
Advarsel - Tricktyveri 
Vi har på det seneste set adskillige tilfælde – både i vores egen politikreds 

og i hele Danmark - hvor udlændinge franarrer borgere smykker/penge.  
 

Biler med udenlandske nummerplader holder ved motorvejstilkørsler eller 

andre vejsammenfletninger og vinker bilister ind til siden. De påstår, at de er 

løbet tør og mangler penge til at kunne købe benzin. Derfor vil de sælge 

guldsmykker, som viser sig at være falske. De er utrolig hurtige og dygtige 

til at tage en kæde og prøve at hænge den rundt om halsen på en, hvor de 

samtidig tager den kæde af, som borgeren allerede havde på, uden at det kan 

mærkes.  
 

De kan være meget insisterende og følge med til en bank, hvor der kan hæ-

ves penge til at købe smykkerne, og de er utrolig gode til at finde på påskud, 

som skal skabe medfølelse hos de, der senere bliver franarret smykker eller 

penge. Vi har et eksempel på døgnrapporten fra i går, hvor en lignende situa-

tion finder sted, hvor en mor og et barn sidder på bagsædet og moderen si-

ger på gebrokkent dansk ”mormor er på sygehuset”, for at vække folks med-

følelse og sympati.  
 

Så sent som i dag har vi også set et andet eksempel, hvor en kvinde er blevet 

franarret sin pung på banegården i Holstebro, da hun hjalp en udenlandsk 

mand med at købe billet i billetautomaten, hvorefter hun opdager, at hendes 

pung er forsvundet, da hun sidder i toget.  
 

Disse tricktyve bruger mange forskellige påskud, de er både langs veje-

ne og i bybilledet, og det er derfor vigtigt at være meget opmærksom – 

kreativiteten er stor! Oplever du noget mistænkeligt så kontakt politiet 

på tlf: 114 – og noter meget gerne eventuelle bilers reg.nr., farve og 

mærke – det er vigtige oplysninger for politiet.            
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