
Side 1

Innskriving av nordisk  
klinkbåttradisjon på  
UNESCOs representative 
liste over menneskehetens  
immaterielle kulturarv.

Prosjektbeskrivelse



Mål
Hovedmålet til dette  
prosjektet er å få nominert  
nordisk klinkbåttradisjon  
på UNESCOs representative  
liste over menneskehetens  
immaterielle kulturarv.



Side 3

Navnet på kulturuttrykket  
som nomineres er  
«Nordisk klinkbåttradisjon».
Nominasjonen utarbeides i.h.t. artikkel  
16 i UNESCOs konvensjon for vern av den 
immaterielle kulturarven. 

Kulturuttrykkets innhold
Med «Nordisk klinkbåttradisjon» menes det 
som oppfattes som felles kulturuttrykk for de 
ulike klinkbygde båttypene i Norden. Vi skal ha 
en vid tilnærming til hva kulturuttrykket inne
holder. Vi skal ha med kunnskapen om bygging 
av båtene, kunnskap og praksis knyttet til bruk 
av båtene, kunnskapen om materialer, verktøy, 
vedlikehold, seiling, roing, turer, sjømannskap, 
farvann, vær og vind. Vi skal vektlegge forholdet 
mellom bygging og bruk, at disse to kunnskaps
aspektene er gjensidig avhengig av hverandre. 

Fokuset skal ligge på tradisjonell klinkbåt ygging, 
kunnskap og bruk. Prosjektet vil ikke definere 
tradisjon/tradisjonell men legge Konvensjonens 
tilnærming til grunn, først og fremst Konven
sjonens  Artikkel 2, definisjoner, pkt. 1.

Geografisk avgrensning
Med «nordisk» menes i denne nominasjonspro
sessen kunnskapsmiljøer, aktører og tradisjons
bærere fra følgende land: Finland, Åland, Sve
rige, Danmark, Norge, Færøyene og Island. Det 
vurderes også å trekke inn aktører fra Nordens 

nærområder fra blant annet Russland, Estland 
og Storbritannia (først og fremst Skottland med 
Shetland og Orknøyene) hvor begrepet «nordisk 
klinkbåt» også fore kommer som benevnelse om 
egen båttradisjon.

Bidrag til å sikre synliggjøring,  
bevissthet og dialog
Arbeidet med nominasjonen skal vise til at  
«en innskriving av kulturuttrykket vil bidra 
til å sikre synlighet og bevissthet rundt den 
immaterielle kulturarvens betydning samt 
motivere til dialog, og på denne måten være  
et vitnemål på kulturelt mangfold fra hele  
verden og menneskelig kreativitet». 

Arbeidet med nominasjonen skal løfte frem 
klinkbåttradisjonen i hele Norden, skape 
forståelse og øke kunnskapen i befolkningen 
om at dette er et sentralt kulturuttrykk og 
levende kulturarv i Norden som må sikres 
levedyktighet i et fremtidig perspektiv. 

Organisering og gjennomføring
Forbundet KYSTEN har prosjektlederansvaret 
og koordinerer arbeidet med nominasjonen.

Prosjektet er organisert som et nordisk sam
arbeid. Et viktig premiss for arbeidet er at 
prosjektet skal forankres bredt i de nordiske 
landene. Involverte lokalsamfunn, grupper og 
enkeltpersoner skal trekkes aktivt med i nomi
nasjonsprosessen med å forberede og utarbeide 
nominasjonen. Involverte parter må gi sitt 
samtykke til at kulturuttrykket kan nomineres.

Navn på kulturuttrykket 

Båtbygger Ul Mikalsen bygger nordlandsbåt. Foto: Ulf Mikalsen.

Seiling med klinkbygde tradisjonsbåter i Sør-Norge. Foto: Heidi Thöni Sletten.



