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En fersk opplevelse SIDE 54-55

Mor til Linn Madelen Bråthen har fra dag én vært overbevist om 
at dattera hennes ikke begikk selvmord fra Breviksbrua natt til  
3. august i 2013. Allerede to dager etter at dattera hennes var blitt 
funnet død varslet hun politiet om at det var flere ting som ikke 
stemte. – Men vi ble ikke hørt, sier mora. Tirsdag til uka starter 
ankesaken i Agder lagmannsrett.  SIDE 6 OG 7
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– Viktig med ein 
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Dagen i dag er blitt: 5 minutter og 15 sekunder lenger fra i går. Soloppgang: 07.25. Solnedgang: 17.44. Dagen er blitt 4 timer og 17 minutter lenger siden vintersolverv.

– Linns blodige og våte 
klær ble sendt hjem til 
oss, uten at noen kom 
og henta det
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Linn Madelen Bråthens mor, 
som ønsker å være anonym, har 
ikke orket å la seg intervjue om 
saken før nå. Hun får ikke fred 
rundt hva som skjedde på Bre-
viksbrua natt til 3. august i 2013, 
noen timer før dattera hennes ble 
funnet død ved Sandøya i Bre-
vik. 

Til uka starter ankesaken hvor 
en 42 år gammel ekspolitimann 
står tiltalt for å ha forlatt Linn 
Madelen Bråthen (33) i hjelpes-
løs tilstand og for å ha forklart 
seg uriktig i de første politiavhø-

rene. Den 29. september i 2014 
ble han dømt til tre års fengsel i 
Nedre Telemark tingrett, en dom 
han anket på stedet.

– Rettssaken neste uke blir ei 
enorm belastning, sier mora, som 
ikke orket å følge rettssaken i 
tingretten.

– VI BLE IKKE HØRT 
Hun vurderer å følge ankesaken, 
og bistandsadvokat Sigurd 
Klomsæt opplyser at det jobbes 
med et opplegg rundt dette.

Mor til Linn Madelen fikk fra 
første stund en følelse av at noe 
var galt i saken.

– Politiet var først ikke interes-

sert i å avhøre vennene hennes 
eller oss i familien. Det var så 
sårt og vondt. Vi fikk lest obduk-
sjonsrapporten opp over telefon 
– de burde ha kommet hjem til 
oss og gjort det. Og Linns blodi-
ge og våte klær ble sendt hjem til 
oss, uten at noen kom og henta 
det. Da politiet i Vestfold overtok 
saken, kom de og henta klærne 
med en gang, sier mora.

Det var ei venninne av Linn 
Madelen som med eget detektiv-
arbeid fant overvåkningsvideoen 
hvor den tiltalte og Linn Made-
len gikk i følge mot Breviksbrua. 
Dette stemte ikke med den nå 
tiltaltes første forklaring, og han 

ble senere siktet for forsettlig 
drap. Riksadvokaten besluttet 
senere at bevisene ikke holdt til 
en drapstiltale. 42-åringen ble 
pågrepet den 13. august, men 
allerede mandag 5. august tok 
Linn Madelens mor kontakt med 
Telemark politidistrikt og varslet 
om at det var flere ting som ikke 
stemte i saken.

– Fra dag én fikk vi inntrykk 
av at politiet mente dette var et 
selvmord – det var ingen som 
hørte på oss. Den overvåknings-
videoen ville jo aldri ha blitt fun-
net hvis ikke familie og venner 
gikk rundt og lette – det er helt 
åpenbart. Tenk på alle bevisene 

som gikk til spille i de ti dagene 
det tok før saken snudde. Og da 
den tiltalte ble siktet, så sa politi-
mesteren på radioen at nå måtte 
de ta vare på han som var satt i 
varetekt og kollegaene hans som 
hadde det så tøft. Men det var 
ingen som tenkte på oss, sier 
mora, som er overbevist om at 
dattera hennes ikke tok selv-
mord.

– Hun har aldri vært så lykke-
lig som hun var da dette skjedde. 
Endelig hadde hun funnet kjær-
ligheten – fått en samboer. For 
meg er det også helt utenkelig at 
hun hadde klart å klatre over 
gjerdet på brua. Hun hadde ska-

– Det blir en enorm belastning
BAMBLE: Tirsdag til uka starter ankebehandlinga i Brevik-saken i Agder lagmannsrett. – Det blir en enorm belastning, sier 
mor til Linn Madelen Bråthen. Mora har fra dag én vært overbevist om at dattera hennes ikke begikk selvmord fra brua. 

SER BREVIKSBRUA FRA STUA: Mora til Linn Madelen Bråthen med to bilder av den avdøde dattera i bakgrunnen. Hun får ikke fred rundt hva som skjedde natt til 3. august i 2013 på Breviksbrua, som hun kan se fra sitt eget stuevindu. – Det at jeg kan se Breviksbrua fra stua er vondest om kvelden og natta, sier mora. 
FOTO: ØRNULF HOLEN 
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– Det blir en enorm belastning
der i begge anklene, var overvek-
tig og 168 centimeter høy, og hun 
hadde på seg en trang kjole, sier 
mora, som har ett sterkt ønske 
foran ankesaken.

– Jeg håper at den tiltalte er 
ærlig og forteller sannheten. Jeg 
synes det er fullstendig uforståe-
lig at Riksadvokaten ikke ville ta 
ut drapstiltale. Det er mange 
andre langt mindre opplyste 
saker kjent fra media hvor det er 
tatt ut drapstiltale, mener mora.

