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Søknad om medlemskap i Kulturvernforbundet 

Styret i Norsk Motorskøyteklubb (NMSK) har vedtatt å søke om medlemskap i Norges 

Kulturvernforbund.  

NMSK ble grunnlagt i 1975 og arbeider for bevaring og bruk av, samt kunnskap om historien til eldre 

og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie. NMSK har to typer medlemskap; 

medlemsbåter og personmedlemskap.   

Forutsetningen for personmedlemskap er at man støtter eller har interesse for klubbens arbeid og 

formål. 

Medlemsfartøyene er motorskøyter og andre tidligere yrkesfartøyer, samt verneverdige fartøyer. 

Dette kan være fiskebåter, redningsskøyter, losbåter, passasjerbåter og representasjonsbåter eller 

lignende, som er typiske for den kystkulturelle arv. 

NMS støtter opp- og fremmer interessen for disse fartøyenes del av den kystkulturelle historie -

gjennom medlemsmøter, samlinger på sjøen, medlemsblad, historisk båtarkiv og samarbeide med 

andre foreninger. Klubben tilrettelegger også for innkjøps- og rabattavtaler, og vi deler og 

dokumenterer kunnskap og erfaring om fartøyene, vedlikehold og bevaring. 

Foto av en samling fartøy med mennesker! 

NMSK har rundt 200 medlemmer og 150 medlemsfartøy. Medlemmene har tilhold i alle landes 

fylker. NMSK sitt historiske arkiv inneholder for tiden rundt 500 fartøy.   

Norsk Motorskøyteklubb ledes av et valgt styre hvor styremedlemmene foreslås av en valgkomite 

som er oppnevnt av årsmøtet. Styret velges på årsmøtet og består i dag av to kvinner og fire menn. I 

tillegg har NMSK regionale koordinatorer. 

De siste årene har NMSK hatt en sterk økning av antall medlemmer og medlemsfartøy. NMSK har 

også en sunn økonomi og et jevnt stigende medlemsantall. 

https://nmsk.no/om-klubben/ 

Fire ganger i året kommer NMSK sitt tidsskrift «Skipperposten» ut. Skipperposten inneholder 

reiseskildringer, artikler om medlemsfartøyer, generelt fartøyvern, håndverk, produktopplysninger 

mm.  

https://nmsk.no/om-klubben/


https://nmsk.no/skipperposten/ 

NMSK vedlikeholder det som nok er landets største arkiv over historiske motorbåter og tidligere 

nyttefartøy. I dag inneholder arkivet rundt 500 fartøy. Arkivet er et viktig verktøy for å finne tilbake til 

fartøy og fartøyenes opprinnelse.  

https://nmsk.no/fartoyregister/ 

Et av NMSK sine medlemmer vedlikeholder et register over semidieselmotorer i Norge. Motortypen 

var typisk på mellomstore nyttefartøy fram til ut på syttitallet.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRFj11uQ7DT48aE7l-

b8zXQTk4GWicPZTL6Pl89eNZA/edit#gid=0 

Årlig arrangere NMSK flere lokale og regionale samlinger for medlemmer og fartøy. I tillegg bidrar vi 

med fartøy til andre arrangementer som Landsstevnet til Forbundet kysten, båtfestivaler som Risør 

og Hurum Akershusstevnet til Oslo maritime kulturhavn m.m. Til de store arrangementene reiser 

som oftest et stort antall båter samlet.  

Medlemsflåten består av vernede, fredete og verneverdige fartøy. Den største gruppen er imidlertid 

fartøy som faller utenom de offisielle vernekategoriene. Dette er fartøy som likevel er viktige i 

opplevelsen av vår felles maritime kulturarv. De utgjør viktige elementer i det maritime kulturmiljøet. 

Ikke bare visuelle innslag. Lyden fra historiske båtmotorer og lukten av tjære og linolje er viktige i 

opplevelsen av vår maritime historie. Medlemsfartøyene er et stort utvalg av de mellomstore 

fartøyene i Norge siden motorene ble vanlig. Fartøyenes eiere og medlemmene i NMSK sitter på 

kunnskap som er i ferd med å forsvinne på grunn av endringene i lyst- og yrkesflåten som er knyttet 

til kysten. Det er få kulturarvorganisasjoner som smalet sett sitter på tilsvarende kunnskap om 

tradisjonelle norske båtmotorer og motorprodusenter, trevirke, båttyper, vedlikehold og 

restaurering av kystflåten fram til seksti syttitallet.   

Gjennom vedlikehold og drift av medlemsfartøyene, vedlikeholder, deler og bedrer eierne og 

medlemmene kunnskapen om båtene. I tillegg til kunnskapsproduksjon knyttet fartøyenes historie, 

utforming, materiale mm.  Dette er kunnskap medlemmene også formidler på samlinger og 

festivaler.  

Gjennom medlemskap i Norsk Kulturvernforbund ønsker Norsk motorskøyteklubb å bidra til å bedre 

forholdene det frivillige kulturarvarbeidet og rammebetingelsen for bevaring av fartøy og maritim 

kulturarv som eller faller utenfor det den offentlige forvaltningen har søkelys på.   
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