
Kystvaktaffæren i Kierringvik r8o8
Av oberst G. I. Willoch

For 160 år siden, den 7. mai 1808,
mens Norge var i krig med England,
Iant det i Kjerringvik i Tj/lling
prestegjeld i Vestfold sted en begiven-
het som er verd å minnes: 9 nord-
menn jaget på flukt en styrke på ca.

30 engelske sj/offiserer ofi matroser
som i to livbåter eller barkasser korn
roende inn på Kierringvik havn for
å kapre en norsk kornlastet skute.
Engelskmennene hdrte til besetnin-
gen på to kryssere som 1å utenfor og
ventet, og sfaks de to livbåtene var
kommet ut igjen, seilte rle vekk.

F/r jeg eår inn på cletaljene i det
som skjeclde tlen gangen, os for å sette
det inn i sammenheng med den his-
toriske situasjon skal jeg gi en over-
sikt over forholdene ute i Europa og
her i Norden.

Napoleon stod på h/yden av sin
rnakt. Han hersket med hård og blo-
dig hånd over store deler av Europa,
og det faller oss nulevende nær å

sammenlisne ham med Hitler hva
despotisk makt angår. Bare England
og "utkantstatene" i nord, /st og vest
var utenfor Napoleons herred/mmc.
IIan var nu i krig med Eneland, og
for å knekke Englands handel fors/k-
te han å etablere sitt fastlandssystemr
dvs. at han forb/d all forbindelse fra
l,uropas fastland over tiI Englancl.
Kystlinjen skulle være en fastlands-
sperring.

Danmark-Norge liadde den gang
en ganske stor orlogsflåte og Napole-
on ville sikre seg denne for at ikke
England skulle tr dcn.

I mai lB07 meldte engelske spioner
om Napoleons hensikter. I juli meldte
den danske generalkonsul i London
hjem til sin regjering i K@benhavn at
det ble utrustet en stor engeisk flåte
for å gå til danske farvann. Det kom
fiere varsler, men regjeringen nektet
å tro at det var sant (vi kjenner situ:L-
sjonen igjen fra 1940!)

Imidlertid ble de t virkelig alvor:
en kjempeflåte startet fra England og
den l. august hadde engelskmennene
innenfor Skagen en flåtestyrke bestå-
encle av:

25 linjeskip
40 fregatter, korvctter, brigger og

bornbarderer samt

- r\R"1{ - 1968:

Oberst G. I. WiIIoch.

377 transportskip med en hærstyrke
på 30.000 mann.

0g med denne styrke omringet en-

gelskmennene de danske /er.
Den 3. august ankret hovedstyrkcn

opp på Helsing/rs red.
l)en 7. :rugust overrakte den engel-

skc g^esancit, Sir Francis Jackson, et
ultimatum til kronprins Fredrik. Han
Iikk valget rnellom en gunstig allianse
elier krig. (Kronprinsen f/rte styret
på vegne av kong Christian den 7.

som var sinnss,vk.) I begge tilfelle måt-
te flåten utleveres som pant. Kron-
prinsen nektet. Engelskmennene gikk
da til et voldsomt bombardement på
K/benhavn. Dette \rarte fra 2. til 5.

september. Kapitulasjonen ble under-
teg};]er" den 7. september 1807. Dan-
skene måtte utlevere hele den dansk-
norske flåten bestående av:
17 linjeskip
16 fregatter
9 brigger og skonnerter
4 stykkprammer

23 kanon- og morterfartøyer samt er]

del mindre fart/ycr.
X,Ien ikke nok med dette. Skip i dokk
og på bedding, under bygging, ble

/delagt. Arsenalene ble tømt for am-
munislon os r'åpen. Alt av verdi som
kunne transporteres ble tatt med, og
rnitlt i oktober scilte eng-elskmennene
bort rnel alt sammerL. N{erkelig nok
b1e 1000 kanoner latt tilbake.

