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Forord
Den 27. marts 2011 er det 200 år siden, at danskerne - ved et strejftog forsøgte at tage Anholt tilbage fra englænderne, som havde besat øen i 1809
for at kunne opretholde deres overlegenhed til søs i Østersø-området.
Forsøget, som man dengang kaldte "ekspeditionen til Anholt", fandt sted på
kong Frederik VI's direkte ordre.
Hermed præsenteres en beretning om denne begivenhed, der blev en sørgelig dag i Danmarks historie. Beretningen er resultatet af et par års intens
virksomhed i arkiverne og en ekskursion til Anholt i juni 2008, sammen
med historisk interesserede medlemmer af Det militære Læseselskab
Rendsborg. I forbindelse med ekskursionen har jeg faet megen hjælp af fhv.
museumsinspektør, magister Svend Erik Albrethsen, oberstløjtnant K.-A.
Knudsen, fhv. præsident for Våbenhistorisk Selskab, cand. oecon. Ivar
Nielsen og min svoger Jørgen Sandholm Poulsen. Tak for det.
Det er imidlertid en personlig beretning; ansvaret for skildringer er min alene.
Tak endvidere til fhv. bibliotekar Else Rydal, Gjern, og fhv. førstelærer Bodil Dam Jørgensen, Anholt, for grundig korrekturlæsning.
Beretningen er uden henvisninger og dokumentation. Disse er at finde i et
parallelt udgivet studium: "Angrebet på Anholt 1811- en undersøgelse - l".
Baggrunden for I-tallet er, at en del endnu resterende delundersøgelser agtes
publiceret som "undersøgelse - 2".
Efter gammel dansk sædvane er besættelsesmagten kaldt for England, selv
om den faktisk burde hedde Storbritanien. Tilsvarende bruges her "englænderne" synonymt med "briterne", til trods for at vi ved, at en stor del af de
marinere, der var på Anholt rent faktisk var irere.
Anholt i juni 2009

Sten Krarup
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Turnbulls akvatinte
På forsiden gengives en kopi - efter aftale fotograferet i Frederiksborgmuseets magasin af Jørgen Sandholm Poulsen - af den berømte akvatinte, som
en engelsk deltager i kampen, løjtnant i Royal Marines, Richard Turnbull,
skabte for at illustrere, hvad der skete. Der er ikke tale om et øjebliksbillede.
Tværtimod indeholder billedet detaljer fra hele kampens forløb. Sandholm
Poulsen har endvidere taget en del nærbilleder, der vil illustrere beskrivelserne af kampens detaljer.

Akvatinten findes på et par museer i England, bl.a. Royal Marines Museum.
Anholt-billedets særpræg
Før napoleonstiden var det karakteristisk, at illustration af kampscener ikke
havde nogen sammenhæng med det terræn, hvor kampen fandt sted. De var
som regel skabt i kunstnerens atelier til forherligelse af en feltherre.

Netop opfindelsen af akvatinten skabte mulighed for at lave farvetryk og
dermed også interesse for at bataljemaleren kunne illustrere terrænet. Det er
1

således tydeligt, at Turnbulls billede viser Anholts landskab med fyret indhyllet i røg, befæstningen ved fyret, de bygninger omkring fyret, som englænderne havde rejst, skibene udfor Nordstranden og de danske soldater.
Hvad er en akvatinte?
En akvatinte er en grafisk trykketeknik ved ætsning af en metalplade til
mangfoldiggørelse af stik. Pladen afdækkes med syrebestandigt materiale;
herved kan et motiv fremstå, idet syren vil ætse det ikke afdækkede område,
når pladen senere lægges i syrebad. Syrebestandigt materiale kan f. eks.
være hårdgrund eller voks, som giver en stødfast flade at arbejde i, eller det
kan være blødgrund, som vil være modtagelig for reliefaftryk. Det vil sige,
at et andet materiale med en ønsket struktur presses mod blødgrunden på
pladen og derved aftegner et relief af denne struktur, som dernæst kan ætses.
Ved akvatinte-ætsning dækkes hele pladen af bittesmå harpikskorn, som
smeltes fast til pladen og nu bruges som grundlag for områder, der skal ætses. Derved kan de ætsede områder aftørres for tryksværte uden at blive helt
hvide - aquatintekornene har sørget for en grund, som kan sammenlignes
med raster, som man kender fra billeder i aviser. På denne måde kan motivet
tilføres "gråtoner" på flader. Jo længere tids ætsning des mere farvemættet
vil et område blive på det endelige tryk.
Turnbull
Richard Turnbull var løjtnant i Royal Marines infanterienhed og var ombord
på skonnerten Anholt, da den returnerede til øen. Efter kampen fremhævede
captain Maurice ham for "stor iver og energi". Han blev i 1817 overført til
Royal Marine Artillery efter at have forrettet tjeneste i et artilleriskib under
et angreb på Algier i 1816. Han døde i 1824 af sygdom pådraget på grund af
barske vejrforhold under Algierekspeditionen.
Tekst og dedikation
Turnbulls akvatinte blev trykt i London så tidligt som i juli 1811 med det
formål at berømme den engelske indsats.
Akvatinten er dediceret til
"Captain J. W. Maurice, R.N. og major Robert Torrens, Royal Marines, de
officerer og menige, som så tappert slog den danske krigsmagt tilbage".
"Pladen er graveret af deres ærbødige tjener
Richard Turnbull"
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Med småt forneden: " ... Sold July 21. 1811 .. . "

Uniformerne på billedet

Alle de afbildede personer er danskere. Uniformseksperten, tegneren Christian Wurgler Hansen, skriver om akvatinten:
"De danske uniformer er i det store og hele korrekte. Selv om reglementerne
på grund af hærens økonomi ikke skal tages så bogstaveligt i 1811, er der et
par detaljer, der må sættes spørgsmålstegn ved. De gule kordons på chakoterne er anbragt forkert. De skal drejes 90 grader, se tegningen af en jægercorps-soldat 1810. Dernæst er messingskiltet midt på bandoleret en fejlhuskning eller en forveksling med engelsk uniformsskik. Her anvendtes et
skilt midt på bandoleret. I Danmark havde kun Livgarden et sådant skilt.
Officererne skiller sig ud fra de menige ved deres røde overkjole og det
gule/røde skærf. Til højre i billedet bæres dog en såret soldat iført rød
overkjole men hvidt krydsbandoler. Muligvis en underofficer?"
I

~ •

Jægercorps-soldat 1810 tegnet af Christian Wiirgler Hansen.
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1. Introduktion
"Men se, folkens, der har vi jo både majoren og løjtnanten. Det er dem, der
står for det hele". Alle fiskerne vendte sig om ved disse ord for at betragte
en gruppe officerer, der kom ned oppe fra fiskerlejet. ... De kom alle fra et
krigsråd, der lige var holdt i majorens kvarter".
Sådan skrev Hans Hjort i 1907 i "Englænderne på Anholt". Stedet var stranden ved Gjerrild på Norddjursland, og tiden var to dage før angrebet på
Anholt den 27. marts 1811. Majoren hed Ketil Melsted og var chef for de
landtropper, som skulle forsøge at generobre Anholt fra englænderne, og
løjtnanten, der var søofficer, hed Jørgen Conrad de Falsen og var chef for
den flåde, herunder 12 kanonbåde, som skulle sejle styrken til øen.

Ketil Melsted 1
Formentlig i civil embedsdragt i Vestindien.
(Fra Slagten Melsteds hemsida (www.melsted.se))

1

Melsteds liv vekslede mellem at være officer og jurist. Født 1765 på Island. Søn af bonde
og sysselmand Jon Ketilsson . Knap 12 år gammel på latinskole i Slagelse. 1784 jurastudent
i København. Officersuddannet i Kristiania.1789 juniorofficer i Akershusiske Infanteriregiment. 1798 cand. jur. fra Københavns Universitet. 1799 afsked som karakteriseret kaptajn.
Samme år sekretær på Set. Thomas. 1804 medlem af øens råd, skifteforvalter og notarius
publicus. Kaptajn i den vestindiske hær. Retur til København 1807, da englænderne besatte
de vestindiske øer, 1808 major og kommandør for Jyske Skarpskyttekorps' annekterede
bataljon i Fredericia. 1794 gift med Magdalene Borchgrevinck, datter af præsten i Nordhov
sogn ved Hønefoss nordvest for Kristiania. Hendes far var tidligere præst på Agersø i
Storebælt.
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Hans Hjorts bog er en velskrevet, fabulerende krønike, men ikke i alle detaljer ganske i overensstemmelse med de faktiske hændelser. Hvordan kunne
han f.eks. fastslå, at der havde været holdt krigsråd? Det er nemlig et stort
spørgsmål, om der har fundet et sådant sted, fordi det senere viste sig, at koordinationen og samarbejdet mellem de to chefer kunne have været bedre.
Allerede i forbindelse med rapporteringen lige efter angrebet lå det klart
• at en styrke på omkring 200 matroser blev sat i land, før Melsteds soldater kom ind på stranden - og at det skete på Falsens direkte ordre,
• at de 200 matroser, anført af søløjtnant Carl Holsten, rykkede frem mod
den engelske fæstning omkring fyret foran det infanterikompagni, som
Melsted havde befalet som forreste enhed.
Grunden hertil blev skjult umiddelbart efter ekspeditionen, hvor der ikke fra
allerhøjeste sted var interesse for at evaluere forløbet.
Det var først i forbindelse med en offentlig polemik ca. 30 år senere, at det
kom frem, at alle aftaler åbenbart ikke havde været på plads. Falsen deltog
selv i polemikken og hævdede netop, at matrosernes fremrykning som
'avantgarde' var aftalt i et krigsråd. Deltagerne her skulle foruden de to
chefer have været førnævnte søløjtnant Holsten og stabskaptajn Johan
Lorenz Prydz, der kommanderede 120 infanterisoldater, som var fast afgivet
til transportflåden under betegnelsen 'soldateske'.
Melsted, Prydz og Holsten var lovligt forhindret i at bidrage til sagens opklaring. De faldt alle under angrebet. Men den ene af Melsteds to adjutanter,
premierløjtnant Christian Ryberg Munch, hævdede under polemikken, at
han i hvert fald ikke havde kendskab til, at der var afholdt noget krigsråd og netop som adjutant havde han været sammen med Melsted det meste af
tiden - også under overfarten, hvor han var ombord i samme fartøj som
Melsted og Falsen.
Kaptajn Frederik Julius Høst, der var chef for det kompagni, der skulle have
været forrest, skrev i sin rapport, at han var overbevist om, at matrosernes
fremrykning ikke skete efter Melsteds ordre. Det samme mente artillerikaptajn Andreas Bruun Meyer. Begge rapporter blev skrevet ca. 14 dage efter
angrebet.
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Til trods for nogle søofficerers vidnesbyrd 34 år senere, om at Melsted - efter at være kommet i land - personligt gav Holsten ordre til at rykke frem,
synes det evident, at matrosernes fremrykning ikke var aftalt mellem de to
chefer. Koordinationen mellem dem var altså ikke i orden.
Derimod forekommer det særdeles sandsynligt, at Falsen og Holsten har
konspireret om at klare ærterne selv, at Holstens 'fremløben' - sådan kaldte
artillerikaptajn Meyer det - fandt sted på de to søløjtnanters initiativ?
Søløjtnanternes initiativ og deraf følgende manglende koordination og samarbejde mellem de to chefer bevirkede, at Melsteds operation blev konverteret til "søløjtnanternes angreb".

Jørgen Conrad de Falsen 2
Malet 1828 af C.A. Jensen

2

Født 1885 i Oslo, søn af Enevold de Falsen, justiarius (præsident) i overhofretten (Norges
højeste dommerembede) og anerkendt skuespilforfatter. Faderen tvunget til at bytte embede
med lagmanden for de to nordligste fylker (amter) i Norge på grund af en erotisk forbindelse med generalauditør Wessels kone, en svigerinde til digteren Johan Herman Wesse/.
Unge Falsen tilbragte således et par år af sin barndom langt nord for Trondhjem. 1791
flyttede familien til København, hvor han 1797 indtrådte i kadetkorpset. Chefen for dette,
H.C. Sneedorjf, var fætter til hans far. Sekondløjtnant - 16 år gammel. 1801--05 to togter til
bl.a. Vestindien. I 1807 blev faderen medlem af den norske regeringskommission, men
døde som følge af en depression I 809.
Efter englændernes besættelse i 1807 af Sjælland udpegedes Falsen til med nogle mindre
fartøjer at overtøre general Johan Ewalds tropper fra Fehmem til Lolland. Høstede megen
ros herfor. Blev som den første af sit hold udnævnt til premierløjtnant 29. dec 1807, "for
klogt og modigt at overføre tropper". 1808---09 til tjeneste ved de danske besætninger på
Schelde. Under udenlandsopholdet Ridder af Dannebrog på kronprins Frederiks fødselsdag
28.januar 1809. Efter afsoning afstraf på grund af forhold på Schelde sendt til tjeneste ved
roflotillen i Fladstrand (Frederikshavn) i foråret 1809. Kommandør af dannebrog 1810.
Døde 1848 som karakteriseret kontreadmiral på sit gods Søbysøgård.
En ældre broder, juristen Kristian Magnus Falsen, deltog i Eidsvollforsamlingen 1814 og
er en af to forfattere til den norske grundlov af 17. maj 1814.
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2. "Patent" på historien
Angrebet onsdag 2 7. marts 1811 udviklede sig til en sørgelig affære. Matrosernes fremrykning blev opdaget af englænderne, før Melsteds forreste kompagni kom frem, og angrebet gik helt i vasken. Ud over de tre nævnte officerer faldt der 33 danskere, 93 blev såret - heraf mange matroser - og 396
mand blev taget til fange, efter at det afsluttende stormløb var brudt sammen. Melsteds og Falsens nærmest overordnede, chefen for Generalkommandoen for Nørrejylland, general Carl Tellequist, skrev til kongen, at det
forekom ham, at Falsen i forbindelse med landgangen havde "udvist al for
megen egenkærlighed for sin egen etat, da landtroppeme måtte vente til matroserne var i land".
Falsens rapportering i København
Det lykkedes imidlertid kanonbådene, minus to, at slippe bort fra øen. Falsen selv ankom næste morgen, torsdag den 28. marts, med sin kanonbåd til
Københavns Red og meldte sig straks personligt til kongen, således som alle
officerer dengang skulle ved ankomst til hovedstaden.
Efter Falsens mundtlige orientering af kongen skrev majestæten samme dag
til general Tellequist og udbad sig nærmere oplysninger, men allerede den
følgende dag,.fredag den 29. marts, afleverede Falsen en skriftlig rapport direkte til admiralitetet og til generaladjutantstaben - og dermed til kongen.
Med om bord til København havde Falsen sø-sekondløjtnant Christian Tuxen Falbe, som havde deltaget i angrebet i land og bl.a. observeret, at Melsted, Holsten og Prydz samt endnu en officer, sekondløjtnant Hans Jørgen
Obel, var faldet. Så selv om Falsen hele kampdagen den 27. marts selv
havde været om bord i sin kanonbåd, så han sig - på basis af Falbes
oplysninger - i stand til at rapportere om, hvad der var sket både til lands og
til vands.
Tellequist foreslår en undersøgelseskommission
Søndag den 31. marts blev general Tellequist opsøgt i sit hovedkvarter i
Randers af artillerikaptajn Andreas Bruun Meyer. Efter at være blevet taget
til fange på Anholt overbragte han et brev fra den engelske guvernør på øen
plus en foreløbig rapport fra kaptajn Erhardt Chr. Borgen, der overtog
kommandoen, da Melsted faldt.
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Christian Tuxen Falbe (1791 - 1849)
Kadet 1791 , sekondløjtnant I 805, 1808 ved den franske Schelde-eskadre, 1813 Ridder,
1815 premierløjtnant, 1820 kaptajnløjtnant, s.å. generalkonsul i Tunis. Deltog senere i arkæologiske undersøgelser af Karthagos ruiner. 1847 direktør for Chr. VIII's arkæologiske
samling på Amalienborg.

Efter en samtale med Meyer pålagde Tellequist denne at udarbejde en udførlig skriftlig rapport, når han kom tilbage til Anholt, og at anmode alle kompagnicheferne om det samme. Samme dag indstillede Tellequist allerunderdanigst til majestæten: "Om ej en kommission ... måtte være nedsat til at
undersøge den hele fremgangsmåde".
Desværre ved vi ikke, hvor lang tid det tog at sende breve fra Randers til
København og omvendt, men at Tellequists indstilling om en kommission
nåede til København onsdag den 3. april, kan vi vide, for den dag svarede
kongen Tellequist: "Denne kommission ville Vi for nærværende ikke have
nedsat, men derimod haver du at lade artillerikaptajn Meyer forfatte en nøjagtig detailleret rapport over det forefaldne, da han som en kyndig og duelig
officer bedst vil kunne give en fuldstændig efterretning om alt; hvilken rapport du derefter haver at indsende til Os".
Falsen fik "patent på" historien
Netop samme onsdag blev Falsens rapport trykt og offentliggjort af chefen
for generaladjutantstaben med præcisering af, hvor flotillens skibe var
kommet i havn og med angivelse af, at kongen "med velbehag og særdeles
tilfredshed har erfaret, at både sø- og landkrigerne har udvist urokkeligt mod
og god konduite ... men at omstændigheder, som ingen kriger kunne
forudse, var årsag til, at målet ikke blev nået".
8

Tellequist havde jo allerede bestemt, at Meyer og kompagnicheferne skulle
rapportere om angrebet. Disse rapporter blev alle sendt videre til generaladjutantstaben, hvor de blot blev arkiveret uden bemærkninger.
Dermed kom Falsens udlægning af begivenheden i mange år til at danne
grundlag for enhver beskæftigelse med emnet. Falsen fik så at sige "patent"
på historien om ekspeditionen til Anholt.

