
Ek- Skogsek
Lat: Quercus robur, Finl: Tammi, Eng: English oak

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!

Den vanliga svenska eken är ett av de historiskt 
mest uppskattade träden i Sverige. Ekvirke har 
använts för att tillverka krigsfartyg, trappor, inred-
ning och utemöbler och barken var 
tidigare eftertraktad för att garva 
skinn. Nötskrikor och ekorrar sam-
lar ekollon och gömmer i förråd. 
Ibland glöms förråden bort och då 
börjar nya ekar gro där. 

Gamla ekar har höga naturvärden. 1500 arter 
av insekter, mossor och lavar kan leva på 
en gammal ek! Bladen är läderartade 
med runda spetsar. 

I forna tider använde man träd-
dragning för att bota olika saker 
genom trädets magiska kraft. Eken klyvdes 
och den sjuke drogs igenom varvid trädet bands 
ihop igen. När eken var sammanvuxen igen skulle 
det sjuka vara borta.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The Oak is one of the 
historically most 
appreciated trees in 
Sweden. Oakwood 
has been used to manufacture 
warships, stairs, furnishings and 
outdoor furniture, and the bark 
was previously sought after for tanning skins. 
Nutcrackers and squirrels collect acorns and 
hide in stores. Sometimes they are forgotten 
and then new oaks begin to grow there. 

Old oaks have high natural values. 1500 spe-
cies of insects, mosses and lichens can live on 
an old oak! The leaves are leather-shaped with 
round tips. 

In ancient times, trees were used to cure dif-
ferent things through its magical powers. The 
oak was split and the sick was pulled through 

the opening and after the tree was closed 
again. When the oak had grown back together, 
the sickness would be gone.


