GJELLEBEKK
SKANSE
Karl XIIs felttog i 1716 og skansens viktige betydning

Karl XII

var kjent som den tidens største feltherre.
I flere år seiret hæren hans ute i Europa,
men i 1709 ble han slått i et slag ved Poltava i Russland (ligger i
dagens Ukraina). Derfra rømte han til Bender i Tyrkia, sør for
den russiske grensen. I slutten av desember 1715 vendte kongen
tilbake til Sverige. Noen uker senere angrep han Norge. Under
felttoget kom Gjellebekk skanse til å få en avgjørende betydning for utfallet av krigføringen.

FELTTOGET MOT CHRISTIANIA
8. mars 1716 gikk Karl XII med 3000 soldater over grensen fra
Östervallskog i Värmland. Dagen etter rykket en støttestyrke på
4000 mann ledet av general Carl Gustav Mörner inn i landet
fra Dalsland. Planen var å erobre Christiania gjennom en knipetangmanøver. Men kongen møtte uventet motstand, først i
Høland. Samtidig dro et forrykende snøvær over Østlandet som
forsinket framrykningen. De siste hindringene var de sterke
stillingene ved Bakås og Gjelleråsen som stengte den videre
ruten. Kongen måtte velge en lang omvei fra syd. 21. mars
inntok de to hæravdelingene Christiania, men de klarte ikke å
erobre Akershus festning.

HÆREN TREKKES TILBAKE TIL GJELLEBEKK
Gjennom etterretningen hadde hærens øverstkommanderende i Norge, generalløytnant Barthold Heinrich von Lützow,
fått melding om troppebevegelsene lenge før svenskene inntok
byen. Store deler av den norske hæren med ca. 4000 soldater
var derfor blitt trukket tilbake til Gjellebekk. Samtidig var et
dragonregiment gått i stilling ved Gjellum i Røyken, og bønder
ble postert på skogstier ved Sørsdal og Hennum.

Malt av Axel Sparre i 1715.
Wikipedia.

Tomtearbeidere fra Bragernes og Strømsø hadde snauhogd
skogen rundt skansene, og de var blitt forsterket med palisader. Mange soldater kom også med i arbeidet. Forsyningene var
organisert gjennom fire kjøpmenn fra Bragernes som satte
folk i distriktet til å bake brød og brygge øl.

Major Andreas Hauges skisse av Gjellebekk skanse.

ANGREPENE MOT SKANSEN MISLYKTES
Formiddagen 23. mars 1716 dro 600 svenske dragoner ledet
av oberst Dietrich Johan Löwenstjerna, generaladjutant Thure
Gabriel Bielke og baron Wrede på et rekognoseringstokt mot
Gjellebekk. På gården Ravnsborg i Asker slo de leir for å vente
på beleiringsartilleri (som aldri kom). Veien videre mot Gjellebekk var besatt av en rekke forposter på flere bakketopper der
den norske bondevæpning ga dem motstand. De var hardt
stridende ”geriljasoldater” som var postert i skog og kratt ved
veiene. Svenskene var ukjent med terrenget som mange steder
ga muligheter for bakholdsangrep.
Ved middagstider nådde de fram til en framskutt avdeling foran
hovedstillingen, som var bevoktet av en mindre patrulje ledet av
en kornett (fenrik). Svenskene angrep ”med et forfærdeligt Skrig”
og slo patruljen tilbake. De hadde overtaket inntil tre kompanier
fra hovedstillingen kom til unnsetning. I spissen for de norske
dragonene kjempet oberst Johan Wilhelm von Øtken sammen
med kaptein Jürgen Koppelow og løytnant Peder Tønder Collin.
Da oberst Löwenstjerna fikk se den sterke posteringen foran
seg og det ulendte terrenget med dyp snø, forsto han at et
angrep ville være nytteløst. Ved tilbaketrekningen til Ravnsborg
ble avdelingen beskutt av en norsk skiløpertropp på 70 soldater
som lå i bakhold. 19 svensker og flere hester ble drept. I kampen
mot forpostene falt 30 norske dragoner.

