
 

Takløk i Gudbrandsdalen og andre spennende løk! 
(se også http://www.otta2000.com/Diverse/Pipeloek/pipeloek.htm#Prosjektleder_) 

 
Geir Neverdal invitert meg på en befaring 3. juli 2009 for å se pipeløk-takene i Gudbransdalen. Han 
er lokal historiker og ansvarlig for Pipeløksidene - 
http://www.otta2000.com/Diverse/Pipeloek/pipeloek.htm.  Jeg hadde kontaktet Geir på forhånd for 
tips om aktuelle gård.  Han hadde stilt opp og ordnet det slik at jeg kunne besøke hele 5 forskjellige 
gård.  To av ildsjelene i Gudbrandsdal Botanisk Forening (Hans Petter Schwencke og  Bjørn 
Engehagen) hadde også møtt opp slik at vi var 4 på befaringen.  Denne gjengen hadde faktisk ikke 
vært sammen på takløk besøk tidligere – mitt besøk hadde tydeligvis fungert som katalyst! 
 
Første besøk var på Søre Breden hvor vi ble tatt godt i mot av eierene Knut Romsås Breden og Eldri 
Seim, som stilt opp med kaffe, kake og is, noe vi var takknemlig for i den stekende sommervarmen! 
Her lærte jeg at pipeløk vokser kun på sørsiden hvor takene er orientert nord-sør. Dette fordi 
gressene klarer ikke å utkonkurrere pipeløk på den tørre solrik sørsiden av taket. 
 

 

http://www.otta2000.com/Diverse/Pipeloek/pipeloek.htm#Prosjektleder_
http://www.otta2000.com/Diverse/Pipeloek/pipeloek.htm


 
 
Nordsiden helt fri for Pipeløk: 

 



 
Eierne Knut Romsås Breden og Eldri Siem. Fra Prosjekt Pipeløk: ”Huset ble tatt ned høsten 1995, 
torva  lå på bakken over vinteren og ble lagt på igjen sommeren 1996 i for-bindelse med 
restaurerings-arbeid. Løken sto svært godt etterpå”.  Bestemor til Knut, Mari Breden, tok med seg 
plantene fra Nordre Kleivmellom.  

 



Knut (og sønnen), Geir N,  Bjørn Engehagen, Hans Schwenke, Eldri Siem 

 
Første overraskelsen var når jeg så en pipeløk som hadde sådde seg i et bed under taket. Den var 
faktisk ganske stor.  Iflg. Prosjekt Pipeløk:  ”Den pipeløken som finnes i Gudbrandsdalen skiller seg ut 
fra den som vanligvis blir dyrket ved at den er lavere av vekst, har blader som ikke visner ned tidlig og 
at den har et tettere blomsterhode ... Iflg. Reidar Elven burde den skilles ut som egen underart”.  Jeg 
har tidligere fått en Pipeløk fra Gudbrandsdalen fra Halldis Myhre Tvete (se lengre ned) – kjent som 
Svenskelauken og den er lavere enn takløk fra Søre Breden. Det blir spennende å dyrke disse løkene 
sammen! 

http://www.uio.no/sok?person=elven


 
 
Det var flere andre gamle hageplanter i denne hagen (Ormerot, Daglilje  osv.). I flg. Eldri vokser rundt 
30 gamle roser i hagen. Har tipset Halldis Myhre Tvete (hun jobber med roser i Gudbrandsdalen). I 
det hele tatt en veldig fin hage! 
 
Neste besøk var på Hole – restaurert i 1995. Eieren mente at løkene hadde vært her siden 1800-
tallet: 



 

 
 
Neste stopp var Nordre Gjetsiden, en fraflyttet gård som har dessverre kommet for langt til å 
restaurere: 
 



 
 
 Ingrid Dokken og mannen tok imot oss på Nerøygarden 



 
Her var det en overraskelse i at det var løk både på den sørvendt og nordvendt småtak! Dette 
skyldes mest sannsynlig at den overhengende bjørk bidra til at det er tørrere på nordsiden enn det 
ellers ville ha vært. Ingrid kunne fortelle at bestemor (f. 1898) brukte pipeløk i matlaging og spesielt i 
fiskesuppe (ungskudd klippet iopp om våren). 



 

 
Stortaket: 



 
Jeg noterte en stor gressløk-tue i hagen – må følges opp! 
 
De første gårdene var alle i samme ømrådet (Sel). Siste besøk var hos Harald Bjørndal (Sve Gård) i 
Vågå kommune. Harald er potetbonde (Fjellmandel) og det nærmest man kommer storbonde i dette 
området.  



 
I pipeløk-takene var det faktisk en sandsvale-koloni – har lest at sandsvalen kan utnytte torvtak i 
fjellet, men hadde aldri sett dette før! 



