
Fläder
Lat: Sambucus nigra, Finl: Mustaselja, Eng: Black elder

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!

Fläderns blommor doftar ljuvligt på försommaren. 
Saften som man kan göra av blommorna är frisk i 
smaken. Även bären är goda att göra saft av. Innan 
man äter av flädern måste man försäkra sig om att 
det är en äkta fläder. Kusinen druvfläder är näm-
ligen giftig. Den har blommor i runda klasar och 
röda bär. Den äkta fläderns blommor är i en platt 
blomställning och bären är svarta. Te på blom-
morna var tidigare i många hem det bästa 
man hade som bot mot förkylning. 

Flädern ansågs förr garantera 
att goda husandar skulle 
stanna på gården. Ett danskt 
ordspråk lyder: ”Där fläder ej vill 
gro, kan ingen människa bo.”  I södra 
Sverige kallas den hylleträd och många 
trodde att fläderfrun eller hyllemor 
vaktar flädern. Det var viktigt att fråga 
henne om lov innan man plockade blom-
morna. Förolämpade man henne kunde man 
råka illa ut.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The flowers of the elder are beautifully scented in the 
early summer. The juice that you can make from the 

flowers is fresh in taste. The berries are also good 
to make juice from. Before eating the elder, make 
sure it’s a true elder. The cousin, red elderberry is 

toxic. It has flowers in round bunches and red 
berries. The true elder’s flowers grows in a flat 
flower shape and the berries are black. Tea on 
the flowers was formerly the best cure for colds 

in many homes.
The elder was believed to assure that 
good house spirits would stay on the 
farm. A Danish proverb says: ”Where 

an elder cannot thrive, no man 
can stay alive.” In southern Sweden 
is called ”Hylle” tree, and many 
believed that a female tree guar-
dian protected the Elder. It was 
important to be very polite and 
ask her nicely before picking the 
flowers. If she was insulted she 
could cause many problems.


