
Løkkevandring mandag 5. juli 2021 Funkelia-Trondhjemmern-

Perseløkka- løkkene i Håvet 

 

Kart: Norgeskart.no  Legg merke til hvor «Persløkka» er plassert! 

I Langs Lågen 2018 hadde Ivar Lie en artikkel om Trondhjemmern og Persløkka. Vi tar et lite 

sammendrag her. 

Trondhjemmern 

På 1700-tallet het dagens Trondhjemmern: Kjerringtjennet.  

Løkke 184 var i 1796 eid av Johan Caspar Korneliussen. Han hadde kjøpt løkka i 1782 av Tjøstel 

Christensen som igjen hadde kjøpt den av Rasmus Blårud. Antagelig blei løkka rydda rundt 1730. 

Første gang tinglyst i 1752. 

Enka etter Johan Caspar, Ellen Christensdatter, gifta seg med skomakermester Ole Andersen 

«Trundheimer». Han het egentlig Ola Andersen Lind og var født i Trondheim, og her er opprinnelsen 

til dagens navn. Han selger den i 1823 til kjøpmann Paul Andreas Samuelsen. Og første gang tjernet 



benevnes som Trondhjemmern i et dokument, er i 1854. Men på folkemunne kan tjernet ha blitt kalt 

Trondhjemmern før dette. Så i mer enn 150 år har navnet på tjernet vært Trondhjemmern. 

 

Kilde brevkort B.Wilms 1926-Øyvind Rohjan Karlsen 

Sangerheimen 

Navnet Sangerheimen kommer av at Kongsberg Mannssangforening kjøpte løkke 184 i 1918 av Nils 

Gregarsen Homelien. Han eide også flere løkker i nærheten. Sangerheimen blei flittig brukt av 

Mannssangforeningen til fester og sammenkomster. I aprildagene 1940 evakuerte mange hit og i 

seinere tid brukt av Helsesportlaget. Det var tre branner, den siste i 1986. I mange år var det snakk 

om at Mannssangforeningen skulle bygge det opp igjen, men det blei det ikke noe av. Hele tomta var 

på 17 mål.  Kongsberg Helsesportslag var eier fra 2003 til 2022. Da kjøpte Bjørg og Bjørn Grønli 

området. De har etternavnet sitt fra Lurdalen, og familien har eid hytta og løkka som ligger rett ved 

Perseløkka fra 1938. 

 



Områdene rundt: Sør for Trondhjemmern eier Erik Wad (Kongsberg), øst for Trondhjemmern fra 

2014 Else Marie Toft og Lone Langkilde (Danmark) 

 

Perseløkka 

Navnet Persløkka ser ut til å ha blitt brukt fra 1950 -60 åra, mens Perseløkka blei brukt opprinnelig og 

også mest i 1960-åra, selv om en del da hadde forkorta det til Persløkka.  

Løkke 174 med opprinnelig navn Kroneløkka. Haavløkka brukt i 1812.  Løkka blei eid på slutten av 

1700-tallet av pukkstiger Severin Frandsen som eide mange løkker i området. Løkka blir betegna som 

løkke i Skjeggetrengseldalen (kanskje navnet før Kruttmølledalen).  Seinere eier byggmester Herman 

Holms enke, Malene Kristine, løkka som selger til Ole Pedersen Ruud i 1831.  Arvingene hans selger 

løkka i 1901 til Paul Kongsgården. Så her antagelig har navnet Pedersen-løkka blitt til Perse- løkka. 

Kongsgården selger i 1913 til Nils J. Holstrøm.  

Hoppbakken Perseløkka skal ha hatt sitt første hopprenn 7. mars 1909.  Men i Lp 5. mars 1909 med 

annonse til rennet, kalles løkka for Kongsgaardens løkke og det var jo han som eide den.  Første 

registrering av navnet Perseløkka i avisoversikten på Nasjonalbiblioteket er I Kongsberg Tidende 10. 

mars 1916. 

