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Till läsaren

“Våra trädslag“ gör Dig, precis som namnet säger, bekant med
vår nationalegendom − trädslagen. Häftet kan fungera både som
undervisnings- och läromaterial. Det passar som bredvid-
läsningsmaterial till den biologikurs i grundskolan och gymnasiet
som behandlar skog. Även den som är intresserad av att lära
sig något matnyttigt om våra trädslag hittar mycket läsbart i
häftet.

Samhället förändras och vi fjärmas allt mera från den direkta kontakten
med träd och skog. Det som var självklarheter tidigare är inte mera
lika självklart. Hur ska veden huggas? Vilka trädslag sprakar i spisen?
Av vilka trädslag görs stockstugor? Trä håller på att bli populärt igen,
men konsten att bygga i trä har nästan dött ut. Målet med det här
häftet är att föra fram de inhemska trädslagen och deras ekologiska
och kulturhistoriska betydelse.

Finska Forstföreningen och Finlands skogsmuseum och
skogsinfocenter Lusto startade det här projektet våren 1995 på
initiativ av biologilärarna. Några månader senare utnämnde
statsrådet år 1996 till Träets År. Avsikten med temaåret är att göra
inhemskt trä populärt igen och att undanröja hinder som försvårar
användningen av trä.

I häftet finns 17 trädslag beskrivna. För varje trädslag finns ett uppslag,
som består av en sida med text och en med bilder. Sidorna får fritt
kopieras och i daghem kan kopior av bildsidorna färgläggas. Som
komplement till häftet kommer det fr.o.m. hösten -96 att finnas en
demonstrationslåda med klossar av de olika träslagen.

Texten är skriven av lektor Leila Järvinen, som är biologilärare i
Kauklahden yläaste ja lukio. Tydorna och gåtorna har Carola Ekrem
på Folkkultursarkivet sökt efter. Ilari Pirttilä på Finska Forstföreningen
har stått för det redaktionella arbetet, Marja Koistinen har ritat
bilderna, Tarja Sartolahti har gjort layouten och Gerd Mattsson-Turku
på Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio har bearbetat och översatt
texten till svenska.

Följande personer har kommit med råd och tips: Martti Myllylä, Tuula
Aaltokallio, Seija O. Lähdesmäki, Oili Mikola, Pirkko Salmi, Mikael
Lucander, Markku Kosonen, Hannu Salmela, Antero Varhimo, Pentti
Alanko, Max. Hagman, Antero Mikkola, Jouni Mikola, Pekka Saranpää
och Pentti Sepponen.

Trevliga lässtunder!

Finska Forstföreningen

Lusto - Finlands skogsmuseum och skogsinfocenter

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
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Pinus sylvestris

TALL Fi mänty
E  the (Scots) pine
D die Kiefer (-n), die Föhre (-n)
F  le pin1.

En död topp eller en enstaka död gren
på en tall är vanliga symptom på ett
törskateangrepp som pågått i några år.
Strax nedanför den döda toppen finns
ett kådindränkt mörkt ibland flera
meter långt stamsår. I regel angrips
enstaka tallar i ett bestånd.

Tallen är huvudträdslaget för mas-
saindustrin. Som biprodukter erhålls
bl.a. tallolja, av vilken framställs tall-
såpa och terpentin. (ToV)

Furu, som tallvirke också kallas, har
alltid varit ett erkänt bra byggnadsma-
terial. De åländska nybyggda segel-
fartygen Albanus och Linden är bygg-
da av tall, liksom Jakobstads Wapen.

För tillverkning av stockstugor är tall
byggnadsmaterial nummer ett. Röd-
fura och särskilt Lapplands torrfura
(fi. kelohonka) används till exklusiva
modeller. (ToV)

Som gruvprops var tall särskilt lämp-
ligt. Till tallens egenskaper hör att
den knakar i god tid innan den bris-
ter och varnar på det sättet gruvarbe-
tarna för kommande ras. (ToV)

Under nödåren drygade man ut mjö-
let med barkmjöl. Barkmjölet gjordes
av torkad underbark, s.k. bast, som
togs från tallar. Barken har ett relativt
högt näringsvärde och människan
kan tillgodogöra sig ungefär fyrtio
procent av näringsämnena. Tallbark
är också C-vitaminrik. Ett kilogram
tallbark innehåller beroende på årsti-
den 38-138 mg C-vitamin.

Tjäran, liksom många andra liniment
som framställdes av tall, hade en bak-
teriedödande verkan. “Om tjära,
brännvin och bastu inte hjälper så le-
der sjukdomen till döden“, säger ett
gammalt finskt ordspråk. (ToV)

När det susar i tallom
blir det oväder för
allom, sade man förr i
Sibbo.(FSF)

Tallen är det trädslag, som det finska folket har varit beroende av, som
vi har byggt våra hus av och med vars kåda vi har läkt våra sår. Med

tjära från tallar har vi tjärat båtar och skidor, av tallar har vi späntat pärtor
och tillverkat bruksföremål och möbler. Under nödåren har vi drygat ut
mjölet med barkmjöl som gjorts av tallens innerbark. Numera är tall ett
viktigt råmaterial i barrmassa. Barrmassan gör tryckpappret styvt. Tall är
även efterfrågad som sågad vara. Tall är det viktigaste råmaterialet för föns-
ter- och dörrtillverkare och tilltalande som inredningspanel. Av lappländsk
torrfura (fi. kelohonka) görs stockstugor.

Det finns många olika tallarterDet finns många olika tallarterDet finns många olika tallarterDet finns många olika tallarterDet finns många olika tallarter
På jorden växer det nästan hundra olika tal-
larter. I Finland har vi bara en art och den får
namnet skogstall om vi översätter dess latins-
ka namn till svenska. I Mellaneuropa påträf-
far vi redan flera tallarter. Den som vill skilja
dem från varandra, ska ge akt på barren, kot-
tarnas storlek, kottefjällens form och färg,
stammens färg samt kronans form.

På vår tall sitter barren parvis på kortskotten. Kottarna är 3-6 cm långa.
På äldre tallar är barken nertill på stammen tjock och grå, på verkligt
gamla tallar djupt fårad. Mot toppen är barken tunn och vackert röd-
brun till färgen. En tall som får växa ensam bildar tjocka grenar, medan
lågt belägna kvistar på tallar som växer i en tät skog kvistas på naturlig
väg. Resultatet blir en slank, lång stam med en konformad krona i top-
pen. Tallen kan anpassa sig till de mest olika växtunderlag: på hällmar-
ker i skärgården och på fjällens sluttningar förankrar den sig stadigt i
marken och på kronan kan vi ofta se vilken vindriktning som är den
dominerande.

En seglivad mästare i att svältaEn seglivad mästare i att svältaEn seglivad mästare i att svältaEn seglivad mästare i att svältaEn seglivad mästare i att svälta
Tallen är en mästare i att svälta. Den har intagit nästan hela det karga
Finland. Den saknas endast på fjällen i nordligaste Lappland, men längs
med fjordar och älvar försöker den från Norge ta sig in i landet. Tallens
svagaste sida är dess stora behov av ljus och därför tar andra trädslag dess
plats på bördiga växtplatser. Trots det är över hälften av träden i våra
skogar tallar.

Tallen är snabbväxande i förhållande till sina små anspråk på växtplats. Den
kan i bästa fall bli nästan 40 meter hög och hundratals år gammal. De äldsta
nulevande träden, som hör till en amerikansk tallart, är över 4 000 år gam-
la. Den finländska tallen slutar växa vid 150-200 års ålder i södra Finland.
Kronan har då blivit flack upptill. I Lappland fortsätter tillväxten längre. I
Enare har påträffats 700 till 800 år gamla tallar.

Tack vare sin tjocka skorpbark klarar sig tallen ofta i skogsbränder. Brandly-
ror i stammen berättar om skogens historia. Tallen värjer sig mot angrepp av
svampsjukdomar via skador i barken genom ett rikt kådflöde. Tallstekelns
larver är verkligt snåla på årsgamla barr på unga tallar. Tallplantor å sin sida
är eftertraktade av älgar. Inte ens efter sin död faller alla tallar omkull, utan
en del blir rottorra träd som står emot väder och vind. De flera hundra år
gamla rottorra tallarna i Lappland är eftersökta som byggmaterial tack vare
sin hållbarhet.
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Picea abies

Granen har sitt frö i en skål, medan
tallen har sitt i en tång.

Då det finns rikligt med grankottar
stundar stormig höst för havsfiskarna,
sade man för i Iniö. (FSF)

     Ekorrn satt i granen,
skulle skala kottar...
     Du gröna gran, du gröna gran,
hur vacker är din fägring

Vid juletid bärs mängder med granar
till kontor, hem, sjukhus osv. Julgrans-
seden har fått sin början redan i det
medeltida Tyskland, men grunderna
för julträdstraditionerna går längre
tillbaka i tiden.

Liknande traditioner kan spåras
tillbaka ända till tiden före kristendo-
men. Både fornegyptierna och anti-
kens romare liksom kelter och vikin-
gar har haft religiösa riter där vintergrö-
na kvistar av träd fått symbolisera evigt
liv. Till Finland kom julgransseden i
början av 1800-talet. (ToV)

Unga årsskott av gran lämpar sig för
sallader. Som färska och djupfrysta
innehåller de mycket C-vitamin.
Färsk kåda av gran används som plås-
ter och salva. (ToV)

De s.k. ädelgranarna (släktet Abies)
har rätt länge använts som prydnads-
träd. Av ädelgranarna har pihta-gra-
nen (Abies sibirica) längst och mest
använts som prydnadsträd i Finland.
På järnvägsstationer och i parker
finns ofta höga, smala, långkroniga
och täta granar och de är med stor
sannolikhet pihtagranar.

Hos den finska gra-
nen (Picea abies)
påträffas flera un-
derarter och for-
mer.  Den vanligas-
te underarten hos
oss är Picea abies
susb. obovata som
förekommer i norra
Finland. Dess krona
är smalt konformad
och kottarna är
mindre än hos den
vanliga granen. (ip)

Fi kuusi
E  the (Norway) spruce
D die Fichte (-n), die Rottanne (-n)
F  le sapin2.GRAN

E n ensam gran ser hotfull ut då den breder ut sina mörkgröna grenar
och höjer sin smala topp mot skyarna. En granskog är dyster och skug-

gig. Den kan ge skydd åt den förföljda, men även gömma en fiende. Gra-
nen har också sin plats i våra folktraditioner: vi dansar kring julgranen och
täcker likkistan med grankvistar.