Side 4

Tidsplan
Prosjektet har som mål at nominasjonen 
skal være ferdig produsert og leveres til de 
rette nordiske myndigheter innen 31. januar 
2018. Det er de ansvarlige statsparters kultur
myndigheter/ministerier som nominerer til 
UNESCO. Fristen for å nominere er satt til  
31. mars hvert år. Hvis nominasjonen sendes 
innen 31. mars 2018 vil nominasjonen kunne  
inn stilles til endelig vedtak for innskriving av 
UNESCOs mellomstatlige komités 14. sesjon 
som finner sted november/desember 2019. 
Se ellers tidsplan for prosjektet på side 8.

Samarbeidspartnere og involverte parter
Eksempler på involverte parter i denne nomi
nasjonen er: båtbyggere, foreninger og andre 
NGO´er, museer, lokale og regionale myndig
heter, institusjoner og andre kunnskapsmiljøer 
(formelle og uformelle) som enten er utøvere 
av kulturuttrykket eller som arbeider med 
vern, bevisstgjøring, formidling, utdanning  
og forvaltning knyttet til kulturuttrykket.

Hovedaktørene er imidlertid de som er utøvere 
av kulturuttrykket: båtbyggere og båtbyggerier, 
foreninger og miljøer som aktivt bruker  
klinkbygde båter med aktiviteter som roing, 
seiling, turer, vern, restaurering, vedlikehold  
og formidling.

Alle involverte parter må kunne identifisere 
seg med at kulturuttrykket er «Nordisk klink
båttradisjon» og oppleve et eierskap til dette.

Det er opprettet en nordisk referansegruppe 
med personer fra følgende organisasjoner: 
Island: Vitafélagið  íslensk strandmenning/
Fyrföreningenisländsk kustkultur, Færøyene: 
Grindabátarnir í Vági, Danmark: Træskibs
sammenslutningen, Han Herrede Havbåde, Vi
kingeskibsmuseet i Roskilde, Sverige: Förenin
gen allmogebåtar, Skeppsholmen folkhögskola/
båtoch skeppsbyggarkursen, Sjöfararkusten 
Småland Öland, Norge: Forbundet KYSTEN, 
Åland: Ålands Skötsbåtförening og Finland: 
Suomen Merimuseo/Finlands Sjöhistoriska 
Museum, Forum Marinum, Puuveneveistäjät 
ry/The Woodenboat Builders Association, 
Korpo Hembygdsförening rf

En rekke organisasjoner, enkeltpersoner og 
institusjoner har formelt gitt nominasjons
prosessen støtte og ønsker å være delaktig  
i nominasjonsprosessen (se side 9 og 10 for  
en oversikt).

Nasjonale og nordiske møter
En sentral del av arbeidet med søknaden  
er å legge til rette for edvirkningsprosesser  
med både nasjonale og nordiske møter  
og workshops. På disse møtene inviteres  
involverte parter til diskusjon og aktiv  
deltagelse i nominasjonsprosessen. 

Innhold nominasjonen
Nominasjonen skal forfattes på engelsk på 
UNESCOs Skjema ICH02 (skjema, instruk
sjoner m.m. finnes på følgende nettadresse: 
www.unesco.org/culture/ich/en/forms/).

Seiling med klinkbygde tradisjonsbåter i Sør-Norge. Foto: Tore Friis-Olsen.

Prøveroing av den klinkbygde middelalderbåten Vaaghals i Oslo.  

Rekonstruksjon av arkeologisk funn ved bruk av levende tradisjon som kilde.  

Til rors: Den norske Riksantikvaren Jørn Holme. Foto: Knut Paasche/ Flickr



Side 5

Identifisering og definering  
av kulturuttrykket
Nominasjonen skal få frem at kulturuttrykket 
(Nordisk klinkbåt tradisjon) er immateriell 
kulturarv slik det er definert i Konvensjonens 
artikkel 2. Nominasjonen må svare på hele 
innholdet i artikkel 2. 

