
Månedens poster mai 2016 

 

Årets mai poster ligger alle sammen i området rundt gården Jaren som igjen ligger langs Jarenveien mellom 

Vikersund og Drolsum 

Alle postene kan tas på en rask kveldstur og vi anbefaler å parkere nedenfor jernbanen der veien tar ned til 

Jarenhaugen og Strandhaugen Se for øvrig kartutsnittet som viser både postplasseringene og anbefalt 

parkering.. 

Post 1 ligger på Jarentangen. Jarentangen var inntil 2010 kommunal badeplass, og er fortsatt tilgjengelig for 

alle. Mai måned er kanskje litt for tidlig til å ta seg et bad, Det anbefales derfor å avlegge dette stedet et 

besøk også senere i år. En kan da kanskje velge samme adkomst som til månedens post eller en kan legge til 

der med båt.  

 

Denne posten når du ved å fortsette veien sørover til Strandhaugen fra den parkerte bilen. Akkurat der veien 

deler seg til  småbruket Brevik og Strandhaugen, tar det inn en sti ned til Jarentangen. 

 

Post 2 er trolig den største gravhaugen i Modum. I følge ’Fagrapport for arkeologiske kulturminner i 

Modum kommune’ er den av ‘svært høy verdi’, har en diameter på 20 meter og høyde på 3 meter og 

stammer trolig fra jernalderen, men muligens helt tilbake til bronsealderen. Rapporten sier også at haugen 

opprinnelig skal ha blitt kalt «Pengehaugen». Totalt ligger det 8 gravhauger i området. Fire til i nærheten av 

den største, og tre litt lenger sørøst og nærmere fjorden. Gravhaugen er som alle fortidsminner fredet, så det 

er ikke lov å sjekke om det fortsatt skulle være noe igjen i «Pengehaugen». Den har også et 

‘plyndringskrater’ så der er nok ikke mer å hente. 

 



 

På vei ned til post 1 på Jarentangen passerer en under ei kraftlinje. Ser en sørover langs kraftlinja vil en se 

gravhaugen som en kolle på høyre side av kraftlinja. Etter å ha vært på post 1 kan en derfor fortsette under 

kraftlinja til post 2. Alternativt kan en gå opp igjen til veien til Strandhaugen, fortsette den ca 200 m og så ta 

rett inn i skogen ned mot fjorden og haugen. 

 

Post 3 er den staselige Gapahuken ovenfor (vest for) Jaren gård.  

 



Fra parkeringa og Jarenveien, går en inn ved Jaren gård. Gå inn langs jordekanten akkurat nord for gården 

og fortsett stien som går opp til gapahuken.  

 

Post 4 henger ved den gamle grinda du ser på bildet. I bakgrunnen ser en da opp over mot Drolsumenga. 

 

Bakenfor (vest for) post 3, Gapahuken, går det en sti  («Hesteveien») nordover som ender ut ved post 4. 

Etter å ha besøkt denne tar en så traktorveien en står på østover og kommer ned på Jarenveien ca 300 meter 

nord for der en parkerte.  

God tur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


