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Gjellebekk skanse

Den svenske kongen Karl XII fikk ry som sin tids 
største feltherre. I flere år seiret hæren hans rundt 
om i Europa, men til slutt led han kraftig nederlag 
ved Poltava i Russland.

    I 1716 kom kongen hjem til Sverige. To år senere 
angrep han Norge og inntok hovedstaden Christiania. 
Men noen militær seier hadde han ikke vunnet. 
    Hovedstyrken i den norske hæren, ledet av general 
Lützow, hadde unngått å møte de krigsvante svenske 
soldatene på åpen mark. Nordmennene lå og ventet 
på ham bak en sterk skanse som var bygd ved 
Gjellebekk. Her hadde arbeidere fra Drammen og 
Lier vært i arbeid siden svenskene krysset grensen. 
All skog var hogd ned i området mot Lierskogen, og 
tømmeret var brukt til forhindringer i terrenget og 
forsterkning av palisadene foran skansen. 

    Den 23. mars 1716 angrep 600 svenske dragoner 
under ledelse av oberst Løwenstjerna skansens 
forposter og drepte 30 norske soldater. Men de 
måtte snu da de oppdaget det sterke skanseverket i 
front med høye trepalisader. Dessuten var snøen dyp 
og terrenget ulendt.
   
   General Lützow var blitt advart. En grenader gikk 
9 mil i 27 timer i ett strekk fra Hakadal til Gjellebekk 
med beskjed om svenskenes skumle planer. Etter 

nok et mislykket angrepsforsøk ved Krokskogen i 
april 1716 ga svenskene opp.
    Gjellebekk skanse hadde holdt stand. Seks ukers 
beleiring var slutt. 

    Årene gikk. Skansen ble glemt og gjemt 
av vegetasjonen. Ingen hadde visst nøyaktig 
hvor i området den lå, inntil 1978. Da begynte 
oberstløytnant Leif Hamre å interessere seg for 
skansen og dens historie. Ved hjelp av et gammelt 
kart og sine militære kunnskaper gjenoppdaget han 
skansen. Den hadde bestått av 22 halvsirkelformede 
steinmurer som hver ga vern for en tropp eller kanon. 
Halvparten av dem var slettet ut. Men de som var 
intakt, passet nøyaktig inn i mønsteret på det gamle 
kartet. 

    En forsiktig rydding og markering er utført av 
Lier Rotary i samråd med Buskerud fylke ved 
kulturavdelingen, Lier historielag, Lier kommune 
ved Kultur & Fritid ble de 11 forskansningene gjort 
lett synlige i terrenget. Vedlikehold utføres av Lier 
Rotary.
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