
Skogsalm
Lat: Ulmus glabra, Finl: Vuorijalava, Eng: Wych 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!

Almen är ett skuggtåligt träd. Dess plantor kan gro på marken i en 
skog för att sega sig upp igenom andra träds kronor.  Rötterna är 
ytliga, men kan sträcka sig över stora områden för att ta upp näring. 
En alm kan bli upp emot 400 år gammal under rätt förutsättningar.  
Många almar dör i almsjuka just nu. Det är almsplintborren som 
sprider sjukdomen från träd till träd. Förhoppningsvis finns det träd 
här och där som har motståndskraft mot almsjukan och kan sprida 
frön så att vi kan ha almar kvar i landet! 
Almens stam ger ett mycket starkt, vackert ådrigt, möbelvirke. Virke 
av alm har även använts som material till bland annat segelfartyg, 
särskilt i Storbritannien. De små alm- frukterna som växer rikligt 
i klasar går att äta, antingen ur handen, i grön-
sallad eller stekt i smör, 
åtminstone så länge 
de är ljust gröna 
och inte gul-
nat och torkat. 
De har en svagt 
nötaktig smak. 
Almfröet är en vingad 
nöt och känd som manna.  

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The elm is a shady tree. Its plants can grow on 
the ground in a forest to rise through the crown 
of other trees. The roots are shallow but can extend 
over large areas to absorb nutrition. An elm can beco-
me up to 400 years old under the right conditions. Many 
elms die from a fungus disease right now. It is the elm beetle 
that spreads the disease from tree to tree. Hopefully there are 
trees here and there that have resistance to the elm disease 
and spread seeds so we can have elms left in the country! 
The elm wood gives a very strong, beautifully coloured fur-
niture material. Elm wood has also been used as material for 
sailingships, especially in the UK. The small seeds growing 

abundantly in clusters can be eaten either by hand, in 
green salad or cooked with butter, at least as 
long as they are light green and not yellow 
and dried. They have a slightly nutty taste. 

The elmseed is a winged nut 
and is also known as 

manna.


