
Idegran
Lat: Taxus baccata, Finl: Marjakuusi, Eng: Common Yew

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!

Idegran är en vintergrön barrväxt som oftast blir en 
oregelbundet växt buske eller ett litet träd. Bar-
ren kan bli upp till tre centimeter 
långa och är mörkgröna, platta, 
skaftade och spetsiga. Ovansidan 
av barren är glänsande men un-
dersidan matt. Till skillnad från 
andra svenska barrväxter har ide-
granen inte kottar eller bärkottar, 
utan bara ett enkelt frö. Detta omges 
av ett rött köttigt fröhylle och liknar 
ett saftigt bär som är giftigt. 
Idegran är ett segt och starkt träslag, och användes med 
fördel vid framställandet av föremål som pilbågar.
Idegransrunan, Eoh, är intimt förknippad med ide-
granen, en idag i det vilda, relativt sällsynt växt. I 
förkristen tid var idegranen emellertid betydligt 
vanligare. I sin bredare kulturella betydelse repre-
senterar den också växtriket, -det tålmodiga stilla 
växandet. Eoh representerar även världsträdet Ygg-
drasil, och det finns flera teorier om att Yggdrasil i 
själva verket inte var ett askträd, utan en idegran.  

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The common yew is an evergreen plant that usually 
becomes an irregular shaped bush or 
a small tree. The needles can be up to 
three centimeters long and is dark 
green, flat, skinned and pointed. 
The upside of the needle is shiny and 

the underside is the opposite. Unlike 
other Swedish evergreens, the yew 
does not have pods or cones but only 
a simple seed. This is surrounded by 

a red fleshy seed cover and resembles 
a juicy berry, but poisonous. The yew 
is a sturdy and strong wood, and was 
used in the making of bows. 
The yew has its own letter in the 
ancient rune alphabet. Eoh, is in-

timately associated with this nowadays 
relatively rare plant. In ancient times, 

however, the yew was much more common. 
In its broader sense, it also represents the 

plant kingdom, and the patient steady growth. 
Eoh also represents the world tree Yggdrasil, 

and there are several theories that Yggdrasil was 
in fact not an ash tree but a common yew.


