Hótel Bjarkalundur
við Berufjarðarvatn
– 65 ára –
Kristinn frá Gufudal er líka afmælisbarn dagsins
og verður heiðursgestur á afmælishátíðinni í Bjarkalundi
Hótel Bjarkalundur í Reykhólasveit, sem nú er elsta sumarhótel landsins, var
tekið í notkun með myndarlegri vígsluhátíð 29. júní 1947. Í tilefni 65 ára afmælisins verður afmælishátíð í Bjarkalundi dagana 29.-30. júní (föstudag og
laugardag). Að kvöldi föstudagsins verður grillveisla í boði Bjarkalundar kl.
17-20 og síðan varðeldur með almennum söng og gamni. Bogaskyttan Gulla
á Gróustöðum kveikir varðeldinn með logandi ör.
Sr. Elína Hrund Kristjánsdóttir á Reykhólum setur hátíðina með helgistund
kl. 14 á laugardag, Guðjón Arnar Kristjánsson fyrrverandi alþingismaður og
ævivinur Bjarkalundar flytur afmælisræðu og sönghópurinn Litlu flugurnar
tekur lagið.
Undir kaffihlaðborði kl. 15-17 verður skjávarpasýning á myndum úr sögu
staðarins allt frá fyrstu árunum og fram á þennan dag.
Um kvöldið kemur annað afmælisbarn héraðsins við sögu. Það er Kristinn
Bergsveinsson frá Gufudal, sem varð tvítugur á vígsludegi Bjarkalundar og
verður því 85 ára á afmælisdegi hótelsins. Síðari árin hefur Kristinn verið
búsettur á Reykhólum. Hann var á vígsluhátíðinni fyrir 65 árum og ætlar að
segja frá þeim eftirminnilega degi undir hátíðarkvöldverði sem stendur kl.
18.30-21.
Dagskránni lýkur með dansleik þar sem Skógarpúkarnir halda uppi fjöri
fram á nótt líkt og tíðkaðist á sveitaböllum í Bjarkalundi við Berufjarðarvatn
á fyrri tíð.
Eigendur og starfsfólk Bjarkalundar vona að ungir sem aldnir heiðri staðinn
með nærveru sinni á afmælisfagnaðinum og hlakka til að sjá sem flesta.
________________________________________
Miklar framkvæmdir hafa verið í Bjarkalundi á síðustu árum, bæði utanhúss
og innan. Hótelið hefur allt verið tekið í gegn í náinni sátt við upprunann. Í

þeim anda hefur sitthvað verið fært til fyrra horfs. Gistiálman hefur í annað
skipti í sögu hótelsins verið lengd til austurs. Sex smáhýsi hafa verið reist
skammt frá hótelinu. Aðstaða fyrir tjöld og húsbíla hefur verið stórbætt. Bílastæðin hafa verið stækkuð og endurbætt og komið upp nýjum eldsneytistönkum og dælum. Þannig mætti áfram telja.
Bjarkalundur er þekktur fyrir skemmtanir um Jónsmessu og verslunarmannahelgi á hverju ári. Margir minnast líka dansleikjanna á árum áður og
var þá líflegt í lundinum fagra. Þáttaröðin Dagvaktin sem tekin var upp í
Hótel Bjarkalundi árið 2008 vakti mikla athygli á þessu gamla sveitahóteli,
bæði hérlendis og erlendis.
Svo litið sé lengra til baka er gaman að minnast þess, að árið 1977 eða fyrir
35 árum var Bjarkalundur kjörinn besti áningarstaður ferðalanga á Vestfjörðum. Enn ríkir mikill metnaður að viðhalda hinu góða orðspori þessa
gamla en þó stöðugt nýja áningarstaðar.
Vígsluhátíð Hótels Bjarkalundar 29. júní 1947 átti sér vissulega sína forsögu.
Á öndverðu ári 1945 ákvað Barðstrendingafélagið að byggja gistiskála á þessum slóðum. Kinnarstaðir við Þorskafjörð voru þá endastöð sérleyfishafa í
Reykjavík en fólkið þar sá sér ekki lengur fært að sinna ört vaxandi straumi
ferðafólks með gistingu og greiðasölu.
Hafist var handa um staðarval fyrir hið nýja gistihús. Barst þá félaginu fyrsta
og jafnframt höfðinglegasta gjöfin þegar Jón Brandsson bóndi á Kambi í
Reykhólasveit ásamt öðrum eigendum Berufjarðar gaf allstórt land við Berufjarðarvatn, hinn fegursta og besta stað á þessum slóðum, skammt frá
Kinnarstöðum. Strax sumarið 1945 var húsið reist og því komið undir þak.
Næsta sumar var húsið tekið í notkun og leigt fyrstu gestgjöfunum í Bjarkalundi, þeim Hjálmfríði Eyjólfsdóttur og Jóni Hákonarsyni.
Það var þó ekki fyrr en sumarið 1947 að hægt var að vígja húsið til þeirra
hlutverka sem það átti að rækja. Stærð þess var þá 300 fermetrar, allt byggt
úr timbri og mjög sterkviðað. Rúm voru fyrir 40 næturgesti í 10 herbergjum
og sæti fyrir allt að 150 manns. Kostnaður var kominn í 300 þúsund krónur
með innbúi og var hótelið þó ekki fullbúið. Ljósavélar voru notaðar til ljósa og
upphitunar og matseldar og fyrir kæliklefa.
Um 500 manns voru við vígsluna í blíðskaparveðri. Formaður Barðstrendingafélagsins setti hátíðina og bauð gesti velkomna, sóknarpresturinn vígði
húsið til þeirra framtíðarstarfa er það ætti að rækja og staðfesti um leið nafn
þess. Sungið var vígsluljóð eftir Jens Hermannsson kennara. Fleiri héldu
ræður og Barðstrendingakórinn söng. Árnaðaróskir bárust í símskeytum og
sumar þeirra í bundnu máli. Loks voru almennar veitingar og um kvöldið var
haldinn dansleikur er stóð til klukkan fjögur um nóttina.
Á þessum tíma blasti við, en kannski er það enn ljósara núna, um tveimur
þriðjungum aldar seinna, hvílíkir frumkvöðlar þeir menn voru sem stóðu að

þessu framtaki. Þar á ofan var allt þetta unnið í sjálfboðavinnu.
Barðstrendingafélagið verðskuldar ævarandi virðingu og þakkir fyrir þennan
einstæða dugnað og framsýni. Samt lét félagið ekki staðar numið hér. Næsta
viðfangsefni var Hótel Flókalundur í Vatnsfirði.
Allar götur frá öndverðu hefur Hótel Bjarkalundur verið rekið á sumrin og
enn er það í fullu fjöri. Ýmsar lagfæringar hafa verið gerðar á þessum 65
árum, byggt við og bætt eftir kröfum tímans. Síðast núna á þessu vori var
opnuð ný viðbygging við austurendann, þar sem eru fjögur herbergi með
baði. Þannig eru nú í hótelinu rúm fyrir 52 næturgesti í 25 herbergjum en
fyrir 65 árum gat það hýst 40 næturgesti í 10 herbergjum. Stundum voru
næturgestirnir þó langtum fleiri, því að í vályndum veðrum gistu aukalega
allt að 60 manns í matsalnum. Kröfurnar hafa breyst á þessum langa tíma
eins og svo margt annað.
Með bestu kveðjum.
Kolbrún Pálsdóttir,
hótelstýra í Bjarkalundi.

