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I 

Sammanfattning 
Kontakt med betsade möbler är vanligt förekommande för en möbelkonservator. Vid restaure-

ringsarbete på en verkstad kan det beslutas att en möbel med saknat faner eller saknade mas-

siva delar ska kompletteras. Vid komplettering av betsade möbler är det ofta nödvändigt att 

färga in delarna på ett sätt som inte avviker från de omkringliggande och inte heller påverkar 

dessa. Vid betsning kan konservatorn välja mellan etanol/vattenbets och kemisk betsning. 

Mitt fokus har legat på kemisk betsning och undersökningen har tagit sikte på ett antal kemis-

ka betsrecept som jag jämfört med varandra.  

 

I studien testas recept på provbitar i mahogny (Swietenia macrophylla).  

Resultatet visar att det finns ett antal av dessa recept som skulle kunna användas som kom-

plement till etanol/vattenbets, eller retuscheringar vid restaureringsarbete. De recept som gav 

resultat med högst relevans är paraamidophenolchloride med ammoniak, paraamidophenolch-

loride med mangan och natriumkarbonat med hett vatten. 
 

Arbetet är indelat i fyra avsnitt. Efter inledningen följer ett kapitel där jag beskriver bakgrund 

och historia kring kemisk betsning. Därefter en undersökande del där jag utför experiment 

med utvalda recept. Den sista avslutande delen består av en konklusion av resultaten i den 

undersökande delen.  

 

 

 



III 

Abstract 
Working with stained peices of furniture is common as a furniture restorer. When restoring a 

piece it might need complementing veneer or massive wood. When complementing stained 

pieces of furniture it is often necessary to color the new pieces in a way so that they will not 

stand out from the surroundings and neither affect them. The restorer can choose between 

ethanol/water stain or chemical stain. My focus has been chemical stain and the investigation 

includes chemical stain recepies that I compare with each other. 

 

In the studie recepies are investigated on test pieces of mahogany (Swietenia machrophylla). 

The result shows that there are a number of the recepies that could be used as a complement 

to ethanol/water stain or retouch in restoration work. The recepies with extra relevance are 

paraamidophenolchloride with ammonia, paraamidophenolchloride with manganese and sodi-

um carbonate with hot water. 

  

The study is divided in four parts. After the initial part I describe the background and the his-

tory of chemical staining. The investigating part is next where I experiment with certain 

recepies. The final part is a conclusion of the results. 
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Förord 

Upprinnelsen till detta arbete kom sig av ett restaureringsarbete på min verkstad med ett fane-

rat bord. Bordsskivan hade en fyllning i mahogny, omgiven av en tunn åder i ett ljust träslag – 

björk – vilken i sin tur omgavs av en mörkare fris i jakaranda. Mahognyn som hade blekts 

kraftigt skulle betsas utan att den ljusare ådern som gick runt bordskivan påverkades. Mahog-

ny vars innehåll av garvämnen är högt har traditionellt betsats på kemisk väg. Då två träslag 

ligger bredvid varandra men bara det ena ska betsas krävs kunskap om hur de olika träslagens 

kemiska beståndsdelar kan utnyttjas.  

Fokus på de olika träslagens inneboende kemiska beståndsdelar och deras betydelse för bets-

ningsresultatet försköts dock under arbetets tillblivelse. Inriktningen på kemisk betsning be-

stod emellertid. Restaureringsarbetet var för mig en igångsättare och gav upphov till den frå-

geställning som jag arbetat efter. 

Jag vill tacka Stefan Lundén för korrekturläsning och input, Nils-Ola Persson, professor i 

kemi vid Linköpings Universitet för utförliga svar med tips och hjälp angående olika frågor 

rörande kemi och Ulf Brunne, studierektor och inriktningsansvarig på konservatorsprogram-

met på Carl Malmsten Furniture Studies, för tips och värdefulla synpunkter i uppsatsens in-

ledningsskede. Johan Knutsson professor i möbelkultur på Carl Malmsten Furniture Studies 

har varit min handledare. Tack för hjälp från uppsatsens skelett till färdigt arbete och tack för 

konstruktiv hjälp med allt från upplägg och utformning till formuleringar. 
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1. INLEDNING 

Konservatorn ställs ofta inför problem som kan vara etiskt svårlösta. Ett av dem är i vilken 

mån det bör eftersträvas att återge en möbel dess forna färgsättning. Oavsett personliga tyck-

anden finns det tillfällen då skadade partier blir föremål för retuschering. Har möbeln eller 

föremålets färg bleknat eller skadats partiellt kan det bli fråga om att betsa in den delen för att 

skapa ett estetiskt helhetsintryck. 

1.1 Problembeskrivning och frågeställning 

Betsning är en metod att färga in trä så att träet synligt behåller sin struktur, mönster och 

teckning. Betsen färgar träet utan att täcka ytan, istället penetrerar betsen träets porer. Det 

finns etanolbetser, vattenbetser och kemiska betser för att färga trä.  

 

I Franz Brahtz ”Bejtsebogen” beskrivs en (kemisk) betsmetod där de olika träslagens kemiska 

innehåll utnyttjas för att åstadkomma en infärgning på mahogny som inte påverkar det intill-

liggande citronträet. I denna betsning används släckt kalk (kalciumhydroxid, Ca(OH)2) och 

vatten som ger mahognyn en vacker röd ton samtidigt som citronträet förblir opåverkat. Dock 

har denna betsmetod visat sig ha låg ljusäkthet. Den röda kulören tappar snabbt sin färg under 

påverkan av ljus (Brahtz 1936, s. 56). Detta är ett exempel på en kemisk betsmetod där en 

fördel motverkas av en nackdel. 

 

Finns det tillfällen, utöver de redan dokumenterade, då kemisk betsning framstår som ett bra 

alternativ som metod för retuschering för en möbelkonservator? Hur kan resultatet av olika 

betser beskrivas med avseende på visuellt uttryck, funktionalitet och relevans? Vilka för- och 

nackdelar finns med kemisk betsning med avseende på nämnda variabler? Dessa frågor ska 

jag undersöka och försöka besvara i detta arbete.  

1.2 Syfte, mål och avsikt 

Mitt syfte är att synliggöra problematiken beträffande användning av kemisk betsning för 

konserveringsändamål. Mitt mål är att nå fram till kunskap om hur olika betser fungerar på ett 

utvalt träslag; med avseende på hållbarhet, visuellt uttryck och funktionalitet. Min avsikt är att 

undersöka och jämföra ett par utvalda recept för kemisk betsning på prover i mahogny (Swie-

tenia machrophylla). Resultatet kan fungera som en vägledning vid komplettering av saknade 

delar i restaureringssammanhang. 