Ff,rst den 1. n.oaember erhlærte
England f orrnelt Danm.ark-Norge
lt rig.

Etter tidligere avtale ned Ru,ssland
erklærte så den dansh-norske regjeri,tt,g
Suerille hrig den 29. februar 1808.

Hvordan var så forholdene her
hjemme i Norge? Regnet i tiden helt
frem til 2. r'erdenskrig var årene lB07

-18I4 cle mest skjebnesvangre i Nor-
ges iristorie sier vår store historiker,
professor Saerre Steen.

VecI flåteranet var forbindelsen mel-
lom Norge og Danmark blitt meget
vanskelig eller praktisk talt brutt. Og
den politiske ledelse i Norge ble der-
for fra sensommeren 1807 lagt til en
regjeringskommisjon som skulle hancl-
Ie på Kongens vegne. NIen i alle vik-
tige saker måtte fremdeles hans av-

gjØrelse innhentes.

President i kommisjonen var statt-
holderen i Norge og Ør,erstkomman-
derende for de l,epnede styrker, prins
Chri,stian August aa Augustenborg -
en strålende f/rerskikkelse og et elske'

lig menneskel

Og begge deler kunne komme godt
mecl. Svære uår kastet d/dsskygge
over det krigsramte folk. De t dQde

mange flere enn det f Qdtes. Mangelcn
på korn var så alvorlig at det var
store strøk hvor det av br/dvarer bare
spistes barhebrØd:" EIere fant på å

bruke ekenptter og islandsk mose til
ftatbrPd som var sundt og rett vel-
smakendel - om man tør tro hva
sokneprest Stephansen i Tj/lling skri-
ver i siu kallsbok 1800-1830.

Krigen tra{f Norge uforberedt. For-
svaret manglet det meste av det som

trengtes av bekledning, utrustning,
bevæpning og proviant. Til iands klar-
te imidlertid Hæren under Christian
r\ugust :i {ordrive de svenske tropPer
fra norsk jord. Vi husker navn som

Toueru,d og Trangen. Ved Toverud
cleltok også grenaderer fra Tj/lling.

Kystforsaaret var om mulig i en
enda vanskeligere situasjon enn Hæ'
ren. Yed fiåteranet var Norges dei av

marinen redusert til:

I sj/grlencle krigsskip, briggen uleu-
gen> som var pir 320 tonns deplase-
Inent, iladde en besetning På 86

mann og f@rte 20 kanoner samt
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3 rokanonsjaiupper, lengde ca. 20 m,
63 manns besetning og 2 kanoner

4 rokanonjoller, l5-19 rn lanse, 23
manns besetning og I kanon.
Hertil kom noen skjærbåter som

imidlcrticl gikk av bruk p:l denne ticl.
Fra 31/I0 lB07 var den danske kom-

mand/r Lorens HenriclL Iiisher I;e-
orclret som sjef for Kvstforsvaret i l)et
s/ndcnfjeldske kommandodistrikt. H:rn
var født 1753 og haclde i unge år ejort
tjeneste ombord i lranske eskadrcr
som kjempet mot engelskmennene i
Vestindiske fan,ann under den norcl-
amerikanske frihetskrig, han avanser-
te i stillinger og samlct krigserfarins.
Hans tjeneste b1e så høyt vurdert ar
han fikk ordenen nPour 1e mdrite
militairen som meget sjelden ble ti1-
clelt utlending'er. Han hadcle vært
rnedlem av begee de to siste sj/for-
svarskommisjoner, han haclde lorc-
stått prøvene mecl clet nye striclsrnid-
<IeI, rohanon,båten, sot:tt kom til it bli
hovedvåpnet - fryktct av cngclsk-
mennene * i den s1'vårskrie som lan-
det nu \rar tmkket inn i. Sist, rlen
ikke minst, hadde ]urn tlrevet sj/rnir-
ling iangs klsten {ra Frecirikshald til
Linclesnes og utarbeiclet farvannsbe-
skrivelse for denne kvststreknins -
den sorn fra nu ev b1e hoveclopera-
sjonsteatret for cle norske sj/strids-
kreftene. IJtenom clctte hadde han
flere gangcr ejort marinetjeneste her
OPPE.