En nykomlingEn nykomlingEn nykomlingEn nykomlingEn nykomling
Granen har sist invandrat i Fin-
land efter istiden. Genom att
producera rikligt med plantor
som trivs i skugga försöker den
erövra ny mark. Utan avverk-
ningar, svedjebruk, annan
påverkan av människan och
målmedvetet gynnande av tall,
skulle det säkert finnas mera
gran i våra skogar än i dag. En
tredjedel av virkesmängden i
våra skogar är gran. Granen är
det sista trädslaget i den ekolo-
giska successionen och skogens
härskare på alla växtplatser som på något sätt gynnar den. Enbart de
kargaste sandmoarna överlåter den välvilligt åt tallen. Granens vidsträck-
ta men ytliga rotsystem kan inte ta upp vatten från stort djup. Skogs-
bränder blir ofta ödesdigra för granen som har tunn bark. Stormar, rotrö-
tan och flera skadeinsekter är också granens fiender. Granar som växer
i norra Finland har anpassat sig till snörika vintrar genom att utveckla
rätt korta grenar. Då blir kronan smalare.

Granen erövrar markGranen erövrar markGranen erövrar markGranen erövrar markGranen erövrar mark
På försommaren ser vi på granen små vinröda eller gröna honblommar,
blivande kottar. Hanblommorna, som producerar mycket pollenmjöl,
har vanligen samma färg som honblommorna, men de blir gula efter att
ha öppnat sig och vissnar kort efter att ha slutfört sin uppgift. De ving-
försedda fröna lösgör sig från de bruna mogna kottarna när vårsolen
torkar kottefjällen. Fröna faller ner till marken i närheten av moderträ-
det. Plantorna kan inte slå rot i tjock mossa. På avverkningsytor kan
starkt solsken eller frosten ta livet av små granplantor. Ibland kan vi se
granplantor på stammen av en gammal omkullfallen gran “i barnkam-
maren“.

När granen har fått fart växer den snabbt. I södra Finland är den redan vid
60-70 års ålder ett timmerträd. I Lappland behöver den dubbelt längre tid.
De största granarna kan bli 43 meter höga och över en meter grova. Sådana
ståtliga gamla granar är flera hundra år gamla.

Långa fibrer ger bra papperLånga fibrer ger bra papperLånga fibrer ger bra papperLånga fibrer ger bra papperLånga fibrer ger bra papper
Virke från en gran kan användas till mycket. Som byggnadsmaterial an-
vänds mest granvirke. Av det görs möbler och faner. I spisen värmer
granved, men skickar också ut otrevliga gnistor. Granvirke med smala
och regelbunda årsringar passar också som klangbotten i instrument.
Fiolbyggare spanar efter granvirke av bra kvalitet som de torkar med stor
omsorg. Den kådfattiga granmassaveden med långa fibrer och tunna fi-
berväggar är ett ypperligt råmaterial för träförädlingsindustrin. Av det får
vi högklassigt tryckpapper som exporteras ut i världen. Även kläder kan
vi göra av gran, för s.k. konstsilke, exempelvis viskos, görs av granmassa.

För att få smörlycka skall man
göra kärnstaven av en gran som
växer i en myrstack, trodde man
i Malax förr. (FSF)

Mycket kottar på granarna bådar
en regnig sommar, sade man förr
i Närpes. (FSF)

Gran Tall
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i kronans nedre del

I Lappland är kottefjällen
vanligen rundare, medan
de är spetsigare på granar
längre söderut.

Granens och den i norra Finland förekommande underartens
utbredningsområde
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 Juniperus communis

En allmän uppfattning om enen är att
den är svår att plantera. Plantorna ska
vara små och de ska placeras på liknan-
de ställe som de tagits ifrån. Man bör se
till att man förflyttar en tillräckligt stor
jordklump med roten. Lämplig plante-
ringstidpunkt är våren eller hösten. (ToV)

Man får god matlust av att äta mogna
enbär, trodde man förr i Houtskär. (FSF)
De största enarna i vårt land är över
10 m höga och 20-40 cm i diameter.
I Finland har påträffats enar som är
900 år gamla, men enen påstås kun-
na bli upp till 2000 år gammal.
Enen
Hans kvistar är sega som senor.
Men det kargaste härdar han ut,
men doftar ändå,
har ändå behag.
Åt gravar och golv gav han ris,
och ett gott öl bryggde han
där han stod, stark och vänlig,
klämnd mellan gråa stenar i Thule.
(Harry Martinsson)

Det kända Vogel-företaget har mån-
ga olika enprodukter. Dr. Vogel re-
kommenderar enbär bl.a. mot aptit-
löshet. (ToV)

Bettys enbärsdricka
3 dl enbär, 7 l vatten, 3 dl socker
0,5 dl mörk sirap, 1 tsk humle (finns
på apotek), 0,5 påse torrjäst (3/4
matsked)

Mal bären i en köttkvarn eller kros-
sa dem i en mortel. Lägg bär, socker, si-
rap och humle i vattnet och koka 10-
15 minuter. Låt drickat svalna till ca
45 grader. Tillsätt jästen och rör om.
Låt drickat stå 2-3 dygn, gärna längre.
Helst ska allt grums hinna sjunka till
botten. Sila drickat genom nätsil, för-
siktigt så att det mesta grumset blir kvar
på kastrullens botten. Låt klarna och
fyll på flaskor, som får stå ett par dygn
tills det sista grumset sjunkit.
(Frukt & bär, Förlags AB Semic)

Fi kataja
E  the juniper
D der Gemeine Wacholder (-s)
F  le genévrier3.EN

E nen är seg på alla sätt och överlever i de mest svåra förhållanden. Enen
är vitt utbredd, från arktiska områden till subtropikerna, och den kan

med goda skäl kallas för en kosmopolit. Där marken är för mager och svår
för andra trädslag, där trivs enen om ljuset räcker till.

Enen växer långsamt men säkert: ofta är den buskformig, ibland pelarfor-
mig och ibland har den t.o.m formen av ett träd. Trädformiga enar kan bli
13 meter höga. Den långsamma tillväxten kompenserar enarna med att
leva länge. De kan bli 2 000 år gamla, hos oss i Finland blir de inte äldre än
1 000 år. Pelarformiga och trädformiga enar är fridlysta.

Ett barrträd med bärEtt barrträd med bärEtt barrträd med bärEtt barrträd med bärEtt barrträd med bär
Enen är ett barrträd, men trots det
bildar den frö i frukter, som vi kal-
lar bär. I botanisk mening är bäret
en skenfrukt eller minikotte, vars
tre kottefjäll har vuxit ihop. Efter
att ha mognat torkar inte kottefjäl-
len som på andra kottar, utan de
blir i stället saftigare. Det räcker tre
år för bären att mogna från pollineringen och befruktningen. Första som-
maren är de gulskiftande, sedan blir de gröna och först tredje sommaren
blir de blåa, vaxöverdragna. Enen kan föröka sig även vegetativt. De böjda
grenarna når marken och rotar sig. På det här sättet breder en enbuske ut
sig och alla individer i enbusksnåret har samma arvsfaktorer, de bildar en
klon.

Virke som doftarVirke som doftarVirke som doftarVirke som doftarVirke som doftar
Redan i gammal folkmedicin finns
enen nämnd. Enens aromrika bär
med sin speciella smak har använts
i mediciner och olja som pressats
ur dem har använts i örtsalvor.
Numera använder vi enbär som
krydda i mat och alkoholhaltiga
drycker. Enens ved doftar gott.
Den har samma doft som sin släk-
ting cypressen som växer i trakterna av Medelhavet. Veden skiftar i gul-
brunt och är tät och seg. Den används till mycket: till kärl, prydnadsföremål
och delar i möbler. Tidigare gjordes gärdsgårdsstörar av en. Enligt gammal
hävd höll gärdsgården länge, om störarna gjordes av en, gärdslen av asp
och vidjorna av unga granar. Konsten av bygga en gärdsgård höll på att falla
i glömska, men nu har den upplivats igen.

Det är typiskt för enens kvistar att de sprakar även när de brinner som
färska och de avger mycket hetta. Kvistar av en och enved används vid
rökning av fisk då de avger en behaglig arom.

Om enbuskarna blir bruna
om våren blir det ett dåligt
kornår, sade man förr i
Replot. (FSF)

Ejn litn ludi man
Han kan sticka o han kan stå
men inga kan han gå.
(Gåta upptecknad i Sibbo, FSF)
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Larix sp.

De äldsta kända lärkbestånden i Fin-
land är grundade under ryska tiden
på 1800-talet. Krigsfartygen byggdes
då av trä och det behövdes ständigt
byggnadsmaterial för nya fartyg. Vid
sidan av eken lämpade sig lärken bra
som byggnadsmaterial tack vare att
virket motstår vatten och röta bra
och dessutom var lärken snabbvä-
xande.

Då lärkvirket dessutom är hårt,
höll det också bra som däcksplankor.
Lärk var också eftertraktad som
mastvirke.

Efter krigen på 1940-talet utnytt-
jade vi i Finland lärk för att betala vårt
krigsskadestånd till Sovjetunionen. Vi
byggde åt Sovjetunionen fiskefartyg
av lärk och tillverkade järnvägssyllar
av lärk.

Efter det var lärken bortglömd i
flera årtionden. Först på 1980-talet
blev den intressant igen. Renoverare
av träfartyg och -båtar samt byggare
fick först upp ögonen för lärken och
sedan blev inredare intresserad av
den. Som väggpanel blir lärk mycket
vacker.

I Lusto, dvs. Finlands skogsmu-
seum i Punkaharju, har trä en fram-
trädande plats. Så gott som alla ytor
är täckta med olika slags trämaterial.
Fasaden har en spjälkonstruktion av
lärk som också fungerar som golv-
material i många utrymmen. Till fa-
saden har använts tiotals kilometer
ribbor.

Lärken är en delikatess för vår störs-
ta skogshönsfågel, tjädern. I septem-
ber-oktober kan vi träffa på tjädrar i
skogar med lärkinslag. Barren in-
nehåller då någonting som de tycker
om. (ip)

Fi lehtikuusi
E  the larch
D die Lärche (-n)
F  le mélèze

LÄRK4.

