
Lundalm
Lat: Ulmus minor, Finl: Lehtojalava, Eng: Small-leaved elm

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!

Lundalmen har mindre blad med längre skaft än sin kusin 
skogsalmen. Lundalmen är inte helt lätt att skilja från 
den vanliga almen men det går. Bladskivorna är bredast 
vid mitten medan almens blad är bredast ovan mit-
ten. Bladovansidan är kal eller svagt hårig medan 
almens bladovansida är strävhårig.

Nöten sitter nära inskärningen på frukten (almens 
nöt sitter i mitten av frukten). I Sverige växer den 
vilt endast på Öland och Gotland, men är ett van-
ligt alléträd i de södra delarna av landet. 

Längs Sveavägen i centrala Stockholm växer idag 
en vacker lundalmsallé. Lundalmen blommar med 
röda blommor i mars och dess blad slår ut i slutet av 
maj. Fröna är vingade för att kunna följa med vinden 
långa sträckor. De är goda att rosta och strö över en sal-
lad. 

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The small leafed elm has smaller 
leaves with longer stem than its cou-

sin. This elm is not quite easy to dis-
tinguish from the more common 

elm but it is possible. The leaf is 
widest in the middle while the elm leaves are 
the widest above the middle. The leafy side 
is clean or slightly hairy while the general 

page’s leaves are course.

The nuts sit close to the cut on the fruit (the 
elm nut sits in the middle of the fruit). In 

Sweden, the small leaved elm grows wild only 
on Öland and Gotland, but is a common tree in 

alleyways in the southern parts of the country. 

Along Sveavägen in central Stockholm there is a 
beautiful small leaved alléway. This elm 

blossoms with red flowers in March and its 
leaves comes in May. The seeds are winged in 

order to follow the wind. They are good to roast 
and sprinkle over a salad.