I{an var sikkert clcl bcste mann
som kunne linnes til det vanskelise os
krevende arbeicle med å gjØre noe
effektivt ut av kystfors\raret. Han må
ha vært en ildsjel med nestcn ube-
gre nset arbeidskraft. Han var en
fremragenclc dyktig sj/offiser os orga-
nisator.

Den optiske telegraf som i 1801 r'ar
innf/rt i Danmark, v:rr hans verk. Nu
ble det hans lodd ir etablere et hyst-
sigrtafuesen i Norge, det f/rste i n1'ere
ticl. Da dette kom til å spille en rolle
i affæren ilen 7 l5 I80B skal jee straks
gjØre recle for clet. Siqnalmidlet var
en mast med rær og 5 flagg. Ved å
heise disse i forskjellige kombinasjo-
ner kunne man fremstille tallene 0-
78. Til s)'stmet h@rte en sienaltabell
med ialt 79 sannsynlige meldinger.

Den f/rste kvstsignallinje ble etab-
lert fra Hidra .utenfor Flekkefjord til
Ahershus og omfattet 99 stasjoner.
Stasjonene var plasert slik at der var
sod utsikt mellom dem. Når en sra-
sjon heiste et signal, ble det umidclel-
bart e'jentatt av den neste, oH^ på den-
ne rnirtcn kunnc nran fra Hirlre fir
frem en n'reldine til Kristiani:r på
en tirne eller med en gjer-rnomsnittlie
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ckspcclisjonstid av 36 sekunder pr.
stasjon !

Noen var houedstttsjoner som selv-
stendig kunne sende meldinger. De
hadde fastl/nte bestyrere valgt blant
rlertil villige av skipper- og styrmanns-
klassen. Repeterstasionene ble besatt
med pålitelige loser av dem som bod-
de nærmest, og cle var også lønnet.
Dessuten var der hjetpere. Videre var
det på viktige punkter satt opp alarnx-
stenger, med uts1,n til en signalstasjon.
Signal på alarmstangen bet/d: m/t
snarest med gevær og uprovisjoneru
for 48 timer.

Kommand/r Fiskers fprste oppgave
var å sette Kystuernet på krigsfot.
Landforsvaret langs kysten, Kystver-
net, bestod av de r'åpendyktige menn
mellom 16 og 56 år som ikke stod i
.virkelig tjeneste> i Hæren eller Flå-
ten og som var bosatt mindre enn I
mil fra kvsterr. Det var organisert i

t ln,sluerndislriÅIer. Hvcrt av disse bc-
stod av et antall diaisioner som var
inndelt i seksjoner. Hver seksjon
hadde igjen et visst antall roder rrred
sine rodef/rere eller rodeformenn.
Kjerringuih hrfute undet: Bragernes
distrikt som omfattet Buskerud og
Brøtsberg amter samt Jarlsberg grev-
skap. Distriktet var delt i 6 divisjoner
og 20 seksjoner.

Av disse var 5. divisjon anf/rt av
premierløytnant Jens Gr@naold i
Sandefjord og gikk fra Mefjorden til
/stre kant av Eidangerfjorden. Det
rardeltiSseksjoner:

l. seksjon under skipskaptein tlf .

Berg skulle samles ved Sandefjord og
være til disposisjon for divisjonssjefen
(dette kom til å gjelde Kjerringvik.)

2. seksjon under proprietær Ola

,^ Gagestad skulle samles ved Tj/lling( . kirke og ha ansvar for Larvik og strø-
ket der omkring.

3. seksjon under lensmann L. Gr@n-

neberg skulle samles ved Eigsted gårcl
red Fredriksvern.