Den lärkträdsbit som finns i Lusto
vittnar om att lärken har hört till de
naturligt förekommande trädslagen i
Finland. Geologiska forskningsanstal-
ten i Rovaniemi har uppskattat att
trissan är 120 000 år gammal. De bi-
tar av lärkträd som hittades vid gräv-
ning av Vuotso kanal i Lappland hör
till de få bevis av organiskt material
som finns bevarade från tiden före is-
tiden från det område som idag är
Finland. (pv)
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I Finland växer flera lärkarter som odlade. Vanligast är sibirisk lärk (Larix
sibirica). Dessutom påträffas europeisk lärk (Larix decidua) och varian-

ter av dahursk lärk (Larix gmelinii). I texten beskrivs dock den sibiriska lär-
ken eftersom den är allmännast.

Som namnet säger härstammar den sibiriska lärken österifrån. De när-
maste naturliga växtplatserna finns öster om Fennoskandien söderut från
Vita havet. I Sibirien finns den långt upp med Jenseifloden, ända norr om
polcirkeln. På vidsträckta områden bildar den skogsgränsen mot tundran.
Varför är inte lärken ett naturligt trädslag i Finland, fastän den växer bra
som planterad? Det havsnära klimatet i vårt land jämfört med klimatet i
östra Europa och Sibirien kan vara en orsak. Även utbredningen efter
istiden kan vara en orsak: den kom inte hit tillräckligt snabbt för att skapa
utrymme åt sig.

De flesta planterade lärkbestånd i Finland finns söder om linjen Björne-
borg-Jyväskylä-Joensuu, men det finns även enstaka i Lappland. Undersök-
ningar visar att träden har växt bra, men lärkens naturliga förnyelse är otill-
fredsställande.

Lärken fäller sina barr på höstenLärken fäller sina barr på höstenLärken fäller sina barr på höstenLärken fäller sina barr på höstenLärken fäller sina barr på hösten
Lärken fäller sina mjuka och ljusgröna barr på hösten precis som lövträden.
Fastän barren är mjuka, nedbryts de långsamt. Lärken är därför en dålig
humustillverkare. Innan lärkarna fäller sina barr på hösten, hinner de bilda
vackra höstfärger i olika gula nyanser.

Precis som barrträden bildas lärkens frö i runda kottar. Gamla kottar förblir
kvar i träden länge. Trädkronan på unga lärkar påminner om granens, den
är smal med vass topp. När trädet blir äldre blir kronan rundare. Barken blir
med åldern tjock och påminner om tallens skorpbark. Nere vid rothalsen
kan den vara 10-15 centimeter tjock. Grenarna är sköra. När det är köld-
grader är det speciellt farligt att klättra upp i en lärk, för då knäcks även
tjocka grenar.

Ett tillskott i våra skogarEtt tillskott i våra skogarEtt tillskott i våra skogarEtt tillskott i våra skogarEtt tillskott i våra skogar
Varför försöker vi etablera detta främmande trädslag i våra skogar? Orsaken
är helt enkelt den att lärken när den växer som bäst, växer mycket snabbt.
På rätt växtplats producerar den snabbare virke än gran och tall. Den fort-
sätter att växa i betydligt högre ålder än våra andra barrträd. Och den är
inte heller särskilt krävande beträffande växtplatsen om den bara får till-
räckligt med ljus. För att växa bra, kräver den dock en lika bra växtplats som
vårtbjörken. På en sådan plats passerar den lätt 40 meters strecket. När den
närmar sig 200 års ålder blir kronan flack precis som på tallen och tillväxten
avstannar.

Det lönar sig inte att göra massa av lärk. Den kräver mera kemikalier i
kokprocessen än de övriga trädslagen. Av den anledningen ska den kokas
skilt för sig och det lönar sig inte på grund av små virkesförsäljningsmäng-
der. Lärkens ved är hård för att vara ett barrträd och till och med så tung att
färskt  lärkvirke inte flyter. När det torkas spricker det och vrider sig lätt och
på grund av den stora kådhalten är det svårt att såga. Sågning, torkning och
vidarebehandling kräver yrkesskicklighet.

Lärkens rödaktiga kärnved är mycket hållbar. Lärkvirke är mycket mots-
tåndskraftigt mot röta och nästan lika bra som ek som möbelvirke. Det är
därför inte så underligt att vi vill ha mera lärk i Finland. Antalet trädslag är
inte särskilt stort.
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Betula pendula

Fi rauduskoivu
E  the Silver birch
D die Hängebirke (-n)
F  le bouleau

VÅRTBJÖRK5.

Masurbildning är en ärftlig sjuk-
dom som på många sätt stör trä-
dets livsfunktioner, bl.a. årsringens
normala utveckling. Det finns
masur av olika typ, men gemen-
samt för dem alla är flammig yta,
slingrande fiberstruktur och bark-
inslag i träet. Den vanligaste typen
av masur är knölmasur.
Masurbildning förekommer hos
många olika trädslag, men påträffas
mest hos vårtbjörk.
(ToV)

L andskapet i Finland skulle vara rätt dystert utan våra björkar med sin
 granngröna färg och sina vita stammar. Vårtbjörken, som i dikter kallas

för hängbjörken, är utsedd till Finlands nationalträd. Björken invandrade i
vårt land genast efter istiden och växer fortsättningsvis i hela landet med
undantag av nordligaste Lappland. Den är rätt anspråkslös beträffande väx-
tplats. Som gårdsbjörk breder den ut sin vida krona och erbjuder skugga
heta sommardagar.

Masurbjörk är värdefullMasurbjörk är värdefullMasurbjörk är värdefullMasurbjörk är värdefullMasurbjörk är värdefull
Vårtbjörken skiljer sig från sin
nära släkting glasbjörken på
flera sätt. Vårtbjörkens blad
är triangulära med en mar-
kant spets, bladkanten är
dubbelsågad och unga kvistar
är skrovliga av hartsvårtor.
Nedre delen av stammen får
på äldre vårtbjörkar en tjock,
mörkgrå skorpbark.

Det finns flera former och va-
rianter av vårtbjörken. T.ex.
Birkalabjörken har flikiga
blad. Masurbjörken skiljer sig
från den vanliga vårtbjörken
tack vare sin knöliga stam.
Masurknölarna kan finnas
genomgående på hela stam-
men eller vara koncentrerade
till vissa partier på stammen
eller kvistarna. Masurveden är
mycket hård och veden har
en vackert flammig teckning.
Den är mycket eftertraktad till
prydnadssaker och som mö-
belvirke.

För masurbjörk av bra kvalitet
betalas 15 - 18 mk per kilogram! Det motsvarar 15 000 - 18 000 mk/m3,
som kan jämföras med priset på vanligt björktimmer som är 200 - 300 mk/
m3. Masurbjörk är det klart värdefullaste trädslaget som vi har i Finland och
ett av de värdefullaste i världen. Av stora masurbjörkar görs faner medan
mindre används som material i knivskaft o.dyl.

Björken är liksom alen pionärträdslag vid beskogning. De producerar en
otrolig mängd frö. Uträkningar har visat att det behövs 1,5 miljoner björk-
frö för att få ett kilo frö! Fröna mognar under juli-augusti och de vingade
fröna beströr marken på sensommaren. Ett gammalt talesätt säger att det
räcker med en björk i byn för att beskoga hela trakten med björk.

Björk används till mycketBjörk används till mycketBjörk används till mycketBjörk används till mycketBjörk används till mycket
Björken är på många sätt ett nyttoträd. Redan våra förfäder kunde göra
ränslar, skor och mycket annat av näver. Näver har också använts som
taktäckningsmaterial. Björkved avger mycket värme och sprakar inte hel-
ler och med hjälp av en näverbit är det lätt att tända brasan. Ute på
landsbygden framställde man tidigare många bruksföremål av björk: tall-
rikar, skålar och skedar. Björk har alltid varit uppskattat som möbelvirke.
Till exempel ljus björkfaner är ett vackert inredningsmaterial både i möb-
ler, tak och väggar. Xylitol, ett sötningsmedel som är vänligt mot tänder-
na, görs av björk.
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Så länge björklövet är borta före jul,
så länge är det öppet vatten före mid-
sommar, sade man förr i Snappertu-
na. (FSF)

Vacker hy tror man sig få om man på
våren tvättar sig med björklake, trod-
de man förr i Korpo. (FSF)

     Där björkarna susa sin milda
sommarsång
och ängen av rosor blomma,
skall vårt strålande brudefölje en
gång
draga fram i den ljuvliga sommar
(Viktor Sund)

Till en ny användningsform av björk
hör framställning av björksocker,
dvs. xylitol. Xylitol används framför
allt inom sötsaksindustrin och har
snabbt blivit en populär tandvänlig
produkt.

Tidigare användes björkvirke för till-
verkning av järnvägs- och spårvagnar.
Till flygplan användes flygplansfaner.
(ToV)

Till björkens nackdelar hör att den
årligen i maj-juni producerar enorma
mängder pollen, som utgör ett stort
allergiproblem. En annan problema-
tisk period är juni-juli då fröna och
hängena börjar falla. (ToV)

Björknäver togs tidigare för tillverk-
ning av rivor, ränslar och skodon.

Björkvirket är tungt, hårt, elastiskt
och relativt lättbearbetat. Det läm-
par sig bra för tillverkning av möb-
ler, parkett och för inredning. För
utomhusanvändning lämpar det sig
dock inte.

Största delen av den grova björken i
vårt land används för fanertillverk-
ning. Björkfibrernas korthet, i gen-
omsnitt 1-1,5 mm, har tidigare varit
ett hinder för användning av björk-
massa. Tack vare tekniska framsteg är
björkvirke numera efterfrågat för till-
verkning av blekt sulfatmassa.
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Betula pubescens

Fi hieskoivu
E  the pubescent birch, the downy birch
D die Moorbirke (-n)
F  le bouleau

GLASBJÖRK6.

B. nana, dvärgbjörk.

G lasbjörken växer på våtare marker än vårtbjörken. Det här är dock
 ingen regel som håller för vårtbjörken och glasbjörken påträffas ofta

sida vid sida. Då hjälper inget annat än att jämföra blad och kvistar. Glasb-
jörkens blad är mjuka, inte lika spetsiga som vårtbjörkens och bladkanten är
jämnt sågad. Unga kvistar har korta mjuka hår liksom bladen och de saknar
vårtbjörkens hartsvårtor. Glasbjörkens bark blir heller inte lika tjock nertill
på stammen som på vårtbjörken.

