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BOLIGBANDITTER 
LANDEPLAGE: Det er svindlers marked, og svindlerne er dygtige 
CHRISTIAN KLOSTER

To kvalifikationer finder man
hos de boligsvindlere, der ifølge
politiet og Lejernes Landsorga-
nisation (LLO) hærger overalt i
Danmark.

De er for det første meget dyg-
tige til at opkræve depositum-
mer for ret billige lejeboliger
med god beliggenhed.

Forsvindingsnumre 
For det andet er de meget dygti-
ge til at lave forsvindingsnumre
eller komme med bortforklarin-
ger, når lejerne skal have nøg-
lerne udleveret – eller have de-
res penge retur.

Alle landets politikredse ken-
der den samvittighedsløse og
udspekulerede type, som er på
spil hele året, men især om-
kring studiestart sidst på som-
meren lokker hundredvis af
navnlig fattige unge i boligfæl-
der i studiebyerne København,
Aarhus, Odense og Aalborg
hvor boligmanglen er mest de-
sperat.

– Vi har haft 16 af disse alvorli-
ge sager alene i år, siger Lars Pe-
ter Madsen, vicepolitiinspektør
fra Østjyllands Politi i Aarhus.

Stjæler børneopsparing
– Der er desværre en del af disse
sager. Nogle af gerningsmænde-
ne agerer professionelt, når de
eksempelvis fra udlandet fra-
narrer unge deres børneopspa-
ring, som de troede gik til ind-
skud til en lejlighed. Men der er
også herboende gerningsmænd,
som især omkring studiestart
er meget aktive. Vi går målrettet
efter at få dem stoppet, lover po-
litikommissær Peter Reisz, Kø-
benhavns Politi.

Ofte er der mange ofre i enkel-
te sag. I eksemplet med den 27-
årige KA, som har scoret en for-
mue på at hævde at fremleje sin
studiebolig på Amager, er der
ifølge Københavns Politi forelø-
big indgået mindst syv anmel-
delser, hvoraf de fleste er fra par.

Anmelder ikke
– Men husk på, at mange er flove
over at være blive snydt, så de
anmelder det ikke – måske også
fordi de har opgivet kampen på
forhånd, forklarer Bente Kri-
stensen, jurist i LLO.

– Folk er jo desperate og mi-
ster fornuften, når de er boliglø-
se. Derfor er de lette ofre for dis-
se svindelnumre. De er simpelt
hen tilbøjelige til at tro på det
bedste i folk, siger hun.

De internetbaserede boligpor-
taler har oprettet teams dedike-
ret til at afsløre svindlerne, in-
den de får folk i fælden.

Svindlerens marked
Ifølge LLO gør de tiltagende
trange kår på lejemarkedet i by-
erne livet lettere for svindlerne.

– Vi får desværre mange hen-
vendelser i vores telefonrådgiv-
ning fra folk, der er blevet udsat
for den slags bedrageri, siger
Bente Kristensen.

k@eb.dk

TJENTE FORMUE PÅ
AT NARRE BOLIG-
SØGENDE UNGE 

Hans metode er kynisk, kri-
minel og næsten umulig at
gardere sig mod.

Sådan lyder karakteristik-
ken af den 27-årige køben-
havnske kokkeelev KA, som
indtil forleden levede højt på
groft at udnytte unges pani-
ske bolignød.

Men da Ekstra Bladet for-
leden gik ind i sagen, satte
politiet omsider en stopper
for hans fupnummer, der har
ruineret talrige unge.

Sigtet for bedrageri
– Vi har netop afhørt ham og
sigtet ham for bedrageri.
Der er kommet syv-otte an-
meldelser mod ham, siger
politikommissær Peter
Reisz, Københavns Politi,
som karakteriserer KA’s kri-
minelle boligfupnummer
som et ’større sagskom-
pleks’.

