
Skogslind
Lat: Tilia cordata, Finl: Metsälehmu, Eng: Small-leaved Lime

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 small leaved lime or 
linden can get really old and 
up to 20 meters high. The leaf 
of the tree, as its Latin name suggests, is heart-shaped 

and grow rust-colored hair follicles underneath. 

The tree is quite rare in Sweden; The trees 
commonly called linden trees and grow 
in parks and alleyways are usually hy-

brids between this tree and the Large-leaved 
Lime or Linden.. The hybrid trees usually have 

a rough and course bark, but the trunk 
of the small-leaved lime is smooth. The 
soft but stable wood is used for carving. 

Branches and woods have traditionally also been 
used for its fibers to make ropes and baskets.

When the linden blossoms, it’s hot enough to take an 
outdoor swim, the swedish oral tradition says. The 
trees abundant flowering is utilized by bees and bum-

blebees, and the trees are usually full of insects during 
the weeks of flowering. Lindenflowers as tea has been 
used in folk medicine as cold remedy.

Skogslinden kan bli riktigt gammal och upp 
till 20 meter hög. Skogslindens blad, som 
dess latinska namn cordata antyder, är 
hjärtformade och har undertill rostfär-
gade hårtofsar i nervvinklarna. 
Den är ganska sällsynt i Sverige; de träd 
som i dagligt tal kallas lind och växer i 
parker och alléer är oftast hybrider mellan 
Skogslind och Bohuslind. Parklindarna har oftast 
en grov och skrovlig bark, men skogslindens 
stam är slät. Veden, som inte slår sig 
efter att den torkat, används till 
sniderier. Grenar och ved har 
traditionellt också använts som 
bast för rep, korgar och annat.
När linden blommar är det varmt 
nog att bada sades det förr. Dess rik liga 
blommning nyttjas av bin och humlor och träden 
brukar surra av insekter under de veckor som blom-
ningen varar. Lindblommor har i folkmedicin använts 
mot förkylning som te. 


