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Barnet der forsvandt – Diverse Hent PDF Den unge kønne kvinde gik i raskt tempo med sin barnevogn ned
ad Kongensgade i Odense. Klokken var omkring 12, det var den 7. februar 1966, og trafikken var tæt. Foran
børnetøjsbutikken "Lisa" sagtnede hun farten og parkerede vognen ved butikkens hjørne. Hun gik hen til
udstillingsvinduerne og stod en tid nærmest lidt drømmende og betragtede vinduerne. Så gik hun ind i

butikken. I butikken gik hun stille rundt og kiggede på de forskellige udstillede varer – hun skulle bytte en
dragt, hun havde fået til sin tre måneder gamle søn, der lå i barnevognen foran butikken. Da hun kom ud fra
butikken, gik hun på ny hen og betragtede udstillingsvinduerne, måske var der noget andet, som også passede
godt til hendes lille søn? Så fik hun revet sig løs og vendte sig mod barnevognen. Hun kiggede. Først med

forbløffelse, så rædsel. Hun nærmest løb de få skridt hen til vognen. Den var tom! Kort efter var
kriminalpolitiet på stedet – efterforskningen af historiens mest gådefulde danske bortførelsessag var i gang.
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