1.3 Metod  

Den metod jag använt mig av i denna studie är praktiska experiment med några utvalda ke-

miska betsrecept på provbitar i mahogny. Jag har utformat en skala för att en jämförelse mel-

lan recepten skall vara lättöverskådlig samt analyserat resultaten från mina praktiska labora-

tioner. Jag har sökt forskning om kemisk betsning och ljusäkthet vad gäller bets och funnit att 

det är ett tämligen outforskat område. Kunskapen om kemisk betsning och betsning generellt 

visade sig vara begränsad, något jag märkt av redan tidigare vid beställning av etanolbetser 

som inte längre tillhandahålls i literförpackningar utan endast på femlitersdunkar. Så stora 

förpackningar är sällan användbart för en liten verkstad eller mindre företag eftersom betserna 

ofta hinner bli gamla innan de kommer till användning. 

1.4 Källor 

”Nye og fuldstændig Lakeer-bog (…)” från 1795 med den långa undertiteln ” Nye fuldstæn-

dig Lakeer-bog, som lærer: den rigtige Omgangsmaade ved Lakeer-Kunstens Udøvelse, samt 
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giver tydelig Underretning om de dertil hørende Beitzninger, Grunde og Fernisser osv. tilli-

gemed en rigtig Anviisning til den Chinesiske og Japanske Laks Efterlignelse og Reparering 

baade i flad tog ophævet Arbeide; samt den uægte Laks Førfærdigelse: Uddraget af de bedste 

og meest berømte Mesteres Anvissninger” är i motsats till titeln - vilken anspelar på att vara 

en heltäckande bok om lacker, fernissor och betser - istället en broschyr på drygt 70 sidor med 

endast ett kortare stycke som beskriver betsning generellt.   

 

”Fullständigaste handbok för betsning i alla slags färger” av H. F. A. Stöckel utkom första 

gången 1857 och har sedan dess kommit ut i nya upplagor ända fram till 1936. Många av in-

gredienserna i recepten är från växtriket och tillvägagångssätten vid betsningarna omständliga 

att utföra i en modern verkstad. Stöckel använder även både syror och alkalier till betsningar-

na.  

 

Apotekare Hilmer Hylanders bok ”Betsning, färgning och ytbehandling” från 1923 är en liten 

bok på 92 sidor som varje betsintresserad måste förhålla sig till. Hylander skriver om olika 

typer av betser och har utförliga recept över olika kemiska betser.  

 

1936 utkom Frantz Brahtz ”Bejtsebogen” som är en detaljerad redogörelse över olika typer av 

betsningar där han delar in de kemiska betserna i tre grupper som han var och en beskriver 

ingående.  

 

Brahtz och Stöckel delar på liknande sätt, och till skillnad från Hylander, in betserna i syra-

betser, alkaliska betser och neutrala betser. Hylander menar att starka syror ”verka kraftigt 

nedbrytande på cellulosan” och att de också ”ha effekten att fungera menligt på den efterföl-

jande ytbehandlingen” varför de inte längre används (Paulsson m.fl. 1934 s. 154). Vidare me-

nar Hylander att det som fortfarande kallas för syrabetser egentligen beror på en missuppfatt-

ning, mer om det i stycke 2.2. 

Den tyska tegelstenen ”Vom Färben des Holzes (…)” (Buchholz/Michaelsen 2006), på när-

mare 800 sidor innehåller 2000 historiska och rekonstruerade recept på betser och däribland 

inte mindre än över 10 sidor med enbart recept på mahognybetser.  

En del av böckerna från 1800-talet har ålderdomliga benämningar på kemikalierna som recep-

ten består av. Den senaste upplagan av Hilmer Hylanders ”Handledning i betsning och färg-

ning” är från 1961 och några av ingredienserna i recepten har jag översatt med hjälp av Nor-

disk Familjebok, andra upplagan, för att komma fram till ett handelsnamn som används idag, 

då de i vissa fall inte går att beställa under de namn som står i boken. (Tack till Nils-Ola Pers-

son, Linköpings Universitet)  

1.5 Avgränsning  

I detta arbete undersöks kemisk betsning och inte betsning generellt. Med tanke på examens-

arbetets relativt begränsade omfattning har jag nöjt mig med att pröva betserna på enbart ett 

träslag. Proverna är utförda på träslaget mahogny eftersom det är vanligt förekommande på 

verkstäder för restaurering och konservering i Sverige i dagsläget. Jag ville undersöka vilka 

ingredienser i de gamla historiska recepten som kunde sägas färga trä på kemisk väg. Efter att 

ha listat ämnena och påbörjat undersökningen insåg jag dock att det skulle ta för lång tid för 

att kunna rymmas inom ramen för denna typ av undersökning, ifall fokus skulle fortsätta ligga 

på den frågeställning jag från början haft. Detta, liksom de många andra trådar som dykt upp 

under arbetets gång, kan vara ett frö till kommande undersökningar.  
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I projektets inledningsskede hade jag för avsikt att även testa ljusäktheten hos de olika betser-

na. Dock visade det sig att Riksantikvarieämbetet där jag skulle utföra testerna inte hade till-

gång till den typ av utrustning som krävdes. Tanken fanns att istället utföra enklare ljustester i 

bordssolarium, men istället har jag valt att gå vidare med de andra variablerna i min tabell (s. 

14) för jämförelse av betserna. Skälet är att de enklare ljustesterna är så otillräckliga ur veten-

skaplig synvinkel att de ändå inte ter sig meningsfulla.  

* Närmare redogörelse för urvalet av träslag och betsrecept till mina experiment finns under 

kapitel 3.  
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2. BAKGRUND – VAD ÄR BETS? 

2.1 Historia och teknik  

Betsning är en teknik för att färga trä där träets egen struktur, mönster och teckning tillvara-

tas. Betsmedlen ska kunna tränga in i träet och därmed vara lösliga. Ordet bets kommer från 

det tyska ordet beizen och betyder ”bita”. Träfärgningstekniken härrör med all säkerhet från 

textilfärgningen, som har använts i ca 4000 år. Man vet att kineserna kunde färga med röda 

och blå färgämnen och i skrifter från 1600 f. Kr. finns de första uppgifterna om att färga med 

snäckor, på Kreta (Dahlgren 1999, s.183). De förmodligen tidigaste ännu bevarade föremålen 

med infärgat faner är fem altartavlor utförda av Panteleone dei Marchi, 1505 i norra Italien. 

De är dekorerade med figuriner och arabesker i intarsia och däribland grönfärgade faner 

(Ramond 1989).  

 

Fram till mitten på 1800-talet bestod infärgningsämnena av ingredienser från djurriket som 

koschenill, sepia, mm och från växtriket alkannarot, berberisrot, catechu, gurkmeja, gulträ, 

gummigutta, gulbär, krapprot, orleana, orselj, rödträ, blåträ, safflor, sandelträ och saffran. Ur 

mineralriket användes åtskilliga jordarter. Det valda färgämnet kokades tillsammans med 

lämpliga kemikalier, vanligtvis ett alkali, och silades före infärgning. Fler av dessa ingredien-

ser går fortfarande att köpa hos den tyska leverantören Kremer Pigmente. Dessa betsmetoder 

visade sig dock ha otillfredsställande ljusäkthet varför det experimenterades fram nya metoder 

för att betsa trä.  

