
Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi-
verforening har eksisteret siden 1916. 
Foreningens formål er at varetage 
medlemmernes og branchens faglige 
interesser, styrke virksomhedernes 
konkurrenceevne og omdømme, og 
at virke for gode relationer mellem 
virksomhedernes ledelse og deres 
medarbejdere. Foreningen har altid 
prioritet uddannelse af medarbejdere 
i branchen meget højt.
 
Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejds-
giverforening har siden 1958 været 
en del af det faglige udvalg for de 
Maritime Håndværksfag. Foreningen 
repræsenterer arbejdsgiversiden i Ud-
viklingsgruppe 7 under Industriens 
Uddannelser. Foreningen har ligeledes 
repræsentanter i det lokale uddannel-
sesudvalg på Esnord.

Du kan læse mere om foreningen på 
www.skibogbaad.dk

ANNONCE

Bådebygger uddannelsen 
I Danmark er vi kendt for vores stærke maritime færdig-
heder, den store flåde og vores veldrevne havne, som 
mange velbyggede og smukke skibe konstant besøger. 

Som bådebygger er du med til at vedligeholde de hi-
storiske skibe og til at bygge fremtidens skibe, som kan 
være alt fra sejlskibe og motorbåde til offshore-fartøjer 
og fiskekuttere. Det er et meget varierende arbejde, der 
foregår på vandet, i havnene og på skibsværfterne. 

Du formgiver, bygger og udvikler i mange forskellige 
materialer, som glasfiber, kompositter, metal og træ. På 
et skib er der ikke mange rette linjer, så der arbejdes 
med håndværktøj, og den dygtige bådebygger er derfor 
i høj kurs hos mange værfter og virksomheder. 

Så ønsker du en udfordrende og alsidig uddannelse, 
hvor du kan se, du skaber noget, samt viderefører et 
stolt, dansk håndværk – så er bådebyggeruddannelsen 
noget for dig.

Som bådebygger skal du dog ikke blot fokusere på 
traditionerne – vi har også brug for dig, som tænker 
innovativt og skaber nye løsninger, der modsvarer 
de stigende krav til komfort og effektivitet på hvert 
enkelt skib. 

Sejlmageruddannelsen
På sejlmageruddannelsen lærer du at designe, vælge 
materialer, skære til og sy eller svejse sejl og kalecher. 
Du lærer at bruge computerprogrammer både til design 
og til fremstilling, og du lærer at udføre tov- og wire-
arbejder. Det er en fordel, hvis du kan lide at sejle, da 
du som regel tester sejlet ombord.

Uddannelsen opbygges af en række teoretiske fag som 
matematik og CAD-tegning, men også af mange prakti-
ske temaer, som brug og muligheder af en lang række 
meget forskellige materialer – fra hør til kulfiber. Der 
laves sejl til alt fra vikingeskibe til kapsejladsbåde. 

Dertil kommer tekstilprodukter som bådpresenninger, 
solsejl, kalecher, for ikke at nævne mange ting til hus, 
have, industri og ikke mindst krydstogtskibe. Uddan-
nelsen kan delvis foregå hos udvalgte sejlmagere i 
udlandet, hvis du ønsker at kombinere din uddannelse 
med et udlandsophold. 

Bådebygger- og sejlmageruddannelsen har begge en samlet 
varighed på 4 år og 5 måneder, og grundforløbet til begge ud-
dannelser kan tages på Esnord i Hillerød.

Når du består den sidste eksamen, får du det såkaldte svende-
brev som bevis på dine kompetencer. Med det i hånden kan 
du gå direkte i job og skabe dig en karriere som bådebygger 
eller sejlmager i virksomheder, der bygger, reparerer og sælger 
skibe, både og udstyr, sejl og kalecher. 

Med en maritim håndværksuddannelse er du godt rustet til 
en karriere inden for de ”blå erhverv”, som er kendt på gode 
karriereforløb, et attraktivt lønniveau og muligheder for ud-
landsophold. Som udlært bådebygger eller sejlmager kan du 
også vælge at læse videre til eksempelvis professionsbachelor 
i eksport og teknologi. 

Jeg har i løbet af min læretid valgt at arbejde på fire arbejdspladser i tre 
forskellige lande. De har alle været meget forskellige, med hver sin styr-
ke. Jeg startede med vikingesejl i Nyhavn og endte hos en sejlmager, som 
laver sejl til kapsejlads i bl.a. aramid og kulfiber. Jeg nåede endda til New 
Zealand, hvor teknologien og forholdet til sejlsport er ret avanceret, og det 
kan ikke tilnærmelsesvis sammenlignes med det herhjemme. Alt i alt har 
det været en sindssygt spændende og udfordrende læretid. Det har givet 
min faglighed lov til at vokse enormt meget og i mange forskellige retninger.

Siv Jespersen, nyuddannet sejlmager 

Gode jobmuligheder i en spændende branche

Maritime håndværksuddannelser:
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