Ett stort lyft för Ljustorp
T

Lyft och flytt av 36 ton timmerhus i Björkom

idigare år köpte familjen
Eriksson i Rogsta en fastighet i Björkom. Den 8 augusti
flyttades bostadshuset på
fastigheten ett antal meter
längre in på tomten för att få
ett bättre läge.
Huset ligger i direkt anslutning
till vägen, vilket med dagens
trafik gör huset olämpligt för
bostadsändamål. Huset byggdes 1928-1929 av Konrad och
Magna Ulander och då var trafiken lokal och mycket lägre,
men med 1930-talets vägbyggnation av Lövbergsvägen kunde
trafiken öka till dagens nivåer.
John Eriksson som planerar att
bosätta sig på fastigheten kom
fram till att kvaliteten på byggnaden var så bra att den kunde
användas. Det var intressant
då virket i byggnaden kommer
från en mars på Wikmans gård i
Jällvik, som såldes för 500 kr till
Konrad och Magna Ulander. Det
finns en bild kvar på den gamla
byggnaden som indikerar att
den mycket väl kan ha rötterna
i 1700-talet.
Två lyftkranar på plats
Efter mycket funderande kom
John Ericsson fram till att det
skulle gå att lyfta hela huset till
en ny grund längre in på tomten
och fredagen den 8 augusti var
det dags. För att kunna både lyfta
och vrida huset på ett kontrollerat sätt använde Norrlandskra-
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nar två lyftkranar, som skulle
samarbeta om lyftet. En viktig
fördel med detta var att man inte
klämde huset i överkant.
När alla lyftanordningar var på
plats lyfte man försiktigt och
kontrollerade hur mycket huset
vägde. Johns egna beräkningar
slutade på 37 ton, vilket bekrä
tades av de inbyggda vågarna i
kranarna, som visade på 36 ton.
Det knakade lite i huset men det
höll samman. Nu gällde det bara
att de båda lyftkranarna skulle
kunna samarbeta mot den nya
grunden som stod beredd. Det
blev att försöka lirka huset mellan
kranarna, vilket inte var helt trivialt då marginalen var liten.
När huset började närma sig den
nya grunden fick man en känsla
av att det här skulle gå bra. Nu
gällde det att den nya grunden
hade rätt mått och att kranfö-

rarna lyckades få ned huset på
exakt rätt ställe. Inpassningen
visade sig bli den mest tids dande
delen av jobbet. När man väl hade
riktat in huset rätt ville det vrida
sig en aning, när det sänktes ned
de sista centimetrarna och allt
fick göras om - gång på gång.
Huset kom på plats
Så äntligen står huset på plats,
dörren gick att öppna och efter en
snabb inspektion ser John nöjd
och avslappnad ut. Familjen fotograferar John i dörröppningen
och det råder en uppsluppen
stämning efter framgången. För
de som efteråt passerar huset ser
placeringen harmonisk ut - som
om huset alltid hade stått på
sin nya plats. Huset med troliga
rötter (virke) i 1700-talet skall få
ett fortsatt nytt och modernt liv!
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