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(Denne artikkelen består av flere deler hentet fra Månedens poster i 2011. Både forfatteren  
selv og Hans Korsbøen som hun har snakket med, har nå gått ut av tiden) 

 

De tre første Månedens poster er lagt i en løype som ender i Tarmen. Plutselig ligger den 
lille bygda der i all sin trange lengde med Gråbekken som sentralt skille mellom øst og 
vest. 

 
Britt Tuft er født og oppvokst i Tarmen og 
har bodd der i 62 år. 

 
Hun kan ikke tenke seg noe bedre sted å 
bo, men har et ambivalent forhold til 
stedsnavnet, ikke minst etter at det ble 
offisiell postadresse og «umulig å juge 
seg fra». 

 
Mannen Anders som flyttet til 
postadressen av egen fri vilje, synes ikke 
det er så ille. 

 

 
FØDT I TARMEN. Britt Tuft har bodd i Tarmen i 62 år og liker hjemstedet, men er ikke like glad i stedsnavnet. 
Anders som kom til Tarmen for 41 år siden tar ikke navnet så tungt.  I bakgrunnen Holehagan, hjemstedet til Birger 
Glesne som ble helt og fast ansatt i NSB etter at han avverget en togulykke i 1937. 

 
 

Men hvorfor heter det Tarmen? 
 
Lokalhistoriker Audun Knappen sier at navnet rett og slett kan illustrere bygdas form. 

 
- Tarmen er et sammenlikningsnavn. Det går på utseende og form og forteller at noe er 
langt og smalt. Navnet er ikke uvanlig og forekommer både i Rakkestad, Enebakk og 
Askim. I Sandsvær har de et vann som heter Tarmsvann, sier han. 

− 
Ifølge Knappen er stednavn også et resultat av menneskets ustoppelige skapertrang 
gjennom alle tider. Selv om alle viker i Tyrifjorden gjerne kunne være kalt «Vik 1», «Vik 2», 
«Vik 3» så har lysten til å skape et nytt dekkende eller velklingende stedsnavn som f.eks. 
Breivika, kommet over folk når de trengte et navn. 
- Navnet Vestergyllen i Lier er skapt under én stemning, Hungerholt under en annen, men 
begge vitner om skaperlyst og treffende karakteriseringsevne, sier han. 

 
Men ut fra hvilken stemning ble «Tarmen» til? 

 
Når spørsmålet stilles fra hus til hus innover Tarmtjernsveien begynner det å handle om en 
kvinne fra Vikersund som det hadde gått litt ut med og som derfor måtte flytte. 

 
Hun ble tilbudt en plass i denne bygda til en viss pris og skal da ha sagt de 
skjebnesvangre ordene: 

 
- Det går da ikke an å ta så mye for den vesle tarmen!. 



 
 

 

 
 

FLYTTET TIL TARMEN. 
Morten Gaarud som har overtat Vestengen ved 

Tarmtjernsveien, mener å ha hørt at damen som 

«døpte» Tarmen het Gudrun Wigersund. 

SKJEMS IKKE OVER TARMEN. 
Hans Korsbøen bor innerst i Tarmen og skjems 

ikke over stedsnavnet. Tvert om. Det gjelder 
skogskatten Tarzan også. 

 

 
 

Morten Gaarud i Vestengen gir henne til og med et navn: Gudrun Wigersund, har han hørt. 
 
Men på Fjellhaug innerst i Tarmen forteller Hans Korsbøen at ordene falt da hun skulle 
betale eiendomsskatt og prutet med futen.. 

 
- Hu sto på Hære, glante innover her og sa at den tærmen er itno å betale skatt a. Det har 
gamle følk fortælt. 

 
Fleip eller fakta; hvis historien inneholder det minste snev av sannhet må det ha skjedd i 
god tid før 1865 da folketellingen fant 58 personer boende i -  nettopp - Tarmen. Og ingen 
av dem het Gudrun Wigersund. 

 
Og i Norske Gaardnavne, bind 5, Buskeruds Amt, fra 1909 står det på side 230 at Tarmen, 
en smal, langstrakt bygd, er registrert for første gang i 1668. 

 
Men Gudrun Wigersund er ikke helt ute av bildet, selv om hun ikke er selve poenget. 

