
Knäckepil
Lat: Salix fragilis, Finl: Salava, Piilipuu, Eng: Crack 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 löv-
träd 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

 

Also called Brittle willow. During 
the late Middle Ages, monks brought 

in willows, also crack willow, to their 
monastery gardens. The willow thrive 

in wet environments, preferably along 
streams, or at beach edges in 
the southern and middle parts 

of the country. Branches that are 
easily broken off are carried away 

with the stream or wind and can find a 
new place to root and sprou. This causes 

it to spread along the waterline. Due to this 
ability, there are crack willows on most of lake 

Mälaren’s beaches today. 

Many consider that the hanging branches and overar-
ching stems is beautifully framing water collections 
and have therefore been planted it in parks and urban 
environments. 

Linnaeus describes that the root from the crack willow 
is boiled for a long time to be used to color eggs red.

Kallas också skörpil. Under sen 
medeltid förde munkar in pilar, 
då även knäckepil, till sina klos-
terträdgårdar. Knäckepilen trivs i 
blöta miljöer, gärna längs med vat-
tendrag, eller vid strandkanter i de 
södra och mellersta delarna av landet. 
Grenar som knäcks av och förs bort 
med strömmen kan rota sig om den får 
ett nytt fäste, vilket ofta leder till att 
den sprider sig längs vattenlinjen.  Det 
finns, tack vare denna förmåga, knäck-
epilar vid de flesta av Mälarens stränder 
idag.

Många anser att knäckepilens hängande gren-
verk och nästan liggande växtsätt är vackert intill 
vattensamlingar och har därför planterat den i 
parker och stadsmiljöer. 

Linné beskriver att roten från knäckepil kokas länge 
för att användas för att färga ägg röda.


