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Etableringen av forsvarsverkene Gjellebekk Skanse hadde sin fullgode grunn i  svensk  
 krigstrussel for snart 300 år siden. 

Da denne allmenne norske bekymring virkelig slo til ble den historisk fremstilt lik: 
Kong Karl XII sitt første felttog. Han ankom Norge i året 1716 med sine tropper og hvor 
han blant annet prøvde seg på å ta Christiania med Akershus Festning, og i rekkefølge 
nok ha påtenkt å hærta det ganske land, det sønnenfjelske først, og underveis måtte 
nødvendigvis posteringen ved Gjellebekk nedkjempes lik en hindring for det frem-
rykkende felttog. Det er i hovedsak disse omstendigheter denne beskrivelse vil handle 
om.          
     Karl XIIs andre felttog til Norge kom to år senere, i 1718. Dette endte som kjent med 
Kungens endelikt rett nedenfor murene til Fredriksten festning.  

Forløpet
Disse to krigsdramaer ble faktisk ledet av ”helte-
kongen” selv, eller noe mer respektløst nå til dags 
blant svensker kalt ”Karl Dussin”. Med seg hadde 
han i dette første felttoget to av sine høyeste 
kommanderende generaler, Carl Gustaf Mörner og 
general Christian Ludvig von Ascheberg, og igjen 
med dem sine høyst betrodde og erfarne batal-
jonsjef offiserer. 
På norsk side, og mot disse tallrike krigsvante 
svenske tropper, sto øverstkommanderende i 
Norge, general løytnant Barthold H. Lützow med
sine grenaderer og i tillegg utskrevende landsens 
folk som menige mannskaper. For vårt vedkom-
mende var de da konsentrert omkring en 
stående beredskap med Gjellebekk Skanser som 
knutepunkt. 

Vi går ikke dypere inn i de mer omfattende 
historiske detaljer annet enn hva man kan lese 
seg til ellers i relatert litteratur, men vil konsen-
trere oss omkring vår egen Lierbygden nærmest 
glemte, men den gang enn så viktige krigs-
historiske forsvarsverker, en militær kulturskatt 
og de knyttede hendelser dertil. Et kort utdrag 
bør imidlertid høre med lik innledningen til disse 
krigshandlingene. 
Noen få år før svenskenes retrett fra Gjellebekk 
Skanse våren 1716 hadde Karl XII tapt slaget mot 
tsar Peter den Store i 1709 ved Poltava i Russland 
ganske så ettertrykkelig. 
Fra dette forsmedlige nederlag unnslapp Karl XII 
så vidt det var sydover til Bender i Moldova tak-
ket være at han ble omkranset av de få strids-
dyktige som var igjen av sin trofaste garde. 

Disse troppene forble etter hva man har forstått 
sammen med Kungen i eksil fra Sverige helt frem 
til 1714. Før han vendte hjem til hest i et 14 dag-
ers ritt frem til Stamsund i Nord Tyskland. Lik den 
krigerkonge han var oppdratt til å bli fra de helt 
unge dager, hungret han nok etter en revansje, 
og da var nabonasjonene Danmark-Norge 
snublende nær å bli de første til å unngjelde.
Frykten for et slikt kommende felttog hadde 
utviklet seg påtagelig i Norge, og hvis svenskene 
evnet å komme seg videre forbi Christiania, ville 
veiene ligge ganske åpne mot et vidstrakt opp-
land, Kongsberg med sine verdifulle sølvgruver 
inkludert. Da virkelig bekymringene slo til og 
krigshandlingene mot Norge startet, klarte sven-
skene imidlertid ikke å erobre Akershus Festning 
lik påtenkt, mens Christiania ble et lett bytte. 
Etter den mislykkede forventede festnings-
storming 23. mars, fikk oberst Didrik Johan 
Lövenstjerna likevel beskjed om å dra videre forbi 
Asker for å rekognosere, eventuelt å prøve-
angripe disse sikkert alt omtalte forsvars-
skansene vest av Gjellebekk skysstasjon.  

