KAPRING PÅ KJERRINGVIK HAVN 7 MAI 1808

Napoleonskrigen herjer i Europa

Fregatt

7.september 1807, seiler engelske krigsskip inn på reden i København, rapper til seg den dansk/norske flåte og sender
dobbeltmonarkiet Danmark/Norge i Napoleons favn. Norge er i krig.
Larvik havn, 7. mai 1808
Det er tidlig i otta. Mannskapet på den lille briggen gjør klar for seilas i den friske nordøstlige brisen. Skuta ble lastet
med korn i går kveld. Skipperen er utålmodig, gir mannskapet heftige befalinger. Han vet at de tar store sjanser i dag,
de må se å komme seg innafor Færder før fienden kommer for nær. Han hørte i går kveld at engelske fregatter var på
tokt vestover fra Gøteborg.
God bør ut fjorden, det fosser om baugen, ypperlig seilas! Skipperen har i oppdrag å føre det dyrebare kornet til
Drammen. De dårlige tidene fører til sult og plage blant befolkningen Kornlaster er ikke lenger en selvfølge.
Barkebrød blir nødmat for mange familier.

Brigg

Ved Hommærn får han til sin store skrekk øye på det han frykter, signalflagg på Fredriksvern varsler fare, to fiendtlige
krigsskip nordøst av Svenner! Det brøles: ”Hardt babord”! Briggen legger om kursen. Innaskjærs, prøver å skule seg.
De engelske krigsskipene må holde skipsleia, men nærmer seg. Skipperen om bord i briggen vet at den store fregatten
ikke har sjanse innaskjærs. Ved Melleskjæra ser han ”Tartarus” faretruende nær. Det seiles hva rigg og rær kan bære!
Skumsprøyten står om baugen. Rømmer inn i Koksund, videre inn mellom Fornet og Sandodden. I hui og hast legges
langgangstokken til bryggestubben på Kjerringvik havn. Mannskapet som tenker med redsel på engelsk prison,
rømmer i land og gjemmer seg.
I mens har fienden revet seilene. Fregatten,” Daphne” som har 22 kanoner, og sloopen, ”Tartarus” med 16, våger ikke
gå lenger inn, men ankrer opp i fjorden utenfor. De har allerede fått merke at dumdristig fjordseilas lett kan føre til
fadese da ”Daphne” så vidt gikk klar Sydost grunnen. Raskt blir to barkasser (gigger) låret, hver med 2 offiserer og 12
mann. Fra nord, mellom Fornet og land, roes det taktfast under ordre, inn mot briggen for å løse den.

Nå legger barkassen inntil briggen. Da sier losen, Ola Larsen: ”Nå skyter vi`n”. Men Anders Hovland som er rodeformann sier: ” Vi bør først rope dem an”. Som sagt så gjort. Men fienden svarer med rå hånlatter og trekker sine sabler
i det de vil entre briggen! ”Nå får vi gjøre vårt beste” sier Anders og med sitt flintlåsgevær sikter han og treffer sin
mann. Ola likeså, skyter og treffer. Da får pipa en annen lyd, hals over hode fossror fienden utover mot krigsskipene,
mens flere skudd avfyres både fra båtene og fra fjellet.
To timer senere, det er fremdeles tidlig morgen, ankommer 250 soldater Kjerringvik, men nå er fienden forsvunnet i
retning sydvest. 85 kystvernsmenn blir igjen til neste dag i tilfelle fienden skulle komme tilbake etter briggen, men
det skjer ikke.
Om briggen siden fikk avlevert lasten sin i Drammen vites ikke, eieren lot aldri høre fra seg. Men jernverkseier,
Jacob Aall som var en av kystvernets velgjørere (sponsor) belønnet Anders Hovland og hans menn med en pengesum.
Rodeformann, Anders Hovland ble senere av kystvernets sjef, kommandør Fisker, hedret med Dannebrogmennenes
hederstegn ved en høytidlighet i Stavern.

Kystvernets bekledning 1808
Kystvernet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 1781.
Kysten ble delt inn i kystverndistrikter, roder. Hva Kjerringvik
angår, var Anders Johnsen fra Hovland Mellom, rodeanfører
og underoffiser. Peder Larsen Hovland Søndre, rodeformann.
Utskrivingen gjaldt alle skikkede menn fra 16 til 56 år som
bodde inntil en mil fra kysten. Offiserene kom fra marinen
og hæren. Mannskapene hadde trening etter kirketid som
oftest på kirkebakken.
En kystvern måtte selv skaffe klær/uniform og annet utstyr.
Hadde han ikke skytevåpen, kunne han bruke hjå eller høygaffel.
De fleste var vanlige, dårlig bemidlede folk som bønner og
fiskere. De brukte for det meste klær som de sto og gikk i.
Noen få tok seg råd til et hodeplagg eller et skjerf. Derimot
måtte alle som deltok i en form for krigshandling bære en
kokard. KOKARDEN var et merke, en slags rosett i sort og gult
som ble festet til lue eller jakkeslag. Den kunne se overdådig
og ganske tåpelig ut på slitt og godt brukt vadmjøl!

Flintlåsgevær

Dannebrogmennenes hederstegn

Flintlåsgeværet som Anders og de andre kystvernmennene brukte, trengte mye puss og vedlikehold.
Vedlikehold av svartkruttvåpen er betydelig mer omfattende enn for moderne våpen. Svartkrutt
inneholder mye trekull og salpeter som legger igjen sot og slagg ved avfyring, som igjen trekker til
seg fuktighet slik at våpenet ruster. Skjeftet måtte settes inn med passe mengde linolje.

DANNEBROGSMANN er en person som har fortjent et æresbevis
for sin innsats for fedrelandet gjennom en edel dåd.

Parolen var: Hold kruttet tørt og flinten skarp

Dannebrogmennenes hederstegn er knyttet til den Danske
Orden av Dannebrog.
Medaljen ble konstituert av Kong Frederik av Danmark og
Norge i 1801 og ble kalt dannebrogmennes hederstegn
fram til 1952.
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Under tiden har kystvernet på Kjerringberget observert flukten og de fiendtlige seilskutene. Det blir varslet med
signaler til signalstengene som står plassert rundt om på gårder i nærheten. Anders Hovland og broren Peder er raskt
på plass, får med seg losen i Kjerringvik, Ola Larsen og noen andre menn., 9 i tallet. De skjuler seg bak steiner på fjellet
der briggen ligger løselig fortøyd.

