
Jolster
Lat: Salix pentandra, Finl: Halava, Eng: Bay willow

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!

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The bay willow is a bush, or a 
small tree that usually grows in 
humid places. It has red-brown 

twigs that are sticky and fra-
grant when they are young. Like all 

Salix species, the bay willow is dioecious, 
meaning male and female flowers are 

found on separate plants. Male catkins are 
yellow and female catkins are greenish.. 

Bees and other nectar insects enjoy the 
bay willow as it blooms in May-June. 
In winter, the female pendants with 
opened seed pods remain in the tree as 
silver-shiny cotton pods. 

The bark was used in folk medicine as a 
cure for fever and for extracting tanning 

material in leather production. The twigs 
were used to tie things and the wood was 

considered suitable for handicraft. The 
seed hairs could be used for wick yarn and 

the tree was sometimes called ”wick willow” 
or the ’Swedish cotton tree’.

Jolstern är en buske, eller ett litet träd som vanligtvis 
växer på fuktiga platser. Den har rödbruna kvistar 
som är klibbiga och doftar då de är unga. Liksom 
alla Salixarter är jolstern tvåbyg-
gare, eller dioik. Det betyder att 
varje trädindivid bär antingen 
han- eller honhängen, aldrig 
båda två. Bin och andra 
nektarätande insekter 
har glädje av jolstern då 
den blommar på våren i 
maj-juni. På vintern hänger ofta 
honhängena med öppnade frökapslar kvar i 
trädet som silverglänsande bomullstussar. 
Barken användes inom folkmedicinen som ett 
medel mot frossor samt till framställning av 
garvämne vid skinnberedning. Kvistarna an-
vändes till vidjor och veden ansågs duglig till slöjd. 
Fröhåren kunde användas till ljusvekegarn och trädet 
kallades ibland vekepil eller för ’Svenska bomullsträdet’.