Et sterkt forsvarsverk ved Kongeveien
Norges riksvei nummer en startet ut fra Chris-
tiania, gikk videre gjennom Asker, over Gjellebekk-
høydene, ned hele Lierdalen for så å passere 
Bragernes – Strømsø i retning Eiker-bygdene før 
veien svingte seg oppover forbi Skollenborg og 
frem til Kongsberg. 
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Fra datidens militært strategi synspunkt ville 
således forsvarskanser lik å kunne omslutte 
Kongeveien med skyts fra begge sider ved 
høydedraget vest for Gjellebekk skysstasjon bli 
et ypperlig utgangspunkt for å kunne stoppe en 
fremrykkende fiendehær. Ganske sikkert var det 
noe slikt general Lützow og hans offiserer hadde 
hatt i hu. Forsøk på storming av selve skansene 
forfra ble det imidlertid aldri noe av, det ble 
gitt opp likegodt først som sist og strategien til 
de som klekket planen ut hadde tydeligvis rent 
psykologisk slått godt til. 

Illustrasjonen er klippet ut fra Leif Hamres 
scrapbook

Det er videre å lese i historien at grundige for-
beredelser og byggearbeider alt hadde startet 
sommeren før i 1715, og resonnementet ut fra 
det må bli at dette på forhånd må ha vært en 
skikkelig god overveid beredskapsplan. 
Innen tidens samfunnsutvikling hadde det 
oppstått en utstrakt tømmer- og treverk industri 
langs Drammenselva og fagarbeidere fra disse og 
folk fra Lier deltok i disse byggearbeidene. Stein 
ble brutt opp fra grunnen for å bli lagt opp i halv-
sirkelformede brystninger og fylt på med jord. 

Alle trær i forkant av skansene ble videre felt for 
å rydde synsvinkler fremover. Det nedhuggede 
tømmervirke ble så lagt opp til store palisader og 
som det ville bli floket å komme seg over. Del-
takerne i disse viktige og omfattende krigsbered-
skapstiltak fikk vel sin velfortjente heder for 
innsatsen får vi håpe, men om det tier historien.

Den norske armeen hadde tidligere holdt 
militært hovedkvarter ved Gjellebekk skyss-
stasjon, vel en kilometer foran de nyopprettede 
skansene, men av naturlig strategiske grunner 

ble dette kvarter nå truk-
ket tilbake, faktisk helt til 
nærmeste bosetning i Tranby, 
Nordal gård. Kun en mindre 
forpostbemanning foran 
de nye skansene, i antall 30 
dragoner ble igjen der. 
Den svensk-norske treffin-
gen den 26. mars på 
Kungens befaling skjedde 
omtrent ved det nåværende 
Lier Pukkverk. Om disse 30 
tapre forpost soldatene er 
å nevne i ærbødighet at de 
kjempet til siste mann og 
der hvor de falt på sin post 
heter denne veibakken fort-
satt Forpostbakken til minne 
om dem. 
Den svenske oberst Didrik 
Johan Lövenstjerna rap-
porterte således tilbake til 
Kungen om disse mektige 
skanser og frontpalisader 
som nå hadde åpenbart 
seg vestafor Gjellebekk 
skyss-stasjon og ved selvsyn 
den 2. april kunne han nå 

beskue disse betydelige forsvarsverker. 
En beslutning på øverst hold ble således tatt 
om full retrett og en del grunn til avgjørelsen 
var nok at de rådende snøforhold heller ikke var 
særs gunstige. Det hadde nemlig vært en ganske 
streng og snørik vinter i forkant og de rådende 
forhold ville i så fall gjøre alle bevegelser i ter-
renget utenom vei og opptråkkede stier skikkelig 
vanskelig for både mannskaper til fots og drag-
oner til hest. Dermed stoppet det innledningsvis 
planlagte svenske felttoget den veien helt opp, 
og akkurat det ble veien til en lykksalighet for 
hele Norge skulle det vise seg litt senere! 
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S venskenes forsøk på en knipetangs- 
     manøver avverges
Dette beskrives nemlig videre bi-historier til 
dette så berømtlige mislykkede frontal fremstøt, 
lik betegnet ”b-alternativ” i dag, men slik tenkte 
svenskene den gang også! Gjellebekk Skanse var 
rett og slett for sterke for et direkte frontalangrep! 
Greit! Derfor måtte det omgående tiltak til! 
Man hadde med krigsvante folk å gjøre og muli-
gens satt det vel litt irritasjon og vilje til revansj 
igjen etter den mislykkede storming av Akershus 
Festning også. Alternative planer må vi imidler-
tid tro alt var påtenkt lik hva som hører med i 
felttog prosjekter, og i dette tilfelle av å benytte 
ikke bare en, men to omgående traseer; Lomme-
dalsveien strake veien rett til Ringerike, men også 
rundt via Hadeland og Jevnaker. 