 

Under 1800-talet uppfanns tjärfärgerna (anilinfärgerna) genom förädling av stenkolstjära. 

Anilinbets liksom de äldre växtfärgämnen som använts vid betsning har nackdelen att de är 

mycket ljuskänsliga vilket gjort att deras popularitet sjunkit sedan de syntetiska mer ljusbe-

ständiga betserna kommit ut på marknaden.  

 

Betsfärgämnen som löses i etanol kallas för etanolbets eller spritbets. Ofta går det att använda 

samma betsfärgämne både i etanol och i vatten. Etanol i vattnet eller värme kan tillföras för 

att lättare lösa ut färgämnet. För etanol- och vattenbetser liksom för anilinbetser krävs endast 

en strykning.  Etanol- och vattenbetser är de betser som säljs och används mest idag.   

 

2.2 Kemisk betsning      

På 1700-talet började metallföreningar att användas i kombination med garvämnen som fäll-

des ut direkt i träets fibrer. De kemiska betserna består vanligtvis av en förbets och en efter-

bets för att få fram färgen (Paulsson m.fl. 1934, s. 154). Förbetserna utgörs dels av garväm-

nen, dels av sådana ämnen som med metallsalter bildar färgade föreningar. Efterbetserna be-

står av metallsalter, såsom salter av järn, kobolt, koppar, krom, mangan och nickel. Vanligtvis 

väljs de salter som löser sig lätt i vatten. Ammoniak som mycket ofta används vid kemisk 

betsning kan också räknas till efterbetserna (Hylander 1923, s.34).  

 

Det går också att färga trä genom s.k. rökning med ammoniak (huvudsakligen på ek), behand-

ling av mahogny med kaliumbikromat samt kalkbehandling eller järnvitriol på ek 

(http://www.raa.se 2012-01-12). Även syror som salpetersyra och svavelsyra har använts för 

att betsa trä, men då de förutom att färga också kraftigt bryter ned cellulosan är de dåliga al-

ternativ. Trots det kallas vissa betser fortfarande ibland för syrabetser och i kemisk betsning 

används garvsyra och pyrogallusyra vilka trots namnen inte är syror i egentlig mening. Deras 

riktiga benämningar är tannin och pyrogallol, och de har troligtvis börjat kallas för syror på 

grund av att de erhåller sin färg genom oxidation, dvs. de upptar syre ur luften varifrån för-

http://www.raa.se/cms/materialguiden/material/bets/materialets_historia.html


6 

 

växlingen mellan syre och syror skulle kunna härledas. De kemiska betserna försvann också 

nästan helt till förmån för etanol- och vattenbetser, då kravet på en mer tidseffektiv hantering 

ökade (http://www.raa.se, 2012-01-12; Paulsson m.fl. 1934, s. 155; Dahlgren m.fl. 1999, s. 

183).   

2.3 Betsning idag 

I Sverige finns idag mindre än en handfull leverantörer av betsfärgämnen. I huvudsak har det 

varit Herdins färgverk som tillverkat och sålt betser till underleverantörer. Andra tillverkare 

som finns är Alcro Beckers och Flügger. Av de återförsäljare som finns i Stockholmsområdet 

är butiken ABC-färgekonomi den som tillhandahåller störst utbud av betser av olika fabrikat, 

både svenska och utländska. Det som finns på marknaden i små kvantiteter som en möbelkon-

servator kan tänkas använda är betser från det tyska märket Orasol, Herdins vattenbetser och 

Herdins industribetser som är baserade på etanol. Ämnen för kemisk betsning är dock mer 

svåråtkomliga. Efter samtal med Herdins färgverk blev det tydligt att ämnen för kemisk bets-

ning inte var något de tillhandahöll eller hade kunskap om. Inte heller Flügger eller Alcro 

Beckers har kemikalier för kemisk betsning. De som använder sig av det är således yrkesfolk 

inom restaurerings- och konserveringsområdet och de är hänvisade till gamla böcker med 

kemikalier som kan vara besvärliga att få tag i och med ålderdomliga beteckningar som kan 

vara komplicerade att tolka.   

2.4 Kemiska beståndsdelar och trädets uppbyggnad 

Träets ved består av celler som omges av cellmembran och runt det en kraftig cellvägg. Cell-

väggens minsta beståndsdel är cellulosa som består av långa kedjemolekyler. Mellan dessa 

kedjor finns lignin, vedämnet som binder ihop cellulosan (Dahlgren m.fl. 1999, s.11). Dessut-

om ingår i veden harts, fett, äggviteämnen, garvämnen och mineraliska beståndsdelar av olika 

slag (Cronoborg 1950, s.28). 

 

Trä består i genomsnitt av  

Kol (50 %) 

Syre (43 %) 

Väte (6 %) 

Kväve och mineraler (1 %) 

(Garff 1986, s.100) 

 

Garvsyra kallas för tannin, vilket också är det engelska namnet för garvsyra. Med begreppet 

tannin avses egentligen en grupp av vegetabiliska garvämnen (Strömberg 1949, s.1314). 

Garvsyra finns naturligt i bark och frukter hos många växter. Två träslag som innehåller 

mycket garvsyra är mahogny och ek. Det finns också andra skillnader i den kemikaliska 

sammansättningen mellan olika träslag, exempelvis innehåller teak kisel.  

Det kan konstateras om träet innehåller mycket, lite eller alls ingen garvsyra genom att be-

stryka det med kromsyrat kali. Förmörkas färgen ingenting, finns det ingen garvsyra i träet. 

Blir färgen lite mörkare är det lite garvsyra i träet och blir färgen mycket mörkare innehåller 

det mycket garvsyra (Brahtz 1936, s.74. Utförlig information om trä, med bilder, på cellnivå 

finns t.ex. på www.skogsindustrierna.org).  

2.5 Kemisk nedbrytning av trä 

Cellulosan genomgår en långsam naturlig nedbrytning under påverkan av syre, värme och 

ljus. Ljuset och i synnerhet de ultravioletta stålarna är den egentliga nedbrytande faktorn och 

hög temperatur påskyndar processen. Ljuset bryter sönder cellulosamolekylernas långa kedjor 

http://www.raa.se,/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cellulosa
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och gör träet sprött. Ligninet bryts också ned om än långsammare – av faktorerna syre, värme 

och ljus (Garff 1986, s.108). 

2.6 Den kemiska processen vid infärgning av trä  

Färgning av trä kan ske på flera olika sätt. Det kan t.ex. målas, laseras, betsas eller tjäras. Vid 

målning med oljefärg lägger sig de fint rivna pigmenten på vedens yta och tränger också till 

viss del, beroende på linoljans kvalitet, ner i vedens kärl. Efter det att linoljemolekylerna oxi-

derat med luften binds pigmenten under den film av linoxyn som linoljan bildat. Linolja är 

bara ett av alla de ämnen som kan användas som bindemedel till färg.  