Vestfold-politiet overtok saken 
da den tiltalte ble siktet for drap.

– Politiet i Tønsberg var helt 
unike. Da de overtok følte vi 
virkelig at vi ble ivaretatt. Men vi 
har aldri hørt et pip fra politiet i 
Skien – aldri ei unnskyldning 
eller en beklagelse, sier hun.    

ER ENIG I KRITIKKEN: Politimester i Telemark, Rita Kilvær, er enig med 
Linn Madelens mor i at de burde ha kontaktet familien da saken var ferdig 
etterforsket. – Før det så kunne vi ikke ta kontakt, forklarer Kilvær. 

SER BREVIKSBRUA FRA STUA: Mora til Linn Madelen Bråthen med to bilder av den avdøde dattera i bakgrunnen. Hun får ikke fred rundt hva som skjedde natt til 3. august i 2013 på Breviksbrua, som hun kan se fra sitt eget stuevindu. – Det at jeg kan se Breviksbrua fra stua er vondest om kvelden og natta, sier mora. 
FOTO: ØRNULF HOLEN 

SKIEN: Sigurd Klomsæt, som 
er ny bistandsadvokat for de 
etterlatte til Linn Madelen 
Bråthen, sier at det er frem-
met erstatningssøksmål mot 
den tiltalte 42-åringen.

De pårørende hadde tidligere 
Niels-Christian Schelver Peter-
sen og Vibeke Hein Bæra som 
bistandsadvokater. Disse to er 
nå bytta ut med advokat Sigurd 
Klomsæt, som sier at Linn 
Madelens mor og samboer har 
fremmet et erstatningssøksmål 
på til sammen 200 000 kroner, 
samt erstatning for begravelses-
kostnadene.

Klomsæt sier videre at han er 
enig i kritikken som Linn 
Madelen Bråthens mor kom-
mer med mot Telemark politi-
distrikt.

– Politiet i Telemark burde 
skamme seg og de bør ta inno-
ver seg den kritikken som kom-
mer fra Linn Madelens mor i 

denne saken, sier Klomsæt.
Advokat Sigurd Klomsæt er 

godt kjent fra flere store krimi-
nalsaker. Etter hva TA erfarer 
vil Klomsæt blant annet be om 
en ny rekonstruksjon av hen-
delsen på brua, hvor de pårø-
rende er sikre på at Linn Made-
len Bråthen ikke hoppa frivil-
lig.

42-åringen har stått fast på at 
han så Linn Madelen begå selv-
mord uten at han klarte å for-
hindre det. Han har videre for-
klart at han ikke varslet noen 
på grunn av sjokk. Da han ble 
dømt til tre år i tingretten anket 
han på stedet.

Det er satt av ni dager til 
ankesaken som starter tirsdag 
3. mars i Agder lagmannsrett i 
Skien. 42-åringen forsvares 
som sist av advokat Arne Lie 
fra Tønsberg, mens statsadvo-
kat Kjetil Omholt er aktor. Ret-
ten administreres av Erik 
Holth.

Klomsæt varsler 
erstatningssøksmål

NY BISTANDSADVOKAT: Sigurd Klomsæt er ny bistandsadvokat til de 
pårørende etter Linn Madelen Bråthen. Etter hva TA erfarer vil Klomsæt 
blant annet be om en ny rekonstruksjon av hendelsen på Breviksbrua.
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SKIEN: Politimester Rita 
Kilvær i Telemark er enig i 
at de burde ha tatt kontakt 
med de etterlatte til Linn 
Madelen Bråthen, etter at 
etterforskninga var ferdig. 

Politimester i Telemark, Rita 
Kilvær, sier at de har gått ut 
offentlig og beklaget det som 
skjedde innledningsvis i 
denne saken.

– SAKEN BLE FLYTTA
– Og Spesialenheten har 
kommet med kritikk mot 
det. Så fort vi forsto at han 
(den nå tiltalte ekspolitiman-
nen) hadde en annen rolle 
enn først antatt, så ble saken 
flytta. Og fra det tidspunktet 
da saken var flytta så var vi 
ute av saken, og da kunne vi 
ikke ta kontakt med de pårø-
rende, forklarer Kilvær.

Hun er imidlertid enig 
med Linn Madelens mor at 
de burde ha tatt kontakt i 

ettertid.
– Nå i ettertid så kunne vi 

ha gjort det – tatt kontakt og 
snakket ut om det som 
skjedde. Det hadde ikke 
vært noe i veien for at vi 
gjorde det, og jeg mener at vi 
burde ha gjort det etter at 
etterforskninga var ferdig, 
erkjenner Kilvær.

Politimesteren legger også 
til at de var enige i at det var 
grunnlag for kritikken som 
Spesialenheten kom med 
mot Telemark politidistrikt i 
saken. 

Den tiltalte 42 år gamle 
ekspolitimannen ble avskje-
diget fra jobben sin den 17. 
januar i 2014. Spesialenhe-
ten for politisaker konklu-
derte i november samme år 
med at Telemark politidis-
trikt ikke hadde gjort ei 
straffbar handling i saken, 
men de kom med kraftig 
kritikk mot måten saken var 
håndtert på.  

– Vi burde ha tatt 
kontakt i ettertid
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