Mange spørgsmål
Ud over chefernes manglende koordination og samarbejde efterlader ekspeditionens historie imidlertid mange spørgsmål
•
Hvorfor var der ikke bedre aftaler om udnyttelse af transportkapaciteten? To kanoner og en morter blev efterladt på Djursland i sidste øjeblik.
•
Hvorfor fik soldaterne ikke deres forplejning med om bord? Under
fremrykningen blev de ganske dehydrerede og sukkerkolde, så de ikke
havde kræfter til at deltage i den endelige storm.
•
Hvorfor var der ikke aftalt en nødplan, dvs. en aftale om, hvad der
skulle gøres, hvis alt gik galt?
Et notabene
Som et kuriosum skal det nævnes, at Falsen under sit korte ophold i København - han returnerede til Fladstrand søndag den 5. april - nåede at blive
forlovet med jomfru Cecilie Høyer, datter af Holmens provst. De blev viet i
oktober 1811.
Hans flagskib, en erobret engelsk kanonchalup, "Prise nr. I", der blev ført af
månedsløjtnant Christian Jacob Kock, sank i øvrigt efter ankomsten til Københavns Red, men blev omgående hævet og returnerede - nu uden Falsen til Fladstrand i løbet af den følgende uge.
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3. Spørgsmålstegn ved den "patenterede" historie
Med offentliggørelsen af Falsens rapport lykkedes det dels Falsen at dække
over, at han "glemte" at informere Melsted om hans og Carl Holstens aftale
om matrosernes "fremløben" - sådan kaldte artillerikaptajn Meyer det - dels
lykkedes det kongen og hans rådgivere at tilsløre en militær fiasko.
Det var yderst forståeligt, at tingene ikke skulle frem i lyset.
Først knap 30 år efter begivenheden blev ekspeditionens historie igen berørt.
I 1843 - 3 år efter Frederik VI' s død - udgav Landhusholdningsselskabet en
bog af CF. Wegener med titlen: "Liden Krønike om Kong Frederik og den
danske Bonde". Bogen er stort set en ensidig hyldest til kongen som bondens "frigører". Kun i forbindelse med anholtekspeditionen er Wegener kritisk. Han fastslår, at de danske soldater, der faldt eller blev såret, alle var
danske bondesoldater og kritiserer føringen både til lands og til vands, idet
"det var mangel på enighed mellem førerne og denne mangel i forbindelse
med førernes misgreb forårsagede, at mandskabet blev offer for fjendens
kanoner".
C.F. Wegener var i 1843 professor ved Sorø Akademi, senere blev han geheimearkivar (rigsarkivar) og kgl. Historiograf. Det var altså ikke en hr.
hvemsomhelst, der satte spørgsmålstegn ved den patenterede historie.
Søløjtnanternes konspiration
Efterhånden som mine studier i de sidste par år er skredet frem, er min mistanke blevet bestyrket om, at Falsen og Carl Holsten har konspireret om at
klare ærterne selv. Jeg er blevet overbevist om, at Holstens "fremløben" var
sket udenom Melsted.
Falsen deltog selv i den polemik om historien, der opstod i 1840'eme. I hans
første indlæg i denne hedder det, at der - jf. Hans Hjort - skulle være truffet
en aftale i et "krigsråd", med deltag~lse af Melsted, Prydz, Carl Holsten og
Falsen, da et udsendt rekognosceringsfartøj - ført af månedsløjtnant Peter
Bech - vendte tilbage til Gjerrild mandag den 25. marts. Aftalen skulle gå ud
på, at "så snart mandskabet var landsat, skulle Holsten, Falbe og sekondløjtnant Malthe Miihlenstedt med de bevæbnede matroser kaste dem imellem
fortet og barakkerne, for at afvæbne mandskabet i disse, hvilke vi håbede at
finde i søvnens arme".
I et brev fra ca. 1845 til Falsen (Falbe 1845) bekræfter Falbe indirekte påstanden: "Først en time efter at hver soldat var kommet i land, først efter
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gentagen begæring af Holsten og først da dagningen var begyndt, lykkedes
det ham at få tilladelse [af Melsted til afmarch], og vi marcherede af, langs
den søndre strand hen ad fortet til. ....".
Der er imidlertid fire umiddelbare udsagn, der synes at dokumentere, at Falsen og Falbe ikke har ret.
I. Falsens egen rapport af 29. marts (Falsen 29/3): " .... Medensmajor Melsted opstillede sit korps 650 mand stærk, og kaptajn Prydz de ham anfortroede 120 mand af flotillens soldateske, marcherede premierløjtnant C.
Holsten som avantgarde med 200 udsøgte matroser." (min understregning). I sin oprindelige rapport siger Falsen altså, at medens soldater og
soldateske blev samlet (dvs. samtidig med), rykkede matroserne frem.
2. Kaptajn Borgen i sin første rapport af 29. marts til general Tellequist
(Borgen 29/3): "Straks efter landgangen blev kaptajn Høst beordret med
sit kompagni at marchere mod guvernørens bolig. Imidlertid var et korps
af 100 til 200 bevæbnede søfolk landsat, og disse ilede forud og
alarmerede fortets besætning, ..... "
3. Kaptajn Høst skriver i sin rapport af 14. april (Høst 14/4), at han ikke
kunne komme iland før "de bevæbnede matroser, der skulde deltage i attakken . . . som grund ... påberåbte han [søofficeren] sig en befaling af sin
kommandør, løjtnant Falsen, der havde bestemt, at matroserne skulde gøre
det første angreb." Som tidligere nævnt var Høst overbevist om, at matrosernes fremrykning ikke skete efter Melsteds ordre, "da han noget forbitret
tilkendegav sin uvilje over det. ....".
4. Artillerikaptajn A.B. Meyer i sin rapport af 12. april til general Tellequist
(Meyer 12/4):
"At matrosernes hurtige fremrykning eller fremløben ikke har været med
major Melsteds vilje eller efter hans befaling, beviser følgende: At da majoren fra fartøjet, hvor han endnu befandt sig, så noget bevæge sig langs
stranden, ytrede den formening, at det måtte være fjendtligt kavaleri, gjorde man ham opmærksom på, at det var matroserne, som allerede var i
land". Da Meyer udtrykkeligt har anført, at han ikke var i samme kanonbåd som Melsted, kan hans oplysning kun stamme fra Melsteds adjutant,
premierløjtnant Christian Ryberg Munch, som bekræfter udsagnet i 1847 i
et indlæg under polemikken.
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Meyers referat af hændelsen om bord i kanonbåden viser imidlertid, at de
danske officerer som krigsfanger havde mulighed for indbyrdes at drøfte
operationernes forløb og har gjort det. Det indebærer selvsagt en svækkelse
af autenciteten i hærofficerernes rapporter, men desuagtet må der dog på
grund af deres omtrentlige samtidighed med begivenheden tillægges dem
større kildeværdi end de to søofficerers defensorat godt 30 år efter hændelsen.
Min konklusion er derfor, at der ikke forelå nogen aftale, og at Falbes
beretning om Holstens klarmelding til Melsted må være en lapsus.
For den forklaring taler særligt tre forhold.
1. At hverken Melsteds kompagnichefer, artilleriofficeren eller adjutant,
premierløjtnant Christian Ryberg Munch, var orienteret om aftalen.
Derimod giver kaptajn Høst i sin rapport tydeligt udtryk for, at Melsted
tilsyneladende ikke var orienteret om matrosernes hurtige afgang og var
åbenbart frustreret over det.
2. At ingen af hærofficererne vidste, at matroser fra alle fartøjerne skulle
sættes i land først - ikke engang artillerikaptajn Meyer. Han synes ellers
under sejlturen at have haft et meget åbenhjertigt forhold til sin fartøjschef, førnævnte Falbe.
3. At matroserne fik ordre til - så snart de var nået frem på højde med fyret
- at gå tilbage og være reserve bag de øvrige. Denne ordre kan kun være
bragt dem af en officer, der har måttet bevæge sig frem ad Sønderstrand
til fods - ganske som matroserne - og således må være sendt af sted kort
efter matrosernes afmarch. Ordren er formentlig overbragt af Melsteds
bataljonsadjutant, løjtnant, grev Hans Henrik August von Platen.

Greve Hans Henrik August von Platen ( 1787 - 1842)
Fra von Hallennund Platens slægtsbog 1993.
1805 fenrik i Danske Livregiment, 1808 sekondløjtnant, s.å til Jyske Skarpskyttekorps,
1812 premierløjtnant, 1816 afsked. S.å. postmester i Holbæk, 1829 afsked. Har for Major
Melsteds angrebsplan af 23. marts 1811 garanteret for afskriftens rigtighed.
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Baggrunden for initiativet til Holstens fremrykning
Initiativet til de to søløjtnanters konspiration er sikkert udgået fra Carl Holsten. Da Nørrejyske Kanonbådsflotille blev samlet ved Gjerrild, havde Carl
Holsten netop været på Anholt som parlamentær for at aflevere engelske
krigsfanger.
Hvor meget Holsten har fået lejlighed til se under sit besøg, foreligger der
intet om, men idet han formentlig er kommet i land på sydstranden, er det
højst tænkeligt, at han har haft mulighed for at konstatere, at den engelske
batteribesætning var indkvarteret uden for voldene, og derfor har foreslået,
at han forsøgte at liste sig frem, udnytte sine observationer og forhindre
besætningen i at bemande batteriet.

De to unge, jævnaldrede søløjtnanter, 25 henholdsvis 24 år, begge premierløjtnanter, kendte hinanden fra kadet- og løjtnantstiden, og Carl Holstens
ældre bror, premierløjtnant Frederik Chr. Holsten (1783-1816) havde 180809 forrettet tjeneste ved den såkaldte Scheldeflåde sammen med Falsen. To
franske linieskibe var på floden Schelde blev bemandet med danske besætninger, begge under en dansk kaptajns kommando. 3 (I parentes bemærket
indgik Falbe i samme besætning som Frederik Holsten).
De danske kaptajner fik et anstrengt forhold til de franske marinemyndigheder, og på Frederik VI's fødselsdag, den 28. januar 1809 - samme dag som
Falsen blev ridder af Dannebrog - blev de frataget deres kommando og erstattet med franske chefer. Holsten og Falsen, der var tjenstgørende i hver
sin besætning, nægtede begge at adlyde de franske chefer - for at støtte det
danske mandskab, der var på mytteriets rand. De blev anholdt og kunne være blevet straffet på livet efter fransk lov, men franskmændene lod nåde gå
for ret og sendte dem hjem til Danmark. Her gav Frederik VI dem 6 måneders arrest, men løslod dem efter knap tre måneder og sendte dem til tjeneste ved kanonbådene. Holsten til flotillen ved Nakskov, Falsen til Fladstrand under premierløjtnant Claus Henne. Kort efter at Falsen 1. marts
1811 var blevet flotillechef i Fladstrand, blev Carl Holsten chef for flotilledivisionen i Udbyhøj - med reference til Falsen.

3

Historien om de danske besætninger på Schelde er grundigt beskrevet i Ræder: Danmarks
krigs- og politiske historie 1807-09, bind II, p. 247- 267, og senere behandlet af Otto Liit-

ken i "De danske på Schelden 1809 - 1813" ( 1888).
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De mortuis nihil sine bene (om de døde intet uden godt)
Påstanden om konspiration kan ikke verificeres, og det kan måske af den
grund være upassende at fremsætte den så mange år efter begivenheden.
Ikke desto mindre skal den frem som en meget sandsynlig forklaring på, at
forsøget på at overrumple englænderne gik helt galt. Mistanken er afvist i
alle de historiske beretninger, bortset fra to.
• I en artikel i 1961 i Tidsskrift for Søvæsen af søofficeren Jørgen Teisen i
anledning af 150-årsdagen for ekspeditionen konkluderer Teisen: "At de
to unge søofficerer i ungdommelig iver har fejlet ved at handle uden om
den for operationerne i land ansvarlige, kan nok ikke nægtes, men major
Melsted burde formentlig have forlangt at blive sat i land med det første
fartøj".
• I "Den dansk - norske hærs historie" fra 1876 skriver hærofficeren Otto
Vaupell: " ... Løjtnant Falsen forandrede på egen hånd planen og befalede, at matroserne skulle først i land og gøre det første angreb .... "
Vaupell havde ved udarbejdelsen haft rådighed over hærofficerernes
rapporter.
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4. Hvorfor Anholt
I 1809 havde hefen for den engelske Østersøflåde, admiral James Saumarez,
besluttet, at Anholt skulle besættes. Østersøhandelen var en forudsætning
for, at englænderne under krigene mod Napoleon kunne opretholde herredømmet til søs i verden, idet deres flådes vedligeholdelse var ganske afhængig af tømmer, tjære, mastetræ og hamp fra netop Østersøområdet.

(
I
\

James Saumarez (1757 - 1836)

Indtil 1809 havde England været allieret med Sveriges kong Gustav IV
Adolf, som anså Napoleon for at være "det store dyr i åbenbaringen", men
efter at han i 1809 var blevet sat fra tronen og afløst af sin gamle farbror,
Carl XIII, ændrede svenskerne signaler og søgte at forlige sig med den
franske kejser. Og der blev faktisk sluttet fred i 1810.
Allerede i 1806 havde Napoleon gennem den såkaldte fastlandsspærring forsøgt at udelukke al engelsk handel på kontinentets havne, men indtil 1809
havde englænderne kunnet anvende de svenske havne som udgangspunkt
for deres handel i Nordeuropa. På grund af Sveriges sideskift blev Anholt nu
meget aktuel som basis for engelsk kontrabande, selv om fyret som fikspunkt for navigation i Kattegat nok indledningsvis var den væsentlige
begrundelse for Saumarez' beslutning.
I et brev til admiralitetet i London skrev Saumarez således i 1810:
"Jeg anser besiddelsen af Anholt for at være af største betydning for Hans
Majestæts tjeneste, så meget desto mere som at den giver mulighed for
konstant forsyning med frisk drikkevand for den eskadre, der er stationeret i
disse farvande, hvor der ikke kan skaffes vand fra de små øer ved Gøteborg
i sommermånederne og kun delvis forår og efterår.
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Den indebærer også en ankerplads for Hans Majestæts undersåtters handel,
når de er helt afskåret fra at anvende de svenske havne; og fyrets anvendelse
fremmer i høj grad sikker sejlads for konvojerne til og fra Østersøen.
Med de nuværende restriktioner for handel med kontinentet tjener øen i særlig grad som depot for kolonialvarer og britiske handelsvarer, som derfra
udskibes til Jylland, Sjælland og omliggende øer og derfra også finder vej til
Holstens og Mecklenburgs kyster".
Englænderne byggede .e t par pakhuse ved Sønderstrand stik syd for fyret,
som det kan ses på Tumbulls akvatinte

Udsnit afTumbulls akvatinte, der viser to pakhuse syd for den nuværende fyrgård.
Til højre ses nogle danske tropper under fremrykning.

Krigsskibene hjem om vinteren
Efter ranet af den danske flåde i 1807 havde englænderne også totalt søherredømme i de dansk - norske farvande. Alligevel måtte de skabe en stærk
fæstning på Anholt, fordi de om vinteren - når der var is på vandet - måtte
trække deres krydsere (fregatter og brigger) hjem til moderlandet. Af samme
grund måtte et dansk forsøg på generobring netop ske, før de engelske
krydsere nåede tilbage fra England.
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5. Anholts besættelse og Peter Justesen
Da krigen med England brød ud i august 1807, var alle fyrtårn i Danmark
blev beordret slukket. Englænderne havde derfor i efteråret 1808 placeret en
udrangeret fregat, "Proselyte", som fyrskib på Knoben (Anholts Østerev).
Vinteren 1808-09 var streng og Anholt helt omgivet af is, som truede med at
skrue Proselyte ned. Kaptajnen med en 95 mand stor besætning valgte da at
gå over isen og søge ly på øen. Kaptajnen og hans næstkommanderende afleverede deres sabler og afgav æresord på ikke at ville volde skade. Deres
overgivelse blev modtaget af chefen for øens kystmilits, fyrinspektør Peter
Justesen, der lod englænderne internere, idet de forpligtede sig til ved
førstgivne lejlighed atter at forlade øen. En officer og nogle fa mænd slap
imidlertid af sted i en barkasse, kom til Gøteborg, og fa dage senere - den
22. februar 1809 - blev hele besætningen hentet af en fregat, der førte hvidt
flag.
Peter Justesen var blevet fyrinspektør (= fyrmester) på Anholt i 1805 som
belønning for en tapper indsats som månedsløjtnant under slaget på Reden
den 2. april 1801. På grund af sin militære charge afløste han øens foged
som chef for den 30 mand store kystmilits, og i november og december
1808 lykkedes det ham at afvise et antal fjendtlige barkasser, som truede
med at gøre landgang. I den anledning modtog han i et personligt brev
kongens anerkendelse og blev 28. januar 1809 udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Besættelsen i maj 1809
På grund af englændernes tilsyneladende interesse for øen var det lykkedes
Justesen at fa forsvaret forstærket med et kompagni (ca. 100 mand) fra 1.
Jyske Infanteriregiments annekterede bataljon IV og 20 artillerister, alle under kommando af premierløjtnant Christopher Møller. Og allerede den 17.
maj samme år ankom englænderne med en stor eskadre og krævede øens
overgivelse. Efter afslag samme dag gik de i land den 18. med en overlegen
styrke. En kort, ikke særlig ærefuld kamp fra dansk side fulgte, og englænderne besatte øen. Kommandoforholdet mellem Justesen og Christopher
Møller havde ikke været krystalklart, og der blev derfor dekreteret stabs-

