
Fakta och underhåll Furu och Gran

Furu
Furu är virke ifrån Tall,pinus sylvestris. 
Furu har genom tiderna varit det mest 
använda träslaget i Norden till byggnader, 
konstruktioner, inredningar och möbler.
Tall växer på mager mark -klippig, mossig, 
sandig - bara det är ljust. Klarar blåst 
mycket bra.

Gran
Picea abies
Granen är Sveriges vanligaste träslag och är 
en av landets viktigaste exportråvaror.
Gran tål skugga bra och konkurrerar lätt ut 
andra träd så att en tät granskog blir fattig 
på andra träd. Blåbärsgranskog är sveriges 
vanligaste naturtyp.

Kuriosa Furu och gran
Tall och björk bildade de första skogarna i Norden runt 9000 f.kr. Under bronsålderns milda klimat 
började den få konkurrens av lövträd och gran som vid vår tideräknings början började tränga undan 
först björken och så småningom även tallen. Att Sverige har så mycket tallskog kvar beror på Gustav 
Vasa. Han lät bönderna behålla skogarna nära jordbruksbygderna, vanligen gran och lövträd, med 
följd att de snabbt gick åt. Kronan behöll de magrare höjderna, bevuxna med tall och så blev tallarna 
kvar.

Idag är granen Sveriges vanligaste träd. “vårt skärm, vårt beskydd, svordomsupptagande, vinterhär-
dig, våra hjärtans grovhjälp, våra gravars ris” diktar Harry Martinsson i “Gräsen i Thule” om granens 
betydelse i Norden.

Tallens innerbark har räddat många nordiska liv. Den torkade barken stampades mjuk, lakades ur 
med vatten för att ta bort beskan, torkades återigen och maldes slutligen till mjöl.

Underhåll obehandlade furu- och grandörrar
Obehandlade furu- och grandörrar måste ytbehandlas före uppmontering på byggplats. Dessa dörrar 
måste behandlas omsorgsfullt eftersom de är känsliga för fukt med svällning och sprickbildning som 
följd. Underhåll din dörr regelbundet så att inte ytan blir torr och spricker.

Yd 23 gran, Ramsvik och Sälvik: 
Denna dörr går bra att lasera eller täckmåla med fönster- eller dörrfärg. Be din färghandlare om råd. 
Tänk på att panelerna rör sig med vädrets skiftningar och då kan färgen sprickan mellan panel och 
plywoodskiva. Vi använder Jotuns produkt “Ultimate FD” när vi målar furu/grandörrar.

Lycka till med er furu/grandörr!
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