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Ja til sprenging av
«Rocknes»-grunna

FJELL: Med knappast mogleg

fleirtal seier kommunestyret i
Fjell ja til at Kystverket får
sprengje bort grunna der MS
«Rocknes» gjekk på grunn i
2004. På Bjorøy og Tyssøy
fryktar dei for skadar på Bjorøytunnelen, skriv VestNytt.
Sotralista vart tunga på vektskåla i den heilt jevne voteringa. Partiet har snudd sidan
komitehandsaming og sa ja til
sprenginga.
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Politiet ser igjen
på Frantzen-saken

Lyd i mobilen
FUSA: I Nore Fusa er mobildekninga mangelfull. Det vil
Fusa kommune gjere noko
med, i samarbeid med lokale
bedrifter, staten og utbyggjar.
Pluss litt dugnad. Til saman vil
det koste 1,5 millionar kroner
å byggje ut GSM-dekning
kring Holmefjord, Dale og
Bogøy, skriv Os og Fusaposten. Utbygginga har vore lyst
ut på tilbod/anbod, men
ingen utbyggjarar har meldt
seg og kommunalsjef Øyvind
Haga er budd på å innleie eit
samarbeid med Telenor.

Varme frå fjorden
FØRDE: Førde sentrum skal i

framtida varmast med sjøvatn, skriv Fjordabladet. Sunnfjord Energi AS og Fjordvarme
AS har inngått avtale om eit
prosjekt, der varme og kjøling
skal hentast frå fjorden. Ei liknande utbygginga er allereie
gjennomført på Nordfjordeid.
Prosjektet i Førde er større og
vil kosta om lag 120 millionar
kroner, men byggjestart er
fleire år unna.

Vil fjerne spora
VOSS: Jernbaneverket må

leite etter ein anna stad å vere
enn på Palmafossen, skriv
Hordaland. Voss kommune,
Statens vegvesen og Voss
Handelspark ønskjer hand om
både jernbanetraseen og eigedommane deira. Jernbaneverket treng 10–12 dekar og
tilkomst til jernbanenettet. Dei
vil ikkje flytte før det fins noko
alternativ. Spora til Palmafossen er i bruk berre to-tre turar
i veka.

Amerikafeber
til sommaren

KRAFTIG KRITIKK: I 2008 slo en evalueringsgruppe i politiet fast at etterforskningen i Trine Frantzen-saken hadde vært full av tabber. Kaare Songstad ledet evalueringen. Her
med daværende førstestatsadvokat Walter Wangberg (fra v.), daværende politimester Ragnar Auglend og daværende politioverbetjent Kjell Mo (til h.).
ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG

I 2008 ble Trine Frantzens
forsvinning henlagt. Etter
drapet på Hilda Feste,
har politiet fått nye tips
om det gamle mysteriet.
PER LINDBERG
HELGE O. SVELA
per.lindberg@bt.no

Undersøkelsene rundt drapet
på 98 år gamle Hilda Feste i Os,
har virvlet opp nye opplysninger
knyttet til forsvinningen til Trine Frantzen i 2004.
Frantzens forsvinning er blitt
etterforsket som et mulig drap,
inntil Riksadvokaten henla
saken i 2008.
Nå er pensjonert etterforsker
Kjell Mo hentet inn for på nytt å
se på Frantzen-saken.

Kjenner saken

RADØY: Norsk Teaterråd har

gitt 50.000 kroner til oppsetjinga av sogespelet Amerikafeber på Sletta. Stykket som
er skrive av Johannes Heggland, skal framførast ved Vestnorsk Utvandringssenter til
sommaren. Sogespelet inngår
i 15-årsjubileet til senteret.
Spelet vart vist på Sletta for 12
år sidan.

Mo ble pensjonist i fjor sommer. Han ledet etterforskningen etter at politiet i Bergen
overtok saken. Mo er en av dem
som kjenner saken best, men
ønsker ikke å uttale seg til Bergens Tidende.
Han henviser i stedet til politijurist Ole Bjørn Mevatne.
– Selv om saken ble henlagt,
har vi aldri lagt den bort, sier
Mevatne.
Frantzen var en del av et belastet rusmiljø da hun ble borte i
mai 2004. Politiet på Os ble senere kraftig kritisert for at de ikke
gikk inn og etterforsket saken
på et tidligere tidspunkt.

Først tre måneder etter at sosialkontoret i Os meldte henne
savnet, begynte politiet å etterforske forsvinningen som en
mulig drapssak.
Dermed mistet man blant
annet muligheten til å sjekke
elektroniske spor.
– Vi har snudd bunken og prøver å se på dette på nytt igjen,
i relasjon til det andre som har
skjedd på Os. Det kommer med
jevne mellomrom inn tips, sier
Mevatne.
– Hvorfor har dere hentet inn
Kjell Mo, som ble pensjonist i
fjor sommer?
– Han kjenner saken fra før og
hadde lyst til å se på det igjen.

Flere tips
Etter det BT kjenner til, har politiet fått inn konkrete nye tips i
saken. Mevatne ønsker ikke å si
noe om dette, men bekrefter at
personer som tilhørte miljøet
rundt Frantzen har nylig vært
avhørt i forbindelse med drapet
av Hilda Feste.
– Derfor er det naturlig for oss
å se på dette igjen.
Flere personer har denne
måneden tipset BT om Franzensaken:
■ Et av tipsene går ut på at Trine
Frantzen ble drept fordi hun
hadde konkrete opplysninger i
en stor narkotikasak. Saken ble
senere rullet opp et annet sted i
Norge. Ifølge tipser vil personer
i denne saken sitte på informasjon.
■ En annet er et tips om at Frant-

fakta
❚ dette
er saken
■ Trine Frantzen
(32) blir meldt
savnet mai
2004. Familien kritiserer
politiet for
ikke å ta saken
alvorlig. Først
i august samme år starter politi
drapsetterforskning. Saken blir
ikke oppklart.
■ I 2006 nedsettes en ny etterforskningsgruppe av politimesteren i Hordaland, i forbindelse
med en TVNorge-dokumentar
der privatetterforsker Ole Thune
sannsynliggjør at Frantzen ble
drept.
■ I februar 2007 pågriper politiet
Frantzens tidligere samboer for
drap, og en kamerat av ham
blir siktet for å ha motarbeidet
politiets etterforskning.
■ Juli 2008 henlegger Riksadvokaten saken mot de to på
bevisets stilling.

zen skal være dumpet i et vann
i Os.
■ Og et tredje tips handler om
at en navngitt person, som ble
meldt savnet og funnet død for
en tid tilbake, hadde kjennskap
til hva som hadde skjedd med
Frantzen.
Alle de tre tipserne var anonyme.

– Vi glemmer ikke saken
Trine Frantzens tidligere samboer var tidligere siktet i forbindelse med forsvinningen. Politiet understreker at han ikke er
kalt inn til nye avhør.
– Det er ikke grunnlag for det.
Foreløpig er det bare tipsene vi
ser på, sier Mevatne.
Ingen er mistenkt eller har
status som siktet, påpeker han.
– Det er viktig å oppklare slike
store, alvorlig saker, der mennesker forsvinner og vi tror det
kan ligge noe straffbart bak, sier
Sidsel Isachsen. Hun er konstituert politimester i Hordaland
politidistrikt.
Isachsen sier at politiet ikke
har glemt saken, selv om den er
henlagt.
– Fra tid til annen vil det være
aktivitet i slike saker. Det er
viktig for oss å oppklare Frantzen-saken. Dette er jo en av de
sakene som ikke er løst, og derfor heller ikke lagt vekk.

