
ARKÆOLOGISK FORUM · 46 · 202216 17ARKÆOLOGISK FORUM · 46 · 2022

  Den lange vej til listen: UNESCOs anerkendelse af klinkbådstraditioner
”Byg mig en klinkbygget båd med råsejl eller sprydstagsrig”. I mere end tusind 
år har det været en selvfølge, at hvis man gik ned på havnen, skulle man nok 
kunne finde en bådebygger og en sejlmager til at løse dén opgave. I dag er 
der imidlertid både langt imellem de håndværkere, der kan bygge en klink-
bygget træbåd, sy et bomuldssejl eller slå et stykke tovværk samt folk, der 
kan vedligeholde og sejle disse både. 

Derfor valgte en gruppe institutioner, foreninger og private personer fra Sve-
rige, Norge, Færøerne, Island, Finland, Ålandsøerne og Danmark at gå sam-
men og sætte fokus på denne kulturarv ved i 2019 at søge optagelse på 
UNESCOs liste over menneskehedens umistelige immaterielle kulturarv.

Og i december 2021 lykkedes det: De nordiske klinkbådstraditioner blev op-
taget af UNESCO. Det er en betydelig påskønnelse af de enkeltpersoner, der 
f.eks. vælger at uddanne sig som træbådebygger, selvom det ikke er det mest 
jobsikre erhverv, og af de håndværkere, der stædigt holder fast i de traditio-
nelle maritime håndværk, ikke fordi de bliver rige af det, men fordi de brænder 
for det. En stor anerkendelse af de foreninger, der sætter fokus på kystfri-
luftslivets fællesskaber med alle dets småhåndværk og sejladskundskaber, 
ikke fordi det er enkelt, men fordi det giver mening at kunne håndtere tjære, 
træ, uld, bomuld og sejlads i en verden med flere og flere moderne, frem-
medgørende teknologier. Og en kæmpe cadeau til de museer og institutio-
ner, som påtager sig at fastholde de kompetencer, der skal til for at bygge og 
sejle med de klinkbyggede både, og påtager sig at gennemføre undervisning 
og formidle betydningen af denne kulturarv til gæster fra ind- og udland. 

Optagelsen på listen skal sætte fokus på, at disse traditioner er i fare for at gå 
i glemmebogen, og at det er sidste udkald, hvis vi skal beskytte dem og ikke 
blive den sidste generation, der kan opleve at sejle i en nybygget træbåd med 
håndslået tovværk og håndsyede sejl. En levende kulturarv kan nemlig kun 
holdes i live, ved at mennesker faktisk udfører den og interesserer sig for den. 

Men hvad er immateriel kulturarv?
Kulturarv er andet end monumenter og museumssamlinger. Den immateri-
elle kulturarv er den uhåndgribelige, levende kultur, som vi kender og udle-
ver, og som binder os sammen i fællesskaber. 

I 2010 ratificerede Danmark UNESCOs 2003 konvention om beskyttelse af 
den immaterielle kulturarv, og forpligtigede sig derved til at tage de fornødne 
tiltag for at beskytte, fremme respekten for, og øge bevidstheden om vig-
tigheden af den immaterielle kulturarv på lokalt, nationalt og internationalt 
plan.
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On December 14th 2021, Nordic clinker 
boat traditions were inscribed on 
UNESCO’s list of the intangible cultural 
heritage of humanity. The Viking Ship 
Museum in Roskilde was part of the joint 
application from the Nordic countries 
and inscription is the culmination of the 
Museum’s many years work with maritime 
cultural heritage in Denmark. Viking ships 
are what most people associate with the 
Museum but they are actually part of a 
much broader craft tradition – clinker-
building – which can conservatively 
be traced back to the beginning of the 
Iron Age, and which has survived until 
today. With this article, a boatbuilder and 
archaeologist will take stock of Nordic 
clinker boat traditions, their significance 
for society and for us as a museum, as well 
as exploring the connections between 
intangible cultural heritage and maritime 
experimental archaeology. 
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