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Dansk Skovforening

Linden er kærlighedens træ.
Den blomstrer i juli måned,
og den fine duft tiltrækker
mange insekter. 

Linden har gennem tiden
været anvendt til alt fra
dagligdags redskaber til
sko, vikingeskibe og hus-
apotek.

Lige nu kan du se linden blomstre.
De små lindeblomster springer ud fra
slutningen af juni til slutningen af juli. 

Blomsterne er tvekønnede dvs.
både han og hun. De er gulhvide og
sidder på en stilk i små kvaster på 3-
11 stykker. Stilken ender i et aflangt
blad (kaldet forbladet), der har form
som en lille vinge.

I løbet af sommeren udvikler de
bestøvede blomster sig til frugter. De
ligner små nødder, men de er egent-
lig en kapsel med 5 rum med 2 frø-
anlæg i hver. Normalt udvikles kun
ét frø. 

Skoven lige 

Lindebast
Basten er det lag der sid-
der mellem barken og ved-
det. Det har været et efter-
tragtet materiale bl.a. til
rigning til skibe, tovværk,
fiskenet, måtter og kurve.

Anvendelse
Alle dele af træet har været brugt
til forskellige formål. Veddet er især
godt til billedskærerarbejde og
tegnekul, men man har også brugt
det til bl.a. sko, køkkenredskaber,
vogne, stammebåde, musikinstru-
menter og legetøj. Bladene kan
spises og har været godt foder til
husdyr om vinteren.

Tegnekul
Det er let og enkelt at
lave sit eget tegnekul.
Lindetræ giver det bed-
ste tegnekul, men andet
løvtræ kan også bruges. 

Hug lindetræet i stave
på 1 x 1 x 10 cm. Læg en
god håndfuld i en kage-
dåse. Hug et hul i bund
og top med en dolk. Sæt
kagedåsen på et bål med
god varme. Først for-
damper vandet – du kan se dampen op af hullet. Derefter brænder gas-
serne i træet med en blå flamme. 

Når flammen forsvinder er alle gasserne forbrændt, og kun kulstoffet
er tilbage. Så er kullet færdigt.

Lindealléer
Linden er et stort, smukt og sta-
bilt træ, det kan blive mindst 300
år gammelt og kan beskæres kraf-
tigt. Derfor er det meget populært
som prydtræ i alléer, byer, parker
og langs veje.

Te af lindeblomster 
er godt mod hoste og forkølelse. Linde-
blomster er fulde af nektar og giver en fin
smag. 

Pluk blomsterne med den grønne vinge
og læg dem til tørre f.eks. på en bakke. Når
blomsterne er helt tørre kan du opbevare
dem i en lufttæt boks, så har du te til hele
vinteren. Hæld kogende vand på 3 teskeful-
de blomster. Lad det trække 3-5 minutter. 

Skoven_06_07_05  10/06/05  12:19  Side 294



295SKOVEN 6-7 2005

ANVENDELSE AF TRÆ

e nu – linden

Linden er en varmekrævende træ-
art, og derfor går der som regel en
årrække imellem at der dannes spire-
dygtige frø i Danmark. Derfor ser
man også sjældent frøplanter af lind.

Linden sprang ud ud i begyndel-
sen af maj måned. Bladene er lette at
kende på den lidt skæve hjerteform
med savtakkede kanter. Hvis du ven-

der bladet om, ser du de karakteristi-
ske små hårtotter. De sidder i vink-
lerne mellem blad-nerverne. Her bor
forskellige småkravl – bl.a. rovmider.

Linden har ingen betydning i
dagens skovbrug, men gennem tiden
er både veddet, barken, blade, blom-
ster og rødder blevet brugt.

Snit en brummer
Lind er utrolig dejligt at snitte i – det nyfældede ved
er blødt og let at arbejde med. Snit f.eks. en brummer
– et sjovt lyd-instrument, som de kendte til allerede i
stenalderen. En brummer er en lille flad ting i en snor
som laver en snurrende, brummende lyd, når man
snurrer den over sit hoved.

Brummeren bliver i dag brugt mange steder i ver-
den, som et legetøj eller som musikinstrument. Den
er også forbundet med overtro. Brummeren bliver
bl.a. brugt til ungdomsindvielser, af regnmageren og
for at give jagtlykke. 

Tegningerne er af Eva Wulff og er fra www.skoven-i-
skolen.dk. På hjemmesiden kan du læse mere om
brummeren. Her findes også en lang række andre for-
slag til snitteaktiviteter.

Lindeblomst-bitter
1 stor håndfuld friske lindeblomster overhældes med
3 dl snaps. Lad det trække en uges tid. Filtrér gennem
et kaffefilter, så er snapsen klar til brug. Fortynd evt.
med snaps efter behag. Smagen bliver endnu bedre,
hvis snapsen får lov at hvile 1/2 års tid – hvis du kan
vente så længe!

Linden spreder
sine frø
med vinden. Dog
lander de ikke langt
fra modertræet.
Prøv at kaste linde-
frøene med den lille
vinge op i luften
eller ud af et vin-
due. Det falder som
en lille snurrende
propel gennem luf-
ten.

Man bliver tit klistret på
fingrene
når man plukker lindeblomster –
og bilen bliver fedtet når den står
under et lindetræ. Det er honning-
dug som er bladlusenes ekskre-
menter og består af sukkerstoffer
fra træets saft. Bladlusen afgiver
honningdug fra sin bagende, og
den spises af mange smådyr, bl.a.
myrer og bier.

Historier om skov
Dette er den anden artikel i en ny serie om viden og aktiviteter i
skoven. Den første blev bragt i Skoven 04/05 om birken. 
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