Om kvelden og overnatting ved Hakadal Verk 
under den ene av disse omgående manøvrer 
nevntes det at de svenske offiserer førte fransk-
språklige samtaler for ikke å bli forstått og 
avlyttet av utenforstående. Samtaleemnet gjaldt 
nemlig akkurat disse omveier rundt til Ringerike 
og som de var i ferd med å utøve for å erobre 
Gjellebekk Skanse bakfra. 
Aldeles tilfeldig fantes en annen fransktalende 
person til stede; prokurator Søren Løchstøer, 
og han forsto raskt hva innholdet i samtalene 
dreide seg om: Dette tilfeldighetens åpenbaring 
ble derpå nedtegnet i et notat (!), hvorpå en 
sprek norsk grenader i all stillhet stilte klar tidlig 
morgenen 27. mars og tok fatt på en utrolig 
slitsom skitur i dyp snø over skogen fra Hakadal 
og frem til Gjellebekk Skanse i Lier. Hans oppdrag 
var å varsle om akkurat disse svenskenes mulige 
bakhold via Ringerike. Over ett døgn brukte 
denne sprekingen på sin strabasiøse ferd faktisk, 
en bragd som må sies å ha vært av uhyre rang og 
den skulle vise seg å bli skikkelig verd innsatsen! 
Holsfjorden var islagt naturlig nok og sikkert med 
gode ferdselsspor som viste vei i retning Lier og 
da ville det være en lett sak å ta seg frem over 
isen. Veien videre fra Sylling nedover i Lierdalen 
til Tranby var jo en innebygds godt fremkom-
melig vei og ikke var avstanden så lang frem til 
Tranby heller.  General Lützow og hans grena-
derer fikk advarselen i tide og noen kavalerister 
til hest dro raskeste veien i motsatt retning til 
Ringerike for å møte de svenske troppene der. 

Til minne om denne 
dristige bragd ble 
Grenaderløpet på ski 
til en årlig tradisjon 
fra 1969 og noen år 
fremover hvorpå 
arrangementet dess-
verre stoppet opp.  

Likeså må prestefrua Anna Colbjørnsdatter ved 
Norderhov prestegård nevnes, med sin mesterlig 
utøvede kvinnelist, antatt; hun tok vel imot sven-
skene som kom og bød etter sigende på både 
god mat og drikke. Det er imidlertid ikke historisk 
belegg for alt prestefrua foretok seg, lik hvorpå 
hun i et beleilig øyeblikk slengte seg på heste-
ryggen for å få varslet om svenskenes allerede 
ankomst, men at de ble overrasket mens de sov 
var nok et faktum overlevert fra øyenvitner, og at 
det faktisk var en tjenestepike som nådde først 
frem til nordmennene, i flg. sogneprest Hans 
Rosing i nedtegnelser 16 år etter. 
Anna Colbjørnsdatters bidrag har imidlertid 
senere blitt viet stor historisk oppmerksomhet. 
Snartenkingen til både henne og tjenestepiken 
bør derfor berømmes av oss i ettertid, for 
således fikk de norske kavaleristene vitale opp-
lysninger om sine motstandere, hvor mange og 
i hva slags dugnad, og dermed hva de hadde i 
vente.     
Det anses i ettertid at hun med sin kløkt på sin 
måte hindret at prestegården ble påtent lik det 
tidligere hadde skjedd med gårder på Jevnaker 
den dagen, lik sedvane krigshandlinger. 
En del av svenskehæren hadde nemlig tatt seg 
frem dit via den videre buen over Hadeland. 
Hadde det vært klarvær denne dagen ville nok 
røyken fra brannene på Jevnaker også ha syntes 
helt frem til Norderhov, noe som sikkert ville ha 
satt sine spor i sinnet hos både de på preste-
gården og i nabolaget. 
Vi kan imidlertid krysse av flere heltemodige 
innsatser i disse omgående bevegelser via 
Ringerike: Svenskenes mars mot Norderhov ble 
oppholdt i mange timer ved Harestuskogen av 
en liten bondehær, ledet av lensmann Gregers 
Granavolden. I den trefningen kjempet bøndene 
med både børser, økser og kårder, igjen en viktig 
detalj som nok helhetsmessig måtte ha tappet 
fiendens pågangsmot.
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S venskene trekker seg tilbake
Nesten frem til foran de 20 skansene, imidlertid 
på respektfull avstand, kom altså Karl XII og hans 
hær, men heller ikke lenger. Han valgte å trekke 
sine tropper tilbake, ikke bare fra Lier, men senere 
faktisk også fra hele Norge, men det er en annen 
historie. Eller kanskje lik sitert fra en overskrift 
i Drammens Tidende i år 1974: ”Skansen på 
Tranby som forandret norsk historie”. 
Våren nærmet seg og svenskene hadde nok også 
med i sine strategibetraktninger at tropper nok 
ville kunne komme til unnsetning sjøveien fra 
Danmark så snart isforhold tillot. 
Karl XII avsluttet dermed sitt første norske felttog 
ved å trekke seg helt ut fra landet og dro tilbake 
til Sverige over Svinesund i juli 1716. 
I ettertid vet vi imidlertid at dette med Gjellebekk 
Skanse i hvert fall ble et parentes i Norges his-
torie en stakket stund. I 1814 opphørte nemlig 
Norges union med Danmark og vi ble forent med 
Sverige isteden, nær 100 år etter Karl XIIs første 
og deretter andre felttog og i hvilket det sist-
nevnte stoppet ham for godt ved Frederikshall 
nedenfor Fredriksten Festning der han møtte sin 
endelikt.