Dette r.ar ikke bare papirbestemmel-
ser. Den 27. og 28. august lB07 ble
det holdt m/nstring for de 3 roder
som skulle m/te i Dreng, Østre Halsen
og Kjerri.ngatA. Til en samlet styrke
på 133 mann disponertes det 126 ge-
værer, men utenom de 7 geværer
manslet det 30 pund bly og 25 puncl
krutt som vedkommende ikke kunne
skaffe seg selv da det - betegnende
nok - ikke var å få kj/pt. Geværene
var deis utleverte - statens, dels pri-
vat eiendom.

Altså: kommand/r Fisker arbeidet
intenst for å sette Sidforsvaret i best
mulig stand tii å ta imot det som

I{i errin.guih fra norduest.
Ytterst ti.l lrQyre Suenner, til aen,stre Rattcr. TiI hrlyre Kjerringfjell.

Innl@pet til Kjerringuih er nu stengt ued en. ntolo. I 1808 aar her fri åpning.
Se Wergma.ns bilde fra 1B35. )

måtte komme fra engelsk side ide't
han satte Kystvernet på krigsfot

organiserte kystsignalvesenet
organiserte rokanonbåtf orsvaret

og ved hele sin ferd ha han skapt
tillit og optimisme i den del av vårt
{orsvar som stod under hans kom-
mando - og alt dette på tross av

barkebr/dstider!
Den engelske flåten hadde på sin

side ordre om å krysse i Skagerak og
Kattegat for å hindre enhver trafikk
mellom Danmark og Norge, og i fpr-
ste rekke gjaldt skipsfarten i dette
farvann kornforsyningen tii Norge.
Det heter i Henrih Ibsens "Terie
Viken,:
u[ngelske kryssere stengte hver havn,
i landet var missvekst og n/d,
clen fattige sultet, den rike led savn,
to kraftige armer var ingen til gavn,
for d/ren stod sott og d/d.'

F/rst og fremst var det korn som
mangiet. Dette kunne skalfes fra Dan-
mark, men denne livsviktige rafikken
ble faktisk nesten umuliggjort ved
engelskmennenes avpatruljering av
farvannet.

Den 22. april 1808 oppbragte den
engelske fregatten uDaphne", sjef
captain AIason, sorn opererte sammen
mecl briggen "Tartarus et kornlastet
Iart/y som var underveis fra Flad-
strand (Fredrikshavn) til Norge. Her-
av sluttet captain N{ason at det kan-
skje kunne være flere kornskip i FIad-
strand. Han ankret opp utenfor og
sendte 5 armerte rofartdver inn på

reden. Her tok de 10 skip hvorav de
I \rar lastet med korn for Norge. Det
\rar et meget f/lelig tap for oss!

Tidlig om morgenen den 7. mai
l80B fors/kte de samme to fart/yer å
ta et kornlastet fartøy i Kristiania-
fjordens munning. Jeg gir her ordet
til Kystvernets divisjonssjef i Sande-
Ijord, l/ytnant Jens GrQnuold. Hans
rapport av 8. mai lyder siik:

oEfterat fiendtlige Skibe fra den
4de ds. daglig- h:rvde vist sig udenfor
Kysten i 2 å 3 Miles Afstand fra Lan-
det mellem Færder og Rau/er, eller
rettere sagt ret ud for T/nsberg T/n-
de, nærmede tvende Fregatskibe sig
den 7de om Morgenen, Kl. 6, Landet
saa nær som til de bekjendte SO. -
Gruncle hvor man tydelig kunde se

den ene Fregat var i fare for at kom-
me paa selve Grunden og kun ved
Bugsering dengane undgik sin Næsvis-
heds L/n. En liden Brig fra Dram-
men *) der havcle lastet Magasinkorn
i Laurvig, var i I3egreb mecl at seile