forhør og senere nedsat en overkrigskommission, hvor de begge søgte at
unddrage sig ansvaret og hævdede, at de anså den anden for at være øverstkommanderende. Sagen endte med, at de begge blev straffet og Justesen
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frataget sit ridderkors. Han blev dog senere rehabiliteret - blandt andet efter
personlig deltagelse i ekspeditionen i 1811 - og blev udnævnt til krigsråd.
~~~~~~~:'C>
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............Udsnit af skitse udfærdiget af premierløjtnant Christopher Møller over englændernes
ankomst den 17. og angreb den 18. maj 1809.(Rigsarkivet)
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6. Englænderne på Anholt
Chefen for den engelske styrke på Anholt, der blev tituleret guvernør, skiftede uniform to gange i løbet af besættelsesperioden 1809 - 14. Hver gang
med reference til admiral James Saumarez, som lå med Nelsons gamle
flagskib Victory ud for Gøteborg.
Edward Nicolls, Royal Marines
Den første guvernør var føreren for de marinesoldater, som kom til øen i
maj 1809, captain (senere major) i Royal Marines, Edward Nicol/s. Han var
der i over et år. Det var således ham, der forestod indretningen af værkerne
omkring fyret og armeringen, og han havde kommandoen, da man i marts
1810 ventede et dansk angreb.

Edward Nico lis ( 1779 - 1865)
Fra Per Smith: Per Mare Per Terram, A History ofthe Royal Marines (1974)
Født I Irland, 1795 sekondløjtnant. 1814 tjenstgørende I Nordamerika, Senere
oberstløjtnant.

James Wilkes Maurice, Royal Navy
Nicolls blev afløst i juli 1810 af captain (kommandør) James Wilkes Maurice, Royal Navy. At det var en søofficer, der nu blev guvernør, var en forudsætning for, at den besatte ø kunne få sømilitær status og dermed få andel
i prisepengene fra de fjendtlige handelsskibe, der blev opbragt i Kattegat.
Øen fik derfor betegnelsen His Majestys Ship (HMS) Anholt, men resten af
besættelsesstyrken tilhørte fortsat Royal Marines - bortset fra dem, der var
om bord i en skonnert, der var fast stationeret ved øen. Den hed for resten
også Anholt. Det var således søofficeren, captain Maurice, der havde kommandoen i 1811 da danskerne angreb.
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Baggrunden for at han fik posten på Anholt har antagelig været, at han med
megen bravur tidligere havde varetaget en tilsvarende post. 1804-05 havde
han haft kommandoen over en som chalup udrustet klippeø, Diamand Rock,
i Caribien. Efter tre dages tappert forsvar havde han imidlertid i 1805 måttet
overgive sig til franskmændene, men efter sin hjemkomst til England høstede han megen ære for et tappert forsvar. Maurice blev afskediget som kontreadmiral i 1846.
Efter at have afværget angrebet i marts 1811 afsluttede han fæstningsbyggeriet og rapporterede den 25. maj, at dækningsvolden rundt om fyret nu var
færdig og fortifikationen "klar til brug overalt".
T. B. Cambell, Royal Army
Samme år blev Maurice og marinerne afløst. De sidstnævnte blev sendt i
kamp på den pyrenæiske halvø. Afløsningen bestod af veteraner, tre kompagnier af 11. Royal Veterarian Battalion, 330 mand, der ankom i september. Den nye guvernør, der var major og hed T.B. Cambell, overtog dog
først kommandoen efter Maurice i sept. 1812.
Hærstyrken under major Cambell forblev på Anholt helt til august 1814,
dvs. over½ år efter freden i Kiel, der blev sluttet den 14. januar samme år.
Robert Torrens
I captain Maurice's chefperiode var captain, senere major og oberst, Robert
Torrens chef for marineinfanteristerne på øen og førte dem under kampen
27. marts 1811, hvor han i øvrigt blev lettere såret. Han blev senere en meget kendt økonomisk forfatter.
Tartar og Sheldrake
Den 20. marts 1811 sejlede fregatten Tartar, ført af captain Joseph Baker, og
orlogsbriggen Sheldrake, ført af captain J.P.Stewart, fra Yarmouth med kurs
mod Anholt.
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HMS Tartar

HMS Sheldrake

Egentlig skulle der have været tre fregatter af sted, men kun Tartar blev
sejlklar. De to andre blev så erstattet af Sheldrake. Det drejede sig om hurtig
afgang, og allerede efter 3-4 dages sejlads med god vind rundedes Skagen,
og de nåede frem til kysten ud for Anholt Fyr den 26. marts sidst på
eftermiddagen. Hvilke informationer, der havde fået englænderne til at sende de to skibe så hurtigt af sted, vides ikke, men givet er det, at de har anet
uråd.
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7. Fort Yorke
Kontrollen med Anholt fyr var det primære mål for den engelske besættelse
af øen i 1809. Det var derfor naturligt, at de engelske aktiviteter blev koncentreret omkring fyret. Det kom til at udgøre kærnen i et ganske omfattende fæstningsbyggeri - betegnet Fort Yorke4 - der kom til at bestå af:
I . Selve fyrtårnet
2. En cirkulær ca. 20 fod (ca. 6 m) høj kasematbygning opført af brændte
mursten omkring fyrtårnets fod
3. Omkring kasematbygningen en 8-kantet bastion med murforstærket
front, der hævede sig ca. 7 m over det omgivende terræn
4. Et antal skanser og volde syd og vest for fyret (kaldet Massareene-batteriet)5. Den vestlige skanse, hvorpå der var placeret et kanonbatteri,
bestod af en ca. 3 m høj vold, der i den øverste del af fronten var
forstærket med sandfyldte tønder (romtønder?). Mod syd bestod anlægget af en ca. 1½ m høj vold, hvis skrå forside var forstærket med
sandfyldte tønder (romtønder?) og en ca. 1½ m høj lodret palisade .
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Fig. I. Fort Yorke. Tegning dateret 2 I. august I 81 I af captain G.G. Lewis, Royal Engineers. Den ottekantede bastion er markeret omkring den endnu
bevarede kasematbygning. Foto Ivar Nielsen© National Archives Kew.

4

5

Opkaldt efter l. deputerede i det engelske admiralitet.
Enten opkaldt efter en lord Massareen eller efter familiens herresæde af samme navn i byen
Antrim nordvest for Belfast.

22

I fortets gård var der opført kasernebygninger, hospital, magasin og et
sprængstykkesikret beskyttelsesrum. Endvidere var der opstillet et mobilt
batteri bestående af fire hestetrukne felthaubitser.

Fig. 2 Terrænet omkring fyret. Tegning dateret 21. august 1811 af captain G.G. Lewis, Royal
Engineers . Foto. Ivar Nielsen © National Archives Kew

Syd for fortet lå fyrmesterboligen, hvor den engelske guvernør havde sin bolig og helt mod syd var der opført nogle pakhuse. Projekterne blev udarbejdet af captain G. G. Lewis. Forholdene d. 2 7 marts 1811 må antages stort set
at have været de samme som vist i fig. 1 og 3.
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Fort Y orke· s bestykning

Fyrtårnet var bestykket med 9 stk. karronader. Der er nogen usikkerhed
om der var tale om 18- eller 24 pundige. De var fordelt 2-3 på hver etage.

24 punds engelsk karronade støbt på det skotske jernværk Carron i 1786
Fra Egon Eriksen og Ole L. Trantzen: Dansk Artilleri i napoleonstiden, side 226.
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Fig. 3. Snit der viser fyrtårnets etager, kasematbygningen og den 8-kantede bastion
dimensioner. Foto. Ivar Nielsen. © National Archives Kew.
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Den 8-kantede bastion var bestykket med 6 stk. 24-pundige kanoner,
som var placeret på brisker6 af 2 tommer tykke lægter
Massareene batteriet var bestykket med 7 stk. 24-pundige kanoner
mod vest og 3 stk. 24-pundige kanoner på den sydvendte vold.

24-pundig støbejernskanon, støbt i Sverige 1812. Forsynet med låseplade og fast viser.
Fra Eriksen og Frantzen, side 243.

Steffen Kjeldgaard i sin have på Anholt med en kanonkugle, som han i sommeren 2007
fandt på Sønderstrand lidt sydvest for fyret. Det er en fuldkugle, fonnentlig affyret fra en 24
punds kanon. Kuglen kan både være affyret af Massareene-batteriet mod de fremrykkende
danskere og af de danske kanonchalupper. Kuglen var blevet frilagt af vinden, altså blevet
"blæst" ud af klitten. Kuglens "tilspidsning" beror på lang tids ophold i det fugtige sand.
6

Briske. Forberedt standplads for en større kanon. Bestod som regel af planker, der hvilede på
nedgravede lodrette og vandrette pæle.
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8. De danske søfolk og soldater
Kanonbådene
Efter at englænderne i 1807 havde ranet den danske flåde, beherskede de i
resten af krigen 1807-14 det åbne vand i Skagerak, Kattegat og den vestlige
del af Østersøen..
Held i uheld var det imidlertid, at en kommission nogle år tidligere havde
foreslået, at man gik over til kanonbevæbnede robåde til at forsvare de indre
dansk-norske farvande, samtidigt med at der på nogle nøglepunkter langs
kysten blev anlagt skanser og batterier, som i samvirke med kanonbådene
kunne holde fjenden på afstand. Ved vindstille kunne kanonbådene så søge
længere fra kysten og manøvrere rundt om de fjendtlige linieskibe og fregatter, som var mindre manøvredygtige uden vind.
Der skelnedes mellem kanonchalupper udrustet med kanon både for og agter
og kanonjoller kun med kanon i agterstavnen.

Kanonchaluppen (øverst) var 21 m lang, havde 38 årer og to 24-pundige kanoner, for og
agter. Bemanding 79 mand. To eller tre master med sprydsejl eller luggersejl. Kanonjollen
var 12 m lang, en 24-pundig eller 16-pundig kanon agter. Besætning 24 mand. Fra Bjerg:
Søløjtnantemes krig (kanonbådskrigen) i "Danmark i krig".
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Chalupperne var åbne - altså uden dæk - armeret med 24-pundige kanoner,
der - for ikke unødvendigt meget at belaste fartøjet - kunne hales ned midt i
bunden af dette, når de ikke skulle bruges. De havde ikke faste master, men
man kunne rejse nogle lette master og omdanne fartøjet til at føre sejl, hvis
dette ønskedes.
Kanonjollerne var ligeledes åbne og forsynet med lette master og sejl.
Da englænderne havde ranet flåden, var admiralitetet i København parat til
at lade den valgte kanonbådstype serieproducere, og den første kanonchalup
blev søsat i februar 1808. Nu blev tegningerne kopieret og sendt rundt til
mindre værfter både i Danmark og Norge. I alt blev der i perioden 1808-13
bygget 166 chalupper og 66 joller.
Kanonbådsflåden blev inddelt i geografisk placerede flotiller, underopdelt i
kanonbådsdivisioner, normalt med 4 chalupper og evt. et par joller pr. division. Nørrejyske Roflotille havde hovedkvarter og en division i Fladstrand
(Frederikshavn), en division i Udbyhøj ved Randers Fjords udløb i Kattegat
og en division ved Samsø (Kyholm); den sidste normalt med et par joller
ved Århus.

Søens folk
Lige siden kong Hans har flåden været bemandet med danskere og nordmænd og med dansk som kommandosprog. Mandskabet blev udtaget blandt
dem, der både fra land og by sejlede i koffardifart og lokal kystfart.
Endvidere blev de unge af bondestanden i de kystnære områder - de såkaldte kystlimiter - udskrevet til 'sø-etaten'. Der var alle de unge i stand til at
tumle en båd.
Mandskabet om bord i kanonbådsflotillen var hovedsageligt unge fra kystlimiterne. Således var Læsø og kysten ved Jammerbugt godt repræsenteret i
Fladstrand-divisionen, men også en hel del fra Norge var med om bord i de
nordjyske kanonbåde, specielt fra egnen omkring Christianssand.

Søofficererne
Også søofficerskorpset var dansk-norsk. Uddannelsen skete på Søkadetakademiet, der omkring år 1800 havde til huse på Amalienborg. Her kom kadetaspiranterne i 10-12 års alderen og blev udnævnt til sekondløjtnanter ca.
17 år gamle. Det var en hård skole, men kadetterne lærte at stå på egne ben
og at tage de hurtige beslutninger, som må tages for at føre sejlskib i hård sø
med skiftende vindforhold.
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På linieskibene og fregatterne fik søofficererne først chefsposter efter flere
års løjtnantstjeneste, men under kanonbådskrigen fik de faste søløjtnanter
ikke alene selvstændig kommando over en kanonbåd, men ofte over en division.
Kanonbådscheferne skulle udvise initiativ og handlekraft og hurtigt kunne
udnytte situationen. De udviklede en ekstrem selvstændighed - og som
ekspeditionen til Anholt demonstrerede - måske for megen selvstændighed.
Til at supplere de faste søofficerer blev der under englandskrigen skabt et
korps af reserveofficerer, de såkaldte 'månedsløjtnanter'. Det var civile
skippere og styrmænd, der udnævntes efter et par måneders uddannelse. De
gjorde glimrende fyldest.
I ekspeditionen til Anholt deltog 6 faste søofficerer: Premierløjtnanterne
Falsen, Georg Fog (chef for Samsø-divisionen) og Carl Holsten (chef for
Udbyhøj-divisionen) samt sekondløjtnanterne Peter Buh/, Chr. Tuxen Falbe
og Malthe Miihlenstedt.
Alle øvrige fartøjschefer var månedsløjtnanter. Mest kendt er Peter Bech,
som foretog rekognosceringssejladsen den 25. marts, og som under kampen
på land havde mulighed for fra et af husene uden for fortet at skyde med
håndvåben direkte ind i den engelske stilling.

Hærens folk
Alle de soldater, der deltog i angrebet på Anholt, var jyske bondekarle med
en gennemsnitsalder på ca. 30 år. De indgik i de såkaldt "annekterede" enheder. Hæren har næsten altid bestået af to elementer. En mere eller mindre
professionel liniehær til taktisk indsættelse i "åben mark" - også uden for
landets grænser - og et element til lokal bevogtning og fæstningsforsvar.
Sidstnævnte element har - indtil 1848 - altid bestået af udskrevne fra bondestanden.
Liniehæren

I de første tre fjerdedele af 1700-tallet bestod liniehæren både af hvervede
soldater plus et supplement af udskrevne karle af bondestanden. Det hjemlige forsvar blev varetaget af en landmilits, der om søndagen efter kirketid eksercerede nogle få uger om året i nærheden af hjemmet. Af de hvervede soldater, 'de geworbne', kom mange fra Tyskland. Kommandosproget var derfor tysk - indtil 1772. Da sørgede den nye regering for, at der skulle kommanderes på dansk.
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Den udenlandske hvervning blev i princippet afskaffet i 1803. Hæren skulle
i fremtiden være rent national med 6 år i linien. De to første år skulle være
regulær tjeneste, men i de sidste 4 år skulle folkene kun deltage i årlige
øvelser af 4 ugers varighed. De kunne altså - som "frifolk" - opholde sig i
hjemmet uden for den årlige 'eksercertid'.
De annekterede bataljoner
Efter slaget på Reden 1801 blev det bestemt, at det lokale forsvar skulle forstærkes ved at skabe et særligt landeværn, samlet i landeværnsregimenter og
-bataljoner uden tilknytning til liniehæren. Ved kampen mod englænderne
på Sjælland i 1807 konstaterede man imidlertid, at landeværnet var for svagt
organiseret. Derfor besluttedes det fra den I .april 1808 i stedet at knytte
nogle forstærkningsbataljoner, de såkaldt 'annekterede' bataljoner, til
liniehæren. To til hvert regiment, hvor de fik numrene III og IV, og en bataljon med nummer II til hvert jægerkorps og til hver af de lette bataljoner.
Sidstnævnte fik samtidigt navneforandring til 'skarpskyttekorps', og det var
netop Jyske Skarpskyttekorps' annekterede bataljon II, der var grundstammen i den hærstyrke, der blev sendt til Anholt. Her havde Melsted været
chef siden juli 1808.
De annekterede bataljoner blev sammensat af udskrevne af bondestanden efter følgende princip:
• Overført fra linien i 26-årsalderen, efter at have tjent i denne fra det 21.
år. De pågældende blev så stående i den annekterede bataljon til 36-årsalderen.
• Overført fra en af de nedlagte landeværnsbataljoner i 26-års alderen
• Alle fra 21 til 35, der ikke i første omgang havde været indkaldt, fordi
de var "undermålere", dvs. under 60-61 tommers højde= geværets
længde. De fik så ved indkaldelsen udleveret afkortede geværer.
Derfor var gennemsnitsalderen for deltagerne i ekspeditionen til Anholt ca.
30 år.
Fra kystbevogtning til angreb på Anholt
Enhederne blev sendt til Anholt efter i et par år at have været beskæftiget
med bevogtning af Østjyllands og Samsøs kyster, dvs. blot varetaget udkig
og vagttjeneste og været med i enkelte udrykninger til afvisning af små

29

fjendtlige landgangsforsøg, men ikke deltaget i egentlig angrebsvis optræden.
Endvidere var en del af folkene - også ved de annekterede bataljoner hjemsendt i visse perioder. Dagen efter udsendelse af orden om angrebet
indskærpede kongen således Tellequist at sørge for indkaldelse af 'de
permitterede'.

Hærofficererne
Officerer i hæren var opdraget i en anden tradition end søofficererne. Den
fremherskende kampmåde i 1700-tallet, lineartaktikken med kamp i "række
og geled", blev i revolutions- og napoleonstiden efterhånden afløst af mere
selvstændig optræden på kamppladsen med udnyttelse af terrænet under anvendelse af skyttekæder. Med selvstændig optræden for øje blev der dannet
særlige jægerenheder og såkaldt lette bataljoner, og officersuddannelsen fornyedes tilsvarende. Der var dog stadig megen formalisme forbundet med
hærofficerernes virke.
Ved oprettelsen af landeværnet i 1802 havde der været brug for adskilligt
flere officerer, end den reserve, der rådedes over i form af officerer, der enten var afskediget, på ventepenge eller var gået over i civile stillinger.
Pladserne som kompagnichefer og kompagniofficerer blev derfor i udstrakt
grad besat med godsejere, godsinspektører, landmålere og studenter. Den
taktiske viden, der krævedes, var ikke stor.
Det var især gennem en styrkelse af officerskorpset, at indførelsen af de annekterede bataljoner skulle stå sig bedre end landeværnet. Det skete ved primært at overføre enkelte officerer fra liniehæren, dernæst ved kritisk udvælgelse blandt de yngre landeværnsofficerer og endelig ved forfremmelse af
rutinerede underofficerer.
I Anholtstyrken var der officerer af alle tre kategorier
• Fra linien kom kaptajnerne Høst og Carl Krag, stabskaptajn Prydz og de
to adjutanter grev Platen og Munch.
• Fra landeværnet kaptajnerne Borgen og Jens Langballe samt premierløjtnant Joachim Heilmann. Borgen havde dog oprindeligt tilhørt Fynske
Infanteriregiment i Fredericia, herunder været adjutant for regimentschefen, generalmajor, prins Christian August, som i 1809 blev svensk
kronprins. På trods af, at han i forbindelse med, at han giftede sig til en
stor gård i Vestjylland, var overgået til landeværnet, havde han bevaret
sin plads i den militære rækkefølge, således at han var den ældste
kaptajn og overtog kommandoen, da Melsted var faldet.
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Tidligere underofficerer var kaptajn Georg Rottwitt og premierløjtnanterne Henrik Klee, Johan Dietrich og sekondløjtnant Hagen Lindberg.

Soldaterne ombord
Flådens skibe havde almindeligvis - udover den sejlende besætning - en sikrings- og nærforsvarsstyrke, der evt. også kunne deltage i operationer på
landjorden. I de fleste lande kaldtes disse soldater for marinere, i Danmark
for soldatesken [fransk: en lille flok udisciplinerede soldater].
Også i Danmark forsøgtes der skabt et særligt marineregiment, idet de sidste
hvervede udlændinge i 1803 blev samlet i Marineregimentet. Det viste sig i
1807 så upålideligt, at det blev nedlagt.
Den nørrejyske Kanonbådsflotilles soldateske bestod af 10 infanterister til
hver kanonchalup, til anholtekspeditionen således i alt 120 mand, alle afgivet fra en af de annekterede bataljoner ved 1., 2. og 3. Jyske Infanteriregiment. Til at føre dem som samlet styrke på Anholt havde kongen befalet, at
Tellequists adjutant, stabskaptajn Lorenz Prydz, blev afgivet. Til hjælp i Anholts sand havde han to månedsløjtnanter og nogle få underofficerer.
Soldatesken ankom til Gjerrild Bugt sammen med kanonbådene.
Den danske militære ledelse
I det enevældige monarki var kongen, Frederik VI, ikke alene krigsherre af
navn, men også af gavn.
Han udøvede kommandoen over flåden gennem admiralitetet og over hæren