Siden juni har KA på en
række danske boligsites –
eksempelvis Boligportal.dk
– påstået, at han flytter til
udlandet i mindst et år og
derfor fremlejer sin kollegie-
bolig på Amagerkollegiet for
6000 kroner om måneden.

Ekstra Bladet har talt med
fire af hans ofre, eksempel-
vis kæresteparret Ina Hau-
gaard og Nicolai Jensen,
som gladelig overførte 18.000
kroner – tre måneders depo-
situm – for at leje den 40 kva-
dratmeter store studiebolig.

Troværdig, men nervøs
For den veltalende KA, som
fortsat bor i lejligheden med
sin jævnaldrende kæreste
og hendes lille datter, virker

en smule nervøs, men tro-
værdig, når han mødes med
de håbefulde unge, fortæller
de samstemmende.

Han fremviser lejlighe-
den, parterne underskriver
en standard-lejekontrakt, og
KA modtager depositum og
ofte også forudbetalt husleje
på sin bankkonto. Intet tyder
på, at det er svindel.

Han fortæller om det fore-
stående udlandseventyr,
men få dage inden folk skal
skal flytte ind, trækker KA
medlidenhedskortet og på-
står, at ’hans’ datter er blevet
alvorligt syg, så de alligevel
ikke kan flytte til Australi-
en, hvor han påstod, han
skulle arbejde som kok.

Stjal pengene
– Vil du forsøge at få mig,
min kæreste og min treårige
datter, der lige er blevet syg,
smidt på gaden, spurgte han
eksempelvis Ina Haugaard i
en telefonsamtale, hvor hun
insisterede på at flytte ind.
Hun optog samtalen, som
Ekstra Bladet har hørt.

Hun måtte opgive at flytte
ind, og KA beholdt pengene
trods løfter om, at han nok
skulle overføre dem.

Så sent som i forrige week-

end forsøgte han ifølge Eks-
tra Bladets oplysninger at
fremleje boligen til trods for,
at han udmærket ved, at fo-
geden om få dage kommer og
smider den lille familie ud af
boligen.

Bliver sat på gaden
På Amagerkollegiet har le-
delsen fået flere henvendel-
ser fra folk, der troede, de
skulle leje boligen. Så på kol-
legiet er man vred over hans
fupnummer, og man har op-
sagt ham med den begrun-
delse, at han ikke har betalt
husleje.

Siden KA onsdag i sidste
uge blev anholdt, sigtet, af-
hørt og løsladt, er han ifølge
Ekstra Bladets oplysninger
ikke lykkedes med at lokke
nye ofre i sin fælde.

Når han har haft held til at
gøre det i månedsvis, skyl-
des det, at KA har hærget
mange forskellige steder på
nettet. Hans praksis har væ-
ret, at når et boligannonce-
medie – eksempelvis Bolig-
portal.dk – har blacklistet
ham på grund af svindlen, så
har han oprettet en annonce
på et nye medie.

Blacklistet
– Vi blacklistede ham omgå-
ende og advarede boligsø-
gende, som havde skrevet
med ham. Typer som ham er
umulige at gardere sig mod.
Han er iskold, kynisk og ud-
spekuleret, siger Henrik Lø-
vig, direktør i Boligpor-
tal.dk.

Ekstra Bladet kender KA’s
identitet.

Typer som
ham er

umulige at gardere
sig mod. Han er
iskold, kynisk og
udspekuleret
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LÆS MERE PÅ
NÆSTE SIDE

KA afviste ethvert kendskab til fup-sagerne, da Ekstra Bladet dukkede op. Men
han svarede, at Ina ’selvfølgelig’ ville få sit tilgodehavende. FOTO: KENNETH MEYER

HÆRGER LANDET
til at opkræve penge, men dårlige til at udlevere nøgler

KA: Min
datter er
alvorligt
syg
Hver gang, den 27-årige fup-
udlejer KA fra Amagerkolle-
giet løber fra en lejeaftale,
sker det med en påstand om,
at hans treårige datter er ble-
vet syg.

