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Anholt 1811 - søløjtnanternes angreb Sten Krarup Hent PDF Forlaget skriver: Den 27. marts 2011 er det 200
år siden, danskerne – ved et strejftog – forsøgte at generobre Anholt fra englænderne. De havde besat øen i

1809 og indrettet en stærk fæstning omkring fyret med navnet ´Fort Yorke´.
Bogen indeholder en skildring af forsøgets planlægning og gennemførelse.

Bogen har undertitlen Søløjtnanterne angreb, fordi intensive studier har overbevist forfatteren om, at det var
to unge søofficerer – den ene den ledende søofficer – som på eget initiativ indledte den danske angrebsstyrkes

landgang på Anholt og fremrykning langs Sønderstrand mod Fort Yorke. Forsøget mislykkedes totalt og
medførte et tab på 34 døde, 93 sårede, mens over 200 måtte overgive sig og blive engelske krigsfanger.

Næst at beskrive, hvad der skete, er det bogens formål nu 200 år senere at mindes de danske soldater og
matroser, der blev sendt af sted på en næsten håbløs opgave under ekstremt vanskelige vilkår.

Til erindring om dem, der gik til, indledes bogen under overskriften »in memoriam« med navnene på 33 af de
døde danske sømænd og soldater.
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