gennem generaladjutantstaben. Roflotillerne var dog under deres samarbejde
med kystforsvaret underlagt hærens generalkommandoer, og i forbindelse
med ekspeditionen til Anholt refererede både Melsted og Falsen direkte til
chefen for Nørrejyske Generalkommando, general Tellequist. Det forhold at
Falsen tillige havde en direkte linie til "sine egne" i admiralitetet har sikkert
spillet en rolle i relation til den manglende evaluering.
At manglende samarbejde mellem admiralitetet og generaladjutantstaben
kunne føre til vanskeligheder er indkaldelsen af mandskabet til Falsens kanonbåde et godt eksempel på.
Eksemplet
Roflotillens matroser var som nævnt i hovedsagen værnepligtige. I de større
købstæder, f.eks. i Aalborg, indførtes de værnepligtige til flåden i en 'sørulle', der førtes af en indrulleringsofficer - som regel en ældre søofficer med reference til admiralitetet. Af økonomiske grunde blev roflotillernes
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matroser hjemsendt i vinterhalvåret, mens der var is på vandet. Admiralitetet
havde ved hjemsendelsen i efteråret 1810 bestemt, at matroserne atter skulle
møde den 1. april 1811, men det var jo for sent i forhold til den planlagte
Anholt-ekspedition.
I en parolbefaling udsendt gennem generalstaben havde kongen derfor bestemt, at matroserne til Fladstrand, Udbyhøj og Samsø skulle møde den 1.
marts, og den ordre havde Tellequist straks formidlet videre via amterne,
men admiralitetet havde ikke informeret ad sine kanaler. Den 9. marts skrev
Falsen derfor en "allernådigst rapport" til kongen: "Ved min ankomst til Jylland fandt jeg ikke en mand ved flotillerne, overalt permitterede man mandskabet til den lste april - med så megen negligence læstes Deres Majestæts
parolbefaling af I 5de februar, at matroser, der var i march, blev tilbagejagede - og endnu en måned efter at Deres Majestæts vilje afgik til Jylland
mangler jeg ved flotillerne over 250 mand. Sammenrapset skrab af halte,
lamme og pukkelryggede krøblinger sender de herrer general- og søkrigskommissærer mig i stedet for flotillernes duelige og øvede folk .... " Det foranledigede kongen til at meddele admiralitetet, at han havde "med særdeles
mishag erfaret denne mangel på opfyldelse af deres embedspligter" og
pålagde det straks at bringe forholdene i orden. Senere - i april - fulgte
kongen sagen op og pålagde Falsen at indberette, hvem der havde vist de
matroser tilbage, som havde "tiltrådt marchen til de forskellige stationer".
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9. Danske planer, forsøgene i 1810 og 1811-ordren
De første planer for øens generobring blev udkastet allerede i 1809. Den første skyldtes fyrinspektør Peter Justesen, der i juni 1809 skrev til generaltoldkammeret om sagen.
Efter hans formening kunne en generobring bedst ske i november måned,
når de fjendtlige krigsskibe på grund af storm og uvejr måtte forlade
Kattegat. "Kunde jeg da fa 500 soldater, kommanderet af deres tilhørende
officerer. Soldaterne måtte helst være unge mænd, da det kommer an på at
løbe hurtigt i sandet, som går op til anklerne. Bemeldte 500 soldater med
tilhørende ammunition måtte indskibes i nogle kapere og andre fartøjer,
hvorover jeg som søofficer ønskede mig kommandoen. Denne ekspedition
måtte ske således, at man med en god vind kunde afsejle fra Jylland om aftenen og ankomme til Anholt om natten imellem kl. 2 og 3, hvor jeg da skal
anvise det bedste landgangssted omtrent 1/8 mil fra det kongelige fyrtårn.
Da jeg formedels min 2den april kvæstede fod ikke kan tåle at løbe med i
sandet så hurtig som det udfordres, så sender jeg i det sted min ældste søn,
som forhen har været ved øens kystmilits som anfører, og en underanfører.
Disse ved lige såvel som jeg, hvor batterierne er opkastet og kunde derfor
vise vej; og i en mørk nat ville man vist nok snart kunde bemægtige sig
batterierne, da de udsatte vagter formodentlig ikke kan modstå vores magt,
når vi med fældede våben løber rask ind på fjenderne.
Når dette lykkes, som jeg dog håber, var fordelene, som kunde ventes deraf
30 til 40 karonader og dels 18 og 24 pundige kanoner samt tilhørende krudt
og kugler og geværammunition. Besætningen som krigsfanger og provianten med alt hvad som i øvrigt forefindes måtte uopholdelig føres til fastlandet, og forinden man igen forlod øen, ruinere det kongelige fyrtårn
opbrænde alle de kongelige bygninger, for at fjenden ikke skulde have nytte
af fyret, thi så længe nærværende krig varer, kan det ikke hjælpe at besætte
øen, da den igen ville blive erobret af fjenden. For fyret kan han ikke
undvære til sin flåde"
Kongen sendte Justesens forslag til general Tellequist med ordre om at indhente en udtalelse fra søløjtnant Claus Henne, som var ledende søofficer i
Fladstrand (Frederikshavn).
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Dermed var ansvaret for at finde styrker til opgaven pålagt en chef, der kun
rådede over forstærkningsenheder (de "annekterede" bataljoner), idet liniehæren var samlet på Sjælland med henblik på at angribe Skånelandene.

Henne om Justesens plan
Henne frarådede i sine bemærkninger navnlig brugen af kaperfartøjer, som
Justesen havde foreslået. I stedet burde der anvendes kanonbåde ledsaget af
mindre transportfartøjer bl.a. til proviant. Han anførte, at en kanonchalup
kunne transportere 40 mand foruden egen besætning og en kanonjolle 10
mand. Han mente i øvrigt ikke, at Justesen egnede sig til at anføre et så
kompliceret foretagende, men at transporten skulle forestås af en kompetent
søofficer og her pegede han på Falsen, som netop var tilgået roflotillen ..
Under den polemik, der opstod 34 år senere, hævdede Falsen, der således allerede i 1809 var udset til at lede den maritime del af planen, at han - da planen blev meddelt ham - gjorde opmærksom på vanskeligheden ved et sådant foretagende, navnlig med åbne både i en så urolig og stormende årstid
- , . . . "Denne min indstilling til nuværende kommandør Henne vil vist
kunne findes i kommandoprotokollerne for 1809".
Falsens indstilling svarer jo ikke til Hennes udtalelse, der netop anbefaler
anvendelse af kanonbåde; men det har ikke været muligt - nu 200 senere - at
finde Falsens bidrag til udtalelsen i arkiverne.
Tellequist tiltræder planen
Sidst i september 1809 indstillede Tellequist, at planen gennemførtes. Han
skrev bl.a.: "At anvende en roflotille til ekspeditionen er nødvendig af flere
årsager. Chalupperne er de bedst egnede, fordi de både under operationen og
i forbindelse med evt. retræte kan yde støtte. Det er afgørende, at man ved et
"coup de main" (pludseligt overfald) kan "blive mester af øen" uden megen
blodsudgydelse. Derfor skal det færrest mulige antal transportskibe bringes
med. Helst havde jeg betjent mig af hele den ved Fladstrand samlede
roflotille, men da premierløjtnant Henne ikke kan lade det ske på grund af
Norges proviantering, samt at de tre engelske kanonchalupper, der er taget
som priser og indgår i flotillen, ikke kan rumme flere folk end deres besætning, så er jeg nødt til også at benytte mig af den roflotille, der befinder
sig ved Samsø og Århus."
Kanonbådslejet ved Udbyhøj var ikke færdigbygget på det tidspunkt.
At Melsted og hans bataljon blev udpeget til ekspeditionen skyldtes general
Tellequist. Han gør rede for, hvorfor han ønsker at anvende Jyske Skarpskyttekorps' bataljon II til opgaven: "Årsagen hertil er den tillid, bekendt34

skab og hengivenhed major Melsted og hans bataljon har til hinanden og
som ved sådant og lignende tilfælde særdeles fremmer ethvert foretagende".
Kongelig godkendelse
Kongen godkendte planen allerede den 5. oktober 1809. Fra Kiel sendte Majestæten et meget detaljeret direktiv:
1. Major v. Melsted beordres til at kommandere ekspeditionen med 350
mand af Jydske Skarpskyttekorps 2den bataljon og 50 mand jægere, som
Du [Tellequist] tager andetsteds fra.
2. Ekspeditionen understøttes af2 kanonchalupper og 4 joller fra Fladstrand, samt 6 chalupper fra Samsø og Århus, der under anførsel af deres
officerer kunne afgive omtrent 272 mand til deltagelse i foretagendets
lykkelige udførelse. Roflotillen og hvad der videre hører til under transporten skal stå under sø-premierløjtnant Tuxen eller Falsen og denne officer aftaler operationsplanen med major v. Melsted.
3. Ekspeditionen foretages fra Grenaa som det dertil mest passende sted.
4. En fladgående jagt overfører proviant for nogle dage, ligesom nogle lignende fartøjer skulle følge efter til troppernes transportering tilbage.
5. Artilleriløjtnant v. Gyldenfeldt med 12 artillerister følger ekspeditionen
for at kunne assistere, når batterierne erobres.
6. Hver mand medgives 40 eller 60 patroner, om de kunne føre et så stort
antal hos sig, hvorimod ammunitions-karrer ikke medtages, og
7. Når øen er indtaget, skulle alle batterier demoleres, fyrtårnet sprænges i
luften; hvad der kan medtages af skyts og ammunition overføres og resten gøres ubrugeligt, hvorefter hele ekspeditionen igen returnerer.
Imidlertid foranlediger omstændighederne, at ekspeditionen ikke straks bør
iværksættes, men du skal erholde vor nærmere allerhøjeste resolution om,
når den skal gå for sig.
Fiskers forslag
En anden plan skal være foreslået af kontreadmiral Lorenz Henrich Fisker,
der 1807-09 utrætteligt havde organiseret det norske søværn, som var det
eneste sted i søetaten, hvor man rådede over fartøjer over kanonbådsstørrelse, nemlig nogle få brigger. Pointen i Fiskers forslag skulle være, at det var
nødvendigt at råde over fartøjer, der kunne matche englænderne.
I "Fiskers Liv og Levned" skriver søkrigshistorikeren With-Seidelin: "I Januar (1810) rejste Fisker til Hovedstaden, fra hvilken han havde været borte
i halvtredie År ... I Løbet af den Månedstid, han tilbragte hernede, fremkom
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han med et Forslag om, at der fra Norge hemmelig skulde udsendes nogle af
Briggerne for at tilbageerobre Øen Anholt, som Englænderne havde besat.

Admiral Lorenz Fisker tegnet af Bertel Thorvaldsen.
Fisker havde ført fregatten Thetis under togter i Middelhavet og havde herunder haft
Thorvaldsen som passager, da billedhuggeren bosatte sig i Rom.

Ved en Spion havde han skaffet sig Underretning om, hvilke Forsvarsforanstaltninger de Engelske havde anlagt på Øen, og han mente nu sikkert, at
den kunde tages, hvis man hurtigt skred til Planens Udførelse. Fra Admiralitetets side blev denne Plan heftigt bekæmpet og endeligt afslået ... ". Det har
ikke været muligt at finde Fiskers forslag i arkiverne. Der kunne kun findes
en skitse fra Fisker til kongen med nummerede positioner over skyts m.v. på
Anholt, afsendt den 21. februar 1809 fra "Rebas" ved Gøteborg - og den 3.
marts videresendt til Tellequist.
Forsøgene i 1810
I den omtalte kgl. godkendelse af general Tellequists forslag hed det - som
nævnt - i den afsluttende sætning: "Du skal erholde vor nærmere allerhøjeste resolution om, når den (ekspeditionen) skal gå for sig".
Det skete 15. februar 1810 og tre gange forsøgte man at sejle af sted mod
øen, men den 10. april blev der beordret "stop", fordi de engelske fregatter
og brigger atter var vendt tilbage efter vinteropholdet i hjemlandet. Kanonbådsflotillen samledes første gang under Falsens ledelse i Udbyhøj ved Randers Fjords udløb i Kattegat og med henblik på indladning ud for to
batterier, der lå ved Treåens udløb i Kattegat, blev hærstyrken indledningsvis sammendraget til et halvmåneformet kantonnementsområde syd for de
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nævnte to batterier (rummet Fjellerup - Glæsborg - Hemmed) med Melsted
og staben på herregården Mejlgård.
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Det viste sig imidlertid, at lavt vand og mange store sten gjorde det vanskeligt at indlade ved Treåen. Derfor blev hærstyrken flyttet til et nyt kantonnement rundt om Gjerrild Redoute (rummet Hemmed - Rimsø - Veggerslev Voldby - Karlby). Hovedkvarter på herregården Scheel. Afsejlingen skulle
så ske fra Gjerrild Bugt.

Sostrup Slot, tidligere Scheel, foto: Lis Krarup, juni 2009

37

Melsteds 1810-evaluering
Alt dette gør Melsted rede for i en rapport til general Tellequist. Han skriver
i denne evalueringsrapport: "I henseende til de ved ekspeditionen brugte
kanonbåde har erfaringen lært mig, at foruden at være slette søeskibe, kan
de ikke heller bruges som transportskibe, da de bliver uskikkede til at forsvare sig selv, når de have flere folk ombord end deres reglementerede
besætning.
Ved en fornyet ekspedition turde jeg derfor foreslå store kapere kommanderet af søofficerer og forsynede med fladbundede landgangsfartøjer - når
farvandet er frit for fjendtlige krydsere. Vist var ekspeditionen første gang
nået frem, om sådanne skibe havde været ved hånden, og ved den sidste
ekspedition havde ekspeditionen ikke stået i fare for at gå forloren".
Derefter fremhæver han troppernes indsats, specielt to officerer, og
beklager, at ordren til ikke at gøre flere forsøg kom et døgn for tidligt og
skriver - "ja, jeg kan lægge til, at jeg med mit hoved turde have indestået for
et godt udfald, om denne ordre var kommet 24 timer senere". Ganske
samme frase anvendte Falsen over for admiralitetet.

Trods Melsteds advarsel mod anvendelse af kanonbåde til transport blev
løsningen fastholdt i 1811, og ydermere fremgår det af det "Reglement for
roflotillen", der blev udgivet i 1810, at en kanonchalup skulle kunne medføre "60 mand landtropper" plus "2 feltkanoner med tilbehør" eller "i alt 80
mand landtropper foruden kanonchaluppens bemanding".
Angrebsordren 1811
Den 26. februar 1811 sendte kongen den endelige befaling for angrebet på
Anholt til general Tellequist.
Indtil 13 kanonbåde og IO kanonchalupper samt nogle transportfartøjer
skulle afgå fra Gjerrild Bugt under premierløjtnant Falsen og overføre major
Melsted med hans bataljon og et 'sluttet' kompagni samt to 3-pundige kanoner og to 10-pundige håndmorterer med det fornødne antal artillerister, i alt
600 mand under samme Melsteds kommando; de soldater, der var afgivet
fast til roflotillen (soldatesken), indgik ikke i dette tal. Det blev nøje angivet,
at hver mand skulle medføre 30 patroner plus 60 ekstra 'i kasser', og at
kanonerne og mortererne skulle medføre 150 skud hver; endvidere at der
skulle medføres storm- eller brandstiger og tove samt 30 økser og hakker og
10 save.
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Hærenhederne skulle fra et kantonnement på Norddjursland hurtigt kunne
indskibes, når Falsen fandt det belejligt, og Tellequist skulle sørge for "god
og kraftig føde i kantonnementet og på ekspeditionen".
Forholdsregler
Udførelsen måtte afhænge af et velegnet tidspunkt og de lokale forhold, så
der bliver "blot nogle få forholdsregler endnu for mig at give de kommanderende":
1) Der anbefales tavshed - også privat og i selskaber.
2) Det er ønskeligt, at angrebet sker som et overfald. "Dette kan ske
ved at lande i dagbrækningen, overfalde og nedstøde de første poster
og søge at 'turnere' (omringe) de enkelte batterier; ved en sådan lejlighed bruges blot bajonetten; til reserve bruges matroserne helst
med deres sabler".
3) Der landes helst på den sydlige side; i øvrigt hvor Falsen finder det
bedst.
4) Hvis fortet stormes, må Melsted søge at bortskyde artilleristerne ved
ild fra håndvåben ("ved en i kæde liggende jægerild"). Porten på fortet skydes ned af artilleriet, og derved lettes vejen for dem, der er bevæbnede med økser og hakker, og som rykker ind for at slå hul i
palisaderingen, mens infanteristerne stormer med matroserne.
5) Øen skal ikke fastholdes; men alle varer føres bort, alt på øen i øvrigt ødelægges og beboerne føres bort. Der vil blive sørget for dem.
"Denne ø gøres da ubeboelig, som er hovedhensigten, og alt brugbart, som er muligt, føres bort, og hvad der ikke kan føres bort, fordærves eller kastes i søen".
6) Når Melsted er færdig, og Falsen har alt om bord, er det ham tilladt
at afgå til den nærmeste danske kyst.
7) Ødelæggelse af fyret "må særdeles være" hovedsagen.
Afsluttende direktiv til Tellequist
"At du aftaler alt øvrigt med de kommanderende af land- og søetaten, er en
selvfølge. Ligeledes befales din adjutant, Kaptajn Prydz, at føre kommandoen over de soldater, du befaler af de under den jyske generalkommando værende roflotiller, i hvilken hensigt han følger med; kaptajn Meyer af artilleriet følger også med, dels som artilleriofficer, dels som en duelig mand, der
kan bruges ved demoleringen (ødelæggelsen) etc. Til denne må også et par
mursvende medtages med koben, stødere og mukkerter".
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Kommentar
Som det fremgår, var det ikke hensigten at bevare øen på danske hænder.
Det var erkendt, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af den engelske
flådeoverlegenhed - ganske som Falsen senere hævdede at have udtalt i
Fladstrand allerede i 1809. Øen skulle gøres ubeboelig- hvad det så end ville sige. Anholterne skulle evakueres til fastlandet, hvor der "ville blive sørget for dem". Hvorvidt der overhovedet var transportkapacitet til at evakuere 125 anholtere og mulige krigsfanger, er det ikke muligt at vurdere, men
at det ikke var mundsvejr fremgår af Generalkommandoen for Nørrejyllands
kopibog for 1811.
På selve kampdagen den 27. marts instruerede general Tellequist grev
Scheel, Djurslands distriktskommandør, om at være klar til både at modtage
eventuelle krigsfanger og de faste øboere. Begge parter skulle bringes videre
til Randers - krigsfangerne under bevogtning - det var dog ikke nødvendigt
for anholternes vedkommende. Det står der faktisk.
Samme dag bad han amtmanden over Randers amt om at gøre klar til at indkvartere og forpleje anholterne.
Hvordan skulle øen gøres ubeboelig? Skulle alle husene afbrændes? Der må
nok spørges: Hvorfor skulle øboerne dog flyttes fra deres hjem, som om det
ville gøre nogen forskel. Englænderne ville blot endnu engang etablere sig
på øen. Hvilken urealistisk dilettantisk, militær tankegang!
Der er måske forklarligt, at ideen kunne opstå hos de militære planlæggere,
men at kongen ville godkende en sådan behandling af tro undersåtter, er
ufatteligt. Men som skrevet står: Dette "er hovedhensigten".

En anden hovedsag: "Fyrets ruinerede demolering må særdeles være hovedhensigten". Men kunne det i det hele taget lade sig gøre at ødelægge det solide fyrtårn, som efter general Ernst Peymanns tegninger var opført bare 24
år tidligere? Planlæggerne har i hvert fald ikke gjort sig nogen forestilling
om karakteren af englændernes kasematbyggeri. Med datidens midler ville
en nedbrydning eller sprængning af tårnet være meget tidsrøvende, og det
havde ekspeditionen slet ikke udstyr til.
På de to punkter var planen udarbejdet af en amatør. Hvem var han? Planen
var baseret på at overrumple fjenden, men hvis forsøget herpå mislykkedes,
var det ganske udsigtsløst at storme fæstningsværkerne med de midler, der
kunne føres frem på små åbne kanonbåde og tilsvarende transportfartøjer.
Og en evt. belejring ville være så langvarig, at englænderne ville kunne føre
forstærkning frem over havet. Kort sagt: Planen stod og faldt med, at overrumplingen lykkedes.
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10. De danske opklaringsforsøg
Både i 1810 og 1811 var det oplagt, at et forsøg på at komme til Anholt med
kanonbåde måtte ske i en periode uden store engelske enheder i Kattegat og det kunne kun ske netop, når isen var forsvundet, og englænderne endnu
ikke var nået tilbage til Skagerak og Kattegat, altså i marts eller først i april.
Som nævnt lod de nemlig planmæssigt deres enheder søge havn i hjemlandet, mens der var is på vandet. I 1811 kunne danskerne imidlertid først fa
kanonbådene ud af de tilfrosne jyske fjorde midt i marts, selv om havet