 

I 1917 blei det hoppa 20 meter av Kristian Bakken og i 1921 23,5 m av E. Johansen.  Selv om både 

Ruudguttene og Ullandguttene var med i 1925 var lengste hopp på 20 meter. Bakken blei ombygd og 

i 1934 hoppa Arnfinn Sandengen 23,5 m. Det er også registrert hopp på 26 meter samme året. 

Seinere opplysninger forteller at bakkerekorden er på 30,5 meter, uvisst når og av hvem.  



 

Kilde: Sverre Stordahl 

I februar 1966 var det duka for showrenn og det blei nok et av de siste renna i Perseløkka.  I 1967-68 

falt stillaset sammen. Bakken blei da selvsagt endelig lagt ned som treningsbakke. I desember 1967 

var det trening der, men bare i den minste bakken.   

Kronene i Håvet 

Fredrik den 4. besøkte byen og med han starta skikken med å lage kroner i fjellveggen i Håvet. Men 

tre konger hadde vært der før han, så rekka måtte begynne med Christian kvart. Deretter har det 

fulgt helt opp til Kong Harald.  

 

Kilde: Kongsberg byhistorielag 



Inskripsjonen er: 

HER HVOR VILDSOM ØRK HAR VÆRET, 

OG SIG GRUMME DYR HAR NÆRET 

NU ET GUDS SKAT-KAMMER FINDES 

HVOR DEN ÆDLE SØLV-ERTZ VINDES. 

NORGE DERVED STAAR I BLOMSTER 

KONGEN OGSAA HAR INDKOMSTER 

SEX (FIRE) KONGER HAR ERFARET 

HVAD FOR SKAT HER ER BEVARET. 

Det sto da ført fire konger, siden Fredrik den 4. var den fjerde kongen som besøkte Kongsberg. Men 

da seks hadde gjort det, måtte det forandres til sex istedenfor fire.  

Løkkene i Håvet 

Sandnessløkka inn mot Storåsen og Turistløkka på nordsida av veien. 

Turistløkka var eid av oberberghauptmann Brünnich og hans familie fram til 1857. Så av Jens 

Landmark og familie og videre til Kirstine Mørk. I 1895 kjøpte skomaker Richard Mikkelsen løkka, 

videre i 1902 til Johan O. Bringsrud og 1909 til Ole T. Høiseth. I 1919 blei det skilt ut en del til 

stadsingeniør Walter Klausen. Han solgte denne videre til to av Maren og August Handler sine barn, 

Gudrun Handler og Ingrid Nilsen i 1929 som hadde et fritidshus der.  Resten blei solgt fra Høiseth til 

kirkesanger Paal Sandness.  

En parsell blei skilt ut i 1892 og solgt fra Kirstine Mørk til Kongsberg turistforening. De hadde den i 10 

år fram til 1902, så blei den kjøpt av Johan Mikkelsen videre til Høiseth og til Sandness i 1924.  

En annen parsell til Daniel J. Bryn i 1920 og i 1932 til Carl Wallén.  Disse ligger nede ved Storåsveien. I 

Langs Lågen 2021 har Gunilla Thorsen en artikkel om flere av disse beboerne og løkkene i Håvet.  

 Bergeløkkene 

Egentlig fire løkker, Samlet og kalt for Sebjørnsen-løkkene. Seinere kjøpte handelsborger Morten 

Lund løkkene i 1849 og bakermester Isak Omholt på Sandsværmoen løkkene i 1881. Svigersønnen 

Berge overtok etter han og derav navnet. Kommunen har kjøpt løkka i 1987 ifølge grunnboka.  

Trondseløkka 

Eid av kasserer Samuel Samuelsen før 1838 og fra 1838 antagelig av sønnen geschworner Samuel 

Samuelsen etter dette. Seinere av Andreas Løsnes. Fra 1918 tilhørte løkka kjøpmann Wilhelm 

Trondsen på Sandsværmoen, derav navnet. De siste 20 åra har den vært i Svein Thorsens eie.   

 

 

 

 

 

 

 