Ibland lyckas man inte alls skilja dessa två närbesläktade arter från varan-
dra. På våren kan man skilja dessa björkar från varandra då glasbjörken får
sina blad ungefär en vecka senare än vårtbjörken.

Glasbjörken är vanligen mindre än vårtbjörken. Den blir sällan högre än 25
m och har klenare stam.

Björken bildar skogsgräns hos ossBjörken bildar skogsgräns hos ossBjörken bildar skogsgräns hos ossBjörken bildar skogsgräns hos ossBjörken bildar skogsgräns hos oss
Den knotiga fjällbjörken som bildar
skogsgränsen på fjällsluttningarna i
Lappland är en underart till glasbjör-
ken. Vid skogsgränsen korsar sig fjäll-
björken lätt med dvärgbjörken (Betula
nana) och det leder till att växtsättet,
bladformen och färgprakten på hösten,
den s.k. ruskan, varierar kraftigt. Glas-
björken bildar skogsgräns enbart i det
maritima klimatet i Fennoskandien.
Längre österut bildar lärken trädgräns.

Stambarkens ljusa färg beror på före-
komsten av betulin (betulin anspelar på
trädartens latinska namn). Barken funge-
rar som växtunderlag för många epifytla-
var. Fjällbjörkens stam saknar lavar på den del som snön täcker. Den som rör
sig i fjällen kan på basis av den lavfria delen på dvärgbjörkens stam uppskatta
hur tjockt snötäcket är på vintern. Tickor, som ofta blir ödesdigra för björkar,
angriper träden via skador på stammar och kvistar. På kvistar kan vi ibland se
missbildningar, häxkvastar, som påminner om skatbon om de är verkligt stora.

Sötningsmedel av björkSötningsmedel av björkSötningsmedel av björkSötningsmedel av björkSötningsmedel av björk
Träämnet i glasbjörken och dess användning följer vårtbjörkens. Vardera är
nu eftertraktad som råmaterial för massaframställning. Björkmassa används
främst för tillverkning av finpapper, som t.ex. ko-
pieringspapper och högklassigt tryckpapper. Den lång-
fibriga barrmassan ger pappret styrka medan björkmas-
san förbättrar tryckegenskaperna samt ser till att pap-
pret fungerar i kopieringsmaskiner och printrar. Glas-
björken är mindre än vårtbjörken och växer sällan till
timmerdimension.
Blad från unga björkar kan torkas och göras till te. Te
av björklöv ska du dock vara försiktig med, för det har
en mycket urindrivande effekt. På våren stiger socker-
haltig björksav upp i stammen. Björksaven kan du tap-
pa ur trädet och dricka som sådan.

En hållbar bastukvast ska du tillverka av kvistar från en
vårtbjörk, men till att binda ihop kvasten lönar det sig
att ta kvistar från unga glasbjörkar som är mjukare. En
bastukvast av glasbjörk avger dock en kraftigare doft
och därför lönar det sig att blanda in några kvistar glas-
björk i bastukvasten.

Jämt sex månader efter det
att björken fällt sina löv går
isen, sade man förr på
Houtskär. (FSF)

Sitter björklöven på hösten
länge och mycket segt på
träden, betyder det lång vår,
sade man förr i Esbo (FSF)

Sedan urminnestid har björken haft
stor betydelse som brännved. Av våra
inhemska trädslag har enbart ek och
alm en aning högre värmevärde.

Klyvningstips
- Barrved spricker bäst om den klyvs
färsk eller i köld. Yxan ska slås in på
den smala sidan av vedklabben, vid
en kvist eller mellan kvistar.
- Lövved spricker bäst om den klyvs
färsk eller i köld. Yxan ska slås in på
den bredare sidan av vedklabben,
mellan kvistar och från toppändan. (ip)

Björksav har använts som naturpro-
dukt sedan urminnes tider. Senare
delen av april är den bästa tappnings-
tiden. Savstigningen slutar då björk-
löven överskridit det s.k. mössö-
ronstadiet.

Trädets storlek har betydelse för
savmängden. Från en liten cirka 15
cm tjock björk får man 2-4 liter sav
per dygn under den bästa savperio-
den. Ett cirka 30 cm tjockt träd ger
10-15 liter per dygn. (ToV)

Av björkris som samlats under löv-
sprickningen framställde man tidiga-
re visplar. Vid den tiden är riset böj-
ligt och lätt att bearbeta.
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Alnus glutinosa

Enligt gammal folkvisdom ska man ta
mull till blomkrukor vid roten av en
al.

Klibbalens ved blir ibland flammig.
Möbelindustrin använder de flammi-
ga alarna för imitation av hassel, ma-
hogny, palisander och ebenholts.
(ToV)

Tidigare gjordes träskor allmänt av al.

Ovan jord ruttnar alvirke fort, men
under vatten har det ansetts vara bes-
tändigt. Flottade stockar eller sådana
som annars fått vara länge i vatten blir
hårda och hållfasta. De här egenska-
perna uppskattas ofta av möbelin-
dustrin och snickerierna.

Al har använts för vattenledningsrör,
pumpanordningar, trummor och på-
lar. Staden Venedig sägs vara byggd
på pålar av al. (ToV)

Fi tervaleppä
E  the alder
D  die Schwarzerle (-n), die Roterle (-n)
F  l’aune glutineux (masc.), l’aulne glutineux (masc.)7. KLIBBAL

Klibbalens namn anspelar på att dess stora, mörkgröna och glänsande
 blad känns klibbiga när man känner på dem, speciellt när de är nyuts-

lagna. Bladen är omvänt äggrunda med en inbuktad spets. Barken är mörk
och spricker upp både i vågrät och lodrät riktning. Klibbalen är rätt krä-
vande beträffande växtplats. Den växer på fuktiga platser, såsom vid strän-
der, i bestånd som vår och höst kan drabbas av översvämning och i kan-
terna av bördiga kärr. Den förekommer inte längre norrut än trakterna av
Kemi.

Klibbalarna är ståtliga. De ger en mellaneuropeisk prägel åt våra stränder.
Vi har en hel del fredade klibbalskärr och -lundar, där sällsynta och krävan-
de arter följer i klibbalens spår.

Den förökar sig snabbtDen förökar sig snabbtDen förökar sig snabbtDen förökar sig snabbtDen förökar sig snabbt
Fastän alen är ett lövträd, bildar hon-
hängen efter befruktningen små, först
gröna, senare bruna små kottar. Han-
och honhängen finns på samma träd.
Den kommande vårens blomställnin-
gar finns redan på hösten för att kun-
na blomma tidigt på våren. Pol-
lenmjöl från alar kan ge upphov till allergier hos känsliga personer. Fröna
sprids på skaren på vårvintern, då kottarna öppnar sig. Smältvattnet för
sedan alen till nya platser.

Klibbalen kan förnya sig även via stubbskott.

Al är efterfrågadAl är efterfrågadAl är efterfrågadAl är efterfrågadAl är efterfrågad
Klibbalen har den senaste tiden väckt
intresse och uppskattning som träslag.
Den bildar en rätt grov och rak stam.
Klibbalen kan bli över trettio meter
hög och upp till en halv meter i dia-
meter vid brösthöjd. Nedanför kronan
är stammen kvistfri.

Alens ved är vid fällningen ljus, men
blir snabbt vackert rödskiftande av luftens och ljusets inverkan. Klibbalens
virke kan göras till faner för möbelindustrin eller sågas till panel för vägg-
och takbeklädnad.

Klibbalens ved är mjuk och lätt och det är därför lämpligt som material i
träskor och för modellsnickerier. Alvirke är också motståndskraftigt mot
fukt. Efterfrågan på grovt alvirke är i dag större än utbudet. Massaindustrin
godkänner massaved som är tillverkad av unga klibbalar. Klibbalens bark
har använts av garverier och vid färgning ger det garnet en vacker rödbrun
färg.

Då träden kunde tala sa alen:
Hugg int´mig, jag blöder.
(Björköby, FSF)

Samma dag som allöven faller
i oktober, försvinner isarna i
april, sade man förr i Snap-
pertuna. (FSF)
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Alnus incana

På försommaren ser vi ibland alkvis-
tar som är täckta av vit ull i upp-
seendeväckande mängder. Det är
fråga om albladloppans larver som
utsöndrar mjuk, ullik vax för att skyd-
da sig. Albladsloppan gör ingen ska-
da.

Alrötterna ska bli blötta tre gånger om
hösten innan det blir vinter, sade
man förr på Houtskär (FSF)

Med allöv trodde man sig förr kunna
fördriva råttor ur uthus. (ToV)

Den rödaktiga saven från alved an-
sågs tidigare mytisk och illavarslande.
Om det dryper röd saft från alveden
kommer det att flyta blod före årets
slut, trodde man åtminstone förr i
Ekenäs. (ToV)

Med hjälp av alens magiska egenska-
per kunde man kanske också avlägs-
na svulster och växter. Åtminstone i
Uttermossa i Österbotten lär en knö-
lig alkvist ha använts flitigt till att trycka
eller “krösta“ bort åkommor. (ToV)

GRÅAL8. Fi harmaaleppä
E  the grey alder
D die Grauerle (-n)
F  l’aune, l’aulne

Många anser gråalen vara “ogräset“ i våra skogar. Den producerar
otaliga mängder små frön och med deras hjälp sprider den sig och

slår rot nästan var som helst, där den har de minsta förutsättningar att klara
sig. Du påträffar den på gårdsplaner, längs med åkerkanter och på åkrar
som varit i träda en längre tid. Den undviker dock de torraste och magraste
markerna.

Gråalen är snabbväxande. Den är svår att utrota, då den producerar stubb-
skott. Mera skott ju mera den agas. Gråalen har lyckats sprida sig över
nästan hela landet, ända upp till nordligaste Lappland.

Rötterna gömmer ett hemligt vapenRötterna gömmer ett hemligt vapenRötterna gömmer ett hemligt vapenRötterna gömmer ett hemligt vapenRötterna gömmer ett hemligt vapen
Stora förekomster av gråal är vanligen ett säkert tecken på att det har idkats
svedjebruk på området.

