
Gran
Lat: Picea abies, Finl: Kuusi, Eng: Spruce

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!

Granens honblomma ser ut som en röd liten kotte som 
sticker upp på från en grenspets. Då honblomman har 
blivit befruktad av pollen blir den större och tyngre och 
så småningom hänger den som en mogen kotte neråt 
från kvisten. Barren på en gran är kortare än på en tall, 
men kottarna är längre. I skogen finns det inte så många 
riktigt gamla granar kvar. Det finns många svampar och 
insekter som behöver gamla granar för att leva. Därför 
är det viktigt att vi är måna om att alltid spara gamla 
träd då vi avverkar skog. 

Granen bildar på många platser skogar som är mycket 
skuggrika och tränger därför lätt ut både ek och tall. 
Granen börjar inte få sina kottar förrän i 30-40 års ålder. 
Gran har också ofta använts som dekoration, ibland 
avgrenade med toppruskan kvar eller som bundet ris till 
kvastar. Att lägga framför dörren för att borsta av skorna 
på vintern och på senare tid hela små träd som julgranar 
som vi klär i ljus och dekorationer i december. På våren 
slår granen späda ljusgröna skott som man kan äta.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The female flower of the spruce 
looks like a red little cot that stands 
out from a twig. When the female flower 
has been fertilized, it becomes bigger and heavier and 
eventually it hangs like a mature cone down from the twig. 
The needles on a spruce is shorter than on a pine, but the 
cones are longer. In the woods there are not so many really 
old spruce left. There are many fungi and insects that need 
old trees to live. Therefore, it is important that we save old 
trees when we harvest forests.

In many places, the spruce forms forests that are 
very shady and therefore they easily push out 
both oak and pine. The spruce gets cones when 
it is around 30-40 years old. The spruce is often 
used as decoration, sometimes branched with the 
top rump left or as bound twigs to broomsticks. 
To lay in front of the door to clean the shoes in 
the winter and lately, the little trees taken in as 
Christmas trees and then dressed in light and 
decorations in December. In spring, the spruce 
grows light green shoots that you can eat.


