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JYLLANDSSLAGET 



Historien bringes til overfladen 
 
Verdens største søslag fandt sted den 31. maj 1916 under 1. verdenskrig. Mere end 240 krigsskibe var en 
del af denne styrkeprøve mellem engelske og tyske flådestyrker.  
 
På blot et døgn blev 25 fartøjer ofre for en massiv ildudveksling. Sammen med næsten 9.000 omkomne bri-
tiske og tyske marinere blev de overladt til havets skæbne.  
 
Nu bringes denne begivenhed – bogstaveligt talt – til overfladen og ét af Europas største krigsmindesmær-
ker skabes på den jyske vestkyst, ud for det sted, hvor slaget fandt sted. 
 
Mindeparken åbnede på 100 års dagen for slaget, den 1. juni 2016. 

I dyb respekt for de 8.647 menneskeliv  
 
Mindeparken for de omkomne i Jyllandsslaget er opført på den jyske vestkyst i et område umiddelbart vest 
for Thyborøn by.  
 
Parkens fundament er det barske – men betagende og smukke – klitlandskab, med en mindre kystvej på øst-
siden og klitten som forgrundskulisse på vestsiden. Altsammen med et baggrundsview til havet, hvor slaget 
rent faktisk fandt sted.  
 
Mindeparken kommer til at bestå af en stor mængde skulpturer. Ialt rejses 25 granitsten med en højde på 
op til 3,5 meter. Én for hver af Jyllandsslagets sænkede skibe.  
 
Granitstenene – der symboliserer de forliste skibes stævne, umiddelbart inden de forsvinder i dybet – op-
stilles i den formation, som skibene faktisk ligger på bunden af Nordsøen.  
Hver sten får inskription med skibets navn samt andre relevante data om det pågældende skib.  
 
Omkring de store granitstævne opstilles én figur for hver af de personer, der omkom ved det enkelte skibs 
forlis. Dog således at der gives adgang til inskriptionen på de store granitstævne.  
 
Figurerne udformes i forskellige støbninger af specialbeton med en højde på 1,20 meter.  
Der bliver tale om ialt 8.645 figurer. Enkeltvis tænkt som individuelle mindesmærker og samlet set som en 
gribende visualisering af slagets enorme mennesketab.  



Kunstneren 
 
Paul Madsen Cederdorff (f. 1938) er dansk maler, grafiker, keramiker og skulptør, der har udført en lang 
række skulpturelle og andre værker i kirker, i parker, på torve m.m.  
 
Som 75-årig påtog han sig endnu et stort projekt: Mindeparken i Thyborøn for de, der døde i Jyllandsslaget 
i 1916. Han har arbejdet længe og grundigt med opgaven, og som altid ud fra det humanistiske og almenmen-
neskelige grundsyn; hans varemærke.  
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