Alarnas smårötter förgrenar sig i koralliknande knölar, som bildas av
svampliknade bakterier (Actinomyces alni). Dessa kan ta upp kväve ur
luften. Kvävet kommer alarna tillgodo, ett exempel på symbios, men
även marken runtomkring får ett kvävetillskott. Tillgången på kväve
gör att alen har råd att fälla sina löv gröna. Andra lövträd tar tillvara
nyttiga näringsämnen och lagrar dem i kvistarna och stammen under
vintern.

Gråalens namn kan förknippas med den gråa stammen och bladen.
Bladen är på övre sidan mattgröna och på undre sidan silverfärgade
och mjukt hårig. Bladen är äggformade och spetsiga dubbelsågade i
kanten. Ute i naturen påträffas också någon gång flikbladiga mutatio-
ner.

Älgarna låter alens blad vara i fred. Den frosttåliga och snabbväxande gråa-
len passar därför som skärmträd, som skyddar mot frost, i granplanteringar.
Många insekter är dock förtjusta i bladen.

Gråal i rökugnen ger arom åt fiskenGråal i rökugnen ger arom åt fiskenGråal i rökugnen ger arom åt fiskenGråal i rökugnen ger arom åt fiskenGråal i rökugnen ger arom åt fisken
Gråalen blir sällan äldre än femtio år och sällan högre än tjugo meter.
Redan vid 35-års ålder avtar tillväxten. Gamla alar är ofta rötskadade inne
i stammen. Gråalen får ofta en busklik form med vridna stammar. Grå-
alens ved blir också rödskiftande när den kommer i kontakt med luft och
solljus.

Veden påminner om klibbalens, men är lättare och mjukare. Gråalen kun-
de användas som inredningspanel, som material i bastulavar o.dyl.

Gråalen är ypperlig som brännved, då den inte sprakar. Fiskrökerier använ-
der gråal för att ge den rökta fisken rätt smak och arom.

Till ved i den öppna spisen lönar det
sig att välja trädslag som inte sprakar
när de brinner. Av lövträden avger
endast aspen gnistor, medan alla bar-
rträd i regel sprakar. Gnistor bildas av
kådan som förgasas i värmen, alstrar
tryck och till slut exploderar. (ip)
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•

Aspen användes förr till allehanda
husgeråd. Aspvirke är lätt att bearbe-
ta och det avger varken smak eller
lukt. Av samma orsak används asp
ännu i dag till transportlådor för bl.a.
frukt.

En nackdel vid bearbetning av asp är
att arbetsredskapen, t.ex. hyveleg-
gen, snabbt blir slöa. Detta lär bero
på de kristalliserade kiselföreningar
som finns i aspveden och som sliter
på verktygen. (ToV)

Som virke till bastulavar är aspen ett
gammalt och beprövat material. Asp-
virke lagrar inte värme lika mycket
som andra lövträd och blir därför inte
brännhett. Märkligt nog har aspen
nästan helt konkurrerats ut av det tro-
piska träslaget abachi.

Som tändsticksvirke är asp oöverträf-
fligt. Aspvirke kan svarvas och huggas
utan att det splittras.

Asplöv och kvistar var tidigare ett bra
foder år kreaturen. Det kunde samlas
in på sommaren för utfodring på vin-
tern. Asplöv är mycket proteinrika.

Populus tremula

Fi haapa
E  the aspen
D die Espe (-n), die Zitterpappel (-n)
F  le tremble9. ASP

A spens latinska namn “Tremula“ betyder darrande. Fenomenet är
 bekant: Den minsta vindpust får aspens stora, runda blad som är

vågiga i kanten att röra sig. Bladskaftet är långt, lika långt som själva bladet
och tillplattat från sidorna. Det gör att bladen rörs mycket lätt i sidled av
den svagaste vindpust.

Aspen är ett mycket ljuskrävande trädslag. Tack vare att bladen rör sig så
lätt, har bladen i den täta kronan större möjligheter att ta del av sollju-
set.

Aspen växer snabbast i mullrik jord, men klarar sig också på rätt mager
mark. Den bildar dock sällan stora enhetliga skogsbestånd hos oss utan
vanligtvis enbart grupper med några träd. En sådan grupp uppkommer ofta
från en enda trädindivid. Aspen har en otrolig förmåga att föröka sig via
rotskott och därför överlever den från generation till generation.

Aspen är tvåbyggare och blommar omkring första maj. I början av juni släp-
per frökapslarna ut sitt blommiga innehåll som förs iväg med vinden. Fastän
aspen producerar en otrolig mängd frö, är den könliga förökningen obetyd-
lig.

Tillväxten är snabbTillväxten är snabbTillväxten är snabbTillväxten är snabbTillväxten är snabb
Aspen är ett snabbväxande trädslag,
men den blir sällan över 25 meter
hög. Stora, gamla aspar är ofta angrip-
na av röta och erbjuder boplats åt
många bofåglar och utrotningshotade
arter. Gamla aspar är speciellt värde-
fulla med tanke på mångfalden i na-
turen.

På en asp kan leva upp till 350 svamp-, lav- och insektarter. Aspens gråa
bark är eftertraktad som föda av många växtätare, från sorkar till älgen. På
vintern fäller många markägare i viltvårdssyfte unga aspar som föda åt ha-
rar.

Aspens höstfärg är ett farväl till sommaren. Efter en natt med köldgrader
faller bladen till marken där de tas om hand av nedbrytare som omvandlar
dem till näringsämnen som aspen kan ta upp nästa sommar.

Virket är mjuktVirket är mjuktVirket är mjuktVirket är mjuktVirket är mjukt
Aspen har inte fått den uppskattning
hos oss som den borde vara förtjänt av.
Veden är rätt mjuk, lätt och ljus och
dessa egenskaper kunde vi utnyttja.

Ända fram till mitten av 1990-talet
gjordes tändstickor av asp i Finland.
År 1995 stängdes den sista tändsticks-
fabriken.

Som material i bastulavar blir virket inte lika hett som tätare trädslag och
det tål också fukt. Därför kan det kanske också duga till sittbräden i ekor
och som material i bryggor.

Aspvirke är inte heller otänkbart till timrade stockstugor. När aspvirket har
torkat och inte kommer i kontakt med fukten i marken är det mycket röt-
beständigt.

Aspvirket blir snabbt gråaktigt om det inte ytbehandlas. Både den mekanis-
ka och den kemiska skogsindustrin använder asp. Vid tillverkning av pap-
persmassa är kemikalieåtgången liten. I dagens läge är det brist på asp.

 Aspens blad darrar alltid för
att Frälsarens kors gjordes av
asp, sade man förr i Pyttis.
(FSF)

Åt aspen som ständigt
prasslar säger man: “asp,
asp slapertask“! (Björköby,
FSF)
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Sorbus aucuparia10.RÖNN Fi pihlaja
E  the rowan
D die Eberesche (-n), der Vogelbeerbaum (-bäume)
F  le sorbier domestique, le cormier

R önnen känner de flesta av oss igen på långt håll under blomnings-
tiden. Blommorna är gräddvita och förekommer i tefatsstora, kvastli-

ka samlingar. Bladen är sammansatta av drygt tio småblad på vardera
sidan om mittsträngen med ett ensamt blad i spetsen. Bladkanterna är
sågade.

Rönnen förekommer i hela Finland och den påträffas överallt i Europa,
från Atlantkusten till Ural. Orsaken torde vara att den är rätt anspråkslös
beträffande växtplatsen. Den trivs i bördiga lundar, men kommer också
tillrätta på torra moar med mager mark. Blommande rönnar pryder upp
våra sjöstränder och blommornas kraftiga, kvalmiga doft hör försomma-
ren till.

En bra siareEn bra siareEn bra siareEn bra siareEn bra siare
Våra förfäder ansåg rönnen vara ett he-
ligt träd. Man fruktade att det skulle föra
otur med sig till gården om man fällde
en rönn. Även många andra folk har trott
att rönnen besitter magiska egenskaper i
och med att rönnens blad blir blodröda
innan de faller till marken på hösten.
Bärskörden ansågs också ge en vink om
kommande händelser. Rönnar som är överfulla med röda bär på hösten
antyder enligt väderprofetiorna att en kall vinter är i antågande. Uttrycket
“rönnen bär inte två skördar“ tolkas också så att det blir en snöfattig vin-
ter.

Ännu efter det att rönnen har fällt sina blad sitter de röda bären kvar i
trädet, ända tills stora flockar med sidensvansar och trastar har ätit upp
dem. Ibland kan sidensvansarna efter att ha smörjt kråset med rönnbär se
ut som om de är berusade, och det är de också sannolikt. Forskarna har
kommit fram till att det sker en viss alkoholjäsning i rönnbären under vissa
förhållanden.

Ett gammalt ordspråk säger att rönnbären är sura, men det är stor skillnad
mellan bären på olika trädindivider. Det lönar sig att provsmaka bär från
några träd innan du börjar plocka rönnbär för tillagning av rönnbärsgelé.
Rönnbärsgelé kräver mycket socker, men så är rönnbärsgelé också en deli-
katess på finare restauranger. Bären innehåller mycket A- och C-vitamin,
och har varit ett bra vitamintillskott under nödåren.

Kärnveden är vackerKärnveden är vackerKärnveden är vackerKärnveden är vackerKärnveden är vacker
Ekonomiskt sett har rönnen inget värde.
Stammen blir sällan högre än 4-5 meter
och den växer ofta som en buske med fle-
ra stammar. Det finns dock rönnar som
kan bli 15 meter höga och 70 centimeter
grova.

Ytveden är rödvit eller gulskiftande me-
dan kärnveden är gulbrun och vackert
mönstrad i längdriktningen. Veden är rätt hård och seg. Tidigare, när vi
använde träräfsor i höbärgningsarbete, var de bästa och hållbaraste tinnar-
na av rönn.

Veden lämpar sig också för sniderier av olika slag, från prydnadsföremål till
bruksföremål.

Barken innehåller garvsyra. Läder som behandlas med det får en vacker
brun färgton.

Rikligt med rönnblomster
betyder rikligt med snö,
sade man förr i Solv.
(FSF)

Om klinkorna på en dörr
var av rönn trodde man
förr att tjuvar inte kunde
komma igenom den.
(ToV)

Rönnträ ombord på fartyg medför
otur, trodde man förr i Kyrkslätt. (FSF)

Rönnbärsgelé
1 kg rönnbär, 0,5 l vatten
800 g socker per liter avrunnen saft

1. Koka rönnbären tills de är mjuka,
pressa dem mot kastrullens kant så att
de mosas sönder och avger så mycket
saft som möjligt.

