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Nágrenni Þorbjarnar hefur upp á fjölmargt að bjóða m.a. fallega gönguleið undir fjallinu norðan megin. Fylgt er stikaðri leið Reykjavegi. 
Hægt er að ganga hring með því að fara upp Gyltustíg með fjallinu eða ganga sunnan megin við fjallið. Tilvalið er að taka með sér nesti og 
njóta útivistar um leið og leitað er að spjöldum.  Ratleikurinn byggir á fróðleik um sögu náttúru og umhverfi sem nýtist útivistarfólki til gagns 
og gamans.  

Ratleikur Grindavíkur 2017
Fróðleiksmolar – Númerin eiga við viðkomandi ratleiksmerki á kortinu.
1. Þorbjörn er 243 m hátt móbergsfjall sem hefur orðið til við gos 

undir jökli. Þorbjörn er einkennisfjall Grindavíkur. 
2. Kvenfélag Grindavíkur hóf skógrækt í hlíðum Þorbjarnar um 1950 

og nefnist skógurinn Selskógur.
3. Fyrir neðan skóginn, við jaðar hraunsins, má sjá minjar um sel. 

Grindvíkingar höfðu fé sitt í seli yfir sumartímann.   
4. Í fjallinu er misgengi og myndast hefur lægð í því miðju sem nefn-

ist Þjófagjá, sbr. Þjóðsöguna sem segir að í gjánni hafi haldið sig 
þjófar sem stálu fé af Grindvíkingum. 

5. Ef vel er að gáð má sjá lífverur eins og svartsnigla sem eru óvenju 
stórir sniglar og sjást helst í og við Grindavík. Sú þjóðtrú fylgir að 
ef naður nái að snerta horn snigilsins þá sé hægt að óska sér.

6. Uppi á fjallinu eru minjar um veru breska hersins frá því um 1940 
en þá var hann með bækistöð þar. Við rætur fjallsins má á nokkrum 
stöðum sjá leifar þess, þ.e. ryðgað drasl, sem nú er orðið að “sögu-
legum minjum”.

7. Í fjallinu heldur fýllinn sig. Fýllinn getur orðið allt að 50 ára gamall. 
Munnmæli herma að kjötið af honum verði ekki seigt né heldur 
eldist í útliti þrátt fyrir háan aldur.

8. Þegar horft er upp með fjallinu má sjá ýmsar kynjamyndir af tröll-
um sem dagað hafa uppi þar, sbr. þjóðsöguna um bergbúann sem 
sendi Birni landnámsmanni hafur og því var hann Hafur-Björn 
kallaður. Merki Grindavíkur er geithafur.

9. Upp með fjallinu í vestanverðum Þorbirni er misgengi er nefnist 
Gyltustígur. Klifhólahraun er sunnan fjallsins.

Ratleikur Grindavíkur 2017 - Söguminjar
Ratleikurinn er auðveldur og skemmtilegur útivistarleikur, sem stend-
ur frá upphafi Sjóarans síkáta fram að Jónsmessu. Leitað er að  spjöld-
um á stöðum sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað á þá. Í Grinda-
vík eru margar söguminjar. Ratleikurinn vísar á nokkra slíka staði. 
Fróðleikurinn  byggir á tilgátum en stuðst er við sagnir, örnefnalýs-
ingar og munnmæli  fólks í Grindavík. Gangið vel um minjar og ná-
læga staði. Höfundur að ratleik er Sigrún Jónsd. Franklín.

Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf að færa inn á lausnarblaðið 
og skila því í Kvikuna, Hafnargötu 12a, Grindavík ekki síðar en 23. 
júní. Dregið verður úr réttum lausnum og það tilkynnt í Jónsmessu-
göngunni á Þorbirni 24. júní.

Veglegir vinningar í boði
1. Fjölskylduárskort í Bláa lónið
2. Fjölskylduárskort í Bláa lónið
3. Gjafakort í Nettó að upphæð 25.000
Vinsamlegast látið vita ef spjöld finnast ekki eða hafa verið færð úr stað 
í Kvikuna s. 420 1190.

Söguratleikur Bókstafur-Tölustafur

Með því að raða saman bókstöfunum sem eru á hverri hinna 9 
stöðva á réttan hátt kemur út nafn á sögulegum stað 

Nafn

Heimili

Bæjarfélag    Sími



1. Við bílastæði Þorbjarnar við 
heitavatnstankinn

2. Við söguskiltið við Selskóg

3. Tóftir fyrir neðan skóginn við jaðar 
hraunsins

4. Þar sem Orkustígur kemur inn á 
Reykjaveg.

5. Við Reykjaveg 

6. Við Reykjaveg 

7.  Við ryðgaðar tunnur við Reykjaveg 

8. Við Reykjaveg 

9.  Við skiltið við Gyltustíg 