 

Skillnaden mellan en bets och en färg är att pigmenten i en färg inte löses ut utan blandas i 

bindemedlet. Betsfärgämnena, som är mindre, går att lösa i vatten eller etanol och kan således 

tränga in längre i vedens kärl. Vid en kemisk betsning sker färgförändringen på cellnivå i 

själva cellstrukturen där den blir hårt bunden till träet (Dahlgren m.fl. 1999, s.183).  

 

Färgen uppstår genom en kemisk reaktion i träet mellan träet och den beståndsdel i betsen 

som fungerar som reagent eller mellan två reagenter som applicerats på träet och sinsemellan 

skapar färgskillnaden.  

 

En mer ingående förklaring av de olika förfaranden som materialen till betsning verkar på, har 

en källa från 1800-talets senare hälft, Louise Edgar Andés. I boken Träindustriens tekniska 

Fulländningsarbeten (…) skriver han att betsningen kan ske på något av följande sätt: 

 

1) Genom förändring av träets färg via den beståndsdel som fungerar som kemisk reagent, 

och som i sig själv inte har någon färg (syror huvudsakligen salpetersyra) eller, 

2) genom utfällning eller förändring av en beståndsdel hos den använda kemiska föreningen 

genom träets egen cellvävnad (kaliumpermanganat) eller, 

3) genom färgämnets utfällning i cellvävnaden (rött kaliumkromat och blysocker) eller, 

4) genom träfibrernas färgning med vegetabiliska färger och alkalier (blåträextrakt, rött kali-

umkromat) eller, 

5) genom träfibrernas färgning med lösningar av färgämnen, verkliga färger, i alkohol eller 

vatten (anilinfärger)  

(Andés 1885, s.11). 

 

Ett exempel på en kemisk förändring i träet är då vedens tanniner orsakar att proteinet drar 

ihop sig och på så sätt ger upphov till färgförändring. Detta är vad som sker när garvsyran i 

mahogny reagerar med kromsyrat kali och antar en rödbrun ton.  

 

En färgning som skett på kemisk väg och förändrat den kemiska sammansättningen påverkar 

ljusäkthet på annat sätt än färgning som inte skett på kemisk väg. De olika metoderna skiljer 

sig även åt i åldrandeprocessen.  

 

De kemiska betsrecepten får skillnaden mellan vår- och höstved att accentueras till skillnad 

från etanol- och vattenbetser som jämnar ut den. Detta sker olika kraftigt med olika kemiska 

betsrecept.  

 

Vid den kemiska processen förenar sig ämnen alltid i ganska bestämda förhållanden, så att en 

viss mängd syra alltid kan binda en viss mängd lut. Detta är av största betydelse vid använ-

dandet av kemiska betser. Det är nämligen en allmän uppfattning att liksom etanol- och vat-

tenbets kan förstärkas genom att tillsätta ytterligare färgämnen, så kan en kemisk bets förstär-
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kas genom att använda starkare lösningar. Dock förbinder sig kemikalierna med de i träet fö-

rekommande garvämnena i ganska bestämda förhållanden vilka det som regel kan finnas rätt 

begränsade mängder av. Garvämnena förenar sig endast med den mängd kemikalier som de är 

i stånd till, varför det inte är möjligt att påföra en starkare lösning med avsikt att få en mörka-

re färg. Resultatet kommer därför inte att bli en mörkare färgton, men däremot att en del ke-

mikalier lägger sig på ytan och skadar påföljande ytbehandling (Brahtz 1934, s.58, 59). 

 

2.7 Skillnader i garvämneshalt 

Eftersom garvämneshalten varierar kraftigt även hos samma slags trä kan det krävas att ytan 

prepareras före betsningen för att få ett jämt resultat. Ett överskott av garvämnen tvättas ur 

med ammoniak blandat i varmt vatten och neutraliseras därefter med ättika och en grundlig 

avtvättning. Brist på garvämnen kan behandlas genom att bestryka ytan med en lösning av 

garvsyra eller pyrogallol i varmt vatten. (Paulsson m.fl. 1936 s.233).  

 

2.8 Olika betsämnen för kemisk betsning och deras effekt  
Brahtz delar in de kemiska betserna i kategorierna syrabetser, basiska betser och neutrala bet-

ser. Syror och baser verkar båda frätande på träet till skillnad från de neutrala betserna. En 

grupp inom de neutrala betserna är salterna. De framställs vid upplösning av metaller i syra. 

Därför ges de ofta namn där både metallen och saltet nämns såsom kopparvitriol eller järnvit-

riol. Salterna kan också framställas genom att försiktigt och i små kvantiteter blanda syra och 

lut. Resultatet blir inte en blandning som är frätande utan istället helt neutral. Blandningen har 

helt förlorat sina frätande egenskaper. Vilket salt som uppstår när syra och lut blandas är av-

hängigt vilken syra och vilken lut som används. Saltsyra blandat med natriumhydroxid (na-

tronlut) ger koksalt. Svavelsyra och natriumhydroxid ger glaubersalt.  
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3. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

3.1 Val av träslag 

Experimenten utfördes på provbitar i den mahogny som på latin kallas Swietenia macrophyl-

la, med handelsnamnet hondurasmahogny. Flera andra swieteniaarter av mahogny finns, de 

går under många olika handelsnamn såsom äkta mahogny, kubamahogny, mexikansk mahog-

ny osv. allt efter ursprungsland. Exporten av kubamahogny eller spansk mahogny (Swietenia 

mahogany) från Västindien har helt upphört (Boutelje 1986, s. 51). Andra arter inom swiete-

niasläktet är Swietenia candollei med handelsnamnet venezuelamahogny och Swietenia humi-

lis (Tideström 1957, s. 936 och en.wikipedia.org 2012-04-10). 

 

Det är av största vikt att veta vilken sorts mahogny testerna utförs på varför jag också har ana-

lyserat tunnsnitt mikroskopiskt för att fastställa träslaget. Ett fint snitt har tagit ur provbitens 

tre sidor. Därefter har kännetecknen för Swietenia machrophylla kunnat särskiljas och träsla-

get fastställas som hondurasmahogny, (Swietenia machrophylla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tvärsnitt för-

storat 100x.  

Figur 3.Tangentialsnitt, 

märgstrålar i 

genomskärning. 

 

Figur 1. Radialsnitt Swietenia Machrophylla.  
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Eftersom jag haft förmånen att driva verkstad för konservering och restaurering av trämöbler 

har jag egen erfarenhet av de olika mahognyarternas användning i möbeltillverkning då den är 

mycket vanligt förekommande i restaureringsobjekt. Mahognyn återfinns i möbler från 1700-

talets senare hälft och var i Sverige som mest populär under tiden runt 1810-1840, den tid 

som vi kallar Karl-Johantiden.  

 

Den mahogny, som nu förekommer i handeln är dels den nämnda Swietenia macrophylla, dels 

den som går under namnet khayamahogny, som inte är en Swieteniaart men som liksom 

Swietenia tillhör familjen Meliaceae. De båda är mindre täta och har annan textur än t.ex. 

kubamahogny.  

3.2 Provbitar 

Betsningarna är utförda på provbitar av massivt trä. Skälen till det är att kunna se hur långt 

ner betsen trängt, samt att utesluta att limmet som faneret limmats med påverkar resultatet. 