To medlemmer fra Lier Historielag bygger palisader. Foto: Susan Cohen Bolstad

SKILØPEREN SOM VARSLET LÜTZOW

Foto: Susan Cohen Bolstad

Medlemmer fra Fredriksten Artellerie Compagniet i aksjon. Bildene er tatt
ved 300-års markeringen i området rundt skansen 29.05.2016.
Foto: Rolf Andreassen

Skansens avskrekkende virkning på Löwenstjerna går tydelig
fram av rapporten til kongen: (...) ”deras retranchement (forskansning) och bröstvern var tämlig högt af bjälkar, och trängslen mellom bergen var så svår att ej mer än tvänne karlar kunne
gå tillika fram”.
Etter kampene opprettet Löwenstjerna forlegning på Ravnsborg
i Asker.

Tegning av major Andreas Hauge.

Utsnitt av et militærkart fra 1716. Tvers over kongeveien er det bygd et høyt
og kraftig bjelkeverk. Foran dette er veien flankert av mindre bastionliknende
utspring på begge sider.

Svenskenes neste trekk ble et forsøk på en knipetangmanøver.
26. mars red generalmajor* Axel Löwen med 500 dragoner mot
Hakadal. Derfra var planen å ri videre til Hadeland, om Ringerike og mot Lier og Gjellebekk. Samtidig skulle Löwenstjernas
styrke angripe i front.
Offiserene tok inn på Hakadal verk der de la planer for framrykningen. For å skjule hva de diskuterte snakket de fransk.
Søren Løchstør, en prokurator fra Oslo, forsto språket, lyttet til
samtalen og skrev en advarsel til Lützow. Meldingen sendte han
med en skiløper som i 27 timer gikk den 9 mil lange strekningen
mot Gjellebekk.

Tegning av major Andreas Hauge.

I framrykningen videre ble svenskene hindret i mange timer ved
Harestuskogen, der 60-70 bønder ledet av lensmann Gregers
Granavolden hadde lagt forhugninger i terrenget. Flere var
også utstyrt med børser og kårder. Kampene førte til noen falne
og sårede på begge sider.

SVENSKEKONGENS KRIGSLIST
Lützow reagerte hurtig på meldingen og ga oberst Johan Wilhelm von Øtken med 440 dragoner ordre om å rykke nordover for å avskjære fienden. En fortropp ledet av kaptein Knud
Gyldenstierne Sehested red foran mot Stein gård. Mens soldatene hvilte der, fikk de melding om at generalmajor Löwens
styrke var kommet fram til Norderhov der de hadde tatt inn på
prestegården og gårdene rundt. De var blitt godt tatt imot av
prestens frue, Anna Colbjørnsdatter Ramus, som serverte god
mat og brennevin.**
Ved ett-tiden red løytnant Collin i spissen for en fortropp på 18
dragoner inn på prestegårdstunet og gikk til angrep. Overfallet
skapte overraskelse og forvirring. Kort tid etter kom forsterkningene fra Stein gård. Kampene raste fram mot daggry og
førte til tap på begge sider. Da von Øtken kom fram, var slaget
på det meste over.
Senere ble 130 krigsfanger ført til Bragernes, blant dem generalmajor Löwen. Men mange klarte å rømme. Da Lützow fikk
melding om seieren, sørget han for at det ble sendt rødvin og
fransk brennevin til seiersskål for styrkene ved Gjellebekk.
* I alle kilder vi har gransket er Axel Löwens militære grad titulert oberst.
I boka ”Karl XIIs officerare” (fra 1921), fremgår det at han ble utnevnt til
generalmajor i november 1715.
** I ettertid er det sådd tvil om denne hendelsen er sann eller oppdiktet.
Det finnes ingen kilder som støtter at hun skjenket de svenske soldatene.
Men det var trolig hun som sørget for å varsle nordmennene ved hjelp
av ei tjenestejente som dro av sted til Stein gård med meldingen.

