Foredrag om Jyllandsslaget 1916 - Verdens historiens største søslag
Jyllandsslaget er en stor begivenheden at beskrive og ikke mindst svær. Slaget fandt
sted under 1. verdenskrig mellem den engelske og tyske flåde ca. 80mil ud for den
jyske kyst. Slaget varede to dage med 249 skibe, og efter at slaget var ovre, var der
gået 25 skibe ned, og 8500 personer havde mistet livet.
Foredraget afholdes af prisvindende undervandsfotograf René B. Andersen. René
dykkede for første gang tilbage i 2000 og begyndt at fotografere i 2004 med et
komptakt kamera. Sidenhen købte han et spejlrefleks kamera og i 2010 skiftede han
over til rebreather. Efter dette skift er han gået all-in på teknisk dykning og dykker
ned til 100 meter, som åbner helt nye muligheder for vrag fotografering.
I anledningen af 100-året havde man booket en ekspedition med dykkerskibet, “Cdt.
Fourcault” - Enhver dykkers drøm. Skibet gav René og de andre dykkere mulighed
for at dykke på fem ud af de 25 vrag der gik ned under slaget tilbage i 1916.
René beskriver dykket på HMS Defence;
“Endelig nede af tovet ligger vi midt på dækket af HMS Defence og kan se kanoner i
en lang række på begge sider af os. Løbene peger ud over rælingen, som om de
stadig spejder efter en fjende. Men realiteten er, at her på havbunden har hun ligget i
100 år med sin besætning på 903 mand. Et søslag som stadig betegnes som
verdenshistoriens største søslag.”
Under foredraget vil René med spændende billeder fra ekspeditionen fortælle
omkring Jyllandsslaget, som han den dag i dag stadig betragter som en af de største
dykkeroplevelser.
Foredrag afholdes i forbindelse med Herning Sportsdykkerklub Perlens 50 års
jubilæums reception.
Tid og sted:
30. marts 2019 kl. 1230-1330.
Herning Sportsdykkerklub Perlen’s klublokaler
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