 
- Folk har et stedsnavn, men skjønner ikke hva det betyr. Så kommer det rekende en 
historie som gir en forklaring, uten å være annet enn fri fantasi. Et eksempel er 
Makrellbekken i Bærum hvor det aldri har svømt makrell, men hvor det en gang gikk en 
grense, et markskil. Det heter folkeetymologi, og slike historier er også verd å ta vare på, 
sier Audun Knappen som godt kan tenke seg at Gudrun Wigersund har vært en virkelig 
person, men at det er lite sannsynlig at det var hun som i et øyeblikks affekt døpte bygda 
for evig og alltid. 

 
En gang ble det gjort forsøk på å skifte navn til Vasseng, og Tarmen/Vasseng- 
debatten gikk varm i Bygdeposten. Et annet forslag dukket også opp: Grågrenda. 

 
Britt Tuft synes fortsatt Vasseng var et bra alternativ. 



Hans Korsbøen bare snøfter. 

 
- Ingen ville vel visst å Vasseng var. Jeg skjems ikke over å bu i Tarmen og legger ikke 
skjul på det. Hver gang jeg er på sjukehus blir personalet veldig interessert. 

 
I fjor sommer hadde Tarmen VG på besøk, og da sa han det samme. Riksavisa lagde 
agurknytt om stedsnavn de syntes var pussige og satte Tarmen i Modum på norgeskartet 
over to sider. 

 
Navnestriden tok brått slutt da det en dag dukket opp et gateskilt på veien inn til 
bygda. 

 
Der sto det «Tarmen», og postadressen var et fullbyrdet faktum. Dagen etter var skiltet 
overmalt med grå lakk. Men kommunen hadde lakkfjerner. 

 
De som nå legger turen gjennom Tarmen vil sikkert være enige med meg i at Tarmen er en 
pen liten bygd der den kjekt strekker seg mellom to åser fra Sysle til Nordenden. 

 
Og de som bor der og liker stedet, men ikke navnet, kan jo glede seg over at den mystiske 
Gudrun Wigersund ikke var så skolert i anatomi at hun sa «den vesle blindtarmen». 

 
 

 

 
PÅ TUR I TARMEN. Først på 3. post 1. mai, (f.v.) Rita Valstad, May-Lis Sæther og Mona Valstad. Det var på 

dette stedet den store ulykken på Krøderbanen skjedde 2. august i 1910. 

 

Migarbekken 
 
 

Om våren er den en munter bekk som stryker i små fossefall ned lia, uten å ta seg nær av 
navnet. Man blir hetende det folk synes man ligner, 
tenker vel bekken. Den har forøvrig en navnebror på Øståsen ved skogsbilveien 
til Breili. 

 
 
Ungene i Tarmen brukte Migarbekken til badeplass, og den tilfredsstilte også kravene til 
et bra sted å bygge kvernkall. 

 

 



Bekken renner gjennom Kusestøkke' som skogstykket ble hetende etter at det en gang i 
tiden skal ha fulgt med en brud som medgift. 

 
 
Til slutt går Migarbekken i rør under Krøderbanen og renner ut i storebror 

Gråbekken. 
 

 

 
 
UT AV SKOGEN. Vår bekk med strak kurs for  Gråbekken etter å ha passert under 

jernbanefyllingen øst for Sysle stasjon. (Foto: Astrid Thon) 

Smørkollåsen 
 
Åsen heter som den gjør etter plassen Smørkollen som ligger ved veien til Sysledalen. 
Plassen ligger 300 meter rett nedenfor her du nå står. 

 
 
Smørkollen var et småbruk på ca. 40 mål dyrket mark og skog inntil det i 1960 årene 
skiftet eier og ble delt opp. Husene med tomta rundt ble solgt og resten av eiendommen 
tilplantet med skog. 

 
 
Smørkollåsen var et utsiktspunkt hvor man kunne se langt i alle himmelretninger. Det er 
fortsatt utsikt, men da må du klatre høyere og gå til det trigonometriske punktet nord på 
åsen. 

 
 
Stien du går på ender i sydenden av tjernet Grunna hvor du kommer inn på stisystemet til 
Lorta, Langsjø og videre innover i Holleia. Før eller siden havner du på Grønknuten. 
 


