
  

  

 

 

 
 

 

 

RECEPT & 
ARBETSBESKRIVNING 

Roslagsmahogny 
 

Roslagsmahogny, båtsmörja, brygg-

smörja – kärt barn har många namn. 

Denna blandning av tjära, linolja och 

terpentin är en utmärkt och relativt 

billig behandling av trä utomhus. Den 

används mycket till träbåtar, men är lika 

bra till trappor, altaner eller till och med 

hela fasader. Roslagsmahogny tränger 

väl in i träet och ger gott skydd. Tjäran 

ger en längre livslängd än enbart 

linoljebehandling och samtidigt en 

vackert brunröd färg som gett bland-

ningen sitt namn.  

 

En gång tjära – alltid tjära, säger en 

tumregel. Tjärbehandlade ytor skall 

aldrig målas med andra färgtyper. 

Tjäran, som aldrig riktig torkar, blöder 

igenom den nya färgen och ger miss-

färgningar.  

 

Det är viktigt att använda tjära av god 

kvalitet. Furutjära A eller Dalbränd trä-

tjära är lämpliga. En dålig tjära går inte 

att blanda ut utan lägger sig som 

klumpar i lösningen.  

 

 

 
 

Blanda tjära och terpentin tills tjäran är 

väl blandad med terpentinen. Det under-

lättar att tillsätta lite T-sprit som lättare 

löser tjäran. Tjäran är lättare att lösa om 

den värms något före iblandning. 

Tillsätt linoljan och rör upp. 

 

Pensla på flödigt på underlaget och 

upprepa om det suger in snabbt. Träet 

skall mättas men det skall inte ligga 

kvar några pölar på ytan. Pensla ut eller 

torka upp dem.  

 

Roslagsmahognyn torkar in på ett par 

dagar. Ytan kan kännas klibbig ytter-

ligare en tid och kladda av sig på 

exempelvis en altan. När den väl torkat 

smetar den inte längre.  

 

Om man vill ha en mörkare färg på 

ytan, exempelvis svart till portar, kan 

roslagsmahognyn pigmenteras med 

antingen svart linoljefärg eller med 

svart torrpigment.  

 

Upprepa behandlingen när ytan känns 

uttorkad.  

 

 

VIKTIGT ATT VETA!  

Linoljedränkta trasor kan självantända. 

Dränk dem i vatten, förvara i tät-

slutande burk eller elda upp dem.  

Roslagsmahogny till 10-15 
kvm  

 1 liter rå linolja  

 1 liter terpentin  

 1 liter trätjära av god kvalitet  

 Eventuellt lite T-sprit  


