
Program landsdekkende seminar, Tromsø, 28. til 30. mars 2014 
Sted: Clarion hotell Bryggen, Tromsø. Informasjon om deltageravgift m.m. følger snart. 

 

Båtbygging og båtbruk – vil tradisjonsbåten overleve? 

Kunnskapen med å bygge og bruke tradisjonelle båter i Norge var nær ved å gå tapt. Heldigvis har vi 

klart å ta vare på disse kunnskapssystemene. Iherdig innsats gjennom de siste 30 årene har berget 

tradisjoner som kan spores helt tilbake til vikingtid. Men klarer vi å ta vare på dette videre? På vårt 

seminar i Tromsø legger vi opp til gode innlegg om denne delen av vår kulturarv og vi inviterer 

kystlagene, båtbrukere og båtbyggere til diskusjoner om hva vi i kystlagene og forbundet kan gjøre 

for å sikre at verdifull kunnskap blir videreført. 

Seminaret skal munne ut i idéer og forslag til hvordan Forbundet KYSTEN kan arbeide for at 

kulturarven bygging og bruk av tradisjonsbåter skal være levende i fremtiden. 

 

Fredag  28. mars 

17.15 – 18.00:  Ankomst og innsjekk, kaffe og enkel servering.    

18:00 - 19.45:  - Velkommen til Tromsø! v/Leder i Arctandria – Tromsø kystlag. 
- Seminarstart v/ Arne Andreassen, leder i Forbundet KYSTEN. 
- Aktuelle saker i forbundet. 
- Åpningsinnlegg v/Jon Bojer Godal: Vil tradisjonsbåten overleve? 

20.00:   Middag. 
 
Lørdag 29. mars 
07.30 – 09.00.  Frokost 
09.00 – 12.00. Ulike tilnærminger til kunnskap og læring knyttet til tradisjonsbåt: 

- Utfordringer i videregående opplæring, båtbyggerfaget , v/Solveig Grinder. 
- Kurs og prosjekter, v/Solveig Grinder. 
- Om å stå i en tradisjon, v/Einar Borgfjord, båtbygger, Kystens arv. 
- Nasjonalt senter for fremragende båtbygging, en strategi for styrking av 
  verdifulle kunnskapssystemer? v/ Bente Foldvik. 

12.00 – 13.00: Lunsj.  
13.00 – 13.45. Den kompetente båtbrukaren - utegløymt eller utdøydd? V/ Kjell Magnus 

Økland, historiker. 
14.00 - 18.00: Tur til Gunnar Eldjarns båtbyggeri og deretter Stakken, anlegget til kystlaget i 

Tromsø. Vi møter kystlaget og 4H-klubben. 
20.00: Middag med prisutdelinger. 

 
Søndag 30. mars 
08.00 – 09.30: Frokost 
09:30 – 11.30: Innledning til gruppearbeid/kafédebatt: 

 Hvordan kan Forbundet KYSTEN bidra til å opprettholde kunnskapen i 
bygging og bruk av tradisjonsbåter? 

 Hvordan kan kystlagene skape interesse for økt aktivitet og kompetente 
brukermiljøer knyttet til bruk av tradisjonsbåter? 

11.30 – 11.45: Pause. Kaffe og frukt/enkel servering. 
11.45 – 12:30: Diskusjon og oppsummering i plenum. 
12.30 – 13.30: Lunsj 
 
Med forbehold om justeringer. 