udenfor faktisk var isfrit. Det vides, fordi der i marts måned blev gjort to
forsøg på opklaring, men først et par ord om de tidligere forsøg.
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"Speciel misvisende Kaart over Øen Anholt, Med omliggende Grunde - optaget Aar 1791
af Hr. Capit.Lieut. Harboe" (Søkortarkivet i Kort og Matrikelstyrelsen). Fyret, Byen, Pakhuset, Knoben og Nordvestrevet (N.W. Reevet) er tydeligt markeret.
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Videnskabernes Selskabs kort fra 1792. Byen, pakhuset og fyret bemærkes.

1810-planlægningen
I forbindelse med overvejelserne vides det, at man forud for forsøgene 1810
søgte at få detaljerede kort over øen. Til trods for eksistensen af de kort, der
er vist i dette afsnit, og den skitse, jf. side 18, som løjtnant Christopher
Møller tegnede over situationen ved englændernes angreb i 1809, ligger der
i krigsarkiverne kopi af et brev til øens ejer, Fredrich von der Maase , der
opholdt sig på Vallø, med efterlysning af kortmateriale.

Fredrich Anthon Adam von der Maase ( 1773-1821 ), kavalleriofficer, adjutant hos kronprinsen 1801. Major og overadjutant i generalstaben 1808. Afsked 1809. Kgl. staldmester 1814.
Ejer af Anholt.
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I krigsarkiverne ligger der også et højtravende brev, hvor præsten i Aale ved
Skanderborg tilbyder sin assistance. Han havde indtil 1806 haft embede på
Anholt i fem år. Hans hjælp ses ikke at have været udnyttet, men alene at
han tilbyder sig, siger noget om mulighederne for hemmeligholdelse.
Ej heller udnyttede man ikke den viden, som en anden tidligere sognepræst
på Anholt, Lorentz Bynch, sad inde med. Hans grundige beskrivelse af terrænforholdene på Anholt var endda offentlig tilgængelig. I 1800 og 1801
havde han skrevet nogle artikler i et tidsskrift, "Iris og Hebe", der udkom
kvartalsvis. Som tillæg A er der vist et lille uddrag af en af Bynchs artikler.
Fra 1810 kendes endvidere den skitse, som admiral Fisker indsendte til admiralitet 3. marts 1810. Den viser som nævnt en del positioner for skyts
m.v., men hvorfra oplysningerne rent faktisk stammer, har det ikke været
muligt at spore.
I forbindelse med planlægningen i 1810 ønskede major Melsted selv at tage
til øen og rekognoscere forholdene, men det blev ham forbudt af general
Tellequist. Mulighederne for at rekognoscere blev forbundet med mulighederne for udveksling af krigsfanger. Man må nemlig gøre sig klart, at krigen i visse måder var en "gentlemannskrig", specielt med hensyn til behandling af modpartens officerer. I grev Jørgen Schee/s privatarkiv findes der
bl.a. et brev fra Falsen, hvor han beder om grevens støtte til at gennemføre
en passende begravelse af en engelsk skibschef, som Falsens folk desværre
er kommet til at slå ihjel.

Grev Jørgen Scheel (1768 - 1825)
Maleri af Jens Juul (på Ryegård). Fra Hugo Mathiessen: "En Greve".
Ejer af godserne Scheel, Gl. Estrup og Ulstrup. 1801 major i landeværnet, 1808 oberstløjtnant og chef for 1. Jyske Infanteriregiments annekterede bataljon IV samt distriktskommandør for Djursland. Var ulønnet som officer og anvendte mange midler på udrustning af sin
bataljon. Restaurerede Scheel fra øverst til nederst. Foretog store udenlandsrejser med stort
forbrug. Samlermani, elskværdighed, gavmildhed, bl.a. over for sine fæstere, og ødselhed
bevirkede, at han kom i dyb gæld. 1815 umyndiggjort. Kun stamhuset Gl. Estrup blev bevaret for familien. Døde fattig og ensom på den fynske Herregård Hellerup. Kulturhistorikeren Hugo Mathiessen har i "En Greve" (1953) skildret hans liv.
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Officererne blev således behandlet med megen respekt, men man udvekslede også de tilfangetagne underofficerer og menige. De var bl.a. forplejningsmæssigt en belastning for egen magt. Og med hensyn til udvekslingen var
Anholt et nøglepunkt. Her blev de engelske krigsfanger afleveret og herfra
returneredes mange af de danske. I krigsarkivet findes flere breve mellem de
danske myndigheder om emnet.
1810-rekognosceringer
Først i februar 1810 blev sø-sekondløjtnant Knud Linde beordret til "at gå
som parlamentær til Anholt med engelske fanger og overlevere 400 rigsbankdaler fra Hs. Majestæt til præsten der på stedet samt at erholde kundskab om øens fortifikation og besætning m.m.". Til general Tellequist rapporterer Linde: "To engelske officerer kom om bord; de forbød mig at nærme mig fyrtårnet. . . . Jeg blev modtaget af guvernøren, kapt. Nicolls, og
præsten på strandbredden ½ mil vest for fyrtårnet; da der var to personer til
stede, der forstod dansk, kunde jeg ikke erholde mere kundskab af præsten,
end at øens besætning er 200 mand, og der er tre batterier, de to ved tårnet
og det tredje midt på øen".
I maj 1810 blev månedsløjtnant FranciscoTetens7 som parlamentær sendt til

Anholt med pålæg om så vidt muligt at skaffe oplysning om de militære
foranstaltninger der. Hans rapport synes at svare ganske godt til de forhold,
der mødte danskerne i 1811.
Han skrev: "Endelig er jeg efter 3 dages ophold på Anholt returneret hertil
medbringende 73 frigivne fanger samt præsten med familie. . . . Øen har
intet batteri, uden hvad der omgiver fyrtårnet, som har 16 stk. 24-pundige
kanoner, hvoraf en cirkelformet fortifikation på sydvestsiden har 10, og de
øvrige er på en voldstrækning i øst fra denne syd om tårnet; under den
sidstnævnte vold er kasematter, hvor officererne og en del af mandskabet
har deres opholdssted. I tårnet er 8 stk. 18-pundige karronader, men såvel
disse som batteriernes kanoner kan ikke formedels sanddynerne beskyde
noget nær under strandbredden på sydsiden liggende fartøj; krudtet opbevares i en mine under tårnet, om hvis indretning jeg dog intet kan meddele, da det ikke var mig tilladt at se den. Den militære styrke er omtrent
250 marinere og 30 artillerister, hvilke sidste benyttes ved det bevægelige
7

Francisco Maro Tetens, f. I 791, søn af byfoged i Mariager. 17. sept. 1809 månedsløjtnant
og assistent hos premierløjtnant Henne i Fladstrand. Afsked 1822 som karakteriseret premierløjtnant, senere krydstoldkontrollør, overtoldkontrollør og etatsråd.
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artilleri, der omfatter 4 stk. 12-pundige haubitzer, hvilke dog kun med største besværlighed flyttes fra et til et andet punkt på landet formedels sandet.
Der er 40 heste, som i påkommende tilfælde bruges til kavaleri, hvortil udtages marinere; nær ved stranden, ret ind for ankerpladsen, er på sanddynerne
anbragt 2 stk. 24-pundige kanoner i omtrent 2000 alen fra hinanden.
Af kolonialvarer er der intet oplag, og det ubetydelige, som deraf haves, tilhører en sig der opholdende svensk købmand, Halmgren kaldet, hvilket man
sagde, tilligemed konsul Dickson i Gothenborg hidtil havde understøttet Anholt med provisioner, til hvilke den især i marts måned var særdeles trængende. Ved byen to mil fra fyret er en larmkanon af meget lille kaliber ...." .
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Kortskitse over egnede landgangsmuligheder fotograferet på Det kgl. Bibliotek. Det er
meget tænkeligt, at skitsen er udarbejdet af månedsløjtnant Tetens.

1811-rekognosceringer
Lige inden ekspeditionen i 1811 blev der foretaget tre opklaringsforsøg.
1. Skipper Møller
En købmand Meulengracht i Århus tilbød - via amtmanden over Århus Amt
- at sende en dansk, loyal, men engelsktalende skipper Møller til Anholt i et
forsøg på at skaffe oplysninger. "Den 15. marts sejlede skipper Møller med
dæksbåden Mette Kirstine til Anholt. . . . forsøget lykkedes; den 17. var
Møller tilbage og kunne bl.a. meddele, at de forberedte stormstiger var for
korte til de høje volde omkring fyrtårnet".
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2. Bechs rundtur
Den 23. marts i Gjerrild Bugt var Falsen blevet informeret om Tartars og
Sheldrakes ankomst til Kattegat. Derfor sendte han en rekognosceringsbåd
under løjtnant Bech af sted rundt om øen og udsatte afgangen til Bech kom
tilbage og meldte klar bane. At Falsen allerede 23. marts var informeret om
Tartars og Sheldrakes ankomst til Kattegat skyldtes Frederik VI's felttelegraf.
3. Premierløjtnant Holstens besøg
Sø-premierløjtnant Carl Holsten blev :få dage før angrebet sendt af sted som
parlamentær med fanger fra et engelsk skib Pandora, som var strandet ved
Skagen. Denne gentagelse af sekondløjtnant Lindes fangeaflevering i 1810
blev bemærket af englænderne. I ''Naval History of Great Britain" (1819),
noterer William James: "Den 24. marts blev øen rekognosceret, eller med
andre ord, besøgt af en efterretningsofficer fra den danske flåde, premierløjtnant Holsten, under parlamentærflag." Datoen, som James anfører, synes
dog ikke at være rigtig. Holsten var senest tilbage i Gjerrild, da flotillen den
26. marts afgik derfra. Der findes intet skriftligt om Holstens besøg.
En sådan rekognoscering kan virke som et tveægget sværd. Det er derfor af
betydning at diskutere, hvem der havde ansvaret for den.
I et brev fra kongen til general Tellequist om sejlforbud i Kattegat skriver
majestæten 5. marts: "Hvad angår de engelske fangers udlevering, da vil du
af vort reskript til dig af den 3. d. m. alt være underrettet, at hvis de omtalte
engelske fanger ej alt er afsendte til udlevering, da er det vor allernådigste
vilje, at der slet ingen af dem skal udleveres førend på vor nærmere ordre".
I forbindelse med et brev til kongen om manglende indkaldelse af matroser
til robådsflotillen skriver Falsen den 9. marts fra Fladstrand til kongen om
fangeudleveringen: "Gennem generalkommandoen erfarer jeg, at [det er]
Deres Majestæts vilje, at løjtnant Holsten skal gå som parlamentær til øen.
Denne plan er så meget mere vis, som det er mig ubekjendt at nogen duelig
officer i den senere tid har været der. Løjtnant Holsten vil med et granskende øje overse alt, og jeg tvivler ikke om den største fordel af denne
Deres Majestæts bestemmelse. Blot vover jeg allerunderdanigst at foreslå
fangernes antal ej alt for lidet og at løjtnanten sendes uden epauletter. Thi
disse tvende omstændigheder røbede ekspeditionen i fjor".
Der synes at være en nøje sammenhæng mellem Falsens iver for at lade
Holsten rekognoscere og ordren til, at Holsten skulle rykke frem med sine
matroser foran hærens enheder.
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11. Kampen i land
Indledning
Næst at skildre kampens udvikling er formålet med dette afsnit at beskrive
de strabadser og pinsler, som de danske soldater og søfolk blev udsat for.
Derfor indeholder afsnittet mange citater fra officerernes rapporter, især bør
der lægges mærke til artillerikaptajn Bruun Meyers rapport.
Kombattanterne
Englænderne var forberedt på det danske angreb. Allerede den 10. februar 16 dage før Frederik VI's angrebsordre - havde guvernøren, captain James
Wilkes Maurice, modtaget en advarsel, og den 8. marts modtog han en bekræftende melding. Englænderne havde for fuld kraft fortsat deres befæstningsarbejder og var i hovedsagen færdige med dem, så der nu rådedes over
to befæstede områder. For det første det befæstede fyrtårn med 9 karonader
og forstærket med en kasemat ved tårnets fod til sikring af besætningen ved
en belejring, omgivet af det såkaldte fort Yorke med 6 kanoner. For det
andet det såkaldte Massareene Batteri sydvest for fortet med 7 karonader og
3 kanoner. Besætningen bestod af ca. 400 marineinfanterister og et
hestetrukket haubitsbatteri på 4 piecer. Hestestald og officersmesse var
placeret indenfor voldene, derimod var kaserne til underofficerer og
mandskab placeret udenfor, ligesom guvernørens bolig var udenfor - der,
hvor fyrgården er i dag. Englænderne havde to officerer og 60 mand
liggende i Anholt by, formentlig med udkigsposter på Sønderbjerg,
Nordbjerg og Byens Bakke. En kanonbevæbnet skonnert - ved navn Anholt
- var året rundt stationeret ved øen.
Engelskforstærkning. Foranlediget af meldinger fra captain Maurice havde
englænderne besluttet at sende tre fregatter til øen, så snart isen var væk. To
af dem blev ikke sejlklare til tiden, så det endte med, at fregatten Tartar
under captain Joseph Baker og briggen Sheldrake under captain James
Pattison Stewart forlod Yarmouth onsdag den 20. marts med kurs mod
Anholt. Hertil ankom de knap en uge efter, tirsdag den 26. marts sidst på
dagen.

Danskerne: Major Melsteds hærstyrke bestod af Jyske Skarpskyttekorps'
annekterede bataljon - hans egen bataljon på fem små kompagnier- forstærket med et stort jægerkompagni, et stort og et ganske lille musketer-
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kompagni, i alt otte infanterikompagnier, samt en artillerienhed med 5 stk.
3-pundige kanoner og 3 håndmorterer.
Falsens flåde, der skulle transportere Melsteds styrke til øen, omfattede 12
kanonchalupper fra Nørrejyske Roflotille, som Falsen selv var blevet chef
for den 1. marts 1811, plus 12 transportfartøjer samt et særligt proviantfartøj. Til roflotillen var der fra de tre jyske infanteriregimenter afgivet en
styrke på 10 soldater pr. kanonbåd. De 10 mand fulgte hver deres kanonchalup både til søs og under ophold i havne, fjorde og bugter. Styrken blev
kaldt for soldatesken. Under ekspeditionen til Anholt skulle soldatesken optræde samlet under kommando af stabskaptajn Johan Lorenz Prydz, der til
daglig var adjutant for general Tellequist, men som kendte turen. Året før
havde han været med som midlertidig adjutant for Melsted.
Eskadrens ankomst til Gjerrild.
De 12 kanonbåde var hjemmehørende i Fladstrand (Frederikshavn), i Udbyhøj ved Randers Fjords udmunding i Kattegat, og ved Samsø. Flotillen samledes i Gjerrild Bugt. Fredag den 22. marts aften ankom Falsen og divisionen fra Fladstrand, og lørdag den 23. ankom de to 'underordnede' divisioner
under premierløjtnanterne Georg Fog og Carl Holsten, men på grund af
stærk storm måtte hele eskadren lette og gå længere sydpå.
Søndag den 24. marts returnerede fartøjerne til Gjerrild Bugt. Landstyrken
var fredagen før, den 15. marts, blev sammendraget til et kantonnement på
Norddjursland. Først omkring Meilgård, senere omkring landsbyen Gjerrild
med hovedkvarter på slottet Scheel (nu Sostrup), som ejedes af greve Jørgen Scheel, der tillige som oberstløjtnant var chef for 1. Jyske Infanteriregiments 4. annekterede bataljon og distriktskommandør på Djursland.
Indskibning, afsejling og landsætning på Anholt
Egentlig ville danskerne være afgået fra Gjerrild Bugt søndag den 24. marts,
men de to engelske krigsskibe, Tartar og Sheldrak, var blevet observeret
udfor for Fladstrand med kurs mod syd, og via en jysk optisk telegraflinie
var general Tellequist blevet underrettet. Han havde straks sendt meddelelsen fra sit hovedkvarter i Randers videre til Melsted, Falsen og grev Scheel.
Selv om landstyrken var taget om bord, blev det besluttet at lade soldaterne
marchere tilbage til deres kantonnementer og at sende månedsløjtnant Peder
Bech med et rekognosceringsfartøj rundt om Anholt. Bech returnerede mandag den 25. marts sidst på dagen uden at have observeret andet end "den
bekendte skonnert". Det blev derefter besluttet at afgå med ekspeditionen
tirsdag den 26. Indladningen denne eftermiddag var ikke problemløs; den
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foregik ikke som tidligere i Gjerrild Bugt, men fra stranden nord for Gjerrild
Klint. Soldaterne, der var sat stævne ved bugten, måtte derfor atter på
march. Endvidere måtte Melsted i sidste øjeblik acceptere to beslutninger af
Falsen. Dels at soldaterne af pladshensyn ikke kunne medføre deres tornystre, hvor mange havde deres brændevin og forplejning, dels at der kun var
plads til en tre-pundig kanon og to håndmorterer.
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Uddrag af generalstabskort fra 1953 over kysten ved Gjerrild og Sostrup Slot.

Ca. kl. 18 kom flåden af sted, og for god vind nåedes Pakhusbugten ca. kl. 3
- tidsangivelserne varierer en del - og landsætningen fandt nok sted noget
øst for pakhuset. Den foregik nogenlunde planmæssigt - dog blev ca. 200
matroser fra roflotillen sat i land før hærens folk - til kompagnichefernes
store forundring - og samlet under søløjtnant Carl Holstens kommando.
Falsen skrev i sin rapport: "Mens major Melsted opstillede sit korps på 650
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mand og kaptajn Prydz sine 120 mand fra flotillens soldateske marcherede
premierløjtnant C. Holsten som avantgarde med 200 udsøgte matroser".
Matroserne rykkede således frem ad Sønderstrand foran Melsteds forreste
kompagni. Hensigten hermed var angiveligt, at matroserne uopdaget skulle
komme frem og sikre sig, at de engelske soldater, der var indkvarteret uden
for fortet, ikke nåede inden for dettes beskyttende volde.
At det var Holsten, der blev sendt af sted, skyldes formentlig, at han
umiddelbart før afgangen fra Gjerrild havde været på Anholt for at aflevere
engelske krigsfanger, og ved den lejlighed sikkert haft mulighed for at
konstatere, hvordan englænderne var indkvarteret
Endelig voldte landsætningen af den enlige kanon og artillerienhedens
materiel en del vanskeligheder.
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Skitse til den foreløbige plan som major Melsted antageligt har meddelt sin kompagnichefer på Scheel den 23. marts, indtegnet på Videnskabernes Selskabs kort fra 1792.
Landingsstedet synes dog at være noget østligere placeret end angivet. Endvidere er
kompagnierne Høst og Langballe byttet om, således som det senere blev bestemt.

Danskernes fremrykning
Fremrykningen foregik ad to akser, langs Sønderstrand og langs Nordstrand.
På begge akser var der mulighed for dækning bag sandbanker og klitter.
Langs Sønderstrand var et kompagni under kaptajn Frederik Julius Høst
befalet til at være forrest, men matroserne var som nævnt allerede gået frem
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- foran Høsts kompagni. Hovedstyrken langs Sønderstrand omfattede to
kompagnier under samlet kommando af kaptajn Christian Erhard Borgen.
Han var den ældste af kompagnicheferne og overtog kommandoen over
hærstyrken, da major Melsted senere faldt foran Fort Yorke.
Langs Nordstrand gik to kompagnier frem under samlet kommando af kaptajn Carl Krag - efter at have krydset tværs over øen. De blev efterfulgt af
jægerkompagniet under kaptajn Georg Andreas Rottwitt.
Det største af musketerkompagnierne under premierløjtnant Joachim Otto
Heilmann skulle egentlig være rykket frem i midten, mellem de to akser,
men her gav det forholdsvis åbne, flade terræn kun ringe mulighed for dækning. Kompagniet, der var udset til at hjælpe med at få kanonen og artillerienhedens materiel frem, blev af den grund forsinket og endte med at slutte
sig til styrken langs Sønderstrand. Det danske angreb blev således opdelt i
en højre fløj under Borgen og en venstre fløj under Krag. Indtil major
Melsted faldt, opholdt han sig ved venstre fløj .
Det var Melsteds plan at lade kompagni Høst som forreste kompagni rykke
lydløst frem ad Sønderstrand og overmande den engelske guvernør i fyrinspektørboligen udenfor Fort Yorkes volde - den nuværende fyrgård- og således sikre sig guvernørens person. Som lokalkendt vejviser fulgte fyrinspektør Peter Justesen kompagniet.
Høst skrev i sin rapport: " ... Matroserne var imidlertid rykket frem, og havde allerede et godt forspring - og at denne fremrykning ikke er sket efter major Melsteds ordre, er jeg overbevist om, da han noget forbitret tilkendegav
sin uvilje over det".
Englænderne opdager danskerne
Matrosernes fremrykning blev opdaget af mandskabet ved en kanon, der var
anbragt på toppen af en klit ved stranden sydvest for fyret. Mandskabet skød