L eif Hamres interesse for 
Gjellebekk Skanse vekkes

Det hevdes å ha fremkommet at nevnte Gjelle-
bekk Skanse i perspektiv av militærhistorisk verdi 
har blitt viet lite påaktelse i norsk omtale. Poster-
ingen ved Gjellebekk sto jo ikke mot noe direkte 
frontal angrep riktig nok, men bevares hvor 
avskrekkende forsvarsverket må ha gitt inntrykk 
av å være på frontavstand og dette var jo god 
nok skremselsstrategi i seg selv. 
Oppmerksomheten ble imidlertid i hvert fall 
ganske så snudd opp ned i vår nåtid etter at en 
pensjonert oberstløytnant i Flyvåpenet, Leif 
Hamre ved sitt initiativ og kløkt gjennomførte 
bedriften å gjenoppdage nesten alle de opprin-
nelige upåaktede, bortgjemte og nær glemte 
skansene i krattskogen vestafor Gjellebekk gamle 
skysstasjon. 
Takket være hans innsats har disse befestninger 
endelig kommet frem i et korrekt og meningsfylt 
historisk lys. Videre avspeiler det hele også godt 
planlagt beredskap og ikke noe måfå å betrakte 
som, og har således fått den behørige oppmerk-
somhet lik fortjent. Det som måtte til var altså en 

person med grunnlag i militært tankesett, 
historisk interesse og en god porsjon pågangs-
mot. Med dette som verktøy ga han seg i vei 
og greide faktisk å løse en ganske så kompleks 
labyrintpreget oppgave. 
Vår egen Leif, lik vi ynder å si, flyttet fra uten-
bygds til Tranby, Lier i 1973. Etter en tid fikk han 
tilfeldigvis høre noen bruddstykker om dette 
svenske fiasko felttoget som hadde strandet 
ganske så like bort i skogens nærhet. Dette 
favnet hans interesse skikkelig og fra nå vil denne 
beskrivelsen dreie seg om akkurat dette med 
gjenoppdagelsens ånd og restaurering i frem til 
nåtiden. 
Noe av det første Leif planla var å kontakte Riks-
arkivet i København og derfra fikk han tak i en 
gammel militær kartskisse som angivelig skulle 
beskrive disse forsvunne forsvars batteriene. 
Dette skjedde høsten 1978. Lik med egen nytidens 
navigasjons og kartlesnings viten oppfattet han 
raskt at det nok var mye i denne gamle skissen 
som ikke kunne samsvare helt med den geo-
grafiske virkelighet. 
Det var faktisk skissert omkring et 20 talls skanser 
og hvis innbyrdes skala av disse skulle stemme 
overens med naturens egen geografi og navn-
gitte steder lik CHRISTIANÆ FIORD og DRAMPIE-
FIOR vannveier (Oslofjord, Drammensfjord), ville 
i så fall det hele dekke et område i utstrekning 
fra og med litt nordvest av Kongeveien lik ut-
gangspunkt og nesten helt frem til Spikkestad. 
Med terrengets virkelige utforming i bakhånd 
ville således først Fosskollen og deretter hele 
den lange Sørumåsen måtte forbli aldeles mal-
plassert. Imidlertid lik datidens seder ble gjerne 
interessante objektiver ofte eskalert utover kart-
skissers virkelige målestokk, et poeng han raskt 
plukket opp og tok i betraktning. 
 