Nominasjonen skal angi hvilke temaområ
der for immateriell kulturarv kulturutrykket 
representerer. Kulturuttrykket kan representere 
ett eller flere temaområder slik de er definert i 
Konvensjonens artikkel 2.2. Disse er: 
a. muntlige tradisjoner og uttrykk, herunder 

språk som uttrykksmiddel for immateriell 
kulturarv.

b. utøvende kunst.
c. sosiale skikker, ritualer og høytidsfester
d. kunnskap og praksis som gjelder  

naturen og universet.
e. tradisjonelt håndverk.
f. andre ( tilfeller hvor det angis «andre»  

må temaområdet spesifieres).

Kriterier
Nominasjonen skal utarbeides etter følgende 
fem kriterier som oppgitt i UNESCOs «Opera
tional Directives for the Implementation of the 
Con vention for the Safeguarding of the Intan
gible Cultural heritage, Chapter 1, 1,2: Criteria 
for inscription on the Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity:

Utdrag fra Artikkel 2, pkt. 1:
a. Kulturuttrykket må være blant «praksis, 

representasjoner, uttrykk, kunnskaper, 
ferdigheter – så vel som instrumenter,  
gjenstander, kulturgjenstander og  
kulturelle rom – som samfunn, grupper og 
i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner 
som en del av sin kulturarv.»

b. Kulturuttrykket må være «overført fra  
generasjon til generasjon, (og) stadig  
gjenskapt av samfunn og grupper i relasjon 
til deres miljø, i samspill med naturen og 
deres historie»,

d. Kulturuttrykket må gi involverte  
lokal samfunn og grupper en «følelse av 
identitet og kontinuitet».

e. Kulturuttrykket må være forenlig med de 
eksisterende internasjonale menneskerettig
hetsinstrumentene og kravene om gjensi
dig respekt mellom samfunn, grupper og 
enkeltpersoner samt bærekraftig utvikling».

Utdrag fra Artikkel 2, pkt. 2:
2.  Innskriving av kulturuttrykket vil bidra til 

å sikre synlighet og bevissthet rundt den 
immaterielle kulturarvens betydning samt 
motivere til dialog, og på denne måten være 
et vitnemål på kulturelt mangfold fra hele 
verden og menneskelig kreativitet.

3.  Vernetiltak (safeguarding measures) må 
være utviklet som kan bidra til å verne/ 
beskytte/trygge og fremme kulturuttrykket.

Fritidsfiskere bruker klinkbygde båter i Thorupstrand på Jylland, Danmark.  

Foto: Kirsten «Pipsen» Monrad Hansen. 

Kuopio boatbuilding school (Savo consortium of education / boat building). 

Heikki Savolainen builds a new clinker-boat called ”Big-Erkki» .
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4.  Det må vises til, og bekreftes, at kultur
uttrykket er blitt nominert med størst  
mulig medvirkning av lokalsamfunn 
(commun ities), grupper eller eventuelle 
enkelt personer, etter at de er blitt informert 
og frivillig har gitt sitt samtykke.

5.  Det nominerte kulturuttrykket må være 
innskrevet i en fortegnelse over immateriell 
kulturarv som finnes på territoriene  
til de aktuelle statspartene slik definert  
i Konvensjonens artikkel 11. og 12.

Annet som skal med i nominasjonen
• Navn på kulturuttrykket (Nordisk klink

båttradisjon) på alle nordiske språk.
• Navn på kulturuttrykket på engelsk eller 

fransk.
• Navn på involverte lokalsamfunn (commu

nities), grupper eller enkeltpersoner.
• Kulturuttrykkets geografiske plassering og 

utbredelse.
• Identifisering og definering av kulturut

trykket med angivelse av hvilke av følgende 
temaområder for immateriell kulturarv det 
nominerte kulturuttrykket representerer: 1) 
Muntlige tradisjoner og uttrykk, herunder 
språk som et uttrykk for immateriell kul
turarv, 2) utøvende kunst, 3) sosiale skikker, 
ritualer og høytidsfester, 4) kunnskap og 
praksis som gjelder naturen og universet, 5) 
tradisjonelt håndverk og 6) andre.

