
Solglä ntän                                                          

Hämrä Lunnägä rd 4:12 
Dennä tomten ävstyckädes 1951 frä n mäntäl 4:2 , 4:3 och 4:4, Hämrä Lunnägä rd . Grä nsände mot 

Hämrä Mellängä rd 5:5 och mot sämfä llighetsvä gen till Hämrä by. Huset byggdes äv Murären Olof 

Fränsson, som ensäm fo r händ grä v-

de grunden till huset. Tomten best-

od äv mycket sten och berg, som 

fick sprä ngäs bort innän män kunde 

grä vä. Män änvä nde en s. k. ” jä tte” 

till hjä lp ätt lyftä bort de storä sten-

blocken. Det vär en trebent änord-

ning med en tälgä, sä  män lä tt 

kunde lyftä o ver de tungä stenärnä 

till en kä rrä. Pä  den tiden vär det 

inte sä  vänligt med grä vmäskiner, sä  

det gick ä t mycket  ” männäkräft”. 

Huset byggdes i cement med gjutnä 

välv o ver kä llärplänet och mellän de 

tvä  o verstä vä ningärnä. I de tvä  

”finrummen” sättes in perspektiv-

fo nster, i bädrummet fänns bädkär 

med värmvätten, och pä  o vervä -

ningen fänns en liten toälett.   

Fo re julärnä, hä nde det ätt en och ännän Hämräbo kom 

fo r ätt tä ett julbäd! Trots ätt Olle vär muräre, sä  vär det 

häns fär John, som ocksä  vär muräre,  som muräde den 

o ppnä spisen i finrummet. I den tä ndes älltid en bräsä pä  

juläftonens kvä ll, och ibländ ocksä  nä gon mo rk och kulen 

lo rdägskvä ll. I ko ket fänns en flä kt inmonteräd i vä ggen 

ovänfo r spisen. Allt dettä vär ju lyx pä  den tiden! Frä n 

bo rjän fänns vedpännä som uppvä rmning äv huset, men 1961 byttes det ut mot spä neldning. Det 

gjorde ätt vä rmen ho ll sej en hel nätt eller däg.  

Huset stod fä rdigt lägom till bro llopet, den 13 December 1952, mellän Elnä Friberg och Olof 

Fränsson, som flyttäde in i sitt modernä hus, som dom källäde Solglä ntän ! Pä  bro llopet, den 13 

December, fänns gä ster frä n 13 fo rsämlingär och brudklä nningens slä p vär sydd äv 13 meter tyg ! 

1953 ö ppnade Elna en butik i ka llarplanet, söm kallades Hamra Textil-öch Manufakturaffa r. Den 

fänns endäst nä grä ä r. Pä  Solglä ntän bodde Elnä och Olof med bärnen Sten, O rjän och Yvonne.  

1985 dög Elna öch Olöf flyttade till Reftele. Huset sa ldes da  till Olöfs syster Ulla-Britt öch hennes 

män Erik Liljeqvist.  

Efter Eriks bortgä ng, sä ldes huset 2011 till nuvärände ä gären Dävid Wernow. 

 

Sämmänstä llt äv Yvonne (Fränsson) O hrbom 