Påstanden fremsætter han
både skriftligt og mundtligt.

– Han både skrev og sagde
det til mig, siger et andet
kvindeligt offer, der som Ina
troede, hun skulle bo i KA’s
studiebolig med sin fyr.

– Man får selvfølgelig med-
lidenhed med en lille fami-
lie, hvor et lille barn bliver
ramt af sygdom, men jeg tror
ikke på det. Jeg tror blot, at
det er en del af hans svindel-
nummer, siger kvinden.

Ekstra Bladet har ikke
kunnet få KA til at svare på,
om den lille pige faktisk er
syg.

KA
benægter
fup – men
lover Ina
penge

– Jeg vil gerne tale om din ud-
lejning af denne bolig.

– Det har jeg ikke lyst til.
– Du skal svare på beskyld-

ninger om, at du har snydt folk
ved at opkræve depositum og
husleje.

– Det har jeg ikke haft no-
get med at gøre.

– Vi skriver i Ekstra Bladet,
at du har snydt folk.

– Det må I gøre så. Det er
ikke noget, jeg stiller op til.

– Jo, det synes jeg, du skal.
Hvad er dit svar på beskyldnin-
gerne?

– Det har jeg ikke lyst til.
– Hvad med de penge, du

skylder eksempelvis Ina –
18.000 kroner – får hun dem?

– Ja, selvfølgelig.
– Hvad siger du til, at politiet

har sigtet dig og oplyser, at
syv-otte har anmeldt dig?

KA lukker døren.

Afviser fupsagerne
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Ina og Nicolai mistede 
18.000 kr. til svindler
FIK ØDELAGT SOMMEREN: – Vi blev ruineret, hjemløse, ulykkelige og vrede
Den unge københavnske bo-
ligfupmager KA ødelagde
sommeren for kærestepar-
ret Ina Haugaard og Nicolai
Jensen.

De var ellers jublende lyk-
kelige, da de i juli på den vel-
renommerede Boligpor-
tal.dk kom i kontakt med KA,
som de mødtes med flere gan-
ge for at få fremvist boligen
og underskrive kontrakten.

Et fint sted
– Det var jo et fint sted at bo
nær storcentret Field’s og
metrostationen, så vi over-
førte hurtigt de 18.000 i depo-
situm. Så vi blev virkelig ke-
de af det, da han så blot fire
dage inden indflytningen
skrev påstanden om, at dat-
teren var syg, og at han der-
for måtte bryde aftalen, si-
ger Ina Haugaard.

– For vi stod uden bolig og
penge. Vi måtte i tre måne-
der sove i et værelse hos Inas
far, langt fra hvor jeg stude-
rer, siger den 27-årige Nico-
lai Jensen, som siger, han er
vred og forarget.

Den 22-årige Ina Haugaard
har som kontanthjælpsmod-
tager lånt sin del af deposi-
tummet, 8000 kroner, af Bal-
lerup Kommune, som hun
nu skylder beløbet

Blev ruineret
Hun mistede det meste af sin
kontanthjælp, i den tid hun
var hjemmeboende.

– Så mit tab er langt højere
end de 8000 kr. Han blev ved
med at påstå, at beløbet ville
blive sat ind næste bankdag,
men de kom aldrig. Han øde-
lagde vores sommer og rui-
nerede os, siger Ina.

– Jeg forsøgte med hjælp
fra Københavns Retshjælp at
rykke ham. Men forgæves,
så for et par måneder siden
politianmeldte vi ham, men
først da Ekstra Bladet gik
ind i sagen i sidste uge, er vi
blevet afhørt, siger Ina Hau-
gaard, som har gjort en stor
indsats for på nettet at adva-
re andre mod KA.

Parret har netop fundet en
studiebolig i Valby, som de
lejer på ordentlige vilkår.

