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GUSTAV VASAS LIND – DET ÄR FRÅGAN?
Det sägs att Gustav Vasa år 1520 rastade här på sin 
väg mot norra Dalarna. Enligt sägnen ska han ha 
bundit sin häst vid linden. Kanske var det ljudet 
av den brusande och otämjda Dalälven som fick 
honom att stanna till. Den vilda forsen måste ha 
varit en mäktig syn till och med för en blivande 
kung.  Huruvida Gustav Vasa rastade här eller inte 
är svårt att säga. Men vi vet att Månsbolinden har 
vuxit på den här platsen länge, och varit ett välkänt 
landmärke intill landsvägen i flera hundra år. 

MÅNSBOLINDEN – 
TRÄDET MED KUNGLIG GLANS

”Tänk vilken genomgripande omvandling av det omgivande landskapets natur 
och karaktär den gamla linden har bevittnat. Minst fem sekel. Skogen har tvingats 
tillbaka, forsen har mer och mer bundits i industrins tjänst, jorden har i vidsträckt 
mening uppodlats och samhällen har uppstått runt om.”
Om Månsbolinden ur Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift 1922.

Gamla och grova träd kan få många olika små mikrohabitat. Där finner alla möjliga slags 
svampar, lavar, mossor, insekter och djur sin hemvist.  
Den biologiska mångfalden i ett gammalt, grovt träd kan vara mycket stor!

Producerad av: Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2019
Illustrationer: Lind; Jonas Lundin, Lindlöv; Jacob Sturm,  
Deutschlands Flora in Abbildungen 1796.

FAKTA OM MÅNSBOLINDEN 
Syftet med naturminnet är att bevara den gamla linden.
 
Bildades: 1924 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Kommun: Avesta 

 All slags skadegörelse eller åverkan 
på linden är förbjuden.§

Tilia, det latinska släktnamnet för lind, kommer från 
det grekiska ordet tilos som betyder fiber. Det syftar 
troligen på basten som finns på insidan av lindens 
bark. Förr i tiden användes lindbast för att tillverka 
rep, mattor och korgar. Artnamnet cordata betyder 
hjärtformad och lindens löv är just fint hjärtformade!

Månsbolinden 
är Dalarnas 

näst grövsta lind, 
omkretsen mäter  

7,2 meter i brösthöjd 
och trädet är  

13,8 meter högt.

I juli – augusti blommar linden och då är hela trädet 
fullt av surrande bin och humlor som festar loss på 
blommornas söta nektar. Om du parkerar din bil 
under en blommande lind kan det hända att den blir 
marinerad med lindblomsnektar!

IHÅLIG OCH FULL AV LIV!
Månsbolinden är full med hål. Det är vanligt att 
gamla, grova träd blir ihåliga men lever vidare 
ändå. Håligheterna bildas av svampar som bryter 
ner trädets ved. Med tiden bildas mulm i botten av 
hålen. Mulm består till största delen av murken ved, 
men även av skit, rester och skräp från diverse djur 
och gamla fågelbon. I mulmen trivs många olika 
slags insekter och andra småkryp och i håligheterna 
hittar fåglar och fladdermöss föda, skydd och 
boplatser. 

DÄR ÄLVORNA BO
Gamla träd skänker liv, luft, boplats, skugga och 
frid åt människor och djur. De är bärare av vår 
historia och levande mästerverk som smyckar vår 
omgivning. Månsbolinden kommer förhoppningsvis 
att leva med oss länge till. Slå dig ner en stund och 
låt lövverkets skuggor dansa över ditt ansikte.  
Kanske gjorde Gustav Vasa just detsamma för så 
länge sedan...

I LINDENS BLOMMOR HÅLLER HUMLORNA HOV
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Vill du veta mer om skyddsvärda träd i 
Dalarna? Då finns det en hel rapport att 
djupdyka i, du hittar den på Länsstyrelsen 
Dalarnas hemsida. Enklast är att skriva 
skyddvärda träd i sökfältet så kommer 
du till rätt sida eller scanna QR-koden på 
skylten. Trevlig läsning!

Skyddsvä
rda träd 

- 

scanna Q
R-koden!

”Linden anses ännu af Allmogen såsom helig och räknas bland Boträd, det är, sådana träd, under hvilka Elfvor, Tomtar och Lindormar älska att vistas." 
Ur svenska folkvisor från forntiden 1816.

Hålighet med mulm

Vedsvampar

Hackspettshål

Stor hålighet 
-bra för fladdermöss!

Barkskada med 
insektsgnag Mossa

Död gren med  
lös bark

Nedfallen gren


