
Krig er tragedie og skal ikke forherliges, men historien skal fortælles og ofrene huskes. 



I THYBORØN BLIVER 1. VERDENSKRIGS STORE SØSLAG OG ANDEN SØKRIG NÆRVÆRENDE OG 
VEDKOMMENDE 
I MØDET MED MENNESKESKÆBNER OG FUND FRA HAVETS BUND 
 
Otto er ung, han er tysk, han sidder i Zeppeliner L19. Luftskibet er skudt ned for to døgn siden over Nord-
søen. Han ser en trawler sejle forbi og fortsætte væk. Den er engelsk. Han bærer fjendeuniform og våben. 
En storm tager til. Motorerne er sat ud. Han ved, han snart vil dø. Han er ikke alene. Hans 17 kammerater er 
her også. De gør det samme som han. Skriver afskedsbreve til deres kære. De skriver med blod; det er, 
hvad de har. De samler brevene i en flaskepost i et sidste håb om, at havet vil levere deres ord fra 2. fe-
bruar 1916 videre. 
Brevene blev fundet tre uger senere ud for Gøteborg og sendt til de pårørende i Tyskland. Brevene blev 
dengang fotograferet og kan nu ses og læses på Sea War Museum i Thyborøn.  
 
Her på klitkanten i Vandbygningsvæsenets historiske bygninger ligger Danmarks eneste museum, som for-
tæller international historie fra havsiden. 
1. Verdenskrig fylder mest, men anden søkrig og skibsforlis indgår også i den store fortælling, som museets 
initiativtager og drivkraft, dykker og erhvervsmand Gert Normann Andersen har samlet genstande til gen-
nem mange års lidenskabeligt arbejde på havets bund. 
 
Man behøver hverken være interesseret i krig eller marinarkæologi for at blive grebet og berørt af de 
menneskelige historier, som vragfundene er forbundet til. 
Jyllandsslaget, verdenshistoriens største søslag, fandt sted det døgn, hvor maj blev til juni 1916. 104.000 
mand om bord på 250 engelske og tyske krigsskibe deltog i kampen om den strategisk vigtige søvej til Stor-
britannien. Slaget var så voldsomt og fandt sted så nær kysten, at kanonernes buldren fik Thyborøns ruder 
til at klirre som under et tordenvejr inde på land. Inden slaget var ovre, talte det knap 9.000 døde. 
 
Sea War Museum rummer et væld af viden om krigsførelse, våben og teknik. Bjærgede genstande man kan 
komme i direkte berøring med. Men fundene fra havbunden skal først og fremmest forbinde nutidens gæ-
ster med personlige skæbnefortællinger om menneskelig tapperhed og gru i krigstid. 
 
Sejrherrer, store strateger og helte dyrkes ikke. Venner og fjender udstilles ikke. 
For målet er ikke at forherlige krig, men at præsentere dens væsen i al sin alvor og grusomhed og afsløre 
den eneste sande fjendes ansigt; krigen selv. 
 
Den seneste tilføjelse til museet har fokus på kvindernes rolle under 1. Verdenskrig. 
Meget store dele af den mandlige arbejdsstyrke var sendt til skyttegravsfronterne i Europa, men krigsma-
skinen – såvel som civilsamfundet - krævede stadig nye forsyninger, så kvinder indtog de job, som hidtil 
havde været forbeholdt mænd. Biler, patroner, konserves; kvinder bemandede maskiner og samlebånd. Kvin-
ders hjernekraft og kreativitet blev – omend til tider modstræbende - også taget i tjeneste. 
 
Tyske Käthe Paulus havde opfundet den sammenfoldelige faldskærm, men den dristige, kvindelige fald-
skærmsudspringer måtte kæmpe i to hårde krigsår, før hun i 1916 endelig fik myndighederne i tale og over-
bevist om, at hendes skærm virkelig kunne redde pilotliv. Hendes og flere andre stærke kvindehistorier 
fortælles gennem ord og billeder på væggene i museets café. 
 
I klitlandskabet ved siden af Sea War Museum findes en mindepark for Jyllandsslagets 8.645 faldne. Krigs-
mindesmærkets landart er udført af kunstnerens Paul M. Cederdorff.  
En granitblok for hver sunken skibsstævn. 







10,5 cm hurtigskydende kanon fra den tyske hjælpekrydser SMS Meteor, fremstillet i 1898. 

Tregangs-dampmaskine. Den blev benyttet i mange mindre og ældre krigsskibe og var også almindelig i han-
delsskibe i hele første halvdel af det 20. århundrede. 
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Ild og flyvende stål gav frygtelige sår 

Søfolk fik arme og ben revet af, når granater detonerede, og splinter og stykker af stål fløj gennem luften. 
Maskinbesætninger blev skoldet ihjel, og i kanontårne og krudtkamre var ingen dækning at finde, når kordit-
ten brød i brand. Temperaturen steg til tusind grader, og de overlevende havde frygtelige skader. 




