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Den 25. juli 1998 var Sverre Løkken på Leirtjønn-
kollen i Oppdal, som en av lederne på det obliga-
toriske feltkurset i fjellbotanikk for studenter ved
Universitetet i Oslo. Nettopp denne dagen hadde
han til sin store glede oppdaget blomstrende snø-
soleie på et for denne arten uventet lavtliggende
voksested, og hadde delt av sin begeistring over
funnet med lydhøre studenter. En time senere satte
han seg tilsynelatende umotivert ned på bakken
med fjellplanter, og var død.

Sverre Løkken ble født den 19. oktober 1936 i
Vågå. Han gikk på Vinstra landsgymnas og tok, i
februar 1967, matematisk-naturvitenskapelig em-
betseksamen ved Universitetet i Oslo, med spesiell
botanikk som hovedfag. Han var vitenskapelig assi-
stent ved Botanisk museum, Universitetet i Oslo, i

perioden 1963-69, og IBP-stipendiat ved Norges
almenvitenskapelige forskningsråd 1969-71. I mange
år deltok han  i botanikkundervisningen for veteri-
nærstudenter, fra 1965 som assistent, fra 1968 til
1987 som faglærer. Fra 1. september 1971 gikk han
inn i Oslo universitets bibliotekstjeneste. I over 20
år, fra desember 1971 og ut desember 1993, var han
ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultetsbibliotek, med Biologisk institutt som ar-
beidssted, fra 1. januar 1973 som fast universitets-
bibliotekar. Etter en kort overgangsperiode, med
15% av sin arbeidstid til forskning på Botanisk
museum, ble han den 1. januar 1994 tilsatt som
amanuensis (konservator) på full tid ved Botanisk
hage og museum.

Konservator Sverre Løkken
1936-98
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Sverres forskningsinnsats var i første rekke
knyttet til floraen i Nord-Gudbrandsdal med omgi-
vende fjellstrøk. Hans hovedfagsoppgave inne-
holdt uendelig mange nye funn av sjeldne fjell-
planter, klargjøring av de økologiske forholdene på
voksestedene for lapprose Rhododendron lappo-
nicum og stivsildre Saxifraga hieracifolia neden-
for tregrensen, diskusjoner av systematisk vanske-
lige artskompleks i fjellet, artslister og utbredelses-
kart. Oppgaven er fortsatt en gullgrube for den som
er interessert i Sør-Norges fjellflora. Noen av de
mange oppdagelsene han gjorde i felt har han publi-
sert: om grynsildre Saxifraga foliosa og rosekarse
Braya linearis i Sør-Norge, om kystplanten junker-
bregne Polystichum braunii, som han oppdaget
for første gang så langt nord på Østlandet som i
Øyer, og om noen andre interessante funn i Øyer
og Ringebu. Som IBP-stipendiat skrev han den
floristisk-plantesosiologiske del av rapporten om
undersøkelsesområdet på Finse, og den botaniske
delen av bibliografien over naturvitenskapelig litte-
ratur fra Hardangervidda med tilgrensende fjell-
områder. Da han vendte tilbake til forskning på
deltid, var det som organisator av et pollenanalytisk/
vegetasjonshistorisk samarbeidsprojekt i Vågå og
Lom. Som konservator arbeidet han bl.a. med detalj-
kartlegging av sjeldne fjellplanter (bl.a. som veileder
for hovedfagsstudent) og av vannplanter og krans-
alger (sammen med A. Langangen) i Vågå og Lom
kommuner. Få kjente Sør-Norges fjell-flora som ham.

Sverre var en typisk feltbotaniker. Sjelden likte
han seg bedre enn på oppdagelsesferd i naturen
eller på feltkurs med studenter. Hans store kunnskap
om, og inderlige glede over, levende planter i sitt
rette miljø inspirerte utallige studenter og medledere
– i begge hans botaniske ansettelsesperioder.

Sverres hjelpsomhet kjente få grenser. Han opp-
rettholdt i alle år en utstrakt kontakt, personlig eller
pr. brev, med amatører, studenter, forskere og of-
fentlige etater, et kontaktnett som innebar plante-
bestemmelser, opplysninger om planters utbredelse,
fredningsforhold, etnobotanikk, vegetasjonshisto-
rie og kulturhistorie, og som ofte resulterte i felles-
turer og tiltak i felt. Som  bibliotekar sendte han i
tyve år påminnelser til oss alle om nypubliserte,
viktige artikler og bøker innen vår egen spesial-
disiplin eller vårt undervisningsfelt. Vi er mange som
vil savne Sverre og minnes ham i takknemlighet.
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