 
Harald nevnte at gården hadde vært i familien siden 1600-tallet. Han hadde også vurdert å starte 
opp produksjon av pipeløk, men hindres i at det er ingen som produserer planter.  
 
Vi skilte lag i Otta og Geir  kjørte meg videre til hans småbruk i Ruste i Nord-Fron  for å se spesielt på 
luftløkfeltet som er avbildet på pipeløk-sidene. Der står det at  ”I Nord-Fron vokser luftløkfeltet - de 
har formert seg stort sett fritt siden 1967 på dette stedet. De opprinnelige løkene var en gave fra en 
tidligere sjef ved det gamle hotell Viking i Oslo.  De vokste dengang i en hage i Vollsveien på Jar”. Her 
er Geir foran luftløkfeltet: 



 
Helt foran på dette feltet vokste også faktisk bendelløk. Geir og kone Torunn visste ikke hva det var, 
men de hadde ikke hatt den i mange år. Jeg fikk også med meg en gammel gressløk som hadde også 
forvillet seg inn i gressplenen slik at det luktet løk under gressklipping!  
 
Etterpå hadde jeg avtalt å møtte Halldis Myhre Tvete i hennes hage på Kjønnås, nær Ringebu 
sentrum. Jeg har kjent Halldis i noen år. Hun er spesielt interessert i Allium og gamle roser. Halldis 
hadde sendt meg en pipeløk for noen år siden som var minst 80 år gammel.   Gården med hagen 
som løken opprinnelig kom fra heter Kvitrud og ligger i Venabygd, i Ringebu kommune.  Familien 
hennes kalte den storlauk, naboen kalte den svenskelauk. Min erfaring er at den er mye lavere enn 
den vanlige form av pipeløk man finne i norske hager, men ser ut til å dele seg raskere. Før mitt 
besøk hadde jeg lurt på om dette var samme form som takløkene i Gudbrandsdalen (formen av 
pipeløk på torvtak er beskrevet i Norsk Flora som lavere med tettere hode). Men, som nevnt over, 
visste det seg at takløkene kan vokse ganske stor i et hagebed. Halldis’ planter visste seg også å være 
liten av vekst (hvorfor da heter den storlauk?) 
 



    
En dela av Halldis’ løksamlingen (Allium nutans i midten og A. obliquum til høyere)  

 
Allium cernuum ”Pink Giant”: 



 
Jeg var også overrasket å se at hun hadde fått til strandkål (Crambe maritima) her oppe! 
Halldis i hagen: 



  
Halldis og mannen driver Venabu Fjellhotell – takk til Halldis og Lars for at jeg fikk overnatte på 
fjellet, fantastisk flott! Jeg fikk også med meg vill-løk (Allium oleraceum) fra Ringebu, Allium kurrat 
og en gammel luftløk. Hun også hadde en annen pipeløk (større) fra Simen Volden med ukjent alder 
(sjekkes med Simen). 
 
På lørdag hadde jeg avtalt et siste besøk i dette området før jeg reiste hjem, til Margaret og Ola 
Eggen i Espedalen. Hun hadde lest om lølkprosjektet i lokalavisen GD ifjor.  For 3 år siden hadde hun 
gått for første gang en tur langs en ganske ny hytteveg mellom Erlandhusom  og Trona c.v 800moh. 
På en skråning oppover veien fikk hun plutselig øye på noe som lignet en klump løkplanter, men med 
'løkene' på stilkens ende. Det viste seg å være luftløk.  Jeg synes at det var en såpass interessant 
historie at jeg bestemte meg for å ta en tur oppover og Margaret både ga meg en plante og viste 
meg funnstedet.   
 
Margaret og luftløk i hagen : 



 
Margaret og Ola hadde en flott torvtak som de hadde plantet både med Sedum, rosenrot og gressløk 
og alle så ut til å trives: 

 
Hun sa at hun ville også svært gjerne ha en ekte Gudbrandsal-takløk og det fikk hun et eks. av så det 
blir spennende å se om den trives her oppe! 
Men, hvordan i all verden har luftløk funnet veien til denne skråningen. Veien er bygd som adkomst 
vei til en hytte for litt over 20 år siden. Det har aldri vært andre hus i nærheten. Sannsynligvis har 
den kommet hit med gravemaskinen den gangen. Det ser nå ut som om løken er gått ut her. Vi klarte 
iallefall ikke å finne den igjen: 



 
 
Mens vi diskutere pipeløk har jeg i 
år for første gang sett at to av mine 
pipeløk sorter, Stevenson’s 
Multiplier og Franz Bunching (begge 
amerikanske sorter dyrket frem fra 
frø), har dannet små toppløk i 
blomsterstandene. Er det andre av 
dere som har opplevd dette? Se her:  
Stevenson’s Multiplier 
 



 
Franz Bunching 

 
 
 
 


