
Månedens poster april 2020  
Rundtur langs glemte og delvis gjengrodde stier i Sysledalen, med ende i Tarmen! 

Månedens poster starter ekstra tidlig i år. Det er lite snø og tidlig vår i lavlandet, og i folkehelsens 

navn legger vi opp til aktiviteter i friluft i disse korona-tider. Gå gjerne sammen med noen, men følg 

rådene som er gitt. Unngå større grupper og hold avstand når du møter andre. 

Det er stort sett bart i området, men det finnes noen snøflekker igjen. Det er også en del søle og våte 

områder i skauen, så ha det i tankene når du velger fottøy! Turen har utgangspunkt ved tidl. 

Elart/Sysle stasjon. Der er gode parkeringsmuligheter. Sysledalsveien har bomavgift, så det beste 

valget er å parkere og gå hele runden. Foreslått veivalg tegnet inn på kartet. 

Post 1: Start turen inn Sysledalsveien, ta av stien til venstre før Smørkollen. Ta andre sti til venstre, og 

posten er ved et sti-kne.  

 

 

Fortsett langs høyre side av hogstfeltet og følg gammel sti til du er tilbake på Sysledalsveien. 

Ekstra info:  

Sysle stasjon het i starten Hole holdeplass. Pga. sammenblanding med Hole ved Ringerike, 

gav NSB stedet nytt navn når det ble oppgradert til stasjon. Her var meieri og landhandel. I 

1953 startet bedriften Elart opp i Meieribygget, og var i drift fram til 2012. 

 
Foto tatt fra perrongen som viser landhandel og meieri 

I Sysledalen var det to mindre gårder, Smørkollen og Sysledalen. Smørkollen er fremdeles 

bebodd, men i Sysledalen er husene borte.  

Fra post 1 ser man mot småbruket Bekken, nå fritidseiendom. Stien videre passerer plassen 

«Kvennløkka». Nede ved bekken lå en gammel kvern. Her sto det også ei lita stue som var 

bebodd fram til etter siste krig. 



Når du er tilbake på veien er det et veiskille, velg den til høyre som fører til Sysletjern/Grunna. Der 

den krysser Syslebekken, ta igjen til høyre og følg veien til tjernet Grunna. 

Post 2: Posten er plassert i enden av veien, der en sti tar av mot sør.  

Til post 3 følg denne stien. Den er til dels gjengrodd og vanskelig framkommelig, og det anbefales å 

gå litt vest for søkket for å unngå myr og kratt, og følge åsryggen sørover. Da kommer man etterhvert 

inn på stien som fører helt til neste post. 

Post 3: Smørkollåsen. Her har skogen vokst seg stor, slik at utsikten ikke lenger er like god som før. 

Mot vest ser en her mot Skretteberg-gårdene. 

 

På vei mot post 4, gå ca. 100 meter tilbake til dumpa, og følg dette søkket ned til den lille bekken og 

ut på stien: Følg denne mot sør, og du kommer til gapahuken til Sysle skole.  

Post 4: Høydepunkt - Oppe på snauhogsten like ved gapahuken finnes post 4. Herfra er det god utsikt 

mot flere av gårdene i Tarmen og Hæhre. Krøderbanen svinger seg gjennom landskapet. 

 

Følg stien fra gapahuken ut til bebyggelsen. Som et alternativ til veien, kan man med forsiktighet 

følge Krøderbanen tilbake til parkeringen ved Sysle stasjon. Vær obs, for det gjøres vedlikehold på 

banen, og da kan en «skinnetraktor» komme tuslende. 

I 2011 var det flere poster i dette området. Det var Astrid Thon som den gang la opp postene, 

og som pensjonert journalist, formidlet hun med både humor og alvor om bakgrunnen til flere 

av de rare navnene i denne bygda, og om den alvorlige ulykken som skjedde når banelegemet 

til Krøderbanen ble undergravet av flom i Gråbekken 2. august 1910. På hjemmesiden til 

Modum kommune under Månedens poster, finner du link til disse sakene. 

 


