
Avenbok
Lat: Carpinus betulus, Finl: Euroopanvalkopyökki, Eng: European hornbeam

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!

Avenboken är ett lågt träd, vanligen 5-10 m högt, med smal kro-
na och till det yttre mera lik alm än bok. Avenboken är Ölands 
landskapsträd. Det är ett så kallat pionjärträd, som sprider sig 
lätt och gror snabbt, men blir oftast inte äldre än 150 år. Ef-
tersom avenboken tål hård beskärning planteras den ofta i 
parker och trädgårdar, och det finns många förädlade 
varianter som används i häckar. Dess hängande 
blomställningar är vackra på våren. 
Avenbok är ett hårt träslag, vilket gör det svårt 
att klyva och bearbeta. Virket går vanligen 
under namnet vitbok. Förr användes den 
till föremål som utsätts för hårt slitage, 
stötar och tryck, exempelvis maskinde-
taljer, kägelklot, träklubbor, kugghjul 
och verktygsskaft. Idag  är den ofta ersatt 
med moderna material, men används 
fortfarande till bland annat verktygs-
skaft, pianohammare, borstryggar, 
nötknäppare och skärbräden. 
Avenbok är det svenska träslag med 
högst bränslevärde. Barken är ett utmärkt växtfärgnings-
medel och färgar vid kokning garn och tyg gult.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The hornbeam is a low 
tree, usually 5-10 m high, 

with narrow crown 
and appear more like an elm 

than a beech. It is Öland’s regional tree. It 
is a so-called pioneer tree, which spreads 
easily and grows quickly, but is usually not 
older than 150 years. Because the hornbeam is 
resistant to hard pruning, it is often planted in 
parks and gardens, and there are many refined 
varieties used in hedges. Its hanging flower ar-
rangements are beautiful in spring.

The European hornbeam is a hard wood, which 
makes it difficult to split and process. The wood 

usually goes under the name of ”white beech”. 
Previously, it was used for objects subjected 

to severe wear, shock and pressure, such as 
machine parts, jawbone, wooden clubs, gear 
wheels and tool shafts. Today, it is often repla-
ced with modern materials but is still used for 
tool shafts, piano hammers, brushes and cutting 
boards. Hornbeam is the Swedish wood with 
the highest fuel value. The bark is an excellent 
natural dye and color yarn yellow.


