
Ask
Lat: Frexinus excelsior, Finl: Saarni, Eng: Ash

Väsby Botaniska Trädpark är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge 
möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd 
förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen!

Väsby Botanical Tree Park is a unique section of nature, preserved and cared for by the municipality and its inhabitants to 
allow you to enjoy the healing power of trees and forests. All Sweden’s most common leafy trees are found in the forest and 
the park is therefore also a classroom for anyone who wants to learn more about the trees. Welcome!

Asken är det lövträd i Sverige som står olövat längst 
tid under året. Dess löv slår ut i början av juni och 
fälls tidigt på hösten. Fruktställningar hänger kvar 
över vintern till småfåglarnas glädje. Asken 
har länge haft en speciell plats i nord-
bornas hjärtan. I den fornnordiska 
mytologin var det en ask, Yggdrasil, 
som bar upp världen. Askens löv 
användes förr som djurfoder. Askens virke, som 
också kallas aske, är hårt, segt och går lätt att 
böja. Det används till verktygshandtag, bandy-
klubbor och träskor. 

Vikingarna kallades ibland ”Ascomanni”, dvs ”de 
som seglar i skepp byggda av askträ”. Biltillver-
karen Morgan använder ännu askträ i stommarna 
till sina bilar. Ask är även vanligt i elgitarrkroppar. 
Askar är enkönade men har egenskapen att de kan 
byta kön och därför kan samma träd ha både han- 
och honstrukturer samtidigt. 

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The ash is the leafy tree 
in Sweden that is bare 
during the longest 

time. Its leaves develops 
in early June and fall off ear-
ly in autumn. Fruit stands 

are kept over the winter to 
the delight of birds. The ash have 

long had a special place in the hearts of 
Northborns. In the ancient mythology 

there was an ash, Yggdrasil, who carried up the 
world. The ash leaf was used as animal feed. 
The ash’s wood, is hard but easy to bend. It is 
used for tool handles and wooden shoes.

The vikings were sometimes called ”Ascomanni”, ie 
”those who sail in a ship made of ashwood”. The car 

manufacturer Morgan still uses ash wood in the frames 
of their cars. Ash is also common in electric guitar bo-
dies. Ashes are unisexual but have the property that they 
can change sex and therefore the same tree can have both 
male and female structures at the same time.


