
Bok
Lat: Fagus sylvatica, Finl: Eurooppanpyökki, Eng: Beech

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!

Boken är vårt högsta lövträd och kan bli upp till 40 meter 
hög. Det har en väldigt tät och vid krona, som 
knappt släpper igenom något ljus alls. En 
bokskog kan därför vara väldigt mörk, och 
det växer inte mycket på marken under en 
bok.  I mer sydliga delar av Europa finns det 
fortfarande stora bokskogar, men här i Sverige 
har de på många platser ersatts av granod-
lingar.  Idag är det bara Skåne, Blekinge och 
Halland som har egentliga bokskogar. Bokens 
ollon användes förr i tiden ofta som djurfoder. 
Vildsvinen och andra djur äter gärna bokollon. 

Veden används till möbler, parkettgolv, träleksaker och 
glasspinnar. Boken var i många år ett av de vanligaste träd-
slagen i Sydsverige. Vårt ord för bokstäver kommer 
från att våra förfäder ofta använde barkstycken eller 
stavar av bok för att rista sina runor i. Blad eller 
kvistar av bok kunde förr ges till någon man ville 
skydda mot olycka. Eftersom blixten mer sällan slår 
ner i en bok trodde man att trädet bar på särskild 
skyddande kraft.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The beech is our highest   
leafy tree and can grow up to 40 

meters high. It has a very tight 
and wide crown, which barely lets 
through any light at all. A beech forest 

can therefore be very dark, and not 
much else grows on the ground under 

a beech. In southern parts of Europe 
there are still large beech forests, but here 

in Sweden many have been replaced by 
spruce. Today, only Skåne, Blekinge and Hal-

land have real beech forests. The beech seeds 
were often used as animal feed in the past. Wild 
boar and other animals likes them a lot.
The wood is used for furniture, parquet floors, 
wooden toys and sticks for ice cream bars. For 
many years, the beech was one of the most common 
trees in southern Sweden. The Swedish word for 

         letters ”Bokstav” comes from when our ancestors            
often used wood pieces or chips of a beech to write their let-
ters. Leaves or twigs of a beech could previously be given to so-
meone you wanted to protect. Because lightning rarely strikes 
a beech, it was beleived that the tree had magical powers.


