
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!

Oxeln är ett av de vanligaste park- och 
trädgårdsträden i Sverige. Oxeln sprider 
sig sällan själv, men den förekommer 
ändå i vilda bestånd runt Östersjön. 
Oxlar är starka och livskraftiga träd, 
tål luftföroreningar, hårda vindar och 
sträng köld, varför de också är så populära hos 
parkanläggare. Oxelträd kan bli väldigt gro-
va, men sällan särskilt höga. Dess hårda 
virke användes förr till tumstockar och 
hjul.  Virket användes också till 
kuggar på kugghjul i exempelvis 
kvarnar och andra mekaniska 
konstruktioner innan de ersattes av 
metall. Snickare tillverkade ofta sina hyv-
lar och vinklar av oxel. Bären plockades och 
åts, helst efter första frosten. De maldes och 
bakades in i bröd samt ströddes på pannkakor 
för att förhöja smaken. Barken kokades också 
och avkoket användes som huskur mot skorv.

Whitebeam is one of the most common park and 
garden plants or trees in Sweden. The whitebeam 
rarely multiply on it’s own, but wild habitats exists 
around the Baltic Sea. Whitebeams are strong and 
viable trees. Their ability to withstand air pollution, 
hard winds and severe cold, is why they are so popular 

with park architects. Whitebeam trees can 
be very wide, but rarely grow very high. Its 

hardwoods were previously used in yard-
sticks and wheels. The teeth on gear 

wheels in mills and other mechanical 
constructions were also made from 
whitebeam before being replaced 

by metal. Carpenters often made their planes and 
angles of whitebeam. The berries were often picked 

and eaten, preferably after the first frost. They were 
also ground and baked in bread and sprinkled on 

pancakes to enhance the taste. The bark was also 
boiled and the decoction was used as a cure for 
scab or scurf. 

Oxel
Lat: Sorbus intermedia, Finl: Ruotsinpihlaja, Eng: Whitebeam

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 