• Hvordan kan nominasjonen av kulturut
trykket «Nordisk klinkbåttradisjon» bidra 
til å sikre synliggjøring, bevisstgjøring og 
oppmuntring til dialog.

• Vernetiltak: Tidligere, nåværende eller fore
slåtte vernetiltak, i regi av institusjoner og/
eller organisasjoner.

Dokumentasjon og vedlegg
Ved siden av utfylt skjema skal følgende  
dokumentasjon legges ved:

• Redigert film med varighet fra fem til ti 
minutter. Forbundet KYSTEN har engasjert 
filmfotografen Kristian Jaran Engelsen til  
å lage denne filmen. Filmen  skal ha engelsk 
eller fransk tale eller hvis filmen er på andre 
nordiske språk skal den tekstes på enten 
fransk eller engelsk. Filmen skal supplere 
søknaden med å beskrive og formidle  
kulturuttrykket.

• Dokumentasjon med skriftlig samtykke fra 
alle involverte lokalsamfunn, grupper eller 
enkeltpersoner.

• Dokumentasjon som bekrefter at  
kulturuttrykket er innskrevet i en  
nasjonal fortegnelse.

• Ti nyere foto med høy oppløsning (med 
overdragelse av opphavsrett for fotoene).

Klart for kapproing med grindabåter på Suderøy, Færøyene. 

Foto: Tore Friis-Olsen.
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Nasjonale fortegnelser først
UNESCOs konvensjon om vern av den  
immaterielle kulturarven setter som krav at 
hver konvensjonspart skal lage en eller flere 
fortegnelser over den immaterielle kultur arven 
som finnes på dens territorium. UNESCO 
setter som et absolutt krav for innskriving av 
kulturuttrykk på den representative listen at 
statspartene skal vise til at kulturuttrykket er 
innskrevet i en fortegnelse over immateriell 
kulturarv som finnes på territoriene til de  
aktuelle statspartene (Konvensjonens artikkel 
11 og 12). Det betyr at hvert av de nordiske 
landene må ha laget en eller flere fortegnelser 
knyttet til klinkbåttradisjon før søknaden om 
innskriving av nordisk klinkbåttradisjon kan 
behandles.

Dette nordiske nominasjonsprosjektet har 
så langt fungert som en pådriver for at de  
nordiske landene setter i gang arbeidet med 
nasjonale fortegnelser. I løpet av 2017 kan 
det se ut som om det nasjonale fortegnelses
arbeidet har kommet så langt at denne nomi
nasjonen kan sluttføres innen januar 2018. 

Økonomi
Nominasjonsprosjektet inngår som en del av  
et større nordisk samarbeidsprosjekt om  
tradisjonsbåtbygging og bruk som har en  
total budsjettramme på NOK 300.000,.  
Prosjektet har fått økonomisk støtte fra  
Nordisk ministerråd med NOK 200.000,  
under støtterordningen «Kulturkontakt Nord 
– kapasitetsbygging» og fra Norsk Kulturråd 
med NOK 100.000,–. Forbundet KYSTEN 
dekker lønn til prosjektleder og administra
sjonskostnader.

Kontakt
 Prosjektleder: Forbundet KYSTEN 
  v/Tore FriisOlsen
 Tlf:  +47 22 42 42 82 
 Mobil: +47 922 04 874 
 Epost:  tore@kysten.no.

Prosjektbeskrivelsen er oppdatert januar 2017. 

Kapproing med kirkebåter, Nordmøre i Norge. Foto: Geitbåtmuseet.

