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 Magnar Aspaker mente han hadde fått den 
av Märta Eklund i Burträsk, nord i Sve-
rige. Planta er ganske stor, flott, produk-
tiv og god på smak. Men den er steril, noe 

som tyder på at det er en hybrid.
Fire år seinere er jeg i den botaniske hagen i Lund. 

I et lite hefte, Løkar på bordet, ser jeg en løkplante som 
minner veldig om min løk fra Harstad. De kalte 
løken for Norrlandslök (Allium senescens?)

Løken var oppdaget av Marie Widén i Lund. Hun 
hadde fått den tilsendt på 70-tallet da hun etterlyste 
sibirsk gressløk (Allium schoenoprasum subsp. sibiricum) i 
Nord-Sverige. Hun oppdaget da at flere dyrket denne 
spesielle løken som prydløk. 

I 2009 sendte jeg min Harstad-løk til dr. Reinhard 
Fritsch i Gatersleben (genbank i Tyskland), hvor de 
dyrker flere tusen sorter Allium, både rene botaniske 
arter og kultivarer brukt til mat og pryd.

Gjennom kromosomanalyse kom han fram til at 
det sannsynligvis var en hybrid mellom Allium senes-
cens (sibirsk kantløk) og A. nutans (sibirsk nikkeløk).

Da vi seinere dyrket norrlandsløk fra Harstad og 
Lund side om side, var de så vidt vi kunne se, iden-
tiske. 

Ut på leting
I flere år prøvde jeg å få Programmet för Odlad Mång fald 
(POM) i Sverige til å prøve og spore denne planten 
bakover i tid. Og i 2015 begynte en ung student, Erik 
de Vahl, å undersøke dette nærmere, delvis gjennom 
sin kandidatoppgave ved Sveriges landbruksuniver-
sitet, SLU. 

Det ble en spennende reise for de Vahl, ikke bare 
nord i Sverige, men også til et soldattorp i Västman-
land, et benediktinerkloster og til den store, sven-
ske genetikeren Albert Levans personlige arkiv på 
Universitetsbiblioteket i Lund. Underveis ble det 
oppdaget mulige forbindelser både til Danmark, 
Russland og Norge. 

De Vahl fikk også gjennomført en ny genetisk 
analyse av løken i Tyskland. Det ble denne gang 
bestemt at planten er en hybrid mellom sibirsk nikke- 
løk og mest sannsynlig en annen nærstående art, 
Allium angulosum (russisk-løk).

Det viste seg at Albert Levans jobbet fra 1929 fram 
til 1950-tallet, sist i Lund, nettopp med hybridisering 
av løk. Det er kjent at han dyrket flere former av 
Allium nutans som fikk krysse seg blant annet med A. 
angulosum og A. senescens. De Vahl kunne også slå fast 
at Levans sendte løk nordover til Uppsala.

Fra kloster og soldattorp
Märta Eklund, som Magnar Aspa-
ker hadde fått sin løk av, kalte sin 
løk for klosterlöken, fordi hun hadde 
fått den av en munk, broder Nils-Olov. 
Han var interessert i en prydrabarbra som 
Märta solgte på et plantemarked, men hadde ikke 
penger med seg. Han fikk planten på betingelse av at 
han sendte noe spennende fra klosteret i bytte. Litt 
seinere dukket klosterløken opp i posten, da med 
navnet Allium senescens. 

Broder Nils-Olov er fra Östanbäcks Kloster uten-
for Sala, Västmanland, 60 km vest for Uppsala. I 
klosteret kalte de den sterile løken for Fläckebolök, 
på grunn av at Nils-Olov hadde fått den av Marga-
reta Jansson fra Fläckebo.

Fläckebolöken kom fra et soldattorp i nabokom- 
munen, der Margareta og hennes mann hadde fått 
tak i den 40–50 år tidligere. Eierens mor hadde fortalt 
at hun brukte løken som krydder til kjøttboller om 
våren, siden den vokste fram tidligere enn annen løk. 

Med denne reisen nærmer løken seg altså Uppsala, 
dit den kjente genetikeren Levans hadde sendt løk 
på omtrent samme tid.

Det er fristende å konkludere at norrlandsløk stam-
mer fra Levans vitenskapelige forsøk, og at gode for-
mer som denne etter hvert har havnet i privathager. 

Men ingenting er sikkert, bortsett fra at navnet 
Norrlandsløk er litt misvisende n

Da jeg besøkte plantesamleren Magnar Aspaker i Harstad 
i 2004, fikk jeg med meg hjem en storvokst, ukjent løkplante. 
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En vandrende løk

Planter av Harstad- og 
Lundtypen deles gjen-
nom KVANNS årbok. 
KVANN (Kunnskap og 
Vern av Nytteplanter i 
Norge)  
– Norwegian Seed 
Savers, er en nasjonal 
interesseorganisasjon 
for bevaring av plante-
mangfold.

NORRLANDSLØK er 
både produktiv som 
matløk og en av de 
aller beste edimen-
tals (edible ornamen-
tals); både bladene 
om våren, blomster-
stilker og blomster 
kan brukes rå og 
kokt.

LØKHAGE Norrlandsløk er en av over 300 løk  
i slekten Allium som er plantet i et nytt anlegg  

i Ringve botaniske hage, NTNU Vitenskapsmuseet,  
i Trondheim. Løkhagen er anlagt med støtte fra 

Landbruksdirektoratet og Norsk genressurssenter, 
og åpnes 26. august 2020.