varselsskud og trak sig tilbage til fortet. Her blev besætningen straks
alarmeret og to kompagnier samt 4 felthaubitser rykkede ud for at møde
danskerne. Den engelske guvernør skrev i sin rapport: "Om morgenen lige
før daggry afgav de fremskudte poster på sydsiden af øen signal om, at
fj enden var i sigte. Garnisonen blev straks gjort klar, og spildte ikke et
minut, før den. rykkede ud med haubits-brigaden sammen med 200
infanterister under captain Torrens (som bataljonskommandør) for at imødegå landgangen. Jeg steg op på et oversigtspunkt for at rekognoscere og
opdagede, at landgangen allerede var sket i ly af mørke og tåge, og at
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fjenden rykkede frem med stor styrke. Idet fjenden nu var ved at gå forbi os
på begge sider, forudså jeg, at hvis vi fortsatte fremad, ville fjenden afskære
os fra vore fæstninger. Straks beordrede jeg tilbagegang. Den blev
gennemført i god orden og uden tab, selv om fjenden var indenfor
pistolskuds afstand fra vor bagtrop og syntes fast besluttet på tage vore
batterier med storm; men både Fort Yorke og Massareene-batterierne
åbnede en så velrettet ild med kardæsk og musketter, at angriberne måtte
falde tilbage og gå i dækning bag sandbankerne. Da det blev lyst, opdagede
vi, at flotillen, 18 kanonbåde, var gået i stilling på nært hold ved sydkysten.
Jeg beordrede, at der blev givet signal til Tartar og Sheldrake, om at fjenden
havde gjort landgang. Herpå reagerede fartøjerne omgående
"

Matroserne beordres i reserve
Søløjtnant Falbe, der deltog i matrosernes fremrykning, kom som nævnt
næste dag til København sammen med Falsen, hvorved denne blev i stand til
at rapportere om begivenhederne i land. Og 34 år senere skrev Falbe - i forbindelse med den da opståede polemik om ekspeditionen - et brev til Falsen, hvor han berettede om kampen i land. Han fortæller her, at Holsten og
matroserne efterhånden nåede frem til et pakhus et par hundrede meter syd
for fortet. De besatte huset, men modtog så ordre fra Melsted om at rykke
bag om hele angrebsstyrken for at være reserve ved den venstre fløj. Det
fremgår ikke af nogen af rapporterne, hvem der overbragte Holsten ordren,
men formentlig har det været Melsteds bataljonsadjutant, løjtnant Hans
Henrik August von Platen. Da han kun kan være kommet frem til fods, har
han haft lige så langt at gå som matroserne. Det er derfor sandsynligt, at
Melsted har sendt ham af sted med ordren ganske kort tid efter landsætningen.
Kanonbådenes ildstøtte
Det var planlagt, at kanonbådene skulle gå frem og med deres kanoner støtte
det danske angreb. Kanonbådene nåede også frem - trods deres reducerede
besætninger - og lagde sig på linie ved sydkysten ud for fyret og begyndte
skydningen. Afstanden til målet har været mindst 800 - 1000 m. På den afstand er det imidlertid tvivlsomt, om ilden har haft nogen effekt. Vurderingen heraf varierer meget, afhængigt af, hvem der rapporterer. Borgen skriver: "Da kanonbådene havde vekslet nogle få skud med fortet måtte de
trække sig tilbage og tillige med resten af flotillen gå til søs, da de truedes
med angreb af en fjendtlig fregat og en brig ... ". Derimod skriver Falsen
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Udsnit af Turnbulls akvatinte, som til højre viser masterne af de danske kanonbåde, der ligger ved Sønderstrand stik syd for Fort Yorke. Til venstre ses danskerne under fremrykning
op ad bakken

selv: "Da tropperne havde gjort plads for mig, begyndte jeg at beskyde
fortet med al den force mine tolv både formåede. Jeg så allerede virkningen
af mine anstrengelser og lovede mig et heldigt udfald. Kolonnevis styrtede
fjenden ned fra sine batterier, da jeg observerede en fregat kommende fra
nord, holdende øst om øen, en brig styrende fra vest og en skonnert syd fra.
Jeg besluttede at retirere . . . . ".
Artillerikaptajn Meyer skrev: "Da vi var et par tusind skridt fra fortet, ophørte kanonbådenes skydning; jeg talte dog ikke mere 6-8 skud - hvad der
stemmer med andres udsagn".
34 år senere supplerede Falbe: "Klokken var vel 7, da kanonbådene måtte
ophøre med at beskyde fortet".
Falsen opfordrer til at gå om bord igen
Falsen skriver: "Jeg besluttede at retirere mig fra et så farligt punkt for flotillen op på NW revet, håbende på beskyttelse af grunden der. Fem timer til
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Kroki vedlagt kaptajn Borgens rapport af 11. april. Han skriver: "Vedlagte tegning, der er
så nøjagtig, som omstændighederne tillader det, viser fortets indretning og begge partiers
stillinger". I forbindelse med reproduktionen er bogstaverne er trukket op.
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Forklaring
a. Fyrtårnet omgivet af en mur. I og
om tårnet befindes mellem 20 og
30 kanoner.
b. Batteri af jord beplantet med
stormpæle mod vesten og har et
brystværn af sandtønder på den
søndre kant. Under volden er indrettet kasematter til kaserne for
besætningen.
c. Officerskaserne
d. Vagthus, Sygehus og Magasin
e. 4 med bespænding forsynede
haubitzer

f. Guvernørens bolig
g. Marketenderier
h. Latriner
i. Købmandsboder
k. Pakhuse
I. Fjendtlig fornaglet kanon
m. Det angribende korps første
stilling
n. Det angribende korps sidste
stilling
o. Fjendtlige bemandede og
armerede fartøjer

Udsnit afTumbulls akvatinte: Huse syd for fort York = pkt f. på Borgens kroki? Det ene er
antagelig guvernørens bolig (fyrinspektørboligen). Husene orientering synes at svare til
beliggenheden af nutidens fyrgård.
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bragte jeg med denne retirade imod vind og strøm, medens major Melsted
og løjtnant Holsten anvendte alt med vedholdende anstrengelse for at erobre
de høje, ubestigelige batterier, der er omgivet af dybe grave. Min opmærksomhed var imidlertid henvendt på at få major Melsted og hans magt konserveret, men mit bud traf ham for sent. Kl. 10 formiddag bestemte han sig
nok en gang [for] en generalstorm. ..."
At opfordringen kom for sent bevidner Falbe i brevet 34 år senere.

Artillerienheden - og mandskabets tilstand
Ud over at sørge for sin egen enhed var artillerikaptajn Meyer ansvarlig for
materialer til sprængning af fyrtårnet samt bygning af stormstiger til forcering af fæstningsmurene. Ved indskibningen mødte han ingen forståelse hos
Falsen for sine logistiske problemer. Falsen havde tonnageproblemer, og der
var kun et transportfartøj bestemt for artilleriet. Som tidligere anført blev de
oprindeligt planlagte 5 kanoner derfor i Gjerrild reduceret til 3, men rent
faktisk kom der kun en trepundig kanon med samt to håndmorterer, og ved
den endelige indskibning meldte den underofficer, som skulle have virket
som kanonkommandør, sig syg, så kaptajn Meyer måtte selv virke som sådan, men reelt blev han sin egen skytte.
Hans enhed kom sidst i land. Han rykkede indledningsvis frem i centrum
sammen med kompagni Heilmann. Der blev afgivet mandskab til transport
af kanonen og stigerne, men de var begyndt at falde tilbage. "Vi måtte hele
tiden vade gennem 1½ fod løs og dyb sand på ubanet vej" i det terræn, centrum skulle følge. Kolonnen kunne umuligt følge med de to fløje. Atter blev
der sendt folk tilbage til hjælp. Kolonnen fik ordre til at holde til højre og
"da de fjendtlige granater slog ned mellem folkene, lod jeg dem opmarchere. Da vi var 600 alen fra fortet - ved den sidste sandbanke - var det umuligt
at komme nærmere på grund af "en udstrakt plæne". Mandskabet, som ikke
havde nydt det mindste siden om aftenen, var udmattet af at have vadet en
mil i 1½ fod løs og dyb sand, tørstig til vansmægtelse, kort sagt uegnet til at
begynde det alvorlige foretagende, hvortil der krævedes en del kræfter, nemlig at storme 6-700 skridt frem på en plæne mod en snes 24-pundige pjecer,
der kun ventede på det øjeblik, da der skulle vise sig nok over bakken for at
spille.
Folkene fik tilladelse til at kaste sig ned ved foden af bakken. Jeg gik tilbage
for at få stigerne og skytset frem; bag hver en sandbanke lå folk som af
mathed havde kastet sig ned; dels med ord, dels med sablen drev jeg dem
frem. Jeg nåede stigen og så, at disse mennesker var segnefærdige af afmagt, og jeg måtte høre fra alle munde: "Giv os bare noget at drikke". Jeg
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følte med dem, men kunne ikke hjælpe. Løjtnant Henrik Klee blev sendt tilbage med 20 mand og kom så frem med kanonen og 40 skud. Jeg fik igen
kræfter, fik kanonen i stilling på sandbanken, hvorfra jeg kunne enfilere
(skyde på langs ad) 7 stk. 24-pundige kanoner. Hvert skud så jeg en god
virkning af. Da en idelig kardæskregn, hvor hver kugle mindst vejede et
pund, regnede ned over kanonen, lod jeg ikke folkene være mere udsat, end
det var nødvendigt. Efter hvert fjerde skud havde hjulene gravet sig ned til
akslen, og mandskabet måtte til for at få den op og længere frem. Under betjeningen havde jeg ikke mere end højst to mand [med], da jeg selv forestod
betjeningen og havde den lykke at se, at ikke et skud var uden virkning, men
strøg hele linien under mandshøjde.
Efter at have bortskudt ammunitionen på 4 skud nær, fortalte man mig, at
der blev parlamenteret på venstre fløj.
Venstre fløj
Premierløjtnant Johan Gottlieb Diedrich var kommandør for 1. skarpskyttekompagni, og selv om kompagniet under angrebet var underlagt kaptajn
Krag, afleverede Diedrich som kompagnikommandør rapport efter affæren:
"[Vi] marcherede langs kysten [i kolonne] indtil ca. 800 skridt, hvor der
atter blev formeret kæde på grund af en stærk kardæsk.ild. Major Melsted
kom i det samme fra højre til venstre fløj - råbte "Af sted, kaptajn Krag!" og
lod blæse "alarm" eller "storm". Efter dette tilråb og stormblæsning lod
kaptajn Krag rykke frem i løb. Der avanceredes således nogle 100 skridt,
men da mandskabet på grund af det tunge sand ikke kunne følge med, blev
der gjort holdt for at samle og ordne dem igen. - Atter råbte major Melsted:
"Af sted, kaptajn Krag, jeg skal nok bringe folkene frem", hvorpå vi igen
avancerede frem til omkring 120 eller 130 skridt fra fyrtårnet. Her faldt kaptajnen ned, og så vidt jeg kunne se, var der kun 16 til 20 mand, som fulgte
ham. Jeg løb derpå noget længere frem med omtrent IO mand mere af der
peloton (deling), jeg kommanderede, lod dem lægge sig bag nogle små bak·
ker, der var, og charcherede (åbnede ild). Efter at have ligge sådan i noge1
tid, samlede flere af folkene sig og kom frem. Resten af mandskabet var de]
blandet op i Rottwitts kompagni, dels lå de af mathed bag sandklitterne. Lie
efter at kaptajn Krag var faldet ned, rykkede han længere frem - 60 til 7
skridt fra de fjendtlige forskansninger. Kun 4 mand fulgte ham. Jeg trak m
kort efter hen til kaptajnen fulgt af en valdhornist - de øvrige soldater v
endnu blevet tilbage på grund af udmattelse".
Krag selv skriver: "Løjtnant Diederich nærmede sig det sted, hvor jeg t
fandt mig med 4 soldater - hvoraf to var såret. Da jeg ikke anså det for
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være nogen nytte til at blive der med 2 mand, besluttede jeg at gå tilbage. I
samme øjeblik ophørte kanon- og musketilden fra fortet. Uvidende om hvorfor ville jeg opsøge major Melsted, men blev i det samme tilråbt af nogle
fjender, der som parlamentærer kom ud af fortet. En matros, Erich Wenneberg fra kanonbåd nr. 1, som havde indledt parlamenteringen, kom hen til
mig og bad om, at jeg ville gå frem, da fjenden forlangte at tale med en, der
kunne tysk. Jeg spurgte ham, hvem der havde givet ham ordre til at parlamentere. Svaret var: "Kaptajn Prydz, for at hente en fjendtlig læge". (Det
bekræftede kaptajnen dagen efter). Jeg fandt mig ikke berettiget til at parlamentere, og straks begyndte kanonaden igen. Da jeg imidlertid intet kunne
udrette, og signalet til storm var ophørt, gik jeg tilbage til kaptajn Rottwitt,
som var i nærheden, og fandt da major Melsted skudt, hvad der var årsag til,
at alt var spredt mellem klitterne".
Melsted under angrebet

Melsted selv kom først i land efter de matroser, der rykkede først frem, hvad
han - som nævnt - ifølge Høst var temmelig irriteret over, og Meyer supplerer: "Som følge af dette højst umilitære tilskriver jeg ganske alt, som
siden fulgte. Major Melsted havde aldrig begyndt på den over kræfterne
stigende fremrykning, når det ikke havde været for at soutenere (støtte) det
første anfald, der er en førers første pligt. . . . At majorens angreb måtte
mislykkes ved en sådan frem-ilen, beviser den omstændighed, at han faldt,
for kun et par officerer og 8 til 10 mand var i det øjeblik i stand til at vinde
dette sted."
Tilbage til matroserne

Som nævnt havde matroserne fået ordre fra Melsted om at være reserve bag
venstre fløj. Herom beretter Falbe i 1845: "Efter at Holsten havde omgået de
af vore tropper, som udgjorde højre fløj, gik han tværs over landet, indtil
midt på det, og avancerede atter med flotillens mandskab mod fortet i forening med de bageste tropper.
Holsten søgte majoren. Vi nåede kaptajn Prydz, som med sit detachement af
flotillens soldater udgjorde venstre fløjs flanke og havde posteret sig under
de østligste sandhøje på øens nordre side, der tilbød hans mandskab lidt bedækning mod fortets ild.

58

Udsnit afTumbulls akvatinte: Den danske venstre fløj foran fyrtårnet og fæstningen. Midt i
billedet to officerer svingende deres sabler. Skal det mon være Melsted og Holsten?

Efter en kort samtale med Prydz, som underrettede os om, hvor omtrent major Melsted måtte være, lod Holsten søløjtnant Maltha Muhlenstedt og mig
ledsage sig til den kommanderende, som vi traf omtrent 150 skridt nærmere
fortet, under dets levende ild, både fra svært skyts og håndgevær, opmuntrende mandskabet til at trænge frem. Da Holsten havde meldt ham vor ankomst og stilling, forestillede han ham umuligheden af at bemægtige sig fortet og den endnu større umulighed af at komme fra øen, når vi ikke indskibede os, inden fregatten kom op til flotillen. Majoren vedblev imidlertid at
anspore soldaterne. Løjtnant Hans Jørgen Obel (jægerkompagniet), som
med at par mand sprang frem fra den sidste dækning, som nogle sandknolde
ydede dem, faldt, da han var kommet en halv snes skridt foran os, og få
minutter derefter sank major Melsted død til jorden, truffet af en musketkugle i det højre øje. Da der ikke sås nogen anden officer af landetaten
deromkring, søgte Holsten hen mod kaptajn Prydz, som imidlertid var rykket noget fremad.
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Vi havde ikke tilbagelagt 50 skridt i denne retning, så faldt også Holsten
skudt i brystet af en skråkugle8, og straks efter så vi Prydz, der kaldte på os,
liggende med begge ben sønderknuste af en kugle. Hans folk, under månedsløjtnant Peter Ohm, havde forenet sig med vore, under den føromtalte
østligste sandklits dækning. Klokken var dengang 8 eller 8½.

Udsnit afTurnbulls akvatinte: Den sårede kaptajn Prydz

Vi - Falbe og Mtihlenstedt - besluttede at lade Prydz bringe ombord og
kaldte derfor nogle af folkene til os; men han var ikke at formå dertil. Her
vil jeg dø, jeg kommer dog ikke levende ombord var hans svar. Han gav
Mtihlenstedt for at bevare til hans kone, hvad han havde på sig af papirer og
penge, tilligemed nogle mundtlige andragender, og denne lod så en af Flad-

8

Skrå er en slags skarp ammunition, som blev benyttet i skibene ved skydning på kort hold,
særlig mod åbne både og åbent dæk. Bestod oprindeligt af en pladeformet træbund, hvor
der stabledes mindre kugler ovenpå. Det hele blev syet ind i et stykke sækkelærred. Senere stabledes kuglerne i en blikdåse. De lignede da en del kardætsker, men kuglerne var
større en disse (Salmonsen).
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strand-flotillens unge søfolk, Gustav Wennerborg9, forbinde hans ben og
blive hos ham.
Prydz opfordrede os til at opgive alle videre forsøg, og dette antog jeg så
meget tilrådeligere, som det allerede var udtalt til Holsten, før denne gik til
sin død. Allerede dengang var ekspeditionskommandøren, major Melsted,
faldet tillige med løjtnant Holsten, som anførte de til stormløbningen
bestemte matroser".
Indsættelsen mod Anholt by
Af den plan, Mel sted fremlagde på Scheel Slot lørdag den 23. marts, uden at
søofficererne og kaptajn Prydz var til stede, fremgik det, at et kompagni
skulle gå mod Anholt by og "afskære kommunikationen mellem byen og fyret" og " tage alarmkanon og alarmpost vest for byen". Når opgaven var
løst, skulle kompagniet "slutte sig til reserven, kompagni Rottwitt".
Opgaven blev den 23. tildelt Høsts kompagni; senere det mindste musketerkompagni under Kaptajn Jens Langballe. Kompagniets opgave blev ikke
løst. Hvorfor fremgår dels af Langballes rapport, dels af et stabsforhør, der
efter Frederiks VI's ordre blev afholdt i juni 1811 i Århus. Kongen, som
ikke ønskede en overkrigskorn.mission nedsat til at evaluere ekspeditionen
som helhed, ville altså gerne have evalueret de detaljer, som Langballe og
hans løjtnant, Gerth Bo/vig, havde været involveret i
Det fremgå af stabsforhøret, at kompagniet ved landgangen var kommet under operativ ledelse af kaptajn Prydz. Sammen med dennes soldateske dannede kompagniet kæde tværs over øen, hvorfra "byen ikke var at se".
Der blev først sendt en patrulje frem under underofficer Niels Jørgensen
Emborg, som opdagede en kasernelignende bygning og meldte tilbage. Så
blev Bolvig sendt frem med yderlige 20 mand efter personlig instruktion af
Prydz. Bolvig konstaterede, at bygningen, der lå i en anden "direktion end
byen", var ganske tom. Der kan formentlig kun have været tale om det bekendte pakhus. Under instruktionen skulle Prydz, ifølge Bolvig, have meddelt, at han under ingen omstændigheder skulle indlade sig "i nogen affære
med besætningen, om den måtte være ham overlegen". "Da han kom byen
temmelig nær, så han fjendtlig militær i bevægelse og skønnede, at der var
omtrent 70 mand", og "at fjenden trak sig nedenom for rimeligvis at falde
ham i ryggen". Han sendte melding til Prydz, men kaptajnen var med sol9

Samme matros, som premierløjtnant Diederich kalder Erich Wennerberg. Efter Fladstrands gagebog 1811 hed han Gustav E. Wendelberg og havde lbnr. 40 i kanonchalupp
prise nr. 1. Han var fra Christianssand i Norge.
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datesken og resten af kompagni Langballe rykket videre mod fortet - efter
ordre fra Melsteds adjutant, premierløjtnant Christian Ryberg Munch - og
havde ikke efterladt nogen forbindelsesmand.
Konsekvenserne af den manglende afskæring af styrken i Anholt by
Følgerne af den manglende isolering af englænderne i byen er beskrevet af
captain Maurice i rapporten fra selve kampdagen: "Det var lykkedes angrebsstyrken mod syd at få en feltkanon i stilling rettet mod os, da captain
Haltoweg, som havde kommandoen over forposterne i byen, sluttede sig til
os ad vandvejen. Jeg havde været meget bekymret for, om denne officer var
faldet i fjendens hænder, men han havde - efter flere forsøg på at nå frem til
hovedkvarteret over land - med den største koldblodighed taget en båd og
landede med sin enhed neden for Fort Yorke til garnisonens begejstrede jubel.
Løjtnant H. Baker, som med løjtnant Richard Turnbull fra Royal Marines og
nogle tapre frivillige havde været på en farefuld færd med skonnerten
Anholt for at ødelægge den fjendtlige flotille i dens egne havne, kom et
øjeblik efter sejlede langs med Nordkysten".
Maurice fortsætter: "Således var situationen, da fjenden ved Nordstrand
gjorde et nyt desperat forsøg på at tage Massareene batteriet med storm.
Styrken mod syd-øst trængte også på og reserven viste sig på bakkerne klar
til at støtte dem, men alt imens deres chef tappert førte tropperne, gjorde en
musketkugle ende på hans liv. Panikslagen over tabet af deres chef faldt