KONGENS SISTE FORSØK
Karl XII hadde lidd tap på tap. Men ennå ga han ikke opp. 15.
april forsøkte han et nytt framstøt over Krokskogen mot Sundvollen. Han ble stanset ved Nordkleiva av et sterkt forsvar av
bønder og soldater og måtte trekke seg tilbake etter en natts
kamp.

24. april red dragonene fra Gjellebekk mot Ravnsborg for å jage
svenskene bort. De tok ikke opp kampen, men trakk seg tilbake
til Christiania.
Natten til 30. april startet Karl XII tilbaketrekning fra hovedstaden. Seks ukers beleiring var slutt. Skansene ved Gjellebekk
hadde holdt stand. En usikker framtid for landet vårt var hindret.

OBERSTLØYTNANT
LEIF HAMRE GJENOPPDAGER SKANSENE
Årene gikk. Skansene ble glemt og gjemt av vegetasjonen. Ingen
hadde visst nøyaktig hvor i området den lå, inntil 1978. Da
begynte Leif Hamre å interessere seg for historien. Et gammelt
militærkart fra 1716 og egne kunnskaper om militær strategi
ble avgjørende.
Forsvarsverket var tydelig markert, men tegneren hadde gjort
anmerkningene så store, og kartet hadde så liten målestokk,
at skansene kunne ligge hvor som helst i et større område.
Tankene førte ham til stedet rundt Frederik Vs obelisk. Ikke
langt unna, på den andre siden av Kongeveien, fant han den
første fordypningen! På en snorrett linje fra dette punktet oppdaget han to til av samme form, senere i alt 12. Alle passet
nøyaktig inn i mønsteret i det gamle kartet. Det hadde vært
flere, men de var gått tapt.
I løpet av kort tid ble han overbevist om at dette måtte være
skansen. Senere grundige undersøkelser av fagkyndige bekreftet
at Gjellebekk skanse var funnet, eller mer korrekt ”Posteringen ved
Gjellebekk” som stedet ble kjent under.
Etter rydding og markering utført av Lier Rotary Klubb i samråd
med Buskerud Fylkeskommune, Lier kommune og Lier Historielag,
ble skansene gjort lett synlig i terrenget. Senere har klubben hvert
tredje år drevet dugnadsarbeid for å hindre gjengroing; et arbeid
som vil fortsette.

NYERE UNDERSØKELSER
Ny kunnskap og registreringer utført i 2014 og 2015 av Forvarsbygg, nasjonale festningsverk og Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen, viser at forsvarsverket trolig har vært større enn
tidligere påvist. Dette krever imidlertid nøyere undersøkelser.

Leif Hamre har hatt mange omvisninger på Gjellebekk skanse etter
funnet i1978. Her fra en orientering i 1983. Foto: Johan Brun.
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Kilder
Tord Pedersen: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie. Drammen 1921
Ivar Bu, Jon Lillejord, Kjeld Th. Magnussen: Svensk angrep– norsk forsvar.
Christiania 1716. Oslo 2011
Alf E. Bjerke: Nordens løve. Karl 12. i Norge. Oslo 1992
Oberstløytnant Åke F. Jensen: Kavaleriet i Norge 1200-1994. Oslo 1995
Oberstløytnant Magnar Saltnes: Akershus Infanteriregiment nr. 4 1628-1995. Oslo1998
Leif Hamre: Gjellebekk skanse på Tranby. Emnehefte for bruk i skolen. Lier 1978
Peter Ullgren: Uppsnappade brev. Karl XIIs soldater i Norge 1716.
Wahlström og Widstrand 2006.
Karl XIIs officerare. Biografika antekninger av Adam Lewenhaupt. Stockholm 1921

Foto: Britt-Alice Hjelmeland

Foto: Erik Jacobsen

Forsidefoto: Gunn Kjæraas

www.lierkommune.no
www.lieropplevelser.no
Utgitt i 2016 av Lier kommune, kultur og fritid.
Tekst: John Willy Jacobsen, Lier Historielag
Design: www.a-aa.no

