
Brakved
Lat: Frangula alnus, Finl: Korpipaatsama, Eng: Alder buckthorne

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!

Brakved är en buske eller ett litet träd som har små 
vitgröna femtaliga blommor hela sommaren. 
Dess bär är först gröna, sedan röda och slutligen 
svarta som mogna. Ofta kan man se både blom-
mor och bär i alla stadier på samma buske. 
Brakveden liknar getapel, men har inga taggar.  

Den gula fjäril som är en 
av de första att flyga på 
våren, citronfjärilen, är beroende av brakved och 
getapel som föda åt sina larver. 
Brakved har tidigare använts för 
bland annat kruttillverkning av förkol-
nad brakved och växtfärgning. Bär och 
bark har använts som laxermedel vid 
olika magåkommor. Det är troligen 
därifrån växten fått sitt namn.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

Alder buckthorne is a bush or a small 
tree that has small white-green 
flowers throughout the summer. Its 

berries are first green, then red 
and finally black when they are ripe. 
You can often see both flowers and ber-
ries in all stages on the same bushes. The 
Alder buckthorne is similar to the regular 

buckthorne, but without thorns. 

The yellow butterfly, which is one of the first to 
fly in spring, the common brimstone butter-

fly, is dependent on alder buckthorne and 
regular buckthorne as food for their 

larvae. The Alder buckthorne was 
previously used for, among other 
things, blackpowder from charcoa-
led buckthorne and textile coloring. 

Berries and bark have been used as laxatives for 
various gastric disorders. It is also from there that the 

plant has its name. In english the plant is often named 
purging buckthorne. 