G jenoppdager skansene
Han startet derfor rent logisk ved å innlede søket 
ved et tilfeldig utgangspunkt på Kongeveiens 
topp av høydedraget øst av Tranby, for så å søke 
systematisk nedover på venstre siden av den 
gamle veien i østlig retning. Fant han noe der 
som burde ligne på skanser, ville han fortsette 
søket litt videre i sør østlig retning, men på den 
andre høyre siden av veien, tenkte han og fra 
hukommelsen er dette omtrent lik sitat fra Leifs 
strategi nevnt, og så: 
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Klipp fra 
Leif Hamres 
scrappbook
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Han fant virkelig først en og deretter to halv-
sirkelformede lave brystninger til og som kunne 
ligne noe, alle tre pekende i samme østlig retning 
på venstre side av veien. De var alle lagt opp 
lik grunne groper i terrenget og tilsynelatende 
kunne de svare til oppbygginger av stein fylt på 
med jord til å bli lik brystinger, faktisk ganske i 
tråd med kartskissen fra 1716. 

Hvis så var tilfelle? Ja da måtte nødvendigvis de 
neste konstruksjoner bli å finne på høyre side av 
veien og innen et rimelig internt avstand forhold 
til veien lik nedtegnet på skissen, men på en 
annen måte måtte man se helt bort fra skala i 
forhold til de navngitte CHRISTIANÆ FIORD og 
DRAMPIEFIOR. Men dessverre, lik hva som kan 
skje med det som synes aller mest åpenbart, 
brysomme faktorer kan dukke opp og som vil 
forstyrre et forut antatt helhetsbilde: I dette til-
fellet lå marmordagbruddene inkludert statuen 
”Obelisken” så aldeles midt i veien. Dette til 
tross, lik historien om ”Bøygen” kanskje, tenkte 
vel Leif likeså. Han søkte rundt gruvene og der (!) 
fant han faktisk fortsettelsen: Flere brystninger 
lå der, ganske så nær lik de var nedtegnet i den 
gamle kartskissen og skikkelig godt gjemt i det 

tykke lauvskog krattet for ukjente, men ikke for 
den som visste hva han skulle lete etter. Det neste 
ble derfor å finne frem til enda et oppdatert 
resonnement: 

Frederik Vs obelisk
”Obelisken” med de åpne marmor gruvebrud-
dene bekreftet jo i grunnen bare at kong Fred-
erik V av Danmark hadde vært innom der en 
gang i 1749, 33 år etter kamphandlingene, og 
som svintes på vei til Kongsberg, og hvorfor 
det? Forklaringen måtte bli å finne i den histor-
iske marmor bergverksutvikling som hadde opp-
stått i årene etter 1715 – 16 på dette stedet. 
Mannskapene som brøt opp og stablet stein 
på stein for å bygge brystvern, menes dermed 
samtidig å ha åpenbart disse rike marmorfore-
komstene og som befant seg like under jord-
overflaten. Marmor var et yndet byggemateriale 
for praktbygg i den tiden. Logisk nok enda en 
gang måtte derfor mange av de opprinnelige 
skansene ha forsvunnet fra naturens overflate 
etter at de store dagbruddene ble åpnet for å 
nå ned til de rike marmorstein forekomstene. 
Naturlandskapets form lik det nå fremstår 
bærer tydelig preg av en slik påvirkning.
Lik en digresjon: Siden den konkrete grunnen til 
kongens raske visitt ved marmorgruvene måtte 
ha vært at fasadesteinene til oppbyggingen av 
”Marmorkirken”, Frederikskirken i København 
kom akkurat herfra, 
var det nok ikke 
rart at Frederik V 
stakk innom for å 
se hvor alle disse 
steinene kom fra. 
Konkludert: Det 
skulle vise seg at 
marmor gruve-
driften startet opp 
omtrent 28 år etter 
det skjebnesvangre 
året 1716. Dermed 
passet de histor-
iske brikker nok en 
gang utrolig godt 
sammen. Dette 
ville koordinere 
med kongebesøket 
ved Obelisken 25. 
juni 1749, mente 
således Leif likeså. 

