
Upplýsingaskiltin sem sett hafa verið upp á gönguleiðinni að Hornsvík eru unnin í 
samvinnu ábúenda á Horni og Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar og eru ætluð til 
fræðslu og fróðleiks þeim fjölmörgu ferðamönnum sem heimsækja svæðið.
Byggð hefur verið á Horni frá landnámi og hér hafa fundist mannvistarleifar frá þeim 
tíma. Menn greinir á um hver fyrsti íbúinn var en sögur segja frá komu Hrollaugs 
Rögnvaldssonar til Hornafjarðar. Hann bjó fyrst undir Skarðsbrekku sem er í landi Horns. 

Here in Hornshöfn was a fishing station for ages and men travelled a long way to come 
here and fish.  This was the main port for the people in this region up until 1897 when Höfn í 
Hornafirði started to populate.  Boats were co-owned by the fishermen and they all worked 
together in getting crews for the boats, going out to fish and then they divided the catch.

Earlier fishermen from the 
north of Iceland, mostly 
from Skagafjörður, came to 
fish from Hornshöfn.  One 
of them was Kolbeinn and 
Kolbeinshellir bears his name. 
Until the 1940’s you could see 
the ruins of the fishermen huts 
but during the world war two 
the US army leveled them. At 
the spit there are still remains 
of one of the old boats. 

Hafnartangi

Hafnartangi hefur líka gegnt sínu hlutverki í heimssögunni. Upp úr 
1940 hóf breski herinn að reisa stöðvar á Austfjörðum og um svipað 
leyti var byrjað að byggja skála og strandvarðstöð fyrir breska herinn 
á Hafnartanga. Árið 1942 var svo reistur radíóviti og þá af bandaríska 
hernum sem var með starfsstöð á Hafnartanga til ársins 1944. Hverfið 
var með 22 bröggum og þurftu menn að keyra eftir fjörunni þar sem 
enginn vegur var og sæta sjávarföllum. Ef vel er að gáð má enn sjá 
tóftir húsa og tvo myndarlega skorsteina. Herinn var einnig með 
stóran reykofn sem var kyntur til að villa um fyrir flugvélum óvinarins 
sem voru að leita að skotmarki. 

Hafnartangi has its place in world history. Around 1940 the British 
army began building stations on the east coast of Iceland and around 
the same time they started to build barracks and a guarding station at 
Hafnartangi. Then in 1942 the US army built a radio beacon, but the US 
army was stationed at Hafnartangi until 1944. There were 22 barracks at 
the station and there was no road out here and they had to drive on the 
beach during low tide. You can still see the ruins of the barracks and two 
big chimneys.  The army also had a bigger chimney to fire up, to misguide 
the enemy planes who were looking for targets.

Fjölskrúðugt fuglalíf er á Horni og hér á 
Hafnartanga má finna fjölmargar tegundir 
fugla, staðbundinna og farfugla:

At Horn we have diversity of birds, and here in 
this area we can find numerous sorts of birds, 
regional and migratory:

Fuglar og fuglalíf

Frönsk skúta fyrir utan Horn                   
Héraðsskjalasafn A. Skaft.

Brimlending í sandfjöru                                 Héraðsskjalasafn A. Skaft.

Héraðsskjalasafn A. Skaft

Héraðsskjalasafn A. Skaft

Radíóvitinn á Hafnartanga                                  höfundur óþekktur

Sandlóa. Charadrius hiaticula.     Ringed Plover

Sendlingur. Calidris  maritima. Purple Sandpiper
og Tildra.

Straumönd. Histrionicus histrionicus. Harlequin Duck

Teista. Cepphus grylle. Black Guillemota

Tjaldur. Haematopus ostralegus. Oystercatcher

Æðarfugl. Somateria mollissima (2) Eider

Fýll. Fulmarus glacialis. Fulmar.

Sjóferðabæn frá Hornshöfn

Á Ægi út við róum
með aumingjann í skut.
Sævarins selum lógum
sjálfsagt þó tíu í hlut.
Faðir vor fylgdu Jónsa
svo fái hann urtu í klof,
en Eyjólfi djöfuls dónsa
 drjúglega gefðu skro.