/sterefter indenfor Sven/er og Rau/er.
Denne blev da jaget af den ene Fre-
gat og måtte s/ge Kjærringvigens in-
clre Havn. Briggens N{antlskab flygte-
de iland oe'tilskovs; men tvcnde Rode-
formænd, navnlig Anders Hovland
og Peder Hovland og 6 andre Kyst-
r'ærn, cler i denne Skynding var kom-
ne til, i Forening med Lodsen Ole
Larsen Kjærringvig modtog den f/r-
ste engelske Baad fra tvende smaa
Bjergknatter ved Strandbredden saa

tilstrækkelig med sine Skydegeværer,
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iclet Englænclerne vilde entre Briggen,
at m:tn tydelig saa tvencle haarclt saare-

cle, at de ikke merc kuncle ro, og
tvende som blev trufne mindre far-
ligt. Denne modige modtagelse havclc
dcn Virkning, at Fiendcn over Flals
og Hoved forlocl Briggen og Havncn;
dog skj/d nogle Mand fra hver Baad
iland mod vort Kystværn, men uden
Virkning, da disse skjulte sig bag

Stenene. Rodeformanden Anders Hor'
Iands koldblodige Opf/rsel tror jeg i
Synderlighed fortjener at lægges NIer-

ke til; thi da Lodsen Ole Larsen saa

Fienden nær nok for Skud, vilde han
skudt, men Formanden sagde: "Vi
b/r raabe dem an f/rst,, og paa An-
raab trak de 2 Officierer og Kvarter-
mesue agter i Baaden sine Sabler
med Latter og lagde til Siden af Brig-
gen. Derpaa sagde Anders Hovland:
uNu {aar vi gj/re vort Bedstel> skjød
selv f/rst sin N{and, og den anden,
som faldt. formener Lodsen Ole Lar-
sen var sit Skucl. Nogle timer eftcr
kom de 250 Kystværn til Kjærring-
vigen, og med 82 N,Iand af disse og 2

Sektionsanf/rere har jeg ligget her
Natten over i det Haab, de skuide
komme igjen efter Briggen, melr
dette Haab slog mig feil, og havde til
den Ende lagt en Lodsbaacl i Skjul
Iidt nordenom Kjærringvigs-Havnen
for i Tilfælde at afskiære Fiendens
Retraite.u

Så langt l/ytnant Gr/nvold.
I den forreste engelske båten skai

det ha vært 3 olfiserer og 12 mann,
i den annen antageiig det samme,

altså ca. )0 mot 9.
Saken utviklet seg slik:
Kl. 0600 var den ene av de to en-

gelske kryssere i farlig nærhet av SO-

grunnen så det måfte settes båt på
vannet for å taue den forbi.

Ved 0800-tiden kom det forsterk-
ning av flere kystvernmannskaper til
Kjerringvik.

Skuddvekslingen forl/p slik:
F/rst skj@t Anders Johnsen sitt

skudd og straks etter Iosen Ole Larsen.
Deretter de /vrige 7 hver sitt.

Ved 10-1100 tiden kom l/ytnant
Gr/nvold frem med sine 250 mann.

Når det av de to rodeformennene
var Anders Johnsen som tok komman-
doen er det naturlig å nevne at hans
far var kommandersersjant. Det kan
derfor tenkes at han hadde visse for-
utsetninger for å ta kommando.

Antagelig har skuddvekslingen i
Kjerringvik foregått en gang ved 7-
8 tiden. Når de 250 mann fra Sande-
fjord er kommet til stede så tidlig som
ved l0-1100 tiden trenger der en
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liærtricrc forkiaring. Veien Sanclefjorct

