
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!

Glasbjörken trivs på blötare mark än vårt-
björken. Den är inte lika brandtålig som sin 
mer tjockbarkade kusin. På blad och unga 
kvistar växer mjuka, små hår, vilket 
har gett trädet sitt engelska namn. 
Bladen är rundare än vårtbjörkens  
triangelformade och de spricker ut en 
vecka senare på våren. De knotiga små 
björkar som växer längst norrut i landet, 
den sk fjällbjörken, är en underart av 
glasbjörk. 

Askan från björkved, som bear-
betad kallas pottaska, kan använ-
das som tvättmedel och för att tvätta 
möbler och skura golv. Den ger nämligen 
en basisk lösning som kallas lut om den 
blandas med vatten. Förr ingick pottas-
ka i snusrecept. Pottaska användes också vid 
tillverkning av tvål och såpa.

Glasbjörk
Lat: Betula pubescens, Finl: Hiesskoivu, Eng: Downy birch

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The Downy birch enjoys more 
wet environments compared 
to the spring birch. It is not as 

fire-resistant as its more thick-
barked cousin. On leaves and 
young twigs, soft, small downy 
hair grows, which has given the tree its 

English name. The leaves are rounder than 
the silver birch triangular shaped leaves and 

they burst out a week later in the spring. The 
tiny little birches that grow furthest north in 
the country, the so-called ”mountain birch”, is 
a subspecies of glass birch.

The ash from birchwood, which is proces-
sed as potash, can be used as detergent and 
for washing furniture and cleaning wooden 
floors. It provides a basic solution called lye 
if mixed with water. In the past, potash was 
included in snuff recipies. Potash is also used 
in the manufacture of soap.


