
VANDRING PÅ TANGEN 21.AUGUST 2012 KL 1800 MED BJØRN 
HOVDE. 
 
Været viste seg fra sin beste side da om lag 60 frammøtte starta vandringa fra 
Idrettsplassen. Bjørn Hovde blei undervegs supplert av barndomsvennen Kristian 
Wendelborg og enkelte andre Tangen-veteraner. 
Turen gikk fra Idrettsplassen langs Heggenvegen til ”Armebakken” (ved 
Frelsesarmeens lokale) og tilbake til Øyavegen (tidligere kalt Øvregata lokalt) som vi 
fulgte så langt det var bebyggelse i 1940. Deretter avslutning i parken ved Dammen 
som regulerer vannstanden i Tyrifjorden og vanntilgangen til kraftverka langs 
Drammenselva. Den blei bygd som nåledam i 1907 og ombygd til moderne lukedam 
så seint som i 1992. 
 
Både gjenværende bygg og bygg som er borte, blei behørig omtalt. 
Her er noe av det som blei fortalt: 
-Der idrettsplassen etter hvert er fylt opp med mer enn 50 da, lå en husmannsplass, 
”Plassen” under Østre Vike. Vikersund Skiløberforening blei stifta i 1894 og gikk over 
i Vikersund IF i 1911. Øst for idrettsanlegget gikk det ei lang evje mot sør. Mye av 
denne er fylt igjen, blant annet med generatorer som blei kasta etter krigen. 
-Nærmest fjorden  hus etter Petter Thon (elektriker og maskinist i Haugfoss) og Nils 
Wahls møbelfabrikk, nå Fjordgården. En familie Hellum bodde også her. 
-Hovlunds Veveri starta ca 1947, i dag begravelsesbyrå. 
-Vikersund bru avløste ferja i 1842. Den første trebrua sto til 1898 da den blei erstatta 
av stålbru på 312 m som sto til 1993, men blei sprengt under krigen. 
-Nærmest brua lå hus til slakter Wam og Teigegården (Thongården) som er revet eller 
flytta unna. I dette området systue og maleratelier. 
-I krysset Heggenvegen/Øyavegen lå ikke mindre enn 3 kolonialbutikker (Boesen, 
Bjørka og Klingenberg). 
 
På østsida av Heggenvegen; 
-Bjørkas forretning 
-Lava Røeds slakterforretning  og meieri med utsalg (”kjøttbasar”) på Vikersundsida. 
-Bensinstasjon 
-Fongårds bakeri fra ca 1920 med seinere fryseboksanlegg 
Bak dette  garasje for en Cadillac fra 1916 som var i drift til 1938. Den var så sterk at 
den blei brukt til brøyting av skøytebanen. 
-Tor Wahls skyss-stasjon. 
-Vikersund Trevare brant i 1942, gjenreist og i drift til innpå 2000-tallet. 
-Råens snekkerverksted 
-Johan Kjemperuds hus 
-Frelsesarmeen 



-Ved Lortbrua (”Lordebroen”) var det smalt. Her vokste Hæhre og Fjulsruds verksted 
og Finsrud og Byes Biloppretting fram, i dag eier Albert Hæhre et stort område på 
begge sider av Heggenvegen. 
 
På vestsida av Heggenvegen: 
-ganske betydelige jorder der Rolf Nordmarken og Terje Wahl bygde. 
-Arne Hermansens bakeri med kafe og brødutsalg (også platestudio en gang-Da blei 
det spilt inn trekkspill ca 1920 der ”Three o`clock in the morning” var en hit i Bjørn 
Hovdes barndomshjem. 
-Skomaker Mikkelsen som hadde trebein. 
-August Andersen hadde hage mot vegen og uthus bak boligen. 
-Wendelborgs hus og bussgarasje bak. 
 
Øyavegen/Øvregata: 
-Til høyre i krysset smed Anders Johnsen, ivrig sportsmann og politiker 
-bakenfor en familie Bønsnes og Nygård 
-Lars Johnsen hadde knottverksted i nabobygget under krigen 
-Til venstre en salmaker 
-”Østabråtahuset” med flere familier, bl.a. en garver (garveriet ligger enda ved elva) 
-Til høyre ”Arbeideren” der det var mye festligheter bl.a. med rallare under bygginga 
av Gravfoss kraftverk i 1903. Seinere eid av pinsemenigheten, Maran Ata og 
Frelsesarmeen. Nå eid av ei svensk dame og under restaurering. 
Det var for øvrig thranitterforening på Tangen i 1850-51. 
På Arbeideren blei radioene oppbevart under krigen. Bjørn Hovdes families radio var 
lett synlig gjennom vinduet, men var defekt ved frigjøringa. 
-Mads Hansens malerverksted. Her bodde en gutt, Knut Hagen, som dreiv med dristige 
anlegg av forskjellige slag i Vikerfossen (uten å være svømmedyktig). 
Seinere i livet blei han etter opphold i USA konstruktør av Condeep-plattformene  i 
Stavanger. 
-Fritz Meuche, tysk byggmester som kunne sveitserstil og kom til Modum Bad ved 
århundreskiftet. 
-Ellingsens smie der Arne Finsruds hus nå ligger 
Det var 2 skomakere og en salmaker i området. Ett hus blei kalt Fattighuset, muligens 
kommunalt. 
-Småbruket Nøkkholmen strakte seg helt ned mot Heggenvegen. 
-På andre sida av vegen damvokter Martin Ellingsens jorder ned mot elva (boligfelt i 
dag). 
-Petter Bønsnes med svær lastebil. 
-Gudbrandsstua i tømmer med stor julekakebakst-jula var over når kakene var slutt. 
-Ved Nils Wahls hus var det hoppbakke for nabolaget. 
-Elektriker Kristian Thons hus 
-Kristian Hovdes hus. Bak dette lå skifabrikken bygd i 1903, brant 1960. 



Bjørn Hovdes bestefar dreiv som tømmermann på jernbanen og arbeidde usikra på 
bruene for eksempel ved Ask og Kistefoss. Han tok sølvpokal i stort hopprenn i 
Prestfoss 1898. Lagde ski fra 1897. 
Omfattende omtale av skifabrikken i Hans L. Werps bok ”Kr. på Tangen” 
 
 
 


