
SPILLEBRIK 1
(Nunatta Atuagaateqarfia)
64.1755737,-51.7397171

SPILLEBRIK 2
(Hans Egede Statuen)

64.1790187,-51.7447287

SPILLEBRIK 3
(Trankogeriet – National Museet) 

64.1774859,-51.7458945

SPILLEBRIK 4
(Vandløbet - Trappen)

64.1776752,-51.7436250

SPILLEBRIK  5
(Sælstatuen)

64.1763249,-51.7393858

SPILLEBRIK 8
(Kulturhuset Katuaq)
64.177373, -51.739478

SPILLEBRIK 9
(Snescooter-sporet)

64.1785806,-51.7389725

SPILLEBRIK 6
(Fodboldbanen ASK) 

64.1746281,-51.7345296

SPILLEBRIK 7
(Hans Egede Kirke)

64.1735458,-51.7366851
VIND PRAEMIER



Dette udfordrende eventyr tager dig dybt ind i en fantasiverden inspireret af 
nordisk mytologi. Efter Ragnarok truer kaoskræfterne med at ødelægge, hvad 
der er tilbage af verdenstræet Yggdrasils 9 verdener. 

Gudinden Hel holder Balder den Lyse – Odins søn – tilfangetagen i 
underverdenen. Den eneste måde at redde ham på er, at de døde nordiske 
guders overlevende børn udfordrer Hel til et spil Kongens Bord (Hnefatafl). 

Desværre er spillebrikkerne tabt – og din mission er at finde dem!

Har du, hvad der kræves for at redde Balder?

Hvis gudernes mission skal lykkes, har de brug 
for din hjælp. Find alle spillebrikkerne, og Balder 
vil være fri til at rejse tilbage til gudernes nye 
oververden; Vindheimr , da Valhal blev ødelagt 
under Ragnarok.

Livets træ Yggdrasil vil igen slå rod og 
vokse. Guder, alfer, jætter, trolde, dværge 
og mennesker bliver genforenet og orden 
genskabt.

INSTRUKTIONER
Du kan gennemføre de 9 GPS-positioner, enten på én dag eller over flere dage. 
Det er nemmest at tilbagelægge den ca. 5 km lange rute på gåben, men du kan 
også cykle. For at spille skal du have en fuldt opladet smarttelefon (medbring 
en powerbank) og et skriveredskab. Slå lokalitetstjenester til og installer en 
QR-skanner App så din mobiltelefon nemt viser vej til gemmestedet for hver 
spillebrik (Iphones kamera fungerer også som scanner). 

På Landsbibliotekets hjemmeside henter og printer du eventyrfolderen med 
GPS-kortet på bagsiden, et rune-/svarark og et runealfabet. Hver gang du finder 
en spillebrik, nedskriv runetegnet ved posten på dit svarark. Alle spillebrikkerne 
er lette at finde, opsat på en stolpe ved den pågældende GPS adresse. Tag 
dig tid til at lytte til den tilhørende fortælling om nordboerne og mytologien ved 
hver spillebriks gemmested. Fortællingerne høres ved at scanne QR koden 
på stolpen. Det eneste du nu mangler er at oversætte runetegnene. Benyt 
runealfabetet du har i dit print eller på Landsbiblioteket. 

Skriv bogstaverne nederst på svararket, og kombiner dem så de danner et 
”træagtigt” ord. Udfyld med dit fulde navn og telefonnummer - og indkast arket i 
boksen opstillet ved Landsbiblioteket. God jagt!

Præmier: 1.præmie Gavekort Nuuk Center 500 kr., 2. præmie Gavekort Nuuk Center 300 kr., 3. præmie Gave-
kort til Nuuk Center 200 kr.  Præmier til samlet værdi af 1000kr.

FIND GUDERNES TABTE SPILLEBRIKKER 
ET GPS EVENTYR

Præmie trækningen sker i uge 51: Vi kontakter dig, hvis du er den heldige 
vinder af en af følgende præmier fra Nuuk Center. I er velkomne at deltage 
som en gruppe, klub eller klasse, så skriver I blot navnet på én voksen som 
kontaktperson.



SPILLEBRIK 1

SPILLEBRIK 4

SPILLEBRIK 7

SPILLEBRIK 2

SPILLEBRIK 5

SPILLEBRIK 8

SPILLEBRIK 3

SPILLEBRIK 6

SPILLEBRIK 9

Skriv runetegnet ned på runearket (vist under billedet af spillebrikken). Begynd 
med spillebrik 1, 2 og så fremdeles.

BEMÆRK: sørg for at skrive runetegnet korrekt, da du skal anvende 
runealfabetet i dit print eller på Landsbiblioteket, til at oversætte senere.

Aflever runeark med svaret og dine kontaktoplysninger i boksen opstillet ved 
Landsbiblioteket. Udtrækningen er tilfældig blandt de rigtige svar. Konkurrencen 
slutter den 10 december 2020 kl 20:00. Vinderen kontaktes direkte i uge 51.

Herunder skriver du det ”træagtige” ord du mener runerne danner, når du 
har oversat runerne til bogstaver og kombineret dem til ordet vi søger:
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