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Skæbnesvangert lift – Diverse Hent PDF Den såkaldte "Lesjasag" begyndte med en efterlysning i februar
1987. En ængstelig mor ringer til lensmanden sent om aftenen og melder sin 13 år gamle datter savnet, idet

hun højst unormalt ikke er kommet hjem til aftalt tid tidligere på aftenen.

En storstilet eftersøgning den næste dag var resultatløs, og en omfattende politiefterforskning blev sat i gang.
39 døgn senere blev den savnede fundet dræbt på en bjergskråning ved Dyrkorn på Sunnmøre. Politiets

antagelse om, at der havde fundet en forbrydelse sted, blev på tragisk vis bekræftet.

Cirka 2 1/2 måned efter at politiet modtog efterlysningen, blev en 37 år gammel mand pågrebet, og efter kort
tid tilstod han drabet i en af de mest omfattende kriminalsager i Norge i nyere tid.

På grund af mediernes store interesse for og engagement i sagen gennem hele efterforskningen modtog
politiet omkring 2.500 tips fra offentligheden. Det var i høj grad medvirkende til, at sagen blev opklaret.
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