
17. august 2018.

Historiske dykninger i Fregathavnen Ebeltoft lørdag
den 24. august

Dykkere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland,
Storbritannien, Holland og Belgien vil de demonstrere
dykning med historisk dykkerudrustning heriblandt udstyr
med kobberhjelm, blysko og blyvægte samt forskelligt
svømmedykningsudstyr. Demonstrationen foregår ved ”The
Island” og i Fregathavnen lørdag den 24. august mellem kl.
13 og 17.

I hele weekeenden udstilles på Fregatten Jylland sjældne
dykkerapparater bl.a. fra Rouquayrol-Denayrouze, som er
kendt fra Jules Vernes ”En verdensomsejling under havet,”
samt en finsk kopi af en dykkerklokke (Triewalds klokke)
fra 1700-tallet.

Lørdag formiddag kl. 10 afholdes dykkehistoriske foredrag
Fregatten Jyllands auditorium og søndag den 25. august
vises filmen om bjergning af Kolding koggen.

Entre til Fregatten Jylland er i anledning af dykkerbesøget
kun 50 kr. pr. person lørdag og søndag (normalt 125 kr. for
voksne og 80 kr. for børn).

Arrangementet afholdes med støtte fra Syddjurs Kommune
og Fregatten Jylland.

Baggrund
European Historical Diving Event er et samarbejde mellem
de nordiske dykkehistoriske selskaber, som på skift
arrangerer en årlig event for selskabernes medlemmer og
dykkehistoriske entusiaster fra andre lande. Dette års event
arrangeres af Dykkehistorisk Selskab i samarbejde med
Fregatten Jylland.

Fra fredag den 24. august til søndag den 26. august afholder
Dykkehistorisk Selskab
European Historical Diving Event 2018 i Fregathavnen og
på Fregatten Jylland.

Der er 60 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland,
Storbritannien, Holland og Belgien, der mødes for at
udveksle erfaringer, demonstrere og teste historisk
dykkerudstyr.

Foto
Det vedhæftede foto er stillet til rådighed af Dykkerhistorisk
Selskab og kan frit benyttes.

Forslag billedtekst:
Dykker efter dykning med det selvforsynende dykkerapparat
fra DM40 1917.
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