 

19 provbitar sågades ut (Swietenia machrophylla) med måtten 18*8*1 cm. Provytan är tan-

gentialsnitt och bitarna har preparerats genom hyvling, sickling och putsning före betsningen 

för att efterlikna virke använt i möbelsammanhang innan det ytbehandlas. Provbitarna märk-

tes upp med siffror och bokstäver enligt tabellen på sida 14.  

3.3 Val av betsrecept  

Jag har valt att jämföra ett antal kemiska betsrecept sinsemellan för att se huruvida de kan 

användas i moderna restaureringssammanhang. Jag kommer att arbeta med fyra förbetser och 

sju efterbetser som kombineras på olika sätt, vilket ger 17 recept (tabell 1). Recepten är ett 

urval av kemiska betsrecept i Hilmer Hylanders bok ”Betsning, färgning och ytbehandling”. 

Recepten i denna tabell är inte avsedda för specifika träslag, lika lite som att etanolbetser eller 

för den delen linoljefärger är det. Tvärtom kan de användas för alla möjliga träslag och ibland 

till och med andra material. Dock måste hänsyn tas till det utvalda provämnets grundkulör 

just eftersom det vid betsning inte är fråga om någon täckande färg utan istället om motsatsen. 

Av naturliga skäl målas inte något med mörk bottenfärg i ljusa färger, eftersom färgen då inte 

kommer att synas. På samma sätt är det liten mening att försöka färga mahogny gult, grönt 

eller blått. Visserligen skulle det kunna ge något utslag, men då mahognyn i sig är färgad 

skulle resultatet inte bli den klart gula eller klart gröna kulör som avsetts. Jag har alltså valt de 

betser som ger olika typer av brunt, rödbrunt och rött, och valt bort de som ger gröna, blå och 

violetta resultat, därför att mahogny inte färgats i de kulörerna. 

 

Jag har utöver de 17 recept som finns i tabell 1 också valt att utföra tester på några historiska 

betsrecept som är avsedda just för mahogny som kommer ur H. T. Daveys bok ”Woodfini-

shing” (1940, s. 42-71). Jag har också letat efter historiska recept på svenska, danska och eng-

elska. Den äldsta bok jag hittat som finns på Nordiska museet är en översättning av en eng-

elsk bok från 1790 (Den engelske möbelpoleraren) med betsrecept. Den har gammalt tryck 

och ålderdomliga tillvägagångssätt varför jag valt att inte undersöka recept ur den. Jag har 

valt bort recept ur Stöckels bok då jag ansett metoder och material vara förlegade också där 

och inte förenliga med modernt arbete på en verkstad. De historiska recepten redovisas i tabell 

2. 

 

Recepten är valda utifrån vissa kriterier. Ingredienserna ska inte vara orimligt dyra, tillväga-

gångssättet ska vara någorlunda lätt att praktiskt genomföra på en nutida verkstad med nutida 

krav på effektivitet. Kemikalierna ska finnas tillgängliga på marknaden. Med största sanno-

likhet finns det många ingredienser och recept som skulle kunna gå att modernisera och få 
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fram intressanta resultat av, men som av utrymmesskäl inte kommer att undersökas i denna 

rapport. 

 

I viss mån har jag använt mig av mahognyns egna kemiska beståndsdelar (här garvsyra) som 

en förbets. 

 

När kemisk betsning var mer vanligt förekommande fanns recepten på apotek och apoteksper-

sonalen blandade till de olika snickarnas hemliga recept. Numera tillhandahåller inte apoteken 

kemikalier och restriktionerna har dessutom skärpts vilket gör att tillgängligheten minskat. En 

del av kemikalierna i de aktuella recepten är giftiga. Från början var tanken att inte alls an-

vända dessa, men under arbetets gång har jag ändå valt att ha med några recept med ingredi-

enser som är toxiska. Många ämnen som vi har runt oss dagligen är hälsovådliga vid förtäring 

eller vid långvarig upprepad kontakt med huden. Allt detta finns noga angivet i de säkerhets-

datablad som jag hänvisar till i min källförteckning. Värdering av kemikaliers giftighet är 

avhängigt vilket sätt de används på och i vilken omfattning användaren utsätts för kemikalien. 

Skyddsföreskrifter ska gås igenom och användas på respektive sätt från fall till fall. De efter-

betser som inte har ovannämnda risker dokumenterade är järn, koppar, mangan, nickel, am-

moniak och natriumkarbonat.  

 

De kemikalier i recepten som uttryckligen har en risk för att orsaka cancer, är skadliga för 

njurar, lever och hjärta - eller kan orsaka mutationer på arvsmassan, är pyrogallol, pyrokate-

kol, krom och kobolt. Dessa ämnen har alltså testats i de olika kombinationerna och kan ses 

som referensmaterial, men förordas inte. De förbetser som inte har ovannämnda risker doku-

menterade är tannin och 4-aminophenolchloride. Att dessa risker inte finns dokumenterade 

betyder inte att ämnena är ofarliga.  

3.4 Receptens innehåll  

I tabell 1 består recepten av en förbets och en efterbets. Förbetserna är en stamlösning på 50 g 

förbets per liter vatten. Efterbetserna är en stamlösning på 10 g efterbets per liter vatten förut-

om krom som ska blandas med 20 g per liter vatten och ammoniak som blandas med 100 g 

per liter vatten. I recepten och i tabellen nämner jag bara kemikalien med dess grundämnes 

namn som t.ex. järn. Alla recept i tabell 1 innehåller kemikalier i form av metallsalt. Det kan 

kallas klorid eller klorur.  

 

 ”Järn” i receptet och i tabellen avser ferrosulfat (järnvitriol). 

 ”Kobolt” i receptet och i tabellen avser koboltklorid  

 ”Koppar” i receptet och i tabellen avser kopparklorid 

 ”Krom” i receptet och i tabellen avser kromsyrat kali, som också kallas både kaliumbi-

chromat och kaliumdi-chromat.  

 ”Mangan” i receptet och i tabellen avser manganklorid.  

 ”Nickel” i receptet och i tabellen avser nickelklorid.  

 Natriumkarbonat Na2Co3 i recept 5 och tabell 2 blandas till en mättad lösning med hett 

vatten och påförs hett. Natriumkarbonat kallas också Soda eller Kristallsoda och kan 

ibland säljas som Målarsoda. Förr var det svårt att skilja från Pottaska.  

 Krom och ammoniak i recept 6 och i tabell 2 avser kromsyrat kali tillsammans med 10 

% ammoniak (25 %).  

