
Skalotter ”Læsøstammen” 

 

Hvad er det? 

 

Så gamle som Læsøsaltet kan vi ikke klare meeeeen 

 

Lige efter Anden Verdenskrig var det svært at få krydderier til Danmark så skalotteløg, som vi jo 

havde i Danmark, var faktisk en af de bedste grønsager til at give den danske mad smag. 

 

I 1946 kom de første sætteskalotter til Læsø. 

Det var havebrugskonsulent Gylling som kendte Læsø og dens sandede jord og også kendte ejeren 

af gården ”Juulsminde” hvor de første sætteskalotter blev sat. 

Det blev en stor succes og i løbet af få år blev skalotterne fra ”Juulsminde” dyrket på hele Læsø i 

større eller mindre mængder. 

 

De sætteskalotter som blev sat på Læsø i foråret 1946, tog man sætteskalotter fra om efteråret, som 

så blev sat i foråret 1947 o.s.v. o.s.v. Derved kom sætteskalotterne aldrig fra Læsø, og i løbet af få 

år blev de omtalt som ”Læsøstammen”. 

 

Angående mine skalotter ved jeg, at en gårdejer ved navn Axel Andersen købte sine sætteskalotter 

hos ”Juulsminde” i 1948. 

I 1975 købte jeg 600 kg sætteskalotter hos Axel Andersen, som er børn af dem, jeg har i dag. 

Så i 2009 er de 63 år siden deres forældre emigrerede til Læsø. 

 

Hvem forfædrene var og hvor gamle de var, før de kom til Læsø, ved man ikke, måske har de også 

oplevet Første Verdenskrig. 

 

Ved Statens Forskningscenter Årslev på Fyn arbejder Kaj Henriksen, som leder for bl.a. indsamling 

af gamle bevaringsværdige grønsagssorter til Nordisk Genbank. (I dag Gitte Bjørn) 

I 2001 fik Årslev tilsendt nogle kg. af mine sætteskalotter ”Læsøstammen” til dette formål. 

Dermed håber jeg de er bevaret for altid. 

 

(Nøje indtastet efter det følgebrev Tage Larsen, Svinehaven 1, 9940 Læsø, sendte med et ½ kg. 

”Læsøstammen” i april 2009. Søren Holt) 
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