2. Sila ifrån saften och mät upp
den. Rör ner sockret och låt geléet
koka tills det geléar sig, ca 10 min.
Skumma väl och ös upp i glasburkar.
Låt det kallna innan du tillsluter burkar-
na. (Frukt & bär, Förlags AB Semic)

C-vitaminet i rönnbär är hållbart och
tål t.o.m. kokning. Normalt förstörs en
stor del av C-vitaminet i bär då de till-
reds. Rönnbärsgelé och -marmelad in-
nehåller därför en stor dos C-vitamin.

Slumrande toner fjärran ur tiden,
toner ifrån stugor, från fält och vänan lid,
sällsamma röster ur gravarnas dunkel,
jubel och kvalsång från hänsovnas
strid - vaknen alla, höjen eder!
Fädernas budskap
I bringen till söner,
till lyssnande tid.
Står inunder rönnen lutande stugan,
mossbeväxt är trappan och ogräsen gro.
Innanför rutornas gröngamla stängsel
minnena de sova i ljudlösan ro.
Böj ditt huvud! Träd försiktigt!
Helig är platsen,
där fädernas hägnande andar bo.
(Alex. Slotte)

Både bark, kvistar och löv av rönn är
användbara som kreatursfoder. Bären
kan utfodras åt höns eller svin. Rönn-
bären innehåller långt samma ämnen
som finns i äppel. Därför kallas rönn-
bär ibland för äppel i miniatyr. (ToV)

I Ryssland säljs ugnstorkade rönnbär i
apoteken som mångvitaminpreparat.
(ToV)

År 1860 rekommenderade Elias
Lönnrot att äta tio eller flera rönnbär
två gånger om dagen ifall man hade
känning av gall- och njurstensåkom-
mor. (ToV)
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Salix caprea

SÄLG

Sälgen är den vanligaste av våra 23
videarter. Av videarterna är sälg och
jolster de enda som kan nå trädarta-
de dimensioner. Sälgen är kortlivad.
Den uppnår knappt fyrtio års ålder.

Förekomsten av salicylsyra är känne-
tecknande för hela videsläktet. Av sali-
cylsyra framställs bl.a. aspirin och
många andra liknande värkmediciner.

Under den svenska frihetstiden, då
man livligt intresserade sig för att ta till-
vara inhemska naturtillgångar, talade
man för att jolstern skulle ersätta bo-
mullen. Så här skrevs det år 1868:

“Det som i synnerhet gör den
märklig i ekonomiskt hänseende, är
det bomullssurrogat den lemnar i ri-
klig mängd och hvarför den kallats
Svenska Bomullsträdet. Då de mogna
fröhusen uppspricka, uttränger,
spänstigt pösande, fröens ymniga ull
liksom på bomullsväxten. Denna sär-
deles rikliga ull kan, blandad med
bomull, användas till garn, stoppning,
vadd och vekar m.m. eller med dun
till sängkläder. Med skäl har således
denna ull, hos Jolstern ymnigare än
hos andra arter kallats Svensk Bomull.“

Man plockade av frökapslarna
under förhösten och torkade dem vid
eld eller i solen, varvid de sprack upp
och man kunde räfsa ihop ullen.

Fi raita
E  the goat willow
D die Salweide (-n), die Palmweide (-n)
F  le saule11.

S älgen är den videart som blir trädformig. Det märks åtminstone tidigt
på våren att sälgen hör till videarterna, för då ser vi videkissor på de

kala kvistarna. När blommorna har slagit ut syns det att sälgen är tvåbygga-
re. På en del individer ser vi hanblommorna med sina gula ståndare och på
andra de mera anspråkslösa grönskiftande honblommorna. Fastän blommor-
na varken är stora eller färgstarka, lockar de till sig de tidiga insekterna på
våren, som kommer för att suga nektar och sköta pollineringen.

Senare på sommaren blir de små videkissorna stora och ulliga, då tusentals
frön är redo att erövra världen med hjälp av vinden. Sälgen, liksom alla andra
videarter, förökar sig effektivt förutom via frön även med hjälp av stubbskott.

Stammen är randigStammen är randigStammen är randigStammen är randigStammen är randig
Sälgen kan du skilja från de andra videar-
terna på stammen som är randig i läng-
driktningen och på bladen som är tätt
småhåriga på undersidan. Bladen är
ovala och bladspetsen är nedåtböjd.

I motsats till de andra videarterna, är inte
sälgen något typiskt trädslag för stränder
och andra fuktiga växtplatser, utan du
kan påträffa den även på hård mark. Den trivs i lundartade skogar, i skogskan-
ter och runt byggnader på landsbygden. Oftast är den buskformig, men den
kan bli över tio meter hög på de bästa växtplatserna. När den blir äldre erbju-
der stammen växtunderlag för många lavarter som har blivit sällynt.

Virket är undervärderatVirket är undervärderatVirket är undervärderatVirket är undervärderatVirket är undervärderat
Virke av sälg har just inget värde alls hos oss. Veden är rätt mjuk, lätt och
seg. Kärnveden är brun och ytveden är ljus och vardera angrips mycket
lätt av röta. En skicklig snickare kan tillverka olika bruksföremål såsom
askar, träskor och skaft och till och med möbler. Sälgen bildar på stam-
men nere vid markytan knölar. Dessa knölar är eftertraktade och görs till
olika prydnads- och bruksföremål. I Lappland kan du på sälgens rötter
påträffa masurknölar och de görs till s.k. kåsor (fi. kuksa) och kniv-skaft.

Sälgvirke är användbart till gärdsgårdar och stöttor och man får lätta förpack-
ningslådor av sälgvirke. Sommarstugeägaren får varmt redan när han försöker
klyva brasved åt sig av sälgvirke. Sälgens bark är seg och kan användas för
beredning av fint läder och till färgning. Unga kvistar böjs till handtag på
träkärl.

     Sov du lilla videung,
än så är det vinter,
än så sova björk och ljung

skära
genom
barken

smalände

knacka
här

knacka
inte här

skär
ett hack

{2 cm

2 cm{
2 cm{

skär bort
en bit på
översidan

blöt med
spott

tomrum

▼

tjockände

▼

Gör din egen sälgpipa
En pipa av sälg (rönn, pil eller hassel)
kan du göra från maj fram till mid-
sommar. Ta en kvist som är slät i bar-
ken, 1-2 cm tjock och 10-15 cm
lång. Vrid barken på den knackade
halvan åt olika håll så att den lossnar.
Om det inte lyckas kan du försöka
värma kvisten genom att hålla den i
munnen eller droppa den i varmt vat-
ten. Misslyckas det ändå - pröva på
en ny. I genomskärning ser sälgpipan
ut så här. Genom att dra kolven ut
och in kan du påverka tonen. (LMS)
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HÄGG
Prunus padus

Fi tuomi
E  the bird cherry
D die Traubenkirsche (-n), der Faulbaum (-bäume)
F  le merisier, le putier12.

H äggen, som på försommaren är översvämmad av vita blommor, skulle
säkert vara en jämstarkt kandidat till rönnen om titeln det vackrast

blommande trädet i Finland. Häggens blommor sitter i långa hängande
klasar och de avger en stark doft. Många tycker att doften är så starkt att det
är omöjligt att ta in vackert blommande häggkvistar i vas, i synnerhet som
de ofta är belamrade med små gröna löss.

Varma och torra somrar kan häggspinnarmalen attackera våra häggar. Efter
ett angrepp av häggspinnarmalen står häggarna snart nästan kala och in-
täckta i en vit spindelväv. För det mesta bildar häggen nya blad redan sam-
ma sommar. Häggkvistar som tar i marken och omkullfallna stammar kan
slå rot och bilda nya trädindivider.

Svarta bärSvarta bärSvarta bärSvarta bärSvarta bär
Häggens bär är svarta stenfrukter. De
smakar inte gott, men är inte heller gif-
tiga som mången tror. Häggen är trots
allt släkt med körsbärsträdet. Bären har
till exempel använts som smaktillsats i
likörer.

Häggens blad och bark innehåller ett beskt ämne som heter amygdalin,
samma ämne som finns i bittermandel. Därför får häggen vara i fred för
boskap och den stora växtätaren i våra skogar, dvs. älgen.

Skönheten i våra skogarSkönheten i våra skogarSkönheten i våra skogarSkönheten i våra skogarSkönheten i våra skogar
Trots sitt vackra utseende får häggen
ofta ge vika för ekonomiskt värde-
fullare träd. När den får växa och ut-
vecklas i fred uppnår den 60-80 års
ålder och kan bli 15 meter hög. Of-
tast är den ett flerstammigt buskträd.
Häggen, som ger liv åt vårt landskap,
borde sparas i våra skogar och längs åkerkanter.

Häggens ved har brun kärna och röd- eller gulvit ytved. Den är ganska hård
och seg och har använts till finare slöjdarbeten.

Söndagsmorgon

Nu är det ljuvlig sommar
och stilla helgdagsfrid
den vita häggen blommar
och tyst är lund och lid.
Ut över fälten alla
de gröna gräsen gro -
och kyrkans klockor kalla
till fridfull helgdagsro.

Häggen kallades i fornsvenskan häg-
ger. Det betyder träd i hage eller häg-
nad.

Tidigare användes hägg som avsk-
räckningsmedel mot råttor och möss.
Häggkvistar bland säden skulle enligt
forna tiders odalmän hålla smågna-
garna borta. (ToV)

Häggbärssaft
Plocka häggbären och förvara dem i
frysen till lingontider!