 

Recepten i tabell 2 är avsedda för att betsas i en omgång och innehåller följaktligen inte någon 

för- och efterbets. Källan jag använt mig av för de historiska recepten i tabell 2 är H.T. Da-
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veys ”Wood finishing” från 1940. Enbart kemikalier och tillvägagångssätt finns beskrivet i 

boken, inte proportioner. Proportionerna är resultat av egna laborationer.  
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Recept 1)  Förbets:  

Garvsyra (tannin) 

 

Efterbets: 

a) Krom – brun 

b) – 

c) – 

d) Koppar - ljusbrun 

e) Kobolt – brun 

 

Recept 2) Förbets: 

Pyrogallusyra (pyrogallol) 

 

Efterbets:  

a) Krom – brun, ngt rödaktig 

b) – 

c) Nickel - brun  

d) – 

e) – 

f) Ammoniak - brun 

g) Mangan – brun 

 

Recept 3) Förbets: 

 Pyrokatechol 

  

 Efterbets: 

a) – 

b) – 

c) – 

d) Koppar 

e) Kobolt 

f) Ammoniak 

g) Mangan 

 

Recept 4) Förbets:  

Paraamidophenolchloride 

 

Efterbets:  

a) – 

b) Järn – brun ngt grönaktig 

c) Nickel – brun, ngt rödaktig  

d) Koppar – mörkbrun i rött 

e) Kobolt – rödbrun 

f) Ammoniak – brun ngt rödaktig 

g) Mangan – brunröd 

 

Recept 5) Natriumkarbonat + vatten  

 

Recept 6) Krom+ ammoniak 
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3.5 Utformning av tabell 

För att komma vidare i mitt arbete utvecklade jag en egen tabell med egna variabler. De kom-

binationer som inte testas är i tabellen markerade med X.  

Efter att provbiten strukits med både för – och efterbets och låtits torka mäts resultatet efter 

kategorierna; toxicitet/arbetsmiljö 1-5, visuellt uttryck 1-5 och relevans 1-5.  

Högsta betyg ger siffra 5, lägsta betyg ger siffra 1. 

(Toxicitet/arbetsmiljö mättes endast enligt betygen 1-3-5.) 

 

Toxicitet/arbetsmiljö innefattar giftighet hos en, båda eller ingen av betserna. (Betyg 5 innebär 

att ingendera är giftig, betyg 3 innebär att en av kemikalierna är giftig. Betyg 1 innebär att 

bägge kemikalierna är giftiga.) 

 

Visuellt uttryck utgör en samlad bedömning av jämnhet, kulör och djup. (Med jämnhet avser 

jag en jämn infärgning av ytan. En bra kulör är den som liknar det eftersträvade träslaget 

mest. Bra djup kräver att cellerna ska var skönjbara inte bara på ytan utan också en bit därun-

der. Den samlade bedömningen dessa underkategorier utgör betyget för visuellt uttryck. Lågt 

betyg ges ifall någon av delarna är låg, oavsett ifall en annan av delarna är bra)  

 

Relevans avser det sammanlagda resultat av toxicitet/arbetsmiljö och visuellt uttryck. När 

toxicitet/arbetsmiljö får ett betyg och visuellt uttryck får ett annat, blir betyget för relevans ett 

medelvärde av dessa två. Relevansens visar i vilken mån denna bets kan vara ett alternativ till 

andra retuscheringsmetoder.  

  

Andra kategorier som skulle kunna vara med är hur mycket betsen förändrar provbiten i ljus-

het/mörkhet. Hur den får skillnader i höst- och vårved att accentueras eller jämnas ut. Hur 

betsen fungerar att arbeta med rent praktiskt skulle kunna mätas under kategorin funktions-

duglighet. Fler parametrar kunna mätas såsom ifall den är lätt/svårstruken, dunstar fort, pärlar 

sig eller kryper? Lämnar den olösta partiklar i ytan? Är den lätt att tillverka?  

 

3.6 Svagheter med tabellen 

En av uppgifterna i och med detta arbete har varit att hitta ett sätt att i text eller med text och 

bild åskådliggöra resultaten för läsaren. Dock har de flesta mätmetoder sina brister, så och 

metoderna i denna studie. Nedan redogör jag för bristerna med min tabell och dess variabler. 

Jag hoppas ändå att den ska kunna illustrera resultaten så att den som vill använda sig av nå-

got utav de kemiska betsrecepten får en uppfattning om dess styrkor och svagheter. Om inte 

annat visar recepten på hur betserna ska användas och vilka som ger en bra kulör. Tabellen 

tillsammans med bilder och själva recepten - vilka den som önskar själv kan experimentera 

med - utgör tillsammans en god grund för att kunna läsa av resultaten. 

 

Svagheter med variabeln toxicitet/arbetsmiljö:  

Som tidigare nämnts är de allra flesta kemikalier giftiga om de hanteras felaktigt. Trots det 

behöver en kemikalie som är mycket giftig inte innebära någon fara att använda i fall de på-

bjudna säkerhetsföreskrifterna följs, ifall mängden tillfällen den används vid är få, eller ifall 

arbetet sker under begränsad tid.  

 

4-aminophenolchloride får högt betyg på relevans i min tabell och högt betyg på toxici-

tet/arbetsmiljö. Informationen som jag använt mig av för att bedöma toxiciteten kommer från 

Sigma Aldrich säkerhetsdatablad som säger att ämnet (4-aminophenolchloride) inte har kun-

nat visa sig orsaka cancer, njurskador, blodsjukdom, eller skada arvsanlagen. Det har heller 

inte påvisats vara ogiftigt – det är helt enkelt inte testat.  
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Visuellt uttryck:  

Svagheter med denna variabel är underkategorin djup, eftersom djupet är svårt att avläsa när 

provbiten saknar ytbehandling.  

 

Trots dessa brister har jag valt att använda mig av tabellen som den ser ut, helt enkelt för att 

inga andra metoder jag hittat, kunnat redovisa resultaten på ett bättre sätt.  
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Mahogny (Swietenia machrophylla) 

 

  Förbetser 

 Tabell 1 1 Garvsyra 2 Pyrogallol 3 Pyrokate-

chol 

4) 4-

aminophenolchlorid 

E
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a Krom 4 5 3 2 3 1 X X 

b Järn X X X 4 3 5 

c Nickel X 2 3 1 X 4 3 5 

d Koppar 3 3 3 X 2 1 3 2 1 3 

e Kobolt 3,5 4 3 X 2 3 1 2,5 2 3 

f Ammoni-

ak 

X 3,5 4 3 2,5 2 3 4,5 4 5 

g Mangan X 2,5 2 3 3 3 3 5 5 5 
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Tabell 

2 

5 Natriumkarbo-

nat + vatten 

6 Krom  

+ ammoniak 

 5 5 5 4 5 3 
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3.7 Förbetsning - genomförande och observationer 

Betsningen utfördes i laboratorium, med skyddsutrustning i form av skyddshandskar, skydds-

rock, skyddsglasögon och munskydd. Förbetserna vägdes, 5 gram per dl vatten, hälldes upp i 

provglas, rördes om och placerades i dragskåp under tiden de löstes upp (fig. 10).  Provbitarna 

på bilden nedan till vänster ligger placerade enligt tabellen, de har siffrorna 1-4 och bokstä-

verna a-g klistrade längst ner i höger hörn. Överst till vänster ligger provbiten som heter 1a. 