Over: Fra Gjellebekk Skanse. Til høyre: Obelisken 
Begge foto: Sissel Slåttedal
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Obeliskens påskrift:
Da dend stormægtigste konge og herre 
Kong Friderich den femte første gang 
besøgte sit kongerige Norge og tillige 
D 1749 benaadede dette marmorverk 
med sin allerhøieste nerverelse er 
denne obeliscum til ævig afmindelse 
opreist for derved skiøndt ufuldkom-
men at underrette efterkommerne 
om dend mere end faderlige forsorg 
aleerhøyst Hans Majestet har haft for 
verkets optagelse og fremvext.

Kanskje mer lik et historisk avvik, men la gå med 
en vågal digresjon nummer to: Helt fra den gang 
i 1749 hadde det versert rykter opp gjennom 
tidene om at majesteten nok ikke var skikkelig 
våken ved denne pompøse skyssens ankomst 
til Obelisken. Han hadde sovet seg igjennom 
det meste av veien, og dette grunnet et ganske 
storslått og gjestfritt opphold i Asker kvelden 
før og litt ut i de små timer. Monumentet står 
imidlertid der den dag i dag som minne om 
kongebesøket, men kun med årstallet 1749 og 
fortsatt uten dato for selve besøket. Noe å undre 
seg over, glemt kanskje? 

Lik hevdet ble Obelisken satt opp i behørig tid 
før besøket som seg hør og bør, men statuen var 
vel tiltenkt å bli avduket av selveste majesteten? 
Dette tier imidlertid historien også om.

L eif Hamre og Lier Rotary Klubb
Gjellebekk Skanse kunne offisielt erklæres 
gjenoppdaget etter at Leif hadde klart å identi-
fisere 12 eksisterende skansegroper av variert 
størrelse, og alle har blitt behørig registrert. 
Takket være en god porsjon flyerfart geografi-
kunnskap, sunn fornuft og historisk glød lot dette 
seg gjøres ut fra en gammel militær yrkesutøvers 
tanker og med godt innblikk i kartverk. 
En ny-historisk militær offiser kunne således tre 
frem på nytt ved Gjellebekk Skanser: Pensjonert 
oberstløytnant Leif Hamre fra Det Konglige Norske 
Flyvåpen hadde beviselig gjenfunnet denne stor-
slåtte krigshistoriske skatten!
Om Leif Hamre er videre å si at han ble innrullert 
som medlem i Lier Rotary klubb i 1974 og det har 
derfor vært en stor glede for oss fra Rotarys side 
å kunne følge utredningene av denne gjenopp-
dagelse på nært hold, og samtidig ved også å ha 
fått lov til å delta i form av aktiv dugnads innsats 

ved Gjellebekk Skanse sammen med ham. 
Leif tok tidlig kontakt med Lier kommunes kultur 
etat, Lier Historielag og fagfolk fra institusjoner 
lik Forsvarsmuseet, Riksantikvaren og Fylkeskon-
servatoren. 
Med et slikt godt kunnskapens underlag hjalp 
dette mye til med å få utredet hva slags og 
hvordan profesjonell restaurering av ulike histor-
iske funn skulle gjøres. 
Etter hvert som saken stadig ble mer kjent fattet 
naturlig nok også media interesse, lik Leifs scrap-
bok med sine mange utklipp lik bilag av oppsum-
meringer tyder på.  
Først og fremst startet dugnadene med å få 
ryddet bort alt tilgrodd lauvkratt lik hva som 
danner seg i årene etter at barskog har blitt felt, 
og dette ble en skikkelig utfordring som favnet 
betydelige timers frivillig innsats.