 

Fra den årlige turen Tysnes rundt i Hordaland, Norge med  

klinkbygde vestlandsbåter. Foto: Kristian J. Engelsen.
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Fremdriftsplan med milepæler

 april–sept  okt–des. jan.–mars april–juni juli–sept. okt.–des. jan.–mars april–juni juli–sept. okt.–des. jan–mars
 2015 2016 2017 2018UNESCO klink

Prosjektplan – oppgaver

Planlagt

Oppstart av prosjektet

Møter Danmark
Møter Finland
Møter Færøyene
Møter Island
Møter Norge
Møter Sverige
Møter Åland

Nordisk konferanse Tromsø
Felles Nordisk møte

Filmopptak Danmark
Filmopptak Finland
Filmopptak Færøyene
Filmopptak Norge
Filmopptak Sverige
Filmopptak Åland
Reditering, klipping

Produksjon av søknaden
Sende inn søknaden

15. mars

17–18. okt

Utført

Deadline 
15. jan.
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Danmark
Vikingeskibsmuseet, Afdelingen for Maritime 
håndværk, rekonstruktion, Roskilde. D.S.I. 
Fregatten Jylland, Thorupstrand Kystfiskerlaug, 
Han Herred Havbåde. Årøsund bådebyggeri 
Skibsbevaringsfonden, TS/Træskibs Sammen
slutningen, Nationalmuseet, Landbokultur  
& Søfart, Møller og Jochumsens Bådebyggeri, 
Limfjordmuseet, Øhavsmuseet. Foreningen  
til «Skibets» bevarelse 1880, Træskibsforeningen 
i Aarhus, TSA. 

Norge
Hardanger og Voss museum, Gunnar Eldjarn 
(båtbygger), Museet Kystens arv, Nordnorsk 
fartøyvernsenter og båtmuseum, Ulf Mikalsen 
– Båtbyggeren på Kjerringøy. Geitbåtmuseet, 
Jon Bojer Godal (håndverksforsker, Geitbåt
museet), Norsk Forening for Fartøyvern, Risør 
Trebåtbyggeri, Moen Trebåtbyggeri, Stiftelsen 
Risør Kystkultursenter, Trebåtens hus, Norges 
husflidslag, Tana museum, Kai Linde,  
båtbygger, Oselvarverkstaden, Arne Emil 
Christensen (professor emeritus i nordisk  
arkeologi, tidligere vitenskapelig ansvarlig  
for Vikingskipshuset, Oslo), Terje Planke  
(dr.art, førstekonservator ved Norsk  
folkemuseum), Jørn Flesjå, båtbygger, Ryfylke 
trebåtbyggeri, Einar Borgjord 

(båtbygger, Museet Kystens arv) Arne  
Terje Sæther (båtbygger), Fosen folkehøgskole, 
Norsk Maritimt Museum, Johan Kloster  
(Mag. art, tidligere førstekonservator ved 
Norsk Sjøfartsmuseum), Geir Røvik  
(båtbygger, Vestfoldmuseene, Lars Stålegård 
(båtbygger, BåtLab`en ved Norsk Maritimt 
Museum), Forbundet KYSTEN. 

Island
Jón Ragnar Daðason, båtbygger. Álftanesi – 
Hafliði Aðalsteinsson, båtbygger,  Kópavogur 
 Vitafélagið  íslensk strandmenning/ 
Fyrföreningenisländsk kustkultur  
Síldarminjasafn Íslands ses./The Herring Era 
Museum Byggðasafn Vestfjarða/Westfjords 
Heritage Museum, Menningarmiðstöð  
Þingeyinga/The District Culture Center (MMÞ, 
Husavik), Tækniminjasafn Austurlands/Techn
ical Museum for East Iceland.

Følgende institusjoner og personer støtter og samarbeider  
om nominasjonen om innskriving av nordisk klinkbåttradisjon  
på UNESCOs representative liste over menneskehetens  
immaterielle kulturarv:

Seiling med tradisjonelle klinkbygde tradisjonsbåter i Bohuslän, Sverige.  

Foto: Anders Bolmstedt, Föreningen allmogebåtar.

Klinkbygd tradisjonsbåt fra Bohuslän.  

