
Invitasjon        

Tromsøkonferansen 2021 

Tradisjonsbåtkonferanse; Strategi for vern og bevaring av små og åpne båter – materielt og 
immaterielt. 20. – 21. oktober, Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø 
 
Strategi 
På årets konferanse skal vi diskutere et forslag fra Forbundet KYSTEN om å lage en strategi 
for vern og bevaring av små og åpne båter i Norge, materielt og immaterielt. Vårt forslag går 
ut på at en slik strategi bør lages av flere departementer og miljøer i felleskap. Skal vi ta vare 
på de små og åpne båtene – både som kulturhistoriske gjenstander og som levende 
kulturarv - må vi samarbeide.  

Vårt forslag om å lage en strategi bygger på følgende prosesser som Forbundet KYSTEN og 
flere institusjoner og miljøer har arbeidet med de siste årene:  

• Nominasjonen av nordiske klinkbåttradisjoner til innskrivning på UNESCOs 
representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv 

• Verneplan for små og åpne båter, Riksantikvaren 
• Utviklingen av et tradisjonsbåtstudium ved UiT Norges arktiske universitet 
• Tradisjonsbåt, bygging og bruk. Breddegaveprosjekt, Sparebankstiftelsen DnB og 

Forbundet KYSTEN 
• Sametingets arbeid med å etablere et samisk fartøyvern 
• Museenes samlinger, arkiver, formidling og arbeid med små og åpne båter 
• De frivilliges rolle, først og fremst kystlagene og Forbundet KYSTEN: Vern, bevaring og 

bruk av små og åpne båter. Friluftsliv, kurs og organisert aktivitet 
• Arbeidet med tradisjonshåndverk og immateriell kulturarv ved Norsk håndverksinstitutt 
• Utdanning av veiledere og lærere i bruk av tradisjonsbåter og friluftsliv 

På konferansen skal vi både få en gjennomgang av status for disse prosessene og hva som 
skjer videre. Dernest inviterer vi til diskusjoner om hvordan vi kan forene disse prosessene i 
en overordnet strategi. 

Stor bredde 
På konferansen kommer folk fra blant annet Riksantikvaren, Norsk håndverksinstitutt, 
Sametinget, Studieforbundet kultur og tradisjon, Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen 
DnB, Lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket, flere fylkeskommuner, en rekke 
museer, tradisjonsbåtbyggere, kystlag og foreninger. Vi inviterer til å «tenke høyt sammen» 
om hvordan vi best kan forvalte den rike kulturarven som de små og åpne tradisjonsbåtene 
representerer.  

Moderatorer:  
Toril Skjetne, generalsekretær, Norges kulturvernforbund 
Tron Wigeland Nilsen, tidligere daglig leder for Oslofjordmuseet 



Målgruppen for konferansen er alle som driver med og er opptatt av å ta vare på små og 
åpne båter i Norge. Enten det handler om bevaring av små og åpne båter som 
kulturhistoriske gjenstander, om bygging av tradisjonelle båter eller kunnskapen om bruk. 

Praktiske opplysninger 
Konferansen arrangeres på Universitetsmuseet i Tromsø og går over to dager, fra onsdag 20. 
oktober til torsdag 21. oktober. Deltageravgiften er kr. 900,- som inkluderer selve 
programmet, enkel lunsj onsdag og torsdag samt kaffe og enkel servering i pauser. Reise og 
opphold betales av deltagerne.  

Påmelding til e-post: tore@kysten.no. Har du spørsmål? Send e-post eller ring tlf. 922 04 874. 
Program vil foreligge snart. 

Vi må naturligvis legge inn et forbehold om gjennomføring dersom covid-19 situasjonen gjør 
dette vanskelig. 

Med vennlig hilsen 

Forbundet KYSTEN 
UiT Norges arktiske universitet 

 


