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1964: Norsk 

Veteranskibsklub var første 

permanente frivillige 

fartøyvernorganisasjon med 

vern gjennom bruk som 

prinsipp

Fartøyvernet
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Foto fra boka D/S Børøysund, Lande 1997Foto: Arne Lannerstedt



«En kultur som pipler og gror, med folk som 

er besjelet av interesse for Olas og Karis 

elendige liv på den karrige granitten langs 

en av de lengste, mest særegne og 

værharde kyststrekninger i Europa. 

- Disse menneskene representerer 

sannsynligvis noen av de mest vitale 

innslag i kulturvernet i vårt land i dag». 

Johan Kloster, 1997

Kystkultur
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Vi har ikke tall som direkte viser endringen i 

antall frivillige i fartøyvernet over tid, men vi 

har en rekke tall som viser hvordan 

resultatene av den frivillige innsatsen har 

endret både omfanget og 

rammebetingelsene i fartøyvernet.

Frivillighet
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Lokalsamfunnet
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• Farokonvensjonen er 

Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens 

funksjon og verdi for samfunnet. 

• Konvensjonen fremhever kulturarvens betydning for 

lokalsamfunnet, og dens betydning for 

menneskerettigheter og demokrati. 

• Den sfremhever menneskers rett til å delta i og dra 

nytte av sin egen kulturarv. Alle skal kunne bidra til 

å definere sin egen kulturarv, og gjennom dette 

også sine kulturmiljø.



Vern av kunnskap
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Den frivillige aktiviteten i 

fartøyvernet representerer et 

stort faglig og økonomisk bidrag 

til vern av fellesskapets 

materielle og immaterielle 

kulturminner.

Aktiviteten viderefører maritime 

tradisjoner og 

håndverkskunnskap gjennom 

prosjekter som skaper verdier 

lokalt.
Foto: Erik G. Småland, Riksantikvaren



Folkehelse
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• De frivillige opplever å være til nytte og å tilegne seg nye 

ferdigheter i et godt og støttende miljø. 

• Innsatsen gir viktige bidrag på samfunnsnivå ved å være 

et lavterskeltilbud, også for utsatte grupper. 

• De frivilliges opplevelser viser godt sammenfall med de 

prosessene som har positive virkninger på opplevd helse 

og velvære. 

Foto: Karen Steinsvik



Takk for oppmerksomheten


