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Indbydelse til Den 21. Maritimhistoriske Konference
Maritim Kontakt indbyder alle interesserede til maritimhistorisk konference, som i år holdes i
Aabenraa den 25. - 27. april 2014. Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel
amatører som professionelle forskere, der her får lejlighed til at fremlægge deres projekter og
resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.
Konferencen finder sted på Højskolen Østersøen i Aabenraa, hvorfra man kigger over Aabenraa
Fjord. Desuden bliver der arrangeret et besøg på Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa
og på Kalvø. Her ser vi bygningerne fra Jørgen Bruhns træskibsværft fra midten af 1800-tallet og
hører fortællingen om skibenes rejser til hele verden. Konferencen starter fredag, den 25. april
med indkvartering fra kl. 16 og afsluttes søndag den 27. april kl. 14 efter den traditionsrige
admiralsforsamling.
Tilmelding skal ske til overinspektør Stefanie Robl Matzen på stro@museum-sonderjylland.dk
senest d. 1. april 2014.
Forslag til indlæg til konferencen (ca. 15 min.) bedes sendt til Stefanie Robl Matzen senest d. 15.
april. Hovedemnerne i år kredser om Sønderjylland, fordi vi befinder os i denne smukke landsdel,
og 1. Verdenskrig fordi det i år er 100 år siden denne forfærdelige krig brød ud. Foredrag om alle
maritime emner er dog naturligvis hjerteligt velkomne.
Deltagerprisen ligger på 2.700 kr. (enkeltværelse) og 2.200 kr. (dobbeltværelse pr. person) og
inkluderer overnatning, forplejning og udflugt. Beløbet bedes indbetalt på konto 3053030725,
registreringsnummer 6505.
Prisen for at deltage i konferencen uden overnatning ligger på 1.200 kr.
Adresser:
Højskolen Østersøen: Flensborgvej 48-50, 6200 Aabenraa. Tlf. 74 62 47 00 www.hojoster.dk
Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa: H.P. Hanssens Gade 33, 6200 Aabenraa. Tlf. 74
62 26 45, aabenraa@museum-sonderjylland.dk, www.museum-sonderjylland.dk/aabenraa.html
Kalvø i Genner Bugt: se f.eks. www.calloe.dk
Vi glæder os til at se jer!