E rkjentligheter
Sin første påskjønnelse fikk Leif fra Liers egen 
avis Lierposten med sin ”Epleblomst” overrek-
kelse i 1984, og så kom oppmerksomheter på rad 
etter hvert i tiden fremover.
De første til å komme på besøk var Nesbru 
Rotary og de hadde med seg som gave to kopi-
erte avbildninger fra Asker Museum, hvorav det 
ene er et skissekopi av en grenader i datidens 
uniform og som kom til å ødelegge hele oppleg-
get for de svenske styrkene. 
Den 4. mai i 1979 ble neste markering: En om-
visning på skansene med Leif selv som guide 
naturligvis; ovenfor representanter fra både 
Sveriges ambassade, Riksantikvaren og ”stedlige 
kommunale myndigheter samt andre spesielt 
innbudte”, lik sitert fra Drammens Tidende.     
Den tredje begivenhet ble vedtatt å feires i 1991: 
275 års jubileet for kong Karl XII og hans troppers 
tilbaketrekning. Litt forsinket per eksakt historisk 
dato ble det riktig nok, utsettelsen ble vedtatt for 
å vente på litt mer sommelige temperaturer den 
27. mai. 
En rekke prominente personer var til stede: Årets 
president i Lier Rotary Klubb, Åsmund Bjørge sto 
for de innledende presentasjoner: Først Liers 
ordfører Svein Liavaag som tok ordet, deretter 
Akershus Festnings kommandant, generalmajor 
Ørnulf Thune. Han var ledsaget av en grenader i 
tidsriktig uniform fra Akershus Festning og som 
sto som stram æresvakt, hvorpå årets Rotary 
distriktsguvernør Harald Torhaug overrakte 
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oberstløytnant Leif Hamre Rotarys høyeste ut-
merkelse, Paul Harris Fellow. På forhånd hadde 
Leif blitt oppfordret til å stille i uniform under 
denne markeringen, noe han ikke riktig hadde 
forstått til å begynne med, men lureriet gikk jo 
opp for ham etter hvert. 
Siste post i dagens program ble at Lier Rotary 
på tro og ære fra dagens dato nå overtok for-
pliktelsen av skansenes vedlikehold, eller sitert 
i Drammens Tidende igjen: Rotary ”overtar” 
Skansen lik det sto å lese i avisen dagen etter. 
Slik ble det også: Hvert 3. år ryddes det opp i 
eventuelt avfall som har samlet seg opp, all opp-
voksende kratt fjernes i og rundt skansene, og 
siste gang for dette var nå i juni 2012.
Endelig flere år etter, den 8. mai 2002 overrakte 
ordfører Ulla Nævestad Leif Hamre Hans Majestets 
Kongens fortjenestemedalje i sølv ved en høytid-
lighet på Haugestad. 
Det var Lier Historielag som hadde innstilt ham 
ovenfor Kongen til denne utmerkelse sitert: 
”Søknaden er lang og omfattende” og mer er det 
vel ikke nødvendig å føye til det her heller.

Leif Hamre oppnådde den høye alder av å bli 93 
år, han døde stille i 2007 og i pakt med hans ånd 
og minne utfører Lier Rotary hvert eneste 3. år 
sin plikt, eventuelt oftere når det trengs ekstra 
innsats rundt Gjellebekk Skanse.
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Ved 275 års jubileet for kong Karl XII og hans troppers tilbaketrekning 
En rekke prominente personer var til stede: Årets president i Lier Rotary Klubb, Åsmund Bjørge sto for de 
innledende presentasjoner: Først Liers ordfører Svein Liavaag som tok ordet, deretter Akershus Festnings 
kommandant, generalmajor Ørnulf Thune. Han var ledsaget av en grenader i tidsriktig uniform fra Akers-
hus Festning og som sto som stram æresvakt, hvorpå årets Rotary distriktsguvernør Harald Torhaug 
overrakte oberstløytnant Leif Hamre Rotarys høyeste utmerkelse, Paul Harris Fellow.
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“Somewhere, something incredible is waiting to be known» 

        Carl Sagan

Den spreke skøyeren Leif