2,5 l häggbär
2,5 l lingon
4,0 l vatten

Till varje liter saft:
8-10 dl socker

1. Rensa och skölj bären. Krossa dem
eller mal på köttkvarn. Lägg massan i
en stor bunke eller skål.
2. Koka upp vattnet och slå över bä-
ren. Låt stå i tre dygn.
3. Häll upp bärmassan i en silduk för
att självrinna i 30 min.
4. Mät saften och tillsätt sockret. Rör
om väl.
5. Koka upp saften och skumma väl.
6. Häll saften på varma väl rengjorda
flaskor. Tillslut.
(Frukt och bär, Förlags AB, Semic)

 Om det regnar i häggblomstret
skall det regna i rågblomstret,
sade man förr i Munsala. (FSF)

Linet ska sås när häggen
blommar, ansåg man i
Nyland. (FSF)
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SKOGSLIND
Tilia cordata

Kalla den Änglamarken eller
Himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden
den gröna,
vildrosor och blåsippor och
lindblommor och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna!
Låt barnen dansa som änglar
kring lönn och alm,
leka tittut mellan blommande grenar,
låt fåglar leva och sjunga
för oss sin psalm
låt fiskar simma kring bryggor
och stenar.
Sluta att utrota skogarnas alla djur.
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!
Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alltjämt mellan fjällar
och gran och fur.
(Evert Taube)

Av lindens bast, som ligger strax un-
der barken, tillverkades förr rep,
mattor, säckar och korgar. Enligt en
gammal beskrivning skulle bast tas
tillvara på följande sätt: på våren
skalar man av ytterbarken från treå-
riga grenar, binder dem i knippen
och sänker knippena i vatten. På
hösten tas knippena upp och då
borde basten vara “mjuk som ham-
pa“. (ToV)

Från 1400-talet och flera århundra-
den framåt uppbars skatt i form av
lindbast i Nyland, Kymmenedalen
och Tavastland. (ToV)

Enligt vissa språkforskare har Pernå
fått sitt namn av lindens tidigare
finsk-etniska namn Pernu. Pernu
kallades linden förr endast vid syd-
kusten, i övrigt är niini eller niinipuu
det finska namnet på lind. Först
1000 f.Kr. började finnarna kalla
den lehmus. (ToV)

13.
L inden tål skugga väl. Den kan ställa sina blad och kvistar i rätt riktning

för att få maximal nytta av knapp tillgång på solljus. Under sådana förhål-
landen bildar den en smal och lång stam, men utan konkurrens blir den
grovstammig. Stammen kan bli över en meter grov och 30 meter hög. Till-
växten avstannar när den blir cirka 150 år gammal. Ofta är gamla stammar
helt urgröpta av röta, men träden lever ändå vidare. Till slut fäller stormen ett
sådant träd. Trädet dör dock inte med det för det bildar rikligt med stubbskott
och vattskott på stammen.

Bladen är hjärtformigaBladen är hjärtformigaBladen är hjärtformigaBladen är hjärtformigaBladen är hjärtformiga
Lindens latinska namn “cordata“ betyder hjärtform. Bladen är brett hjärt-
formiga med markerad spets och bladkanten är fint och vasst sågad.

Linden blommar senare än andra träd, först i juli.

De gulvita blommorna hänger på långa skaft från bladvecken. Det ena för-
bladet utvecklas till en drygt fem centimeter lång, vinglik svans som är ljus-
grön till färgen, lindblomsgrön. Svansen fungerar som en svävapparat och
hjälper frukterna att spridas med vinden.

Fröna hinner inte alltid mogna innan den första frosten kommer på hösten
och sådana frön förlorar sin grobarhetsförmåga. Vid sådd på våren gror
fröna först följande vår.

I Finland når linden nordgränsen för sin utbredning, trots att den hörde
till de första trädslagen som erövrade den blottade markytan efter isti-
den. Sedermera har den dragit sig tillbaka och de nordligaste naturliga
växtplatserna finns i mellersta Österbotten, i norra Savolax och i norra
Karelen.

Rep och skor av lindens bastRep och skor av lindens bastRep och skor av lindens bastRep och skor av lindens bastRep och skor av lindens bast
Linden har flitigt utnyttjats av människan för olika ändamål. Från innerbar-
ken, basten, får man långa fibrer av vilka man kan tillverka korgar, mattor,
säckar, rep och till och med ovantåg till skor. Basten används också till att
binda blommor och grönsaker och för tillverkning av penslar. Torkade lind-
blommor blandas i örtte och påstås bota förkylning. Bina tillverkar honung
av lindens överflöd på nektar.

Veden är nästan värdelös. Det används dock som blindträ i möbler un-
der vackrare och bättre träslag, för det är trots allt ett lätt träslag som är
lätt att bearbeta. Som inredningsmaterial i bastun påstås lindvirke vara
ypperligt.

I Finland har linden lidit av att dess kvistar under tidigare år har tagits till
foder åt boskap. Även kvastar har gjorts av lind.

Fi metsälehmus
E  the small-leaved lime
D die Winterlinde (-n)
F  le tilleul
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Acer platanoides

Tron att människor kunde förvandlas
till träd var inte alldeles ovanligt i äldre
tider. I boken “Träden och männis-
kan“ återger Allan Gunnarsson en
saga om en flicka som förvandlades
till en lönn. Den faderlösa flickan
hade mot sin mors vilja inlett en kär-
leksförbindelse med en soldat. Då
hon inte ville avbryta förhållandet
förvandlade modern henne till en
lönn. (ToV)

Lönnsirap är en stor produkt i Nor-
damerika ännu idag. Det finns riktiga
lönnfarmer, där lönnsaven leds direkt
till sirapskokerier via rörsystem från
tusentals träd. Av 30-40 liter sav från
sockerlönn får man ungefär en liter
sirap och ännu mindre socker.

Lönnvirket är hårt och slitstarkt och
därför användes det förr ofta till ge-
värskolvar och slädmedar. (ToV)

Fi vaahtera
E  the Norway maple
D der Ahorn (-e)
F  l'érable (masc.)

LÖNN14.
I motsats till exempelvis asken är lönnen bekant för de allra flesta finländare.

Lönnen påträffar du i parker eller som alléträd ända upp till trakterna
av Uleåborg, men bäst klarar den sig i södra Finland. Den är lätt att
känna igen och väcker uppmärksamhet med sin omfångsrika krona. Dess
stora handnerviga blad påminner verkligen om en handflata med fin-
grarna spretande åt olika håll. Kronan är på sommaren djupt grön och
tät. På hösten klär sig bladen i höstfärger, från blodrött över orange till
gult.

Det finns lönnar av flera olika arter på jordklotet. Den kanadensiska lönnen
är Kanadas nationalsymbol.

Lönnens nektar blir honungLönnens nektar blir honungLönnens nektar blir honungLönnens nektar blir honungLönnens nektar blir honung
Lönnens blommor slår ut före eller samtidigt med lövsprickningen. De gul-
gröna flockliknande blomställningarna är så talrika att hela trädet verkar
gulgrönt. Nära trädet hör du surret av tusentals insekter som lockas av den
rikliga nektarn.

Blommorna växer efter befruktningen ut till klyvfrukter, de s.k. näsorna,
med sina vingade nötter. I fallet fungerar vingen som en propeller, men det
fordras kraftig vind för att frukten ska komma bort från moderträdets grann-
skap.

Plantsättningen lyckas relativt bra. Runt moderträdet påträffar du vanligtvis
en stor uppsättning plantor. Lönnen trivs i mullrik och bördig jord och växer
där snabbt om inte toppen fryser en vinter med sträng kyla.

När lönnen får växa i ensam majestät eller som parkträd blir den stor och
ståtlig. I skogen där den får konkurrens av andra träd blir den smal och den
naturliga kvistrensningen sätter in. Lönnen blir aldrig högre än 25 meter
och diametern stannar under en meter.

Ett lummigt landskapsträdEtt lummigt landskapsträdEtt lummigt landskapsträdEtt lummigt landskapsträdEtt lummigt landskapsträd
Lönnens ved är ljus, ganska hård, tät och seg. Det är arbetsdrygt att klyva
lönnved, men en skicklig snickare kan göra mycket av lönnträ. Det vackra
årsringsmönstret och träets mottaglighet för polityr av olika slag har gjort
virket uppskattat till bl.a. musikinstrument, speciellt fioler, samt bösskolvar
och möbler.

Lönnens ved tål fukt relativt dåligt och den mörknar fort. Lönnens nektar är
mycket rik på socker, i synnerhet den amerikanska sockerlönnen.

I Finland är lönnen mera en prydnad för landskapet än ett trädslag som har
ekonomisk betydelse.
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Quercus robur

Ekvirket har varit eftertraktat av båt-
och skeppsbyggare. Under 1700-
och 1800-talet ödelades stora eksko-
gar för att ge virke till upprustning av
svenska flottan. Till ett enda linje-
skepp åtgick cirka tvåtusen stora ekar.
(ToV)

I dag används ek mest inom möbel-
och snickeriindustrin. Nästan allt
ekvirke som förädlas av den in-
hemska möbel- och inredningsin-
dustrin importeras. Det har rört sig
om 5 000-10 000 kubikmeter per
år. På sikt skulle det vara möjligt att
ersätta ekimporten med inhemsk
produktion.

Billnäs ekmöbler finns det ännu
mycket kvar av både i hem och kon-
tor.

Ek används ännu i dag i stor utsträck-
ning för tillverkning av tunnor och
fat. Om man vill ha riktigt mustigt
och fylligt rödvin ska det förvaras i
ekfat och få i sig av ekvedens garvsy-
ror. Även fin konjak får ligga i ektun-
nor. (ToV)

Om man odlar ek från ekollon ska
ollonen insamlas på senhösten
genast efter att de fallit. Man ska så
dem så sent som möjligt på hösten,
kort innan snön kommer. Då hinner
inte ollonätande fåglar och djur
hamstra så mycket till sina vinterför-
råd. Ollonen bör sättas på 3-6 cm
djup i marken. (ToV)

Fi tammi
E  the pedunculate oak
D die Stieleiche (-n), die Sommereiche (-n)
F  le chêne15.

E ken är vid sidan av enen våra trädslags Metusalem. Den kan bli upp till
2000 år gammal. En gammal, ensamstående ek inger respekt och tar

oss in i en fantasivärld med sin djupt fårade skorpbark, som påminner om
en väldig elefant, och sina grova, knotiga nästan horisontella grenar som
sträcker sig långt ut.

Gamla ekar är ihåliga inuti och dessa hål fungerar som boplats åt många
djur. En ek kan i sig själv vara ett litet ekosystem, där även sällsynta röt-
svampar och insekter har funnit en hemvist.

Fastän toppen kan ha knäckts av en storm, fortsätter eken att leva långt
framöver. Bladen slår ut sent på våren och skiftar först i gult. Ekens blad
förblir kvar på trädet sent på hösten även sedan de torkat, ibland till och
med över vintern.

Eken känner du igen på ollonenEken känner du igen på ollonenEken känner du igen på ollonenEken känner du igen på ollonenEken känner du igen på ollonen
Ekens blad har oregelbundna flikar och fullt utvecklade är de glänsande
gröna och hårda. Det här skvallrar om att eken, trots att den är rätt
krävande beträffande tillgången på näring, även klarar sig på magrare
mark.

