LIERBANEN
En gang en privatbane på strekningen
Lierbyen – Svangstrand
I dag - en idyllisk tur- og sykkelsti

LIERBANEN“EN VAKKER
NATURPERLE”
I LIER

12. juli 1904
kl. 11.10 gled et tog med tre passasjervogner trukket
av lokomotivet ”Hole” ut fra Lier stasjon. I vognene satt
flere av landets, distriktets og bygdas fremtredende
personer med statsminister dr. juris Francis Hagerup i
spissen. Høysommeren lå varm og solblank over dalen.
På gårdene var flaggene heist. Langs banen vinket folk
til toget.

Passasjerer ved Svangstrand stasjon.

Foto: Ukjent

HISTORIE
Norges første jernbane, «Hovedbanen» gikk mellom
Oslo og Eidsvoll og ble åpnet i 1854. Transport og
kommunikasjon ble stadig en viktigere del av folks
hverdag. Da Drammensbanen ble åpnet i 1872, fikk også
Lier sin egen stasjon. Denne stasjonen hadde nesten
bare innflytelse på nedre del av bygda, og tanken om å
legge en “småbane” på dalens vestside ble aktuell.
På Sjåstad, var det - etter datidens forhold - stor industri.
Hans Jacob Hofgaard drev både skogsdrift, et stort
sagbruk og trevarefabrikk. I 1896 hadde han over 50
ansatte, og materialer og varer ble fraktet den tunge
veien til og fra Lier stasjon med hest. Hofgaard hadde
store interesser i en eventuell jernbane, og han ble den
drivende kraften for at jernbanen skulle kunne realiseres.

KOSTNADER
De første kostnadoverslagene for banen lød på
kr. 700 000,-. Da var et mindre dampskip regnet med.
Dette skulle knytte forbindelsen over Tyrifjorden til
Sundvollen. Kommunestyret bevilget kr. 140 000,- til
tegning av aksjer, og den 18. mai 1899 ga Stortinget
tillatelse til byggingen, og bevilget samtidig kr. 350 000,-.

BANETRASEEN BYGD MED HAKKER OG SPADER
Høsten 1901 var banetraseen stukket fra Lier stasjon
til Svangstrand, en strekning på 21 km. Flere 5-manns
arbeidslag ble satt inn. Mange arbeidere var svenske.
Spader, hakker og trillebår var de viktigste redskapene.
Daglønnen ble betalt med 3 kroner for en 10 timers
arbeidsdag. Gjennom morenerygger med tonnevis av
grus og sand, gjennom leirebakker, over elv og dal,
førte de linjen fram. Ikke en eneste kubikkmeter fjell
ble sprengt. Tre av bruene var imponerende byggverk
i trekonstruksjoner; lagt over Sveregropa ved Oddevall,
Glitreelva ved Sjåstad og Solbergelva ved Iledalen.

TREBENKER OG BENKER TRUKKET MED PLYSJ
Fem stasjoner og fire stoppesteder kom opp langs banen:
Landfald, Egge, Utengen, Sjåstad, Muggerud, Iledalen,
Skjeggerud, Sylling og Svangstrand.
Vognparken ble gradvis utvidet etter en sparsom start.
De fleste enhetene var godsvogner med ulike funksjoner.
Tre av banens personvogner inneholdt både 2. og 3.
klasse. I 2. klasse satt passasjerene i kupeer på benker
trukket med rød plysj. Vegg i vegg var 3. klasse med
plass til 32 passasjerer, som måtte nøye seg med harde
trebenker. De to andre vognene inneholdt bare 3. klasse
og ga dessuten plass for konduktør, post, pakker og
mindre gods.

“Reisende med Lierbanen” anno 1904. Fra filmen om Lierbanen.

Solberg bro ved Iledalen 1904.

Svangstrand stasjon.

I taket hang det parafinlamper med messingbeslag.
Spyttebakkene var lagelig plassert ved setene. Under hver
vogn lå det koksfyrte ovner, en i hver ende. Fra ovnene
ble varmen ledet i rør under setene.
En spesiell personvogn var nærmest en kongevogn med
22 sitteplasser på polstrede seter. Vogna hadde tilnavnet
”Amerikakoﬀerten”. Den var innredet med fem benker
plassert i kjøreretningen og inngang til hver benkerekke
fra vognas yttersider. Langs hele ”koﬀerten” var det
montert et stigbrett. Her ga to av konduktørene en ren
oppvisning i akrobatikk. Mens toget var i fart, gikk de
på stigbrettet, åpnet dør etter dør og klipte billetter i
døråpningen eller gjennom vinduet hvis det sto åpent.

Lier stasjon på åpningsdagen 12. juli 1904.

Samme dag ved Svangstrand stasjon.
Statsministeren åpner Lierbanen.

PRESTEKRAGER ...
Forfatteren Johan Borgen er en av mange som har vært
passasjer på toget. Han minnes togreisen på denne
måten i sin bok ”Barndommens rike”:
”Togbytte på Lier stasjon til et luntende leketøystog, sånne
som det dessverre ikke er noen igjen av. Pipen på det lille
lokomotivet var av messing, blank som en skipsklokke.
Vognene var en slags små kabinetter på hjul. Det var mange
oppforbakker underveis. Der gikk min far av og plukket
prestekrager under farten.”