fjenden tilbage og gik i dækning bag sandbankerne. I samme øjeblik ankrede løjtnant Baker med stor dygtighed sin skonnert op og åbnede en velrettet ild direkte mod fjendens flanke.
Da sandbankerne ikke længere ydede dækning, og da det ikke var muligt
hverken at komme frem eller tilbage, viste angriberne "hvidt flag" og tilbød
overgivelse på visse betingelser. Det ville jeg ikke høre tale om, men krævede betingelsesløs overgivelse. Den blev efter nogen forhandling accepteret".
Og kaptajn Krag skriver: " - Da jeg ville samle mandskabet, blev jeg angrebet i flanken og ryggen af to fartøjer, der beskød os i ryggen med kardæsker
og geværild; i fartøjerne befandt sig den fjendtlige besætning fra byen, som
skal have bestået af 2 officerer og 60 mand. Således næsten omringet og
mandskabet ganske udmattet - samt kanonbådene under vejs fra øen og jaget af en fregat var jeg nødsaget at fordre stilstand for om muligt at finde
kaptajn Borgen, hvis stilling jeg ikke vidste, ej heller kunne se, da centrum
var borte. Min fordring til fjenden var stilstand½ time; det blev nægtet.
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Udsnit afTumbulls akvatinte: De engelske fartøjer og de langs Nordstranden
fremrykkende danskere

Efter ordre fra major Melsted skulle to stormstiger følge min kommando.
De indtraf ikke. Som følge af mine ovenanførte grunde samt mandskabets
udmattelse, dels af mangel på drikke og den trættende march i flyvesandet,
så jeg ingen udvej til at opnå den givne bestemmelse - ej heller kunne komme fra øen. Da retirade var afskåret, besluttede jeg i forening med kaptajn
Rottwitt at give os som krigsfanger, for ikke at ofre folk til ingen nytte, som
det ville være tilfældet".
Langballe og matroserne trækker sig ud
Fra Langballes rapport: "En strøm af fjendtlige kardæsk-kugler gjorde det
umuligt at bestige fortet, især da allerede så mange var tabt. Matroserne veg
allerede stærk tilbage, og nu sendte kaptajn Prydz mig efter hans uheldige
fald - og da jeg selv havde fået en let blessure i det ene knæ - ordre at
retirere; i samme øjeblik så jeg tillige, at der blev strækket gevær af de forestående tropper og gav sig til fange". Nu sluttede Bolvig sig til ham, og han
gav ham "ordre til at samle de tilbagetrækkende, så godt han kunde og tillige med mig søge stranden; dette skete".
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Falbe skrev i 1845: "Vi forblev længe i vor stilling ventende på, hvad man
ville foretage [sig] ... Endelig omtrent kl. 9½ stødte månedsløjtnant Bech til
os. Med sine folk havde han besat en af de fortet nærmest liggende barakker
og ved hjælp af nogle af de døde soldaters geværer og ammunition (flotillens detachement var kun væbnet med pistol og huggert) havde han tirailleret (vekslet ild) med batteriet; men da han så, at de ham nærmeste danske
tropper lod hvide tørklæder vaje fra bajonetterne, som tegn på at de vilde
kapitulere, og til samme tid nogle fjendtlige både med soldater om bord
posterede sig ved nordre strand, tværs for vore tropper og beskød de forreste
af dem i flanken, så trak han sig derfra med sine folk, og kom nu for at
meddele os dette og forene sig med os. . ..
Løjtnant Bechs meddelelse forklarede os for en del årsagen til skydningens
aftagen. Bestemt på ikke at lade os indvikle i nogen kapitulation, men så
godt muligt trække detachementet ud af den fælde, der stod åben, var min
opmærksomhed henvendt på, at den af løjtnant Bech omtalte båd ikke skulle
fortrædige vor retræte da månedsløjtnant Jens Brandt kom til mig med
løjtnant Falsens ordre om at begive os ombord, da fregatten nærmede sig.
Således ophørte al dvælen og uvished.
Månedsløjtnanterne Ohm og Brandt førte flotillens soldateske mellem bøjningerne af de nordre sandklitter, indtil de, ude af skudvidde, kunde marchere sikkert tværs over øen ud til kanonbådene ... . De blesserede (sårede) soldater, vi traf på vor vej, tog vi med os. Fra de døde tog folkene kun det brød
og brændevin, de havde i tornystrene."
Sønderstrand blev nået uden videre tab.
Højre fløj kapitulerer
Kaptajn Borgen i rapport af fredag den 29. marts skrev: "Højre fløj af korpset var umiddelbart rykket fortet på nogle hundrede skridt nær, hvorfra den
beskød dels med den tre-pundige kanon, dels med geværild, og satte sig i
position til at storme, da der kl. 10 formiddag blev parlamenteret fra fortet
og opfordret til overgivelse på diskretion. Dette forslag mente jeg ikke at
kunne afslå af følgende grunde:
1. Kanonbådene og transportfartøjerne havde forladt kysten og var over
en mil i søen, altså var det umuligt at trække sig tilbage til skibene.
2. Den venstre fløj havde overgivet sig, og resten af styrken beløb sig
til 200 mand, da kaptajn Langballe straks efter landgangen var
detacheret til byen, ikke siden stødte til angrebsstyrken eller deltog i
affæren, men personligt må have indskibet sig igen.
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3. Vi havde kun den tre-pundige kanon at sætte ind mod en stor
mængde skyts på forskansningen
4. Muren om fyrtårnet var det ikke muligt at tage med storm, uden at
have skudt brecher.
5. Den fjendtlige fregat var allerede kun en halv mil væk i sydøst, og
truede med angreb i korpsets højre flanke, fra hvilket det eneste
angreb på fortet kunne finde sted".
Matroserne og Langballe går om bord
Falbe i 1845: "Kl. 11 ¼varder kun få folk tilbage på stranden.... Jeg begav
mig ombord med de sårede, der endnu var på stranden. De andre officerer
søgte deres respektive kanonbåde og jeg begav mig ombord hos Dem"
[Falsen]. Da erfarede jeg, at De havde beordret månedsløjtnant Casper
Tralle at tage kommandoen af luggeren Svanen, for med den at krydse op til
og hendrage fregattens opmærksomhed på transportfartøjerne .... Da disse
fartøjer, såvel som luggeren, allerede vare ½ mil til luvart af flotillen,
befalede De mig at forblive ombord hos Dem".
Fra Langballes rapport: "Vi nåede stranden, blev indskibet, men adsplittede
på alle kanonbådene; dog traf det sig, at løjtnant Bolvig og jeg kom ombord
på kanonbåd nr. 11 tilligemed 17 mand af mit kompagni. Vi var imidlertid
næppe kommet ombord, førend en engelsk fregat og en brig gjorde jagt efter
hele roflotillen. Dette forårsagede, at hele flåden blev adsplittet; kanonbåd
nr. 11 under løjtnant Krags kommando blev afskåret og blev beskudt stærk
af den engelske fregat, men løjtnant Jens Krags gode konduite og folkenes
ufortrødenhed reddede den tillige med besætningen; endelig efter at have
udholdt en stormfuld nat mellem den 27de marts og 28de marts landede vi
lykkelig den 28de marts om aftenen kl. 6½ ved Udbyhøj".
Englændernes forfølgelse
Maurice skrev: Efter den danske højre fløjs kapitulation var "antallet af
krigsfanger større end min lille garnison, hvor der så hurtigt som muligt indledtes operationer mod reserven, som var observeret under tilbagegang mod
øens vestlige ende. Jeg drog i felten med major Torrens (som trods såret insisterede på at ledsage mig) og med løjtnant og adjutant Steele, men da fangernes antal var så stort, og da vi ikke havde noget sikret sted at anbringe
dem, kunne jeg kun anvende haubits-brigaden under løjtnant R. C. Steele og
Bezant fra marineartilleriet og dele af det lette kompagni under kommando
af løjtnant Turnbull.
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Da vi nåede vestsiden af øen, konstaterede vi, at fjenden var trådt an på
stranden sikret af 14 kanonbåde, fortøjet tæt ved kysten. At angribe en sådan
styrke med 4 haubitser og 40 mand synes at være at ofre tapre mænds liv.
Derfor standsede jeg efter major Torrens råd på bakkerne, hvor jeg i ro og
mag så reserven blive indskibet, sikret af kanonbådene, og så endelig flotillen forlade øen".
Bevogtningen af krigsfangerne
Efter med en mild overdrivelse at have anslået antallet af krigsfanger til ca.
600 og dermed "mere end det dobbelte af den styrke vi indledte kampen
med", skrev Løjtnant Steele i 1824: "Efter at alle, der havde overgivet sig,
var lukket inde i stalden, blev en kanon placeret i døren og en sø'tinel' stillet
med en 'slow match' med ordre til at skyde omgående, hvis de forsøgte at
bryde ud".
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12. Flotillens retræte
Da Falsen opdagede fregatten Thetis og briggen Sheldrake, afbrød han
skydningen mod fortet og sendte en løjtnant i land dels med opfordring til
Melsted om at opgive kampen og søge tilbage til udladningsstedet, dels med
ordre til, at matroserne skulle returnere til deres fartøjer.
Med halv besætning i kanonchalupperne roede man nu vestpå, mod vind og
strøm, og nåede efter nogle timers forløb - formentlig 3 - 4 timer - tilbage
til udgangspunktet. Her blev alle, der befandt sig på stranden taget om bord,
som sidste mand sekondløjtnant Falbe.
Det lykkedes for hovedparten af fartøjerne at komme tilbage. To kanonchalupper, et transportfartøj og et proviantskib gik tabt. De to kanonchalupper
var ført af sekondløjtnanterne Peter Buhl og Malthe Miihlenstedt. Den sidste
havde overtaget den faldne Carl Holstens fartøj.
De fartøjer, der slap væk, kom i havn således:
København: Falsens "flagskib", prise nr. I, ført af månedsløjtnant J.P Koch
Udbyhøj:
3 kanonbåde (månedsløjtnanterne J. Krag, P.F. Ohm og H.A.
Molbech)
6 transportfartøjer
2 armerede chalupper
Hals:
4 kanonbåde (bl.a. premierløjtnant Georg Fog og månedsløjtnant A. Oldeland)
Luggeren Svanen (månedsløjtnant Børge Hansen)
En armeret sejlbåd (rekognosceringsbåden) (månedsløjtnant P.
Bech)
Gjerrild:
I kanonbåd (månedsløjtnant P. Feddersen)
5 transporfartøjer
Sverige:
I kanonbåd (månedsløjtnant Jens Brandt). Returnerede et par
dage efter til Fladstrand via Hals.
Uddrag af Falsens rapport
I den rapport, som Falsen afleverede den 29. marts, skrev han bl.a: "Jeg
afsendte transportfartøjerne, som havde en fjern lighed med kanonbådene,
til Isefjord med ordre at holde så nær til vinden som muligt, for at bevæge
fregatten, der var i læ og ikke kunde se os fra SV-pynten af landet, til at jage
disse, medens jeg med de 12 kanonbåde styrede kurs til Læsø-grunden, som
den eneste retirade, der stod os åben.
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Briggen mødte vi snart på denne vej, og søens voldsomhed overbeviste mig
om umuligheden af at levere en affære, som jeg havde håbet. Bådene kunne
næppe vage 10 på vandet. Stormen tiltog bestandig, og jeg havde altså intet
tilovers uden at forsamle flotillen og give hver officer ordre at forcere i
forskellige kompasstreger til nærmeste land. Med min båd, der sejlede fortrinlig vel, søgte jeg at lokke briggen til at forfølge mig. I flere timer lykkedes det mig at føre ham om i forskellige kompasstreger, medens premierløjtnant Fog med de 8 både stræbte op i vinden og styrede ad Jylland til. Kl.
5 opgav briggen sin jagt på mig og stod ned på løjtnant Buhl, som efter et
meget udmærket forsvar og flere lag af dens fulde batteri overgav sin båd i
en hjælpeløs og tilintetgjort forfatning. Denne udmærkede og kække modstand opholdt fjenden så længe, at de øvrige både fik et godt forspring. Jeg
styrede over Anholt-Knob Rev, medens at fyrtårnets batteri stærkt beskød
mig, for at gå til luvart af briggen, der stedse endnu jog os. Jeg traf på sydkanten af øen den fjendtlige skonnert, der ¾ time forfulgte mig under en
levende ild. Nogle heldige skud med min karonade tilbragte ham så megen
skade på skrog og takkelage, at han forlod mig, og jeg fortsatte derefter min
kurs ad Kullen til, hele natten jaget af den fjendtlige brig, hvis fyr jeg kunne
se. Henimod dagningen nåede jeg Sjællands kyst. Briggen ophævede da sin
jagt, og jeg ankrede da kl. 10 FM her på rheden. I solens nedgang den 27de
så jeg fregatten ophæve sin jagt på transportfartøjerne og styrende nedad kanonbådene til. Vinden tiltog hele natten, rummede 11 stedse for fjenden og
blev skrallere for bådene, så jeg er ikke uden frygt for dem uagtet deres
lange forspring".
Fra "Danske og norske Søheltes Bedrifter fra Aar 1797 til 1813"
En auditør ved søetaten, J.P. With, udgav i 1819 en bog med ovenstående titel. I hans gengivelse af retræten beskrives Peter Buhl som decideret søhelt:
"Da flotillen ... havde fået ordre at adsplitte sig og styre til Jylland, og mens
briggen jog Falsen, benyttede premierløjtnant Fog sig af lejligheden til atter
at samle 8 både, med hvilke han styrede ad Jylland til. Snart vendte briggen
sig imod ham og beskød ham heftigt; men Fog besvarede dens ild med
sindig kraft, og fortsatte imidlertid sin retirade i fuldkommen orden; men
vejret var Fog ugunstigt, og faren tiltog hvert øjeblik. Da kastede løjtnant
Buhl med sin ene båd mod den overlegne fjende, og gjorde ham en så
hårdnakket modstand, at Fog vandt så langt et forspring, at fjenden ikke
10
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Næppe vage på vandet - næppe holde sig flydende (Ordbog over det Danske Sprog)
Vinden rummede - kom agter ind (Ordbog over det Danske Sprog)
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siden kunne indhente ham. Da Buhls fartøj var aldeles forskudt, og hans ene
kanon ubrugelig, strøg han sit flag for at skåne menneskers liv. Chefen for
briggen befalede ham at lægge tilborde; men Buhl syntes endnu ikke at have
opholdt fjenden længe nok. Han gav da alle sine folk ordre at skjule sig under tofterne, men selv stod han oprejst ved masten og trodsede den sejrende
fjende. Den engelske chef gentog sin befaling, men forgæves. Forbitret over
vor helts trods, lod han nu sine folk skyde efter dette kække bryst. Rasende
løb han omkring på briggen, og sagde: "Dræb mig den uforskammede officer, så far jeg nok båden tilborde"; men Buhl stod urokkelig. Han indså, at
hvert minut, det lykkedes ham at sinke fjenden, ville gavne hans kammerater, og han var rede til for dem at ofre sit liv. Efter 20 minutters forløb sejrede menneskeligheds stemme i chefens barm; han lod ophøre al skytlen,
lod fartøj udsætte og bugserede kanonbåden hen til briggen. Buhl havde i alt
standset fjenden i 3 kvarter ved denne sin udmærkede modstand, og den øvrige del af flotillen var frelst".
Withs dramatiske beretning har stort set uantastet levet videre i de senere
søkrigshistorier. I "Den dansk-norske Sømagts Historie 1700 - 1814"
(1852) supplerer H.G. Garde - efter at Buhl har overgivet sig: " Endog efter
at være kommen i fjendens magt skal han have vidst at vinde tid for sine
kammerater ved at forlede Stewart til at jage nogle transportfartøjer i den
tro, at det var kanonbåde".
Underdanigst rapport fra sekondløjtnant Buhl
Buhls egen rapport er ganske nøgtern og sober: "Efter at det var forsøgt flere gange at storme Anholts Fortet gav løjtnant Falsen ordre at tage vore
mandskab ombord igen og ro vesten om øen, da en engelsk fregat krydsede,
og med favør af sejl jog efter os. Omtrent kl. 2 eftermiddag havde vi højde
nok for at klare landet fra os, hvorpå vi satte sejl til og stod nord på for om
mulig at nå Læsø grund. - Vinden V.S.V. stiv bramsejls kuling - Da vi var
stået noget ud fra land, så vi en engelsk orlogsbrig, som kom nord fra og
stod ved vinden og efter os - Vi faldt da bedre af og briggen forandrede
ligeledes sin kurs efter os, en del af bådene drejede da igen til vinden og
stod efter Læsø. Briggen stod forbi og vedblev at jage 5 både som stod SO,
hvor iblandt løjtnant Falsen var.
Kl. omtrent 5 var briggen os på mindre end½ mil nær. Løjtnant Falsen drejede da klar til vinden over bagbord, men da min båd var langt slettere sejler
i denne sejlads end hans og tillige da jeg så, det var umuligt, at vi kunne
undgå briggen, så besluttede jeg at holde plat af, for i tilfælde han bestemte
sig på at holde efter mig, da derved at fjerne ham fra de andre både, som
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holdt vinden. Så snart jeg holdt af, holdt briggen efter mig. Så da med smerte umuligheden af at redde min båd.
Kl. omtrent 5½ var briggen mig på skud; jeg vedblev at forcere bort under
min agterste kanons ild. Efter at have faet flere lag af skråskud og
musketild, holdt briggen med force af sejl ned mod mig og så mig i den
skrækkelige stilling enten at sejle i synk eller overgive mig, hvilket sidste
jeg troede det min pligt at gøre for at spare så mange menneskeliv, som ville
blive afrettet til ingen nytte. Jeg havde det uheld, at krogen på min agterste
kanon blev overskudt, så jeg på slutningen af affæren ikke kunde skyde. Jeg har 3 mand blesseret hvor af en dødelig. Underdanigst Buhl. Skrevet
ombord i fregatten Tartar den 28de marts 1811".

Peter Buh!
"Født 1789 i Fredericia som søn af kancelliråd og byfoged Hans Buh!. Egentlig skulle den
beskedne og alvorlige yngling have været jurist. Slaget på Rheden den 2. april 1801 ændrede dette og han blev i stedet søkadet og kæmpede den 27. august 1807 under Københavns belejring mod et engelsk landbatteri, hvor han mistede sin venstre arm. Udnævnt til
sekondløjtnant søgte han aktiv tjeneste trods sin invaliditet og førte 1809 en kanonchalup
fra Nakskov med angreb på engelske konvojer. Samme år blev han som den yngste officer
ridder af Dannebrog. Under de mange år på søen og med erhvervelse af mange penge for
indbragte priser, bevarede Buh! sit stilfærdige væsen og lagde fornuftigt penge til side til
bryllup med ungdomskærligheden Carla Brenni. Stor var hans sorg, da hun pludselig døde
den 2. februar 1811, og det har vel også præget hans dødsforagt i kampen mod Steward.
Efter at være udvekslet med engelske krigsfanger fik Buh! en ny kanonbåd - erobret fra
englænderne - mens hans mistede kanonchalup selv sørgede for at strande på Anholt og
blive ubrugelig. I den fortsatte kaperkrig blev han i 1811 ramt i ryggen og fik beskadiget
benene, så han blev for invalideret til fortsat kanonbådstjeneste. Til sin glæde fik han i stedet tjeneste på den nybyggede fregat Najaden samt udnævnt til Dannebrogsmand, og som
sådan mødte han på ny Steward, der nu var chef på linieskibet Dictator, den 6. juli 1812 i
den ulige kamp i Lyngør, Norge. Najaden blev skudt til vrag, og den på ny sårede Buhl gik
ned med skibet. Buh! ligger begravet på Askerø, Norge, og hans mindesten står på Fredericia Vold." (Citat fra forelæsning af cand. jur. Niels Bjerregaard under studieturen til
Anholt)
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13. Andre spørgsmål til overvejelse
Ud over mistanken om søløjtnanterne konspiration er der andre spørgsmål,
der giver anledning til nærmere overvejelse. Her nævnt i tilfældig orden:
• Hvordan blev angrebet opdaget af englænderne? Og kan der rettes
kritik mod matrosernes optræden under fremrykningen og angrebet?
• Effekten af støtten fra kanonbådene
• Hvorfor mislykkedes isoleringen af englænderne i Anholt by?
• Hvorfor blev tornystrene efterladt i Gjerrild?
Hvordan blev angrebet opdaget af englænderne?
Spørgsmålet om, hvorvidt det danske angreb blev opdaget af en engelsk
kavaleripatrulje eller af de udstillede poster, optog en del af diskussionen
under polemikken i 1840 'erne

Det menes, at den engelske styrke i Anholt by havde poster udstillet på Sønderbjerg, Nordbjerg og Byens Bakke. Det er dokumenteret, at englænderne
rådede over heste til at trække deres haubitser og til anvendelse som rideheste, og det vides, at der var udstillet poster langs Sønderstrand med en kanon
ved stranden syd for fyret på en 'platform', hvorfra den kunne enfilere (skyde på langs ad) sydstranden.
Falsen skrev i sin rapport: " ... En udsendt kavalleripatrulje opdagede
uheldigvis deres [matrosernes] anmarch ... " og det gentog han under polemikken.
Kaptajn Høst skrev:" .... De [matroserne] rykkede frem i en klump, hurtig
og støjende ... "
Kaptajn Meyer skrev, at da Melsted - endnu ombord - troede, at han så
