Leikfimihúsið á Hvanneyri
Leikfimihúsið eða Íþróttahöllin eins og
húsið er stundum kallað var byggt
árið 1911, m.a. úr efni sem fallið
hafði til við byggingu Gamla skóla
ári áður. Húsið stendur utan í
bæjarhólnum á staðnum, fyrir sunnan
svokallað Skólastjórahús. Það er
teiknað af Einari Erlendssyni (18831968) húsameistara. Einar kom heim
frá námi í húsagerðarlist í Danmörku
árið 1905 svo húsið er teiknað snemma á ferli hans.
Upprunalega voru á suðurhlið hússins fimm gólfsíðir gluggar sem síðar var lokað
fyrir. Voru þeir hafðir svo stórir til að sól næði að skína á gólfið og sótthreinsa
það eins og stendur í skólaskýrslu. Á síðustu árum hefur húsið verið gert upp og
eru gluggarnir nú aftur þess helsta prýði.
Húsið var byggt á árum Halldórs Vilhjálmssonar (1875-1936) sem var skólastjóri
á Hvanneyri frá árinu1907. Var hann einn frumkvöðla í iðkun leikfimi í skólum
hérlendis, en einnig kváðu bændalögin frá 1905 á um leikfimi– og glímukennslu.
Halldóri reyndist ekki auðvelt að fjármagna bygginguna og varð m.a. að leggja
fé í hana sjálfur. Þegar húsið var risið varð það hins vegar hið mesta þarfaþing
og nýtt til margs konar samkoma auk leikfimikennslunnar. Þar voru fjölmennari
bændanámskeið og fyrirlestrar haldnir. Um árabil var húsið stærsti samkomusalur
í Borgarfirði. Það hefur frá upphafi verið vel nýtt og er enn í dag mikið notað.
Árið 2015 voru eldri byggingar á Hvanneyri í heild sinni friðlýstar ásamt
bæjartorfunni í heild. Leikfimihúsið var ein þeirra. Meðal annarra bygginga eru
Skemman (1896), Gamli Skóli (Rögnvaldur Ólafsson 1910), Hvanneyrarkirkja
(Rögnvaldur Ólafsson 1905) og Skólastjórahúsið (Guðjón Samúelsson 1920). Eru
þessar stílhreinu byggingar verðugur minnisvarði um verk nokkurra helstu
byggingarlistamanna Íslands á fyrri hluta 20. aldar og náttúrufegurð staðarins
og fjallasýn skapar þeim veglega umgjörð.
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