
Crispa 
 
När man är intresserad av att rita mönster och sticka vantar kan nästan vad som helst 

inspirera till nya mönster. I naturen finns gott om sådant som kan inspirera, t.ex. löv från 

träden. Alla har de olika form och särskilt på hösten också en mängd olika färger. 

 

Jag brukar besöka min mammas grav på Luleå stadskyrkogård och så gjorde jag också en 

dag i slutet av oktober. Det låg en mängd björklöv på marken och färgerna var mycket 

lockande för en som vill sticka vantar. Den stora björken intill mammas grav hade 

ovanligt flikiga blad vilket jag inte lagt märke till tidigare. Ornäsbjörk, tänkte jag så klart, 

och plockade med mig några torra löv för att rita av dem i ett mönster. Det gjorde jag 

nästan genast jag kom hem och mönstret döpte jag förstås till Ornäs. 

 

Jag ville veta lite mer om Ornäsbjörken, så jag sökte i de källor som fanns, bl.a. en bok 

om träd.  

Det var ju lite märkligt att det stod en Ornäsbjörk så nära graven och ännu märkligare 

att jag inte sett den förut. Men det märkliga tar inte slut där.  

Ornäsbjörken utnämndes 1985 till Sveriges riksträd! Det visade sig att Ornäsbjörken är 

mycket märkvärdig. Det finns nämligen endast 150-200 exemplar av äkta Ornäsbjörk i 

Sverige!  

Märkvärdigheterna fortsätter. Ornäsbjörken kan inte sprida sig med frön, trots att den 

är en variant av den vanliga vårtbjörken, utan endast vegetativt, dvs med rotskott eller 

med ympning. ALLA Ornäsbjörkar har exakt samma arvsanlag, eftersom de alla kommer 

från samma träd. 

Då Ornäsbjörken blivit riksträd i samband med FN:s trädår 1985, så beslöts 1986 att 

varje kommun i landet skulle få ett ex av björken från Kiruna till Trelleborg. MEN 

plantskolorna var inte uppmärksamma. Många kommuner fick en flikbladig björk men 

inte en Ornäsbjörk. Det var fel träd. Cirka 20 000 – 25 000 träd i Sverige kallas 

Ornäsbjörkar men är det inte. 

Varför i all världen skulle Luleå kommuns enda exemplar av den ovanliga björken stå på 

Luleå stads kyrkogård? 

Jag fick ändra namnet på mitt vantmönster och vanten som jag redan hunnit sticka. Det 

var ingen Ornäsbjörk trots de flikiga bladen. Men andra björkar kan också ha flikiga blad, 



fast inte så djupt flikiga som Ornäsbjörken, där inskärningarna går nästan ända in till 

den centrala bladnerven. 

Den björk som står på kyrkogården är en fransbjörk (fransiga bladkanter), på latin 

Betula pendula crispa till skillnad från Ornäsbjörken vars latinska namn är Betula 

pendula dalecarlica.  

Dalecalica för ju tankarna till Dalarna och självfallet även Ornäs, där vi alla hört berättas 

om Gustav Vasa när han var på Ornäsgården. 

Den första Ornäsbjörken hittades 1767 av Hans Gustav Hjort på hans gård i Lilla Ornäs. 

Mannen adlades senare till namnet Hjort af Ornäs. 

 

Fransbjörken, Betula pendula crispa påträffades först i Finland och kallas därför också 

Loimaabjörk efter fyndplatsen. I Norrbotten har Olle Andersson, Vitå, rapporterat 

fyndplatser av denna björk. 

 

Det finns ytterligare en flikbladig björk som kallas Birkalabjörk (Betula pendula 

birkalensis) efter fyndplatsen Birkala i Finland i slutet av 1800-talet. Bladen är parflikiga 

och har hel kant (inte fransig). 

 

Min vante och vantmönstret heter nu Crispa. 

 

    SOLVEIG LARSSON 

 

 

 