Vi måtte i tre
måneder sove

i et værelse hos
Inas far, langt fra
hvor jeg studerer

Snydt Pædagogstuderende Nicolai Jensen og kæresten, kontanthjælpsmodtageren Ina Haugaard, er rasende og ulykkelige over, at
det lykkedes KA at franarre dem 18.000 kr. til en bolig, de ikke kunne flytte ind i. FOTO: MOGENS FLINDT

Han blev ved
med at påstå,

at beløbet ville
blive sat ind næste
bankdag, men de
kom aldrig

SVINDLERNES USLE METODER
De udlejer den samme lejlig-
hed til 15-20 forskellige 
– typisk studerende – som
betaler 20.000-40.000
kroner i depositum hver.
Men svindleren har blot
skaffet sig adgang til en
bolig, han slet ikke har rå-
deret over. Når ofrene vil
flytte ind, er svindleren, de
lejede lejligheden af, stuk-
ket af.

De lokker talrige boligsøgen-
de til at betale depositum
og leje til de boliger, svind-
lerne selv bor i. Boliger, som
de typisk ikke har tilladelse
til at fremleje. Svindleren
påstår at skulle fraflytte,
men vedkommende bliver.
Og pengene er reelt tabt el-
ler vanskelige at få retur.

De misbruger det populære
Airbnb. Airbnb beskytter
faktisk lejere ved at hånd-
tere alle betalinger gennem
et betalingssystem på
hjemmesiden. Men svindle-
re overbeviser lejerne om,
at de skal overføre beløb
direkte til svindlerens konto.
Boligen viser sig at tilhøre
andre, og pengene er tabt.

De er blevet smidt ud af de-
res bolig, men annoncerer
alligevel efter lejere, som
afkræves depositum og for-
udbetalt fremleje til boli-
gen. Hvis lejerne overhove-
det når at flytte ind, bliver
de pludselig bliver sat på
gaden af fogeden, fordi
svindleren – som for
længst er forsvundet 

– ikke havde betalt leje.

De reklamerer fra udlandet
med billige boliger på dan-
ske boligsites. De stjæler
tekst og billeder fra reelle
lejemål, som før har været
annonceret. Lejemålet er
både billigt og med god be-
liggenhed. De lokker så folk
til at indbetale eksempelvis
5000 kr. til en udenlandsk
bank. Penge, de betaler for
at få lov til at se boligen.
Penge, som hævdes at bli-
ve refunderet, hvis man vil
leje den. Men det viser, sig,
at der ingen bolig er. Pen-
gene er tabt.

Kilde: Lejernes LO, Østjyllands 
og Københavns Politi, Boligportal
m.fl.

UNDGÅ BOLIGSVINDEL
Tjek, om udlejeren overhove-
det ejer den bolig, der udle-
jes. Find ejeren på bolig-
ejer.dk.
Betal aldrig depositum for le-
jemål, du ikke har set. 

Betal først depositum,
når du har en lejekontrakt.

Vær på vagt, hvis udleje-
ren vil have dig til at skrive
under med det samme. 

Søg baggrundsviden om
udlejer.
Brug professionel hjælp, når
du skal leje en bolig – ek-
sempelvis en advokat og
Lejernes Landsorganisation.
Undgå at leje af engelskta-
lende folk, der bor i udlan-
det.
Betal ikke kontant. Overfør
kun penge til danske bank-
konti. Og aldrig til udlandet.

Slet ikke via Western Union.
Betal aldrig penge under
bordet. Det er ulovligt, og
du har ingen mulighed for
at få pengene retur.

Lejer du via Airbnb, så
betal kun penge via
Airbnbn.
Find ikke lejemål på Face-
book. Der er mange svind-
lere. Brug en boligportal.
Kræv altid en lejekontrakt,
som er underskrevet af ud-
lejer. Læs lejekontrakten
igennem, og tjek, at det, I
aftalte mundtligt, også er
det, du har på skrift.
Få en kvittering på dit depo-
situm-

Kilde: Det Kriminalpræventive
Råd, Boligportal.dk, Københavns
Politi m.fl.


