinni vísan: 

Að bregða á leik er býsna gott 
og Blönduós að skoða. 
 

 

 

VERKEFNI 16VERKEFNI 16VERKEFNI 16VERKEFNI 16    

Til hamingju!   

Þið eruð komin á síðasta 
verkefnið. 
Nú gefst ykkur kostur á að setja 
vísubotnana inn á svarblaðið og 
setja síðan svarblaðið í merktan 
kassa sem staðsettur er í N1-
Skálanum.  Dregið verður úr 
pottinum í hverjum mánuði frá 
júníbyrjun til ágústloka.  Athugið 
að skemmtileg verðlaun eru í boði. 
Ekki gleyma að setja nöfnin 
ykkar og símanúmer á svarblaðið  
svo hægt verði að hringja í 
vinningshafana. 

  

 

VÍSBENDING 16VÍSBENDING 16VÍSBENDING 16VÍSBENDING 16    

 
Þá er komið að síðustu 
vísbendingunni.  Finnið nú N1 á 
kortinu góða.  
 
Hvað skyldi vera þar? 

 


