
Gjellebekk skanse 

  

Oberstløytnant Leif Hamres sensasjonelle funn 

I 1974 flyttet tidligere oberstløytnant Leif Hamre og ektefellen Kjellaug Klyve til Tranby. Det samme året ble 

Hamre tatt opp som medlem av Lier Rotary Klubb; et medlemskap som skulle bli en glede og styrke for klubben. 

Noen år senere fikk han høre stedsbetegnelsen Gjellebekk nevnt. Han stusset ved navnet. Gjellebekk skanse 

hadde han lest om i krigshistorien på befalskolen. En dag på våren 1978 kom han og John W. Jacobsen til å 

samtale om skansen. Jacobsen fortalte ham at ingen med sikkerhet visste hvor den hadde ligget, men flere 

mente stedet måtte være i området rundt den gamle Gjellebekk skysstasjon på Lierskogen. 

Gnisten ble tent. Hamre tok utgangspunkt i et gammelt militærkart der skansene var tegnet inn, men ikke viste 

hvor i terrenget de var bygd. Letingen begynte i et område som han fra et militært, strategisk synspunkt mente det 

måtte være riktig å plassere skansene. Det ble i et område nær Frederik Vs obelisk og de gamle 

marmorbruddene på Tranby. 

Meget kort oppsummert om det som videre hendte: En halvsirkelformet mur stein, annerledes formet enn de 

mange avfallshaugene etter marmorutvinningen, ble det første 

sporet. Etter hvert fant han rester etter 12 av i alt 20 skanser. De 

øvrige var sletter ut, de fleste ved byggingen av Thune Eureka. 

Alle passet nøyaktig inn i det gamle kartet. 

Sporene etter en nasjonal, krigshistorisk begivenhet i vår nærhet 

var avdekket. Senere begynte ting å skje: Riksantikvaren, 

Fylkeskonservatoren og Forsvarsmuseet ble kontaktet. 

Konklusjonen var entydig: Dette måtte være restene etter 

skansen! 

Les mer om skansens historie i: 

"Gjellebekk skanse", brosjyre utgitt av Lier kommune 

John W. Jacobsen: "Langs åsene mot nord", side 255 

eller Oddvard Johnsens beretning: "Gjellebekk Skanse - om et gammelt krigshistorisk minne i Lier og oppdageren 

Leif Hamre" ved å følge denne linken http://lier.rotary.no/files/cms_userfile/Gjellebekk_skanse_til_Rotarynett.pdf 

 

http://lier.rotary.no/files/cms_userfile/Gjellebekk_skanse_til_Rotarynett.pdf