PÅ FJORDTUR MED D/S ”RINGERIKE”
Banen var spesielt populær blant folk i Kristiania og
Drammen. På søndager kom de med Drammensbanen
fra hver sin retning til Lier stasjon. Der hastet de av, løp
over skinnegangen til Lierbanens tog som ventet for å
bringe dem videre til endestasjonen i Svangstrand.
Ved kaia der lå D/S ”Ringerike”, hvitmalt med gul skorstein,
klar til å ta dem videre ut på en forfriskende båtreise til
Sundvollen.
Om sommeren i årene framover korresponderte toget
med båtens avgang fra Svangstrand. Turen opp Tyrifjorden
til Sundvollen var populær med stor tilstrømning.

D/S ”Ringerike”.

SLUTTEN NÆRMER SEG
Konkurransen fra bilene ble etter hvert merkbar, både
for tog og skip. Turistene sviktet, og trafikken avtok. Etter
sesongen i 1926 kom D/S ”Ringerike” inn til Svangstrand
fra sin siste ordinære tur.
Gjennom årene hadde Lierbanen slitt med store
banetekniske problemer. Banen var tungdreven og
bygd etter det billigste alternativet. Dette skulle vise
seg å bli det dyreste. Den lave standarden og de dårlige
grunnforholdene førte til hyppig sporbrudd og mye
vedlikehold. Men de alvorligste problemene begynte i
1920 da Drammensbanen ble bygd om til normalt spor.
Det førte til at alt gods måtte omlastes på Lier stasjon
med forsinkelser og ekstra kostnader som resultat.

ENDTE SOM SPIKER
I oktober 1929 vedtok generalforsamlingen å legge ned
banen på strekningen Iledalen- Svangstrand.
Det var begynnelsen på slutten. Fra 23. oktober 1932 var
det full stans. Senere ble banen leid bort til A/S Børresen
som transportbane på strekningen Tronstad Brug - Lier
stasjon. Ved årsskiftet 1936/37 opphørte leieforholdet.
Lierbanens korte liv var slutt. Siste tog var gått.
Christiania Spigerverk kjøpte skinner, svingskiver og 51
vogner. Det som en gang hadde vært en gyllen drøm
endte som blank spiker.

Lier stasjon 1911.

Gamle Lier stasjon.

LIERBANEN I DAG
Lier kommune eier alle tre stasjonsbygningene med
tilhørende utearealer. Området er definert som et
kulturmiljø med svært høy bevaringsverdi i temaplanen
for fysiske kulturminner og kulturmiljøet i Lier kommune,
vedtatt i 2015. Området er et av Lierbyens mest intakte og
identitetsskapende bygningsmiljøer.
Etter at Lierbanen ble nedlagt i 1936 har deler av traseen
blitt tatt i bruk som bilvei og andre deler som turveier.
Nesten hele den opprinnelige traséen brukes nå aktivt som
tur- og sykkelvei.

MED SYKKEL LANGS LIERBANEN
Lierbanen på sykkel er en spennende aktivitet med både
natur og kultur hånd i hånd. Og så får du litt god mosjon
i samme slengen. Start fra Lier gamle stasjon eller fra
Andershaugen, i Lierbyen og følg den fine stien langs elva
et lite stykke. Det er satt opp infotavler langs ruta som
forteller Lierbanens historie. God tur!

Gamle Lier stasjon.

EDELLØVSKOGER OG KULTURLANDSKAP
Det var nok mer fart og festivitas under banens åpning
i 1904 enn når syklister starter sykkelturen i Lierbyen
en søndag formiddag. Fra stasjonsområdet er det bare
å tråkke på oppover Vestsideveien på gang og sykkelvei.
Der Linjevegen tar av mot venstre, sykler du videre på
denne og tar deretter gang og sykkelvei opp til Egge.

Fra Egge er Banevegen veien å følge for tohjulinger, og
her kan du tråkke grusveien fram til Sjåstad. Nesten
uten merkbare stigninger fortsetter Lierbanen til
Muggerud, før det går nedover mot Tronstad. Her
mangler noen trebruer, og det går derfor litt mer opp
og ned enn i jernbanens dager. Dette er likevel et av de
fineste strekkene med grønne edelløvskoger og vakkert
kulturlandskap med velstelte gårder. Siste etappe ned
til Svangstrand er heller ikke intakt, men utsikten over
Holsfjorden er like fascinerende som i 1904.

Dessverre er veien enkelte steder ofte utgravd av regnvann,
så her må man være påpasselig. Husk å lukke grinder når du
er inne på beitemark.

Severdigheter/
attraksjoner:

Kulturlandskapet i Lier.
Edelløvskogen ved Tronstad.
Den gamle jernbanetraseen
med tilhørende bygninger.

Parkering:

I Lierbyen og i Sylling.

Turlengde:

Ca. 21 km fra Lierbyen til Svangstrand.

Kart:

Turkart Finnemarka 1:50 000, 2007.
Landfald.

Landfald.

Linjevegen.
Tekster: John Willy Jacobsen, Lier Historielag
Sissel Jenseth
Bilder:

Lier Historielags bildesamling
Buskerud fylkesfotoarkiv
Sissel Jenseth
Gunn Kjæraas

Design:

www.a-aa.no

www.lier.kommune.no
www.lieropplevelser.no
Utgitt i 2017 av Lier kommune, kultur og fritid.