Nederst till höger ligger provbiten som heter 4g.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 5 minuter är 4-aminophenolchloriden och garvsyran helt upplöst. Efter 10 minuter är 

pyrogallolen helt upplöst. Efter 20 minuter är pyrokatecholen helt upplöst. Penseln som bet-

sen påförs med vid kemisk betsning ska inte vara beslagen med järn, bleckplåt eller annan 

metall med undantag för aluminium, då metallerna lätt förorsakar missfärgningar. Samma sak 

gäller för skålar och provglas. 

 

Figur 4. Provbitar före betsning.  

Figur 5. Förbetser till tabell 1. 

Figur 6.Garvsyra.  Figur 7. Pyrogal-

lol. 

Figur 8. Pyroka-

techol.  

Figur 9. 4-

aminophenolchlo

ride.  
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Lösningarna penslades på provbitarna och lämnades att torka 24 timmar. Inget särskilt kunde 

utläsas av förbetsningarna, alla fyra lösningar vätte provbitarna på samma sätt. 

Ingen av förbetserna kröp, pärlade sig eller uppförde sig konstigt på annat sätt. Bilden är ta-

gen fem minuter efter att provbitarna strukits med förbets. Hörn och sidor torkade snabbast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Kemikalier i dragskåp. Bilden ta-

gen 10 minuter efter att kemikalierna hällts i, 

nästan allt är löst.  

Figur 12. Provbitarna till recept ur tabell 1 är strukna med förbets.  

Figur 11. Förbetsen hälls 

i en keramikskål, penselns 

beslag är skyddade med 

tejp.  
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Provbitarna på bilden nedan har fått torka 24 timmar. Observationer efter att de torkat är att 

provbitarna med pyrogallol, garvsyra, och pyrokatekol inte färgats eller förändrats nämnvärt. 

Provbitar med 4-aminophenolchlorid har mörknat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Förbetsade provbitar efter torkning.  
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3.8 Efterbetser – genomförande och observationer 

Efterbetserna i recepten i tabell 1 löstes precis som förbetserna i provglas med kallt kranvat-

ten. 1 g vägdes upp på vågen och hälldes i 1 dl vatten, rördes om och placerades i dragskåp 

för att lösas. Lösningen med järn blev grumlig och fick en bottensats. Det gick dock att röra 

om strax före penslingen och på så sätt få en jämn lösning. För övrigt var samtliga efterbetser 

helt lösta inom 20 minuter.  De två historiska recepten i tabell 2 påfördes på provbitar som 

fick siffrorna 5 och 6. Nummer 5 penslades med en lösning av natriumkarbonat och vatten. 15 

g natriumkarbonat användes till 1 dl hett vatten och gav en mättad lösning som påfördes 

varm. (Målarsodan på bilden nedan till vänster består av 100 % natriumkarbonat.) 

Nummer 6 penslades med en lösning av krom (kaliumdichromat) och 10 % ammoniak. Pro-

portionerna har jag som nämnts provat ut själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Krom.  Figur 16. Järn. 

 

Figur 17. 

Nickel. 

Figur 18. Kop-

par. 
Figur 19. Ko-

bolt. 

Figur 20. Man-

gan. 

Figur 14. Kemikalier till efterbetser i tabell 1 och historiska betsrecept i tabell 2. 
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3.9 Under arbetets gång  

En aspekt att tänka på vid kemisk betsning är att förbetsen måste strykas synnerligen om-

sorgsfullt då den inte färgar ytan nämnvärt. Efter torkningstiden syns i de flesta fall knappast 

något av behandlingen. Om någon del av ytan inte blivit bestruken under förbetsningen blir 

detta synligt först när efterbetsen påförts (Friberg 1943, s.24-25).  

 

3.10 Resultat – efter både för- och efterbets 

När provbitarna till tabell 1 fått torka kunde resultaten utläsas. Samtliga kemiska betser i min 

undersökning har visat sig vara lättarbetade. De provbitar som färgats kraftigast är 2a (pyro-

gallol med krom). 3d (pyrokatechol med koppar). 4b (4-aminophenolchloride med järn). 4d 

(4-aminophenolchloride med koppar). 

 

De fyra ovan nämnda (2a, 3d, 4b, 4d) färgades svartbruna. 3f (pyrokatechol med ammoniak) 

blev grönbrun, vilket inte kan sägas passa särskilt väl till att just betsa mahogny. En av prov-

bitarna, 3g (pyrokatechol med mangan) fick ett prickigt resultat efter att betserna hade torkat, 

trots att det vid penslingen såg ut som att alla partiklar var lösta. 

 

1a (garvsyra med krom) får en jämn fin rödbrunlila kulör och det är också ett av de två recept 

som innehåller krom vilket är en av de kemikalier som ofta används till betsning av mahogny. 

Dock är det mycket giftigt vilket gör att betyget på toxicitet/arbetsmiljö blir lågt. 

 

De provbitar som fick bäst rödbrun ton är 1a, 2f (pyrogallol med ammoniak) 4f (4-

aminophenolchloride med ammoniak) 4g (4-aminophenolchloride med mangan), 5 (natrium-

karbonat med hett vatten) och 6 (krom med ammoniak) 

 

De provbitar som fick bäst ton och där vare sig för- eller efterbets varit giftiga är 4f och 4g i 

tabell 1 och nr 5 i tabell 2. Jämnast med bäst brunröda färg blir 4g. 

 

 

Figur 22. Ammo-

niak i vatten. 

Figur 21. Na-

triumkarbonat. 

Figur 23. Lösta efterbetser till recept i tabell 1, 

bilden är tagen 20 minuter efter att kemikalier-

na hällts i. Alla är lösta.  
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Figur 24. Fotot taget 30 minuter efter pensling av 

efterbets till recept i tabell 2. 
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Figur 26. Provbitar till recept i 

tabell 2, torkade 24 timmar. 

Biten till vänster är en refe-

rensbit 

Figur 25. Provbitar till recept i tabell 1, 24 tim-

mar e torkning. 
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4. KONKLUSION OCH FORTSATT FORSKNING  

Inledningsvis formulerades följande tre frågor: 

Finns det tillfällen då kemisk betsning framstår som ett bra alternativ som metod vid retusche-

ring för en möbelkonservator? Hur kan resultatet av olika betsningar beskrivas med avseende 

på toxicitet/arbetsmiljö, visuellt uttryck och relevans? Vilka för- och nackdelar finns med ke-

misk betsning ur ovanstående perspektiv? 

 

4.1 Kemisk betsning som alternativ 

Min undersökning har visat att det finns tillfällen då kemisk betsning kan fungera bra som 

alternativ till andra retuscheringsmetoder. Då möbelns eller föremålets proveniens och till-

verkning är känd, såsom i fallet med Chippendale- eller Sheratonmöbler – och vi vet att de 

från början betsats på kemisk väg, är kemisk betsning att föredra framför andra metoder, helt 

enkelt därför att det framstår som det kulturhistoriskt mest försvarbara.  

