
Klibbal
Lat: Alnus glutinosa, Finl: Tervaleppä, Eng: Black alder

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!

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The black alder has got its name due to 
how its newly-developed leaves feel when touching 

them. The leaves have clear nerves and like a pit where 
the furthest out of the leaves of other trees is a tip. 
The same tree carries both the hanger with spores, 
and the hinges, which look like cones, with seeds. 

Klibbalen is usually found on wet land, along the 
waterways and in swamps and marshes. The seeds are 

very water resistant, and are released early 
in the spring so that they can be transpor-
ted with melt water to new places. 

Freshly cut alder wood is yellow, but blushes 
to red when it comes into contact with air. Se-

veral insects, caterpillars, lichens and fungi 
are completely dependent on the trees for 
their survival. The wood has been used for 
wood carvings and also for wooden shoes. 
Coal from the alder was used to the com-

mon black powder. Alder bark has long been 
used as a colorant fabric for fabric and yarn. The myth 
says Venice rests on logs of alder. The truth is that the 
piles or stakes consist of a variety of woods, including 
alder, but also larch, elm and poplar.

Klibbalen har fått sitt namn på grund av hur dess nyut-
slagna blad känns då man rör vid dem. Bladen har tyd-
liga nerver och som en grop där det längst ut på andra 
träds blad är en spets. Samma träd bär både han-
hängen med sporer, och honhängen, som ser ut som 
kottar, med frön. Klibbalen hittar man oftast på blöt 
mark, längs vattendrag och i träsk och kärr. Fröna är 
mycket vattentåliga, och släpps tidigt 
på våren så att de kan transporteras 
med smältvattnet till nya platser. 

Nyhuggen alved är gul, men rodnar efterhand då 
den kommer i kontakt med luft. Ett flertal in-
sekter, fjärilslarver, lavar och svampar är helt 
beroende av detta träd för sin fortlevnad. Trä-
virket har använts för träsniderier och även till 
träskor. Kol från alen användes till det van-
liga svartkrutet. Albark har länge använts 
som färgande växtämne för tyg och garn. 
Myten säger att Venedig vilar på stockar av al. 
Sanningen är att pålarna består av ett flertal 
träslag, bl a al, men också lärk, alm och poppel.