fjendtligt kavaleri på stranden, blev han gjort opmærksom på, at det blot var
matroserne, der allerede var i land.
Løjtnant Robert Steele skriver i sine erindringer fra 1824, at han ved 4-tiden
(formentlig kl. 0400 Z = kl. 0500 dansk tid) blev vækket og underrettet om,
at observationsposten ved sydstranden havde afgivet alarmskud, og at en
patrulje havde gentaget samme. Et øjeblik efter fik han melding om, at
forposterne gik tilbage under afgivelse af ild. Steele havde da iværksat
alarmering.
Konklusion: Danskerne blev først erkendt, efter at de var gået i land, altså
under fremrykningen langs Sønderstrand. Her blev de erkendt af de engelske observationsposter der. Der synes ikke at være tvivl om, at det var ma71

troserne under fremrykning, der blev opdaget, men om de støjede, som
hævdet af hærofficererne eller rykkede disciplineret frem i stilhed - som
Falbe hævdede i 1845 - kan ikke vurderes. De fra byen udstillede poster
opdagede tilsyneladende ikke danskerne, før de stod foran byen.
Effekten af kanonbådenes ildstøtte
Kanonbådene roede frem og lagde sig på linie ved sydkysten ud for fyret og
begyndte skydningen mod den engelske fæstning. Vurderingen af effekten
varierer meget, afhængigt af, hvem der rapporterer.
Falsens rapport 29/3: "Imidlertid rykkede major Melsted frem, mens jeg
avancerede med flotillen op imod fæstningen. . .. Da tropperne ifølge mit
givne signal havde gjort plads for mig, begyndte jeg at beskyde fortet med
al den force mine tolv både formåede. Jeg så allerede virkningen af mine anstrengelser og lovede mig et heldigt udfald. Kolonnevis styrtede fjenden ned
fra sine batterier (min understregning), da jeg observerede en fregat kommende fra nord, holdende øst om øen, en brig styrende fra vest og en
skonnert syd fra. . . .. Jeg besluttede at retirere .... "
Borgen 29/3: "En afdeling af kanonbådene roede frem for at dække korpsets højre flanke, men da disse havde vekslet nogle få skud med fortet måtte
de trække sig tilbage og tillige med resten af flotillen gå til søs, da de truedes med angreb af en fjendtlig fregat og en brig, der lå for anker ved øens
nordre pynt og nu ved vort angreb efter signal fra fortet gik under sejl, den
første østen og den anden vesten om øen".
Borgen 11/4: " .... "Det fremrykkende korps fulgtes af nogle af kanonbådene
på dets højre flanke. Disse beskød vel fortet noget, men med liden eller
ingen virkning, da afstanden var så stor, og da skuddene gik skrås ind over
landet og bestrøg en triangel for fronten af korpsets højre fløj, så hindredes
denne derved i sin fremrykning".
Meyer 12/4: "Da vi var et par tusind skridt fra fortet, ophørte kanonbådenes
skydning; jeg talte dog ikke mere 6-8 skud - hvad der stemmer med andres
udsagn".
Konklusion: Afstanden til målet har været mindst 800 - 1000 m. Vore dages artilleriekspertise 12 mener, at det på den afstand er yderst tvivlsomt, om
ilden har haft nogen effekt.

12

Oberstløjtnant K-A Knudsen, der deltog i studieturen til Anholt.
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Hvorfor mislykkedes isoleringen af englænderne i Anholt by?
Det fremgik af det stabsforhør, som er omtalt i 11. afsnit, at den danske indsættelse skete tøvende og uden vilje til indsats.
Melsted havde under gennemgangen af sin plan lagt stor vægt på, at den del
af opgaven blev udført, så man ikke fik overraskelser undervejs - netop
hvad der skete. Det fremgår også, at opgaven oprindeligt var tiltænkt
kaptajn Høst, og altså først senere er blevet stillet til kaptajn Langballe, som
ydermere kom under operativ ledelse af stabskaptajn Prydz - og han havde
slet ikke været til stede den 23. marts, hvor planen blev meddelt Melsteds
underførere.
Det var således Prydz, der besluttede, at der kun skulle indsættes en mindre
styrke til at opklare mod byen - først en gruppe (8 mand) under underofficer
Emborg, senere en deling (30 mand) under løjtnant Bolvig.
Endelig har det antagelig taget nogen tid, før indsættelsen mod byen blev
indledt, idet de 120 soldater i soldatesken, som Prydz havde kommandoen
over, formentlig har været fordelt på alle 12 kanonbåde, hvorfor det må have
taget tid at få styrken samlet.
Underofficer Emborg blev distraheret af et kasernelignende hus "i en anden
direktion" end byen - formentlig pakhuset - og udbad sig forstærkning, før
han ville rykke mod huset. Bolvigs 30-mands patrulje konstaterede, at "huset" var tomt, og kunne først derefter stile mod byen - langsomt og forsigtigt.
Da han observerede, at den engelske styrke var stærkere end ham og på vej
ud af byen, frygtede han en omgående bevægelse. Sendte først en ordonnans
tilbage med melding til Prydz, afgav så alarmskud, og da intet hjalp, trak
han sig baglæns mod øst og søgte kontakt med Prydz. Denne var imidlertid
beordret frem for at deltage i angrebet på fortet og havde ikke efterladt nogen forbindelsesmand.
Indsatsen mod byen blev derefter simpelthen opgivet.
Der synes at være flere forklaringer på miseren:
1. At opgaven skiftede indehaver fra Høst til Langballe, som derefter blev
underlagt Prydz. Og sidstnævnte, som havde fulgt flotillen fra Udbyhøj
til Gjerrild Bugt, var ikke tilstrækkelig bekendt med den vægt, Melsted
netop havde lagt på at få isoleret styrken i byen - noget som Langballe
nok kunne have givet udtryk for over for Prydz!
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2. At Prydz kun havde indledt en svag opklaring og derefter gav Bolvig
forholdsordre om ikke at indlede nogen "affære" mod en overlegen fjende - stik imod Melsteds plan.
3. At Bolvig netop var forsigtig og tøvende.
4. Endelig at Melsted i frustration over den mislykkede fremrykning mod
fyret havde beordret Prydz frem på venstre fløj uden at efterlade Langballe til at tage sig af styrken i byen.
Hertil må føjes, at englænderne var årvågne, og så snart det første varselsskud havde lydt fra fortet, havde bemægtiget sig et par af fiskernes både og
til vands søgt mod fyret.
Konklusion: Den vaklende indsættelse mod byen var et resultat af den usikre kommunikation mellem dem, der kom sejlende til Gjerrild og dem der
kom over land, samt at underførerne, Prydz og Bo/vig, ikke havde forstået
opgavens betydning og havde været super-forsigtige.
Hvorfor blev tornystre efterladt i Gjerrild?
Flotillen sejlede fra Gjerrild den 26. marts aften. Dagen efter skrev general
Tellequist: "Deres kgl. Majestæt, allerunderdanigst: "Efter rapport fra distriktskommandøren, oberstløjtnant, greve af Scheel, er ekspeditionen på
Anholt i går aftes kl. 6½ slet udgået. .... Indskibningen skete meget hastig,
så at mandskabet måtte lade deres tornyster tilbage; de bleve embarquerede
(udskibede) fra et sted norden for Gjerrild kaldet liden Knudshøj".

Da Falsen senere blev bedt om at give en forklaring, svarede han, "at han
ved de forudgående indladninger konstateret hvor klemt mandskabet sad i
bådene med tornystre på. Han havde derfor foreslået Melsted, at de blev i
land.... Derimod havde han jo netop anmodet generalen om, at hver måtte
:fa brød og brændevin med sig".
Men som kaptajn Meyer skrev i sin lange rapport: "Mine folk klagede over,
og efter sigende skal have været almindelig, at deres tornystre skulle blive
tilbage, da de foruden andre nødvendigheder deri havde deres brød og brændevin".
At mange - til trods for, at der var blevet udleveret særlige brødposer til hovedparten af styrken - havde brød og brændevin i tornystret, var åbenbart
ikke overvejet.
I hvert fald gav man sig ikke tid til at tømme tornystrene for brødposer og
brændevin. Det hele gik for stærkt og var for planløst. Ej heller her var ko-
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ordination og kommunikation i orden. Konsekvensen var, at soldaterne "gik
ned med flaget" efter landgangen på Anholt.
Afpremierløjtnant Heilmanns rapport:
Lidt af baggrunden for miseren kan måske findes i premierløjtnant Heilmanns rapport. Premierløjtnant Joachim Heilmann rapporterede - efter tilbagekomsten fra Anholt - den 16. april fra Hammelev, at hans kompagni der var indkvarteret i fire byer - stillede på stranden i Gjerrild Bugt søndag
den 24. marts, men blev sendt retur til kantonnementet efter "næppe en time
ombord". Mandag den 25. var kompagniet igen på stranden, men blev sendt
retur, men efter I½ time på stranden. Og han fortsætter: "Tirsdagen den
26de marts fik jeg atter ordre at begive mig med compagniet til Gjerrildbugt
og ankom kl. 4 eftermiddag. - Her blev der atter til en del af mandskabet
uddelt øl og brændevin, men forinden enhver af folkene kunde blive forsynet hermed, blev der givet ordre at marschere på hin side Gjerrild Klint,
hvor flotillen lå til ankers. Øjeblikkeligen skete indskibningen, efter at
mandskabet i forvejen var blevet befalet at aflægge deres tornystre. Omtrent kl. 6 om aftenen gik flotillen under sejl".
Grunden til Heilmanns omhyggelige beskrivelse af indladningen er, at han
havde været knyttet til grev Scheels stab og derfor havde kendskab til de
vanskeligheder, der året før havde været forbundet med at få kompagnierne
samlet rettidigt. I 1810 havde problemerne ført til en krigsretsundersøgelse
mod kaptajn Johan Neckelmann for at være skyld i forsinket afsejling, idet
Falsen havde klaget over, at kaptajnen havde været skyld i stor forsinkelse i
forbindelse med flotillens 3. forsøg på afgang til Anholt. Neckelmann havde
kommandoen over et kompagni sammensat af mindst tre kompagnier fra både 3. og 4. bataljon af 1. Jyske Infanteriregiment. Anklagen blev i øvrigt frafaldet efter indstilling af generelauditøren, der i den henseende blev støttet
af major Melsted.
Samarbejdet mellem sø- og hæretaten foregik således uden forståelse for
hinandens problemer. Søfolkene var afhængige af vind og strøm, og var forholdene gunstige, så var det med at komme af sted. Hærenhederne skulle
samles i deres kantonnementer og til fods marchere til indladningsstedet, og
det tog tid - og hvis man så oven i købet ændrede indladningssted efter vejrforholdene, ja, så tog det yderligere tid.
Konklusion: Viljen til det samvirke, som en amfibieoperation kræver, var
ikke til stede. Det måtte gå galt.
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14. Afrunding
C.F. Wegener havde som nævnt i 3. afsnit - i sin lobhudling i 1843 af Frederik VI for bondefrigørelsen - et eneste ankepunkt. Han bebrejdede kongen, at han havde ladet så mange bønder sætte livet til på Anholt - at han på
grund af dårlige 'anførere' havde ladet dem "gå til" på en håbløs opgave og Wegner havde jo ret!
For det første var det ikke linie- men forstærkningsenheder med en gennemsnitsalder på 30 år, der fik tildelt opgaven, og for det andet var hverken
planlægningen eller føringen optimal.
Forsøget blev iværksat for sent. Englænderne havde nået at skabe en fæstning med så stor ildkraft, at et regulært stormangreb var håbløst. Skulle øen
tages tilbage, måtte det, som admiral Fisker angiveligt foreslog, ske hurtigt,
samt i forbindelse med, at der skabtes en kortvarig jævnbyrdighed til søs
ved indsættelse af de få tilbageværende dansk-norske brigger fra Syd-Norge.
Ydermere blev danskerne forsinket i 1811, dels ved admiralitetets fejlagtige
fastsættelse af indkaldelsesdato for de hjemsendte matroser, dels ved at kanonbådene - trods et isfrit Kattegat - var indefrosset i Randers Fjord og
Limfjorden. Englænderne nåede at sende Tartar og Sheldrake til øen.
I modsætning til englændernes gode efterretninger om de danske bestræbelser var danskerne dårligt orienteret om foranstaltningerne på øen.
Den danske føring var for dårlig!
1. De to søløjtnanters aftale udenom Melsted er tilstrækkelig berørt.
2. I øvrigt var koordineringen mellem Melsted og Falsen ikke god nok. I
1811 mødtes de først lige før indskibningen, og Melsted bøjede sig for
Falsens urimelige krav om, at soldaterne ikke skulle medføre deres
tornystre, hvor flere af dem havde deres proviant og brændevin.
Soldaterne, hvoraf mange formentlig havde lidt søsygens kvaler under
transporten, måtte ved udskibningen vade i vand til livet og derefter
traske flere kilometer i løst sand. Det er meget forståeligt, at de blev
sukkerkolde og dehydrerede og dermed var totalt udmattede, da de
nåede frem til den afgørende kamp.
3. Kaptajn Prydz fik ansvaret for at isolere den engelske styrke i byen, til
trods for at han ikke havde deltaget i Melsteds ordreudgivelse på
Scheel. Enten var han ikke ordentligt instrueret om opgavens betydning,
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4.

eller også var den panik, som tilsyneladende greb Melsted, da han konstaterede matroserne enegang, skyld i, at indsættelsen mod byen blev
opgivet.
Det er således forståeligt, at Melsted valgte at blive på ærens mark og
ikke tage tilbage til stranden - hvad der måske bidrog til, at flotillen
stort set blev reddet.

Alt i alt en sørgelig affære, der kun bør mindes for bondesoldaternes og de
menige søfolks samt de underordnede officerers og befalingsmænds tapperhed og udholdenhed. I den henseende er det et velvalgt digil 3 af Hans Hjort,
der står på mindesmærket på Anholt for de faldne:
Være Fred med Eders Minde
I som Pligtens Bud adlød
og i Kamp mod mægtig Fjende
Fandt for Danmark Heltedød.

13

Digtet står på det monument ved den nordlige indkørsel til Anholt by, der blev rejst i
1905 og afsløret af Danmarks daværende statsminister, I.C. Christensen.
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Tillæg A

Anholt omkring år 1800
Lorents Bynch var præst på Anholt i tre år, fra 1787 til 1790, netop de tre år,
hvor Anholt fyr blev moderniseret og bygget højere. Han var 29 år, da han
kom til øen. Denne unge københavnsk fødte præst var meget optaget af,
hvad han kunne opleve i det lille ø-samfund, og valgte efter at være blevet
kaldet til et embede mellem Horsens og Silkeborg at skrive nogle artikler
om Anholts natur og livets gang på den lille ø. Det skete i 1801 og 1802 i et
kvartalsskrift ved navn "Iris og Hebe", udgivet af hofboghandler Simon
Poulsen i København.

Om sælhunde-fangsten på Anholt.
Det var overskriften på den første artikel. "Fra umindelig tid har sælhundefangsten på Anholt været landets herlighed, og en betydelig næringsgren,
endog da øen stod i fejreste grøde. Efter at sandflugten, hvis begyndelse er
tabt i tiden, har ødelagt marker, skove, ja, efter indbyggernes sigende, byer
endog, med næsten alt, har ødelæggelsen alene ikke nået sælhunden, til at
fordrive den fra Anholts bredder....
For ikke ganske i blinde, og ligesom forud uberedte, at føre min læsere hen
til de steder, hvor jeg ønskede at kalde dem til tilskuere, må det tillades mig
korteligen at drage nogle svage træk til Anholts tegning. Denne Ø I¼ mil
lang og ½ mil hvor den er bredest, har dannelse som en ligebenet trekant,
hvis fod er landets venstre side. Trekantens tvende ben udgør den nordre og
søndre kyst af øen, der immer mer og mer mod østen snævrer sig i en spids
pegende mod ostnordost. Vesterlandet er en halv mil bredt, opløftende sig i
temmelig høje baner, hvilke alle ved søkanten sandflugten, mest mod
nordvest, næsten har forstyrret. På bankerne inden for disse mere mod østen,
er der et lidet agerland og så enge, som sandhvirvlerne endnu har sparet.
Østen for disse banker igen og ved deres fod ligger byen, omtrent i en middelafstand fra alle tre strande, øens vestre, søndre og nordre kyst. Straks østen for byen åbner sig et ørkenland i hele sin vilde skikkelse. Et gult øde på
en mils længde hæver sig på alle sider for øjet; en afklædt, forarmet og
forstyrret natur nedslår nu vandreren i hvorhen han flytter sin fod. Når man
undtager her sand, sten og lidet marhalm, har ødelæggelsen intet levnet; alt
naturens gode, som andetsteds fryder, og lokker os i dens favn, er sørgeligen
forsvundet. Om sommeren kan ingen færdes i denne ørk, man måtte ellers,
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ved at synke ned i det løse sand, med hvert et fjed, og ved solens brændende
strålers hede, kummerligen tilkøbe sig hvert skridt. Man befarer derfor enten
den nordre eller søndre strandbred, hvis grunde er hårde, dog den nordre
som oftest, for at komme til fyret, som er anlagt på øens østlige odde, så næsten en mil fra byen. Både sommer og vinter har jeg nogle gange foretaget
mig, at gennemstrejfe denne sørgelige egn, og jeg kan ikke nægte, at jo slig
en færd for en, eller nogle gange, haver sit tiltrækkende.... Rundt omkring
ser man store sandsletter udbrede sig vidt og bredt, omkrandsede med slunker eller småbakker udhulede af stormen; sletterne er overstrøede med småsten, liggende så jævnt som vandets flade ved havblik. Andre steder ses lange strækninger opfyldt med kampesten kastede i orden som en brolægning,
men for resten svømmende i det løse sand. Op fra sletterne løfte sig stejle
sandbjerge, i klippers og fjeldes form, med åse og spidser, alt af det fineste
sand, nu gule nu hvide, tilfældigen sammenblæst af stormen vel snese alen
høje. Disse sletter og bjerge ligner ved et flygtigt øjekast et hav, som ved de
kaste sig ind imellem mange småsunde, danner viger, og omflyder utallige
klipper og skær....
Ved en frostvinter er ørken lettere at gennemgå, sandsøerene er da hårde og
jævne, og færden uden møje; men man taber på den anden side ved den
skumle stilhed, som hersker runden om, da man vandrer i skyggernes land".
Efter at have beskrevet, hvordan jagten på sælerne fandt sted, skildrer Lorents Bynch, at antallet af sæler er aftaget. Han skriver: "Man har især beskyldt det nye fyrs opbyggelse for årsagen til manges bortskræmning fra
denne deres gamle bolig. Fyrets nærhed ved lejet, pælerarnningen ved dets
grundvold, flinteskud, hundebjæffen, den daglige rørelse og tummel af ved
50 arbejdere her, strandens jævnlige befaring af disse både vinter og sommer, alt dette tilsammen, mener man, har forjaget mange".
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TillægB

"Buhl" - digt af Steen Steensen Blicher (1817)
Glat var din kind, da første gang
du ind i kæmperækken sprang;
da mellem mænd en dreng du stod
og ofrede dit unge blod;
du uforfærdet udi dampen
du viedes til heltekampen

Højt var dit mod, da anden gang
du gjorde britten vejen lang,
da svag af kræfter, stærk af ånd
du vristed byttet af hans hånd,
du værgeløs, men uforfærdet
du ene stod og mødte sværdet.

Glat var din kind, da første gang
i kuglers hvin og sværdes klang
dødsenglen foer forbi dit bryst
med hul og rædsom tordenrøst;
Da første gang du måtte bløde
udi det vrede heltemøde.

Ild var din sjæl, da sidste gang
i kampen søndersplittet hang,
0 Dannebrog! dit stolte flag
på din den sidste hædersdag,
hvor du, 0 Buhl! I lyn og torden
gik til dit Valhal over jorden.

Glat var din kind, da første gang
du sværdet over fjenden svang,
da kuglen kom og tog din arm,
du gæve! fra din unge barm;
da udi ilden ufortøden,
du hærded' dig til heltedøden

Ild var din sjæl, da sidste gang
du stålet over fjenden svang,
da luen om dit blege lig
med bølgen stred; mens ånden sig
svang did, hvor mellem verdens poler
det lyse stjernebælte stråler

Højt var dit mod, da anden gang
du ind i kæmpedansen sprang;
da ene på blodrøde dæk,
du standes, sejerherrens skræk,
da lige frejdig udi nøden,
du smilende udæsked døden

Ild var din sjæl, da sidste gang
du under kuglers hule sang
på danskes vej til ros og magt
sortladne hav, har døden smagt,
til himlen har du dig opsvunget;
Nu Buhl! nu er dit drapa sjunget

Højt var dit mod, da anden gang
du over dine brødre svang
mod overmagt din kæmpearm
mod døden bød din kække barm;
da, som i storm en eg i dalen,
du ene stod og stred på valen.

Så skal din unge slægt, o Dan!
til heltedød for fødeland
som Buhl, hin danske kæmpe god
indvies årle med sit blod,
og mandelig og uforfærdet
slå, eller falde under sværdet.
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