KAPRING PÅ KJERRINGVIK HAVN 7 MAI 1808
Kystvakt på Kjerringfjell 1938

Fra venstre:
Anders Didriksen Skisaker
Hans Anton Arnesen Holtan
Olaf Tenvik, Tenvik
Bjarne Sunby, Sunby

Kjerringvik 1808
Mellom Fornet og sandodden var
det et løp hvor fartøy som stakk
inntil 6 fot kunne passere. I bukta
var det ankringsplass på 6-7
favner. På denne tida var her 4
gårder og et par strandstuer, ca.
20 mennesker bodde her.

f. 1874
f. 1877
f. 1879
f. 1910

Bildet er fra 1890, husene ble
bygd ca. 1830.

Grevskapskart over Kjerringvik med Fornet ca 1814

Los med kikkert
Fra 1700 tallet da de første hus i
Kjerringvik ble bygd, har slektsledd etter
slektsledd drevet med losing herfra.
Ole Larsen som skjøt ”sin mann” under
bataljen, var 4. los-generasjon, på sin
gård. Hans etterslektning, tipp tipp tipp
oldebarnet, Jørn Spetalen fra Spetalen
avduker denne plakat-utstillingen.

Signalisering 1808

Avduking av inskripsjon

Da krigen kom til Kjerringvik i mai 1808, var det etablert overvåkning av kysten fra Hvalerøyene til
Trondhjem. Kjerringberget var signalstasjon for vårt lokale Kystvern, med 24 timers vakter. Signalbestyrer på ”Kjerringfjell” var i 1808 Peder Jacobsen.

Heimevernet oppstilt under avduking av
inskripsjonen, den 22.sept. 1968.
Oberst i Kystvernartelleriet, G. I. Willoch
avduket inskripsjonen, som var i regi av
Tjølling historielag.

DEN OPTISKE TELEGRAF
Den optiske telegraf eller KLAFFETELEGRAFEN som den ble hetende på folkemunne, ble utarbeidet i
1808. Den skulle erstatte det tidligere brukte flaggsystemet.
SIGNALNUMMER
Ved å summere tall på klaffene som ble benyttet, fikk man fram signalets kodenummer. En kodebok
måtte til, det var få som husket hva alle kodenummer betydde.
DET BERYKTEDE “SIGNAL NO 4” BLIR HEIST
Systemet ble brukt til å gi militære beskjeder langs kysten. ”Linjer” ble bygget som utkikksposter
utover sjøen, slik at man hadde utsyn til nabopunktene på begge sider. Avstanden var ofte så stor at
en ikke kunne se meldingene som ble sendt. Derfor ble det bygd noen repeter-stasjoner i mellom,
som var underlagt hovedstasjonene. I vårt distrikt var hovedstasjonen Fredriksvern ( Stavern), og
Kjerringfjell signalstasjon. På noen gårder i distriktet var det plassert alarmstenger.

Flagg
DANNEBROG
Det danske flagg kalles Dannebrog som betyr ”dansk tøj”. Dannebrog
var Norges flagg gjennom hele dansketiden, ca. år 1600 – 1814.
For nordmenn flest er dette den såkalte ”400 års natten”.

Signalnummer

Det beryktede “Signal no 4” bilr heist

Kilder: Tjølling bygdebok, ØP, Marinemuseet i Horten, stor takk til sjef Kommandørkaptein Hans Petter Oset
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Klaffetelegrafen

DANNEBROG MED LØVE
I løsrivningsprosessen krevde Norge å få et eget nasjonalt flagg.
Arveprinsen, Christian Frederik strakk seg så langt at han ga tillatelse
til å sette den norske løve inn i Dannebrog. Dette flagget ble kritisert
fordi løven vendte motsatt vei og var fratatt sølvøksen sin.