Foto: Anders Bolmstedt, Föreningen allmogebåtar.
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Finland
Forum Marinum, Puuveneveistäjät ry/The 
Woodenboat Builders Association Suomen 
merimuseo/Finlands sjöhistoriska museum, 
Korpo Hembygdsförening rf., Erik Tirkkonen, 
Suomen Merimuseo, Juha Puustinen, Suomen 
Merimuseo, Timo Kunttu, Suomen Merimu
seo, Timo Back, Suomenlahden Puuveneilijät 
r.y. Jarmo Saarinen, Forum Marinum, Leo 
Skogström, Puuveneveistäjät ry, Heikki Kuokka, 
MYS ry (Mahogany Yachting Society), Heikki 
Niskanen, student of boatbuilding, SAKKY, 
Heikki Savolainen, student of boatbuilding, 
SAKKY, Erkki Lönnqvist, teacher of boatbuil
ding, Niklas Grönroos, Perinnekeskus Kuggom, 
Riku Nylund, Eurajoen kristillinen opisto,Erkki 
Lönnqvist, boat builder, Eero Ranta, boatbuil
der, Henry Forssell, Skärgårdsmuseet in Lovis, 
Bosse Mellberg, boatbuilder, Johan Simberg, 
boatbuilder, Tom Fredriksson, boatbuilder, 
Anne Kukkonen, Skärdsmuseet i Lovisa, Petter 
Mellberg, boatbuilder, Lennart Brunnsberg, Ho
utskär Kulturgrille rf./Skärdgårdsmuseet, Gustav 
Smulter, Kvarkens båtmuseum, Marko Nikula, 
boatbuilder, Esko Mattson, Houtskär Kulturgril
le rf./Skärdgårdsmuseet.

Åland
Ålands Skötbåtsförening rf, Ålands Sjöfarts
museum, Skeppsföreningen Albanus,  
Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn. 

Færøyene 
Bátasmiðir: (båtbyggere av tradisjonelle færøy
iske trebåter): Ásbjørn Müller, Johan A Olsen, 
Jóan Petur Clementsen, Kai Hammer, Terji 

Reinert Jakobsen, Hanus Jensen, Søvn (museer/
samlinger): Tvøroyrar Bygda og Sjóvinnusavn 
(Tvøroyri’s bygde og søfarts museum) Gøtu 
Fornminnisfelag (Gøta’s lokalhistoriske muse
um), Báta og Málningasavnið í Leirvík (Både 
og malerimuseet i Leirvík), Norðoya Fornmin
nasavn (Nordøernes lokalhistoriske museum), 
Skip og Bátar (skibe og både): Føroyskir  
Træbátar (sammenslutning for traditionelle 
træbåde), Áhugafelagið Seglið (sammenslutning 
for sejlads med tradionelle færøske træbåde), 
Føroysk Træseglskip (sammenslutning for  
færøske træsejlskibe), Grindabátarnir í Vági.

Sverige
Maritiman, Stiftelsen Göteborgs Maritima  
Centrum, Maritimt i Vest – Stensund folkhög
skola, båtbyggeriet Sveriges Segel fartygsförening. 
Göteborgs universitet/Inst. för Kulturvård. 
Föreningen allmogebåtar, Skeppsholmen folk
högskola v/båtbygger kurset, Holmön museum, 
Sjöfararkusten Småland Öland

Shetland
Unst Heritage Trust, Haroldswick, Unst, Shetland 
Amenity Trust/Shetland Museum and Archives. 

Andre
North Sea Ring (network for traditional  
wooden boats and associated scills and  
traditions in the North Sea Countries), Adm. 
Aberdeen, Skotland. Nordisk håndverks forum. 
Working Group for Coastal Culture and  
Maritime Heritage (part of the Baltic sea  
states heritage cooperation). 

Oversikten oppdateres

Bygging av klinkbåt på Island. 

Foto: Íslenska vitafélagið – félag um íslenska strandmenningu