-Kjerrinevik er en 11-12 km. Og
Iolkcnc skullc jo f@rst varsles og salrr-

les f@r dct kunne bli tale om avmarsj.
Niu' det kunne lykkes å få frem en

rnelcling og orc'lne mer'l samling dcr
inrrc cr (lct Kvstsigll:rlvesenet som katr
ei forklaringen. I clette clistrikt var
dct 3 kystsignalstasjoner, nenilig:
Kjerringfjell (nr. 69)
T'/nscbere T'g4nrlc (nr. 70) og
Karnljorclveten ved Sandefjorrl (nr. 71)
Og da Sandefjord \,ar sete for båcle
ciivisjonssjef oe seksjonssjef fantes det
sikkert en :ilamrstans tler i tilknyt-
nine til signallinjen. ()q r,idere: Når
Jcns Gr/nvolcl i sin rirpport spesieit
revner iosen Ole L:rrsen Kjcrrine'r'ik cr

clet oven'cicnde sannsynlig at han var
en av cle loser - eller kanskje den
los * som haddc ansvaret for Kjerrine-
fjell kystsignalstasjon og at det var
h:rn som sendte meldingen til Sande-
fjord. Og dette har neppe tatt mange
minuttene. Videre: Kysn'aktposten
som opptrådte i Kjerringvik hadde
sin faste observasjonsplass på Kjer-
ringfjell.

Den plass som de I valgte - under
Anders Johnsens ledelse - var ifllge
andre kilder i bergknausen like norcl
for dcn nuværende bryggen. Avstan-
den til kornskuten og til livbåten som
la inntil denne kan ha vært ca. 75 m,
og dette skulle være en rimelis skudd-
avstand for daticlens flintelåsgeuarer.
Da jeg kan tcnke meg at en del av
mine lesere ikke er fortrolig med hva
et slikt gevær er, dets {unksjonerine
og clets anvendelighe't, skal jeg neden-
for gi en nærrnere omtale.

Flintelåsgeværet.

Flintelåsgeværet som i[/lge tra.li-
sjonen ble brukt av Anders Johnsen
Hovland clcn 7. mars 1808 i Kjerring-
vik, er blitt unclerkastet sakkyndig be-
dpmmelse av et medlem av Norsk
våpenhistorisk Selskap sorn uttaler at
ciet minner om 1700-tallets militær-
geværer. Kaliberet er 19 mm. Skjeftet
er nyere enn b/ssepipen og er tyde-
ligvis laget av en amatør - kanskje
cn bygdesmecl eller en praktisk anlagt
gårdbruker. X,Icgct tvder på at cleler
av ett eller flere forskjellige geværer
fra rnidten av 1700-ta11et er blitt mon-
tert i et nytt skjelte. Dette har muli-
gens funnet sted omkring 1800, sann-
synligvis for jaktbruk.

Skje{tet er både ormstukket og
bruksslitt.

Et trekk som kan bidra til daterin-
gen gjeider sideblikket på låsens ven-
stre side. Selve blikket mangler, men

F, G. l,\'ergmun: Srfndre innlQp til Kjerringuih ltaun lS)5.

Flintelåsgeuære t

**+ t

F.'s(

(^,

utskjærineen svarer til det sideblikk
av messing sorr finnes på vårt 14-1l-
dige glattl/pecle infanterigevær fra
omkring 1748.

Det forhold at clet den 7. mai lB08
bare blc skutt ett skudd av hver av
de 9 mann det her gjelder, herrger
s:rnrncn mecl flintelåsge.",ærets kon-
struksjon og jeg skai clerfor redegj/re
Ior dennc:

Flanen har cn kjelt hvor rnan skrur
f.ast en flinteste n meilom kjevene .

Når man trekker av sr.inger hanen
fremover og flintestenen slår mot ct
ildståI. Glistcn son dannes kastes ned
nlot fengkruttet som cr clrysset i en
forsenkning ellcr panne omkring feng-
lrullct. Kruttet tenncs av gnisten oe

flammen slår gjennom fenghullet necl
i drivladningen som driver kulen ut
ar' 1Øpet.