I Finland förekommer eken i naturtillstånd enbart alldeles vid sydkusten. I
motsats till alm och ask kan eken bilda trädbestånd.

Ofta fäster vi blicken på en ek tack vare ekollonen på marken. Ekollonen
utvecklas av de anspråkslösa honblommorna som sitter på skaft som utgår
från skottets spets. Hanblommorna förekommer i långa hängande hän-
gen.

Ekollonen är många växtätares favoritföda. Till exempel ekorrarna gömmer
dem i sina vinterförråd där de ofta kvarglöms. Genast när ett ekollon har
grott bildar groddplantan ett omfattande rotsystem som en trygghet för livet
ovan markytan. Efter ett idogt strävande i hundra år kan eken bli ett jätte-
träd som är över 30 meter högt och över 2 meter grovt.

Ett verkligt värdefullt trädEtt verkligt värdefullt trädEtt verkligt värdefullt trädEtt verkligt värdefullt trädEtt verkligt värdefullt träd
Ekens ved är värdefull, i synnerhet den mörka och täta kärnveden. Den är
motståndskraftig mot väder och vind, till och med i jorden och i vatten.
Endast thailändsk teak överträffar eken i hållbarhet och lärken överträffar
den i seghet.

Virke av ek ska torkas med omsorg, för att det inte ska spricka. Torkat
ekvirke är lätt att bearbeta och det får en vacker yta efter polering. Paneler,
parkett, möbler, dörrar och fönsterkarmar har tillverkats av ek och tillverkas
fortfarande. Ekvirke som länge har legat i vatten blir nästan svart och är ett
eftertraktat möbelvirke.

Innan fartyg började byggas av stål var ekvirke självklart som skeppsbygg-
nadsvirke och vinet får sin riktiga arom enbart i ektunnor.

EK
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Fraxinus excelsior

Askens ljusa ved är mycket hård, men
elastisk och lättbearbetad. Den tål
hårda påfrestningar och har därför
använts till skaft i olika redskap, hjul-
axlar, stegar, skidor och åror.

Den ivrigaste askanvändningen är
inom möbelindustrin. Askvirke har
ett gott anseende som material för fi-
nare möbler. Också som golvmaterial
är ask ett slitstarkt, vackert och exklu-
sivt material.

Enligt Anders Rosenstens skrift om
skogens skötsel från år 1771 har
asken kunnat bota en mängd sjuk-
domar. “Askens lake gör klara ögon
och stärker synen, om ögonen där-
med twättas morgon och afton.
Om morgonen drucken, är den
god för njurwärk, stärker hjärtat
och rensar hufvudet från upstigan-
de dunster“. (ToV)

Asken var under forntiden ett heligt
träd. I den nordiska gudasagan ska-
pades de första människorna på jor-
den, mannan Ask av en askstock och
kvinnan Embla av en alstam. Yggdra-
sil, en jätteask, var världsträdet under
vilket gudarna höll ting.

Fi saarni
E  the ash
D die Gemeine Esche (-n)
F  le frêne

ASK

A sken är mycket sällsynt i Finland. Mest förekommer den på Åland.
Vid sydkusten påträffar vi den här och där som enskilda trädgrupper.

Som skogsträd påträffar vi den i Finland söder om linjen Björneborg - Ta-
vastehus - Lahtis. Som parkträd förekommer den mycket längre norrut.
Dess mörka knoppar tar dock hastigt skada av vinterkölden.

I naturtillstånd trivs asken i bördiga lundar med kalkrik mark.

Askens blad påminner om rönnensAskens blad påminner om rönnensAskens blad påminner om rönnensAskens blad påminner om rönnensAskens blad påminner om rönnens
Asken känner du igen på de stora sammansatta bladen. Jämfört med rön-
nen är småbladen längre och spetsigare och bladkanten är betydligt vassare
tandad än hos rönnen. Bladen är mörkt gröna jämfört med rönnens blad
som har en brunaktig nyans.

Barken på unga träd är olivgrön, som mörknar med åldern. Askens blom-
mor är anspråkslösa och saknar kronblad. Frukterna som utvecklas senare
väcker större uppmärksamhet. De avlånga platta nötterna är som stora bu-
ketter och varje nöt har som fallskärm en lång, nedåthängande vinge. Nöt-
terna sitter ofta kvar på de bladlösa träden över vintern.

Som solitärer kan askarna förgrena sig åt alla håll och bilda en mäktig krona.
När den växer i skogen bildar asken en rak och klen stam. På de bördigaste
växtplatserna kan den snabbväxande asken öka med 80 cm per år på höj-
den. Asken kan bli nästan 40 meter hög och en meter grov.

Ett trädslag som är värdefullt i EuropaEtt trädslag som är värdefullt i EuropaEtt trädslag som är värdefullt i EuropaEtt trädslag som är värdefullt i EuropaEtt trädslag som är värdefullt i Europa
På grund av sin sällsynthet har asken ingen ekonomisk betydelse i Finland,
men i det övriga Europa är asken ett viktigt trädslag. Vedens färg kan variera
från rätt ljus till grå och rödskiftande, men den är alltid vackert mönstrad i
längdriktningen, hård och tung.

Veden tål dock inte vatten och växlingar i väderleken och därför passar inte
askvirke utomhus.

Snickeriindustrin tillverkar däremot allt möjligt av ask: skidor, ishockey-
klubbor, tennisrackets, spolar samt skaft och vapenkolvar. Speciellt den un-
gerska masurasken är efterfrågad som möbelmaterial.

16.
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Ulmus sp.

Fi jalava
E  the elm
D die Ulme (-n)
F  l’orme (masc.)

ALM17.
Almvirke är svårkluvet och svårt att
bearbeta. Det har också en tendens
att spricka och vrida sig. Det är också
svårt att genom hyvling få en slät yta.
Trots dessa nackdelar är almvirket
tack vare sitt dekorativa utseende an-
vändbart för många olika ändamål,
särskilt inom möbelindustrin. (ToV)

Almlöv är effektiva myggfångare. Om
man på kvällen tar in några almkvis-
tar och hänger upp dem i rummet så
tar alla myggor omedelbart sin tillflykt
till de här almkvistarna. (ToV)

U. laevis,
vresalm

H os oss i Finland påträffar vi i naturtillstånd, om än sällan, två alm-
arter, vresalmen och skogsalmen. Vresalmen trivs i lundskogar ända

upp till södra Tavastland. Skogsalmen är i naturen sällsyntare än vresalmen,
men som parkträd kan den växa ända upp till södra Lappland.

Vardera arten har sträva blad som är osymmetriska vid basen (den ena
halvan av bladskivan är längre). Hos skogsalmen förgrenar sig nästan alla
bladnerver i ändan. Hos vardera arten utvecklas efter blomningen rikligt
med stora frukter. Frukterna består av ett ljusgrönt, tunt membran med en
liten nöt i mitten. Membranet fungerar som en vinge.

Skogsalmen kan bli ett mäktigt träd, upp till 40 meter högt och 3 meter i
diameter. Vresalmen blir inte högre än 30 meter och diametern högst nå-
got över en meter.

Ett av de få ädla lövträden i FinlandEtt av de få ädla lövträden i FinlandEtt av de få ädla lövträden i FinlandEtt av de få ädla lövträden i FinlandEtt av de få ädla lövträden i Finland
Almarna hör till de verkliga ädla lövträden. Deras ved är uppskattad för
många ändamål. Den hårda kärnveden som är gråskiftande eller rödbrun,
mörknar något av luftens inverkan. Almvirke ska torkas med omsorg så att
det inte spricker. Virket används till finare möbler och faner. Det vackraste
faneret får man av almens rötter.

Under missväxtår gjorde man i Norge almbarkbröd. Man skalade av bar-
kens inre skikt i långa remsor, som hängdes på tork tills de kunde malas till
mjöl. De späda bladen användes som grönsaker under missväxtår.

I Finland är vardera arten fredad på grund av sin sällsynthet.

Tidigare valde man från ett träd ut
delar som trädets egna former gav.
De här delarna användes för olika
behov när man byggde och tillverka-
de transportredskap. Det här är inte
möjligt vid industriell framställning
fastän man också då försöker välja
virke utgående från vad det ska an-
vändas till. (mk)
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T R Ä D S L A G E N S
UTBREDNING NORRUT

Källa: Kalliola, R. Suomen kasvimaantiede. WSOY, Borgå 1973.
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I FINLAND VÄXER NATURLIGT
31 TRÄDFORMIGA VÄXTARTER

Som trädformig art har i den här publikationen klassats växter som i Finland
naturligt växer som träd, buskar eller små träd.

BARRTRÄD

tall

g r an

e n

idegran

L Ö V T R Ä D

vårtbjörk

glasbjörk

kl ibbal

gråa l

a s p

rönn

finnoxel

vanlig oxel

avarönn

h ä g g

Källa: Hämet-Ahti, L., Palmén, A., Alanko, P. ja Tigerstedt, P.M.A.
Suomen puu- ja pensaskasvio. Dendrologian Seura, Helsinki 1992.
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svartvide

sätervide

pyrolavide
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ÖVER HÄLFTEN AV SKOGARNA
I FINLAND ÄR TALLSKOGAR

Skogsmarkens fördelning enligt härskande trädslag åren 1986-1994

H E L A S Ö D R A N O R R A
F I N L A N D F I N L A N D F I N L A N D

Tall 64,6% 56,8% 75,1%

G r a n 25,7% 33,2% 15,5%

Glasb jörk 6,2% 5,0% 7,7%

Vårtbjörk 1,3% 2,2% 0,1%

A l 0,3% 0,6% 0,0%

A s p 0,3% 0,4% 0,2%

Övriga lövträd 0,0% 0,1% 0,0%

Övriga barrträd 0,1% 0,1% 0,1%

Träd lös 1,5% 1,6% 1,3%

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Totalt 100,0% 100,0% 100,0%

Källa: Skogsforskningsinstitutet, Riksskogstaxeringen.
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Källa: Skogsforskningsinstitutet, Riksskogstaxeringen.

Den totala avgången innefattar avverkningar och naturlig avgång

SKOGARNA I FINLAND VÄXER
MERA ÄN DE UTNYTTJAS

DEN TOTALA AVGÅNGENSKOGARNAS TILLVÄXT






