
 

Forbundet KYSTEN og UiT – Norges arktiske universitet inviterer til  
nordisk konferanse om tradisjonsbåtbygging i Tromsø 17. og 18. oktober 2016

Økonomiske bidragsytere: 

– Forbundet KYSTEN 

– UiT Norges arktiske universitet 

– Nordisk ministerråd

– Norsk kulturråd

Har du spørsmål?
Kontakt: Forbundet KYSTEN,  
e-post: tore@kysten.no, tlf: +47 22424282

eller Gunnar Eldjarn ved UiT,  
e-post gunnar@eldjarn.no, tlf. +47 917 49 791.

Forbundet KYSTEN – Akkreditert som rådgivende organisasjon for UNESCO

Tradisjonsbåtbygging 
som universitetsfag

Norsk og nordisk tradisjonsbåtbygging  
representerer en lang tradisjon hvor kom-
pleks kunnskap er utviklet gjennom mange 
generasjoner. Virksomheten er utviklet, 
holdt vedlike og overlevert i felleskap  
organisert rundt båtbygging og båtbruk.  
Av flere årsaker står kunnskapen om  
byggingen av disse båtene i fare for  
å forsvinne. Det er derfor essensielt at vi 
fortsatt har tradisjonsbærere, bærekraftige 
miljøer og institusjoner som både kan føre 
kunnskapen videre og utvikle den.

Nordiske tradisjonsbåtbyggermiljøer er  
blant de beste i verden og etterspurt  
internasjonalt. Én del av disse miljøene er 
ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). 
Forbundet KYSTEN og UiT reiser spørsmålet 
om hvordan UiT og universitetene kan bidra 
til å holde vedlike og utvikle disse kunn-
skapsmiljøene. Vi reiser også spørsmålet 
om hvordan universitetenes rolle kan styrke 
UNESCOs arbeid for å ta vare på denne  
immateriell kultur arven. Kan man opprette 
et senter for tradisjonsbåtbygging ved UiT, 
hvor universitetenes innsats kan utvikles?  
Parallelt med dette arbeider Forbundet  
KYSTEN med å få nordisk klinkbåttradisjon 
inn på UNESCOs representative liste over 
menneskehetens immaterielle kulturarv. 
Denne konferansen er et ledd i disse  
prosessene.

Om programmet
Konferansen skal belyse behovet for  
å opprette et senter for tradisjons- 
båtbygging ved universitetet i Tromsø, 
hvilken posisjon og rolle et senter kan  
ha – og hva det bør romme.  Et av utgangs-
punktene er at tradisjonsbåtbygging er  
et håndverk som baseres på spesifikk   
teoretisk og praktisk kunnskap som  
bør knyttes sterkere til akademiske  
institusjoner. Et annet at universitetene  
kan styrke denne båtbyggingens posisjon 
gjennom at man oppnår synergier med  
andre fagfelt som nautiske-, økonomiske 
og reise-/opplevelsesfag.

Konferansen samler relevante fagfolk  
fra flere nordiske land. Vi nevner noen: 
Thomas Højrup (Universitetet i Aalborg),  
Britt Kramvig (UiT), Atle Ove Martinussen 
(Hordaland museumssenter);  Jon Bojer  
Godal (Geitbåtmuseet), Terje Planke  
(Norsk folkemuseum), Dagfinn Husjord (UiT), 
Nora Taksdal (KORK), Egil Pedersen (UIT).

Fullstendig program vil foreligge etter  
sommerferien. Påmelding til tore@kysten.no.

Konferansen er gratis men deltagerne må 
dekke reise, kost og overnatting.  


