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Horten kommune 
postmottak@horten.kommune.no  
 
Kopi: 
Ordfører 
Are Karlsen 
are.karlsen@horten.kommune.no 
 
Kommunalsjef Geir Kjellsen 
geir.kjellsen@horten.kommune.no  

Start monumentet – mottatt forlegg til plassering av monumentet 
Ref:  Saksfremlegg til Kommunestyret 24. Juni 2020 

Innledning 
Administrasjonen foreslår at Start monumentet  på ny, bør plasseres  på tomten sør for 
Borre kirke, dette på tross av  forlegg kr 400.000.- i.ht Kulturminneloven § 27.  
Dette er nok et forslag som både vi, og trolig byens innbyggere, vil oppleve som underlig. 
Med en ryddig saksbehandling i utgangspunktet, så  kunne nok det beløpet vært benyttet 
til mange gode uløste oppgaver i kommunen. Vi er oppmerksom på at det kan søkes om 
særskilt tillatelse innenfor fredet område men er forundret over at administrasjonen ikke 
fremmer alternative forslag, men derimot fastholder en plassering med nærhet til Borre 
kirke, kirkegård, og et krigsminnesmerke. Riktig nok var flyturen den gang et dristig 
foretak, men turen ble historisk og Dons overlevde. 

Bakgrunn 
Start tok ikke av fra kirkegården på Borre, heller ikke ved Herredshuset, men fra jordet 
ved Gannestad gård, ca 8-900 meter fra Borre kirke. Når administrasjonen anbefaler 
plassering på tomten sør for Borre kirke i det ”området hvor Start tok av”, så  er 
definisjonen på ”området” et vidt begrep og historisk lite korrekt.   
  
Et bilde fra 50 års markering i 1962, viser at monumentet opprinnelig ble satt opp nord 
for Herredshuset, dette var den gang en kompromiss løsning mellom daværende Borre 
kommune og Norsk Aeroklubb. Senere ble det  flyttet til på sørsiden av Herredshuset. 
Administrasjonen har i løpet av de siste årene, hatt flere forslag om plassering av 
monumentet, bla. på det fremtidige Borre torg og i Arne Øverlands vei. Deretter ble det 
satt opp ved Borre kirke, for så å bli tatt ned inntil kommunen får bestemt seg for ny 
plassering. Dette virker ikke som en særlig ryddig saksbehandling. Diskusjonen om 
flytting av monumentet har pågått siden høsten 2016. Nå er det på høy tid at Start 
monumentet lander og får den historiske og nasjonale plassering som denne historiske 
begivenhet fortjener.   
 
Faktiske forhold 
I innstilling til Kommunestyret blander administrasjonen kortene, dette er to vidt 
forskjellige saker: 

• Betale eller ikke betale forlegg på kr 400.000 
• Avklaring på fremtidig plassering av Start monumentet 

- dette er imidlertid ikke en avklaring, det foreligger et konkret forlag uten 
   ytterligere vurderinger 
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Vi stiller da spørsmål om hvorvidt administrasjonen har gjennomført en seriøs vurdering 
og saksbehandling, ref sitat:  
”Rutinene i kommunens interne kvalitetssystem og alle ansatte som arbeider med 
prosjektering og klargjøring av prosjekter har hatt en gjennomgang av rutinene.  I denne 
vurderingen må det også vektlegges at Start monumentet er nasjonalt monument og langt 
mer enn minnesmerke over en enkelt flygning”. Har administrasjonen har satt seg inn i 
den historiske bakgrunn for Norges første flyging med norsk pilot bak spakene? 
 
Administrasjonen kan ikke ha unngått å registrere at det foreligger skriftlige forslag fra  
Borre Vel, Norges Luftsportforbund og Norsk Ubåtforening. Vanlig saksbehandlings- 
rutine er det utarbeides en oversikt over alternative forslag, forslagene vurderes og det 
presenteres en anbefaling med alternativer i prioritets rekkefølge.  
 
I administrasjonens saksopplysninger til kommunestyret står det at det er kommet 
”innspill fra innbyggerne” på at monumentet bør plasseres på KJV. 
Som innbyggere i kommunen er undertegnede selvfølgelig interessert  i at monumentet 
får den historiske og nasjonale plassering som det fortjenes, men vi representerer også i 
denne sammenheng, to landsdekkende organisasjoner.  
Dette kan tyde på at administrasjonen ikke har foretatt en seriøs saksbehandling og 
vektlagt  de skriftlige innspill som har blitt oversendt til Park og Idrettssjefen fra følgende  
interesse organisasjoner ang plassering på Karljohansvern: 

• Norges Luftsportforbund  
• Norsk Ubåtforening  
• Sjef Ubåttjenesten 
• Offisersklubben Periskopet 
• Dakota Norway og Torp Fighter Collection  

Følgende foreslår at det settes tilbake til tomten sør for Borre kirke, alternativt KJV: 

• Sjef Luftforsvaret, men vektlegger historisk forankring 
• Sjømilitære Samfund Kulturarv, men vektlegger en framskutt plassering 

Monumentet ble som tidligere nevnt, finansiert av Norges Luftsportforbund og 
Offisersklubben Periskopet. På tross av at Horten kommune i dag står som eier av 
monumentet, finner vi det underlig, basert på den historiske bakgrunn, at ikke givernes 
synspunkter blir vektlagt.  

Konklusjon/anbefaling til kommunestyret: 

• Administrasjonens anbefaling alternativ 1 og 2 kanselleres 
• Administrasjonen fortar en ny vurdering, basert på de historiske fakta og innspill 

som foreligger når det gjelder anbefalinger til plassering av Start monumenter på 
KJV.  Givernes synspunkter bør vektlegges. 

Horten 16. Juni 2020 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bjørn Erik Strønen    John Inge Bacher 
Norsk Ubåtforening    Norges Luftsportforbund 