 

Enligt vad jag har kunnat läsa mig till under arbetet med denna undersökning så har den ke-

miska betsningen genom sin hårda bindning till träet en högre ljusäkthet än t.ex. vatten- eller 

etanolbets. Detta är inte testat empiriskt i denna studie, men under förutsättning att det stäm-

mer så är den kemiska betsningen att föredra med tanke på kulörens hållbarhet. 

 

4.2 Hur resultatet kan beskrivas 
Jag valde att dela upp analysen av resultaten i tre delar; toxiciteten/arbetsmiljö, visuellt ut-

tryck, samt en samlad bedömning som jag kallar relevans.  

 

Tillsammans med bilder och tabeller som hör till denna studie kan läsaren göra sig en upp-

fattning om undersökningens resultat.  

 

Toxicitet/arbetsmiljö har bedömts utifrån i fall kemikalien är giftig (enligt min bedömning i 

kapitel 3.3). De betser som fått högsta betyg (här 5) dvs. är minst giftiga, beträffande toxici-

tet/arbetsmiljö är 4b (4-aminophenolchloride/järn), 4c (4-aminophenolchloride/nickel), 4f (4-

aminophenolchloride/ammoniak), 4g (4-aminophenolchloride/mangan) och 5 (natriumkarbo-

nat/vatten). 

 

De betser som fått högsta betyg beträffande visuellt uttryck enligt min undersökning är 1a 

(garvsyra/ krom), 1e (garvsyra/ kobolt), 4f (4-aminophenolchloride/ ammoniak), 4g (4-

aminophenolchloride/ mangan), 5 (natriumkarbonat/ vatten) och 6 (krom/ ammoniak).  

 

Högst betyg beträffande relevans i undersökningen ger 1a (garvsyra/ krom), 4b (4-

aminophenolchloride/ järn), 4c (4-aminophenolchloride/ nickel), 4f (4-aminophenolchloride/ 

ammoniak), 4g (4-aminophenolchloride/ mangan) 5 (natriumkarbonat/ vatten) och 6 (krom/ 

ammoniak). Resultaten av mina experiment visar att dessa 7 betser kan fungera bra vid restau-

reringsarbete. De ger samtliga ett gott visuellt resultat, är lätta att arbeta med och är inte häl-

sovådliga. 

 

4.3 För- och nackdelar med kemisk betsning 

Det finns ett antal för- och nackdelar med kemisk betsning enligt litteraturen (Dahlgren m.fl. 

1999 s.184). En del av punkterna stämmer med resultaten av min undersökning och några 

stämmer inte. Jag har tillfört informationen som mina tester visat under för- och nackdelarna 

nedan. 
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Fördelarna är flera. Träets karaktär bibehålls, de ljusa årsringarna förblir ljusa i förhållande till 

de mörka årsringarna. De är motståndskraftiga mot vatten. De är ljus och åldringsbeständiga. 

De kan tillföra en ny dimension till träet. Ett exempel på det är fågelögonlönn som betsas med 

en svag lösning av järnIIsulfat (järnvitriol) och får ”ögonen” att öppna sig och bli mer fram-

trädande. Kemiska betser kan förstärka träets egen färg och lyster. Det är vad som sker i min 

undersökning i recept 1a (garvsyra/krom), 4g (4-aminophenolchloride/ammoniak) och 5 (na-

triumkarbonat/vatten). 

 

Det finns också flera nackdelar med kemisk betsning. Många av kemikalierna som hanteras är 

hälsovådliga. Ofta i recept med kemiska betser krävs applicering av flera lösningar med lång 

torktid emellan. Den slutgiltiga färgen uppnås först efter ca 24 timmar. Fiberresning uppstår i 

fall träet inte vattenslipas före betsningen. Det går inte att erhålla klara färger. Kemikalierna 

är inte alltid lätta att tillgå, och inte heller recepten.  

 

4.4 Reflektioner och tankar om fortsatt forskning 

Jag har med detta arbete velat påvisa för- och nackdelar med kemisk betsning och även kon-

kret visat vilka av de undersökta recepten som är de mest lyckosamma. Jag hoppas detta ska 

kunna ge vägledning i den konkreta arbetssituationen. I den mån detta inte lyckats beror det 

på de avgränsningar jag har haft att förhålla mig till. Jag har dock under arbetets gång funnit 

uppslag till fortsatt forskning. Detta är frågor som även andra konservatorer undersöker för 

närvarande, frågor som sysselsätter den aktuella forskningen. Det känns därför angeläget att 

nu få min rapport offentliggjord för att kunna synkronisera med övriga forskningsresultat.   

 

De finns ingredienser för kemiska betser som jag inte undersökt i denna rapport. T.ex. kali-

umpermanganat, olika koncentrationer av ammoniak, olika koncentrationer av enbart kromsy-

rat kali m.fl. Vidare undersökningar av dessa eller andra betser kan utgöra föremål för vidare 

forskning. 

 

Andra uppgifter (tack till Ulf Brunne) kan vara att undersöka vilka av recepten i historiska 

källor som kan sägas betsa trä på kemisk väg. T.ex. skulle recept med pottaska eventuellt 

kunna undersökas samt rökning med ammoniak. Ett annat intressant experiment vore att till-

föra värme under betsningen, som gjorts i recept 5 i tabell två i denna rapport. 

 

Ytterligare ett uppslag för framtida forskning är att undersöka huruvida ytbehandlingen på-

verkar betsens ljusäkthet. Hur skiljer sig åldrandeprocessen åt ifall exempelvis kromsyrat kali 

penslas med rå linolja (T.H Davey 1984, s. 41) och därefter schellackpoleras, jämfört med om 

det schellackpoleras utan föregående pensling med linolja? Hur åldras olika betser ytbehand-

lade med schellack i jämförelse med mer moderna ytbehandlingar såsom cellulosapolityr 

osv.?  

 

Till sist, en av de frågor som intresserade mig i början av denna undersökning och som också 

är ett möjligt ämne för framtida forskning. Det gäller den om på vilket sätt betsen kan på-

skynda respektive fördröja åldrandeprocessen hos träet (och eventuellt hos ytbehandlingen). 

Exempel på en bok som beskriver olika kemikaliers förmåga att verka konserverande på trä är 

Roger M. Rowells ”Handbook of wood chemistry and wood composites” (2005). På sidan 

174 och framåt står det att läsa om kromsyra (CrO3), kromaterat koppararsenat (CCA), och 

kopparbaserade konserverande ämnen och hur kromsyra t.ex. ger en yta som är kraftigt resis-

tent mot fotokemisk nedbrytning av trä.    
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Inga av recepten är testade ur ljusäkthetssynpunkt varför denna aspekt inte kan utläsas.  

Tanken från början med att utföra ljusäkthetstester och att ha med ljusäktheten som en varia-

bel i tabellen fick jag avstå ifrån. Tabellen hade från början fyra variabler att jämföra betserna 

med, men fick sedan ändras om till att endast ha tre. Finns möjlighet att utföra ljusäkthetstes-

ter framöver så går det dock lätt att använda dessa prover och justera tabellen för att även testa 

ljusäktheten. 
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