Ladningen av geværet er en kom-
plisert affære som tar lang tid og let-
test utføres i stående stilling: krutt-
ladningen - i avmålt mengde - hel-
cles fra krutthorn ned i l@pet. En
rund pakning av filt - en forladning

- stdtes rncrl laclestokkcn ned slik at
den holder kruttet p:i plass. Kulen
støtes ncd oe dcretter påny en foriatl-
ning lor ii holde krilen på plass. Der-
etter hokles ge\ræret horisontalt, hanen
spcnnes, fenekruttet drysscs på pan-
nen soln forklart ovcnfor, og geværet
er klart til skudd.
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Det vil etter dette være innlysencle
at det i hasrverker den 7. mai l80B
ikke var mulig å få ladet og skutt
påny, så det ble med e'tt skudd fra
hver av de 9.

Det geværet som er omtalt her er
blitt oppbevart på gården Qstby i
TjQlling og derfra i 1962 forært Vest-
Ioid fylkesmuseum i T/nsberg. Ved
elskverdighet fra museets bestyrer har
Tjllling historielag fått der utlånt
slik at jeg hadde det i min hånd un-
der h/ytideiigheten i Kjerringvik 2219
1968 med avduking av den inskrip-
sjon sorn er hugget inn i fjellet til
rninne om affæren i 1808.

Da affæren i Kjerringvik ble kjenr,
vakte den oppsikt. Især ble anf/reren,
Anders Johnsen Hovland, rost. Ut på
sommeren ble han innkalt til Fred-
riksvern hvor han under stor h/ytide-
lighet ble overrakt Dannebrogsmenn-
enes hederstegn av kommand@r Fisker.

f} Jernverkseier lacob Aall sendte en
- pengebel/nning til Anders og hans

kamerater. Eieren av den kornlastede
skuten som det hele dreiet seg om,
kjØpmannen i Drammen, gjorde ingen
ting.

At alt kla{fet så godt i Kjeningvik
rnå ikke minst tilskrives en veldig god
ånd i Kystverner. Her er f/rst å mer-
ke at flåteranet og heie det engelske
brutale overgrep utløste en sterk pa-
triotisme i aile lag både i Danmark
og Norge. NIen i tillegg til dette kom-
mer jeg tilbake til kommand/r Fiskers
inspirerende innflytelse. Jeg vil også
nevne den alminnelige erfaring fra
en rekke vanskelige situasjoner i disse
årene, nemlig at de som var ledere
gjennomgående viste storr kampmot
og evne til å få mannskapet med seg.

Hele handlingsforl/per den 7. mai

; 1808 er slik som man idag kunne
I , /nske at det nuværende Heinteaern

skulle optre i en tilsvarende situasjon

- og det ville det også gj/re! Kyst-
vernet fra den gang er en direkte for-
l/per for dagens }feimevern.

Når man tenker på de enkelte av
de 9 denne dagen kunne man lett tro
at de med liten militær utdannelse
(den var begrenset til noen timer på
kirkebakken om s@ndagene erter guds-
tjenesten) ville vært engstelige for å
binde an med 2 båtbesetninger på til-
sammen 30 væpnede, krigsvante menn
under offiserer som var vant til å
1ede.

Anders Johnsen ga seg ikke tid til
å gruble over defte. Han forstod at
her gjaldt det å handle, og det raskt.
,iEre være ham for det Risikoen for
seg selv og sine menn har han ski/vet
til side.

Vi har grunn til å være stoite over
det som ble ydet, og vi mener det er
et fint eksempel for hele vårt folk.
Ut fra denne f/lelsen har Tj/lling
iristorielag lart hugge inn i fjellet der
ute en inskripsjon som skal hjelpe ril
å bet'are minnet om derre.

Den lyder slik:
Her minnes 9 av bygdens kystvakt-
menn som av\rerget engelsk kapring
av korniastet brigg på Kjerringvik
havn 7. mai lB0B. Rodeformann An-
ders Johnsen Hovland ble Danne-
bro.gsmann efter denne clåd.


