
Getapel
Lat: Rhamnus cathartica, Finl: Orapaatsama, Eng: Buckthorn

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!

Getapeln är ganska vanlig i kulturmarker i Svea- 
och Götaland och på Gotland. Det är en 
buske, eller ett litet träd, med taggiga 
grenar. I juni blommar den med gulgröna 
blommor. Bären är först gröna, men blir 
svarta då de har mognat. Bladen liknar 
kusinen brakveds, men är sågtanda-
de i kanten. Getapeln kallas också 
djävulens träd från en gammal 
fabel om att djävulen en gång 
körde med en get mot ett träd så 
häftigt att geten rände in mellan 
barken och veden så att getraggen blev 
sittande kvar.
Om man drar av barken på en getapel 
är barken raggig på insidan. Enligt en 
legend med anor i nordisk mytologi 
åstadkommes djup sömn eller ett dvala-
liknande tillstånd om man sticker in en 
kvist getapel i örat, då kallad sömntörne.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The Buckthorn is quite common in 
cultural landscapes in Svealand and 
Götaland and in Gotland. It’s a bush, 
or a small tree, with thorny branches. 
In June, it blooms with yellowish 
green flowers. The berries are first 
green, but becomes black when ripe. 
The leaves are similar to the cousin Al-

der Buckthorn, but more jagged at the edge. 

The plant is also called the devil’s tree 
from an old fable that the devil once 

drove with a goat into a tree so fiercely 
that the goat broke in between the bark 

and the wood so that the goatskin remained. 
If you pull off the bark on a Buckthorn, 
the bark is indeed ragged on the inside. 

According to a legend in Nordic mythology, 
deep sleep or a sleep-like state is achieved by 
inserting a twig of Buckthorn into the ear, then 
called ”sleeping-thorne”.


