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Det var med stor spænding jeg tog til Nørre Lyndelse (Syd for Odense) hos Wood Shop for at hente Osages.
Det viste sig at Osagen var skåret op i mange forskellige dimensioner, hvoraf nogle af de største planker i størrelser
5x30x300cm kom op på omkring 1500 til 2000 kr.
Plankerne ligger prismæssigt fra 500 til 2000 kr. Prisen på
en plankestørrelse pa 5x10x100 cm er 225 kr. Det svarer
til 45 kr pr dmc.
Så kommer vi til kvaliteten, den kunne måske være bedre,
men den er afhængig af den virkelige verden. Og da det
meste af den Osages, som fås i handlen, stammer fra de
utallige læhegn, som blev plantet for omkring 100 siden,
må man regne med at der er en del knaster lidt revner.
Det betyder at der vil være en del spild, men  men
sammenligner vi hvor mange buer vi kan fra en planke til
1000 kr er det billigt i forhold hvis vi skulle importere det
fra USA.
Foruden Osages havde firmaet fået hickory hjem. På
forhånd havde jeg været skeptisk, da planker ofte har
mange udløbere af årringe.
Men det viste sig at være hickory i topklassen. Plankerne
var ca 2 m. i længden og var skåret op i trekanter. Man
Enden på en osage planke
kan sammenligne opskæringen af hickorytræet med
udskærinhgen af en lagkage. Barken sidder stadig på, så det er kun et spørgsmål om at fjerne denne og så får man en
100% bueryg. Hickoryen ligger prismæssigt på linie med Osagen.
PS.
17 maj. En oversavet Osages planke viste de 18%, så det vil være klogt at male eller lakere endetræet.
23 maj: Hickoryen: Jeg er nu begyndt at skære hickoryen
op, og fugtprocenten er langt større end jeg havde
forventet.
Min måler kan vise fugt op til 24%. Men når jeg føler på
spånerne, vil jeg tro at fugten ligger på 30 til 35%
Så for dem som har købt hickory, vil jeg anbefale at de
flækker eller skærer planken op til mindre stykker, så man
undgår kedelige revner.
På min hickory planke var der en revne på siden ca. 5 cm
fra bark, og den udnyttede jeg til at flække planken, og
da træet er ret fugtigt flækkede den perfekt langs med
årringen.
Gunnar Hønborg
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