
BOLIGEJERENS ABC: 
HOLD TYVENE UDE
ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD



HOT OR NOT 

Tyvene går efter helt specielle ting. Vores statistik viser, hvad tyvene kan lide, og hvad de ikke er interesserede i:

Hot Not

•	Cykler	 •	Billedrørs-tv
•	Smartphones	-	især	iPhones	 •	Videoafspillere
•	Smykker,	ure	og	guld	 •	Stationære	PC’er
•	Tøj	og	beklædningsdele	 •	Cd’er
•		Punge	&	tasker	(herunder	pas,	kørekort	og	sygesikringsbevis)	 •	Høreapparater
•		Bærbare	pc’er	og	tablets	–	især	hvis	det	er	Apple-produkter	 •	Musikanlæg
•	Briller	og	solbriller	 •	Printer,	scanner	og	fax
•	Kontanter	 •	Mønt-	og	frimærkesamlinger
•	Kosmetik	og	parfume	 •	Dykkerudstyr
•	Designermøbler	 •	Fastnettelefoner

”Vi plejer at kunne klare meget…”

Familien	Halberg	er	en	af	de	danske	familier,	der	har	haft	
indbrud.	Det	har	været	en	ubehagelig	oplevelse,	der	ikke	er	
let	at	glemme.

”Det første, der rammer én, er håbløshed og tomhed. For det 
virker så uforståeligt, at der har været indbrud, og at nogen har 
rodet rundt i ens ting.” 

Sådan	fortæller	Jesper	og	Kirsten	Halberg	efter	indbruddet	 
i	deres	lejlighed	en	vinteraften.

”Vi havde været ude en lørdag aften og kom hjem lidt over 
midnat. Vi opdagede hurtigt, at der havde været indbrud, for 
tyvene var brudt ind af havedøren og havde efterladt den åben. 
Så der var hundekoldt.

Kirsten strøg ud i køkkenet for at se efter vores hund. Var der 
sket den noget – eller endnu værre – var den løbet ud og var 

blevet væk? Jeg var mere praktisk og gik lejligheden rundt for 
at se, hvad der var sket. Hvad var væk? Var der gået noget i 
stykker? Jeg ville være så forberedt som muligt, når jeg ringede 
til politiet.”

Tyvene	var	gået	målrettet	efter	smykker	og	sølvtøj.

”Vi fik god hjælp af politi og forsikringsselskab,” siger Jesper 
Halberg. ”De gennemgik vores lister over ting, der var stjålet og 
ødelagt. Også håndværkerne kom og udbedrede det ødelagte – 
og vi fik hurtigt udbetalt erstatning. Men hold op hvor tog det 
lang tid alt sammen. Bare at finde ud af hvad der faktisk var 
blevet stjålet og ødelagt. Vi har været igennem tusinder af fotos 
for at identificere og beskrive vores forældres smykker.”

”Jeg må sige, at jeg plejer at kunne klare meget og tage tingene 
oppe fra og ned. Men det her har været hårdt. Det er stadig 
ubehageligt at tænke på, at der har været nogen inde og rode  
i vores ting. Og vi tænker på det, hver gang vi kommer hjem:  
har der været indbrud igen?”

DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien	Halberg	–	en	typisk	dansk	familie

I	1.	kvartal	af	2013	var	der	10.776	indbrud	i	Danmark.	Det	svarer	til	192	indbrud	pr.	
100.000	indbyggere*).	Det	er	9	gange	så	mange	indbrud	som	i	Norge	og	4	gange	så	
mange	som	i	Sverige	i	samme	periode.

Blandt	de	danskere,	der	har	oplevet	et	indbrud,	peger	de	fleste	på,	at	”følelsen	af,	at	
nogen	havde	været	inde	i	hjemmet”	som	det	værste	ved	oplevelsen.	Især	kvinder	peger	
på	de	følelsesmæssige	aspekter,	mens	mændene	i	højere	grad	peger	på,	at	det	er	prak-
tiske	omstændigheder,	som	at	bruge	tid	på	papirarbejdet	med	politi	og	forsikring,	der	
er	værst.

Vidste	du,	at	
-	 Det	kun	er	få	indbrud	i	Danmark,	der	opklares.	 
I	2011	blev	der	rejst	sigtelse	i	forbindelse	med	mindre	
end	hvert	10.	indbrud.

-	 Kun	43	procent	af	danskerne	synes,	at	deres	hjem	er	
godt	sikret	mod	indbrud.

*)	Kilde:	Det	kriminalpræventive	Råd,	2013
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DANMARK ER ATTRAKTIVT FOR TYVENE

Nyheden	om,	at	indbrudstyve	har	forholdsvist	let	spil	i	danskernes	boliger,	er	også	nået	
uden	for	Danmarks	grænser.	Det	gør	Danmark	attraktivt	for	organiseret	kriminalitet	fra	
eksempelvis	Østeuropa.

Og	meget	tyder	på,	at	tyvene	har	gode	vilkår,	når	de	vil	ind	i	danske	hjem.

CODAN	BELØNNER	FOREBYGGELSE

Hos Codan ved vi, at indbrudsforebyggelse betaler sig. Derfor tilbyder Codan 20 procent rabat på indbodækningen til de 
kunder, der installerer en alarm, der er tilsluttet en alarmcentral. Der er også mulighed for at få 30 % rabat, hvis der både 
er installeret en alarm og en vinduessikring. Læs om de specifikke krav på Codan.dk.

80%

80 procent af danske hjem 
har ikke installeret en 
tyverialarm.

51%

51 procent af danske hjem 
har ikke udskiftet låse –  
til trods for, at netop for
ældede låse øger risikoen  
for indbrud. 

67%

67 procent har ikke gjort 
noget for at indbrudssikre 
døre i huset. 

73%

73 procent har ikke over
vejet at indbrudssikre husets 
vinduer. 

26%

26 procent mangler viden om, 
hvordan man kan forebygge 
indbrud.

Kilde:	Codans	egen	undersøgelse	
gennemført	af	analyseinstituttet	
YouGov	 i	2013.
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DE KOMMER PÅ ALLE 
TIDSPUNKTER 
Mange	tror	fejlagtigt,	at	
risikoen	for	 indbrud	er	
størst,	når	man	er	på	ferie	
eller	væk	fra	ejendommen	
i	 længere	tid.	Men	de	
langfingrede	er	på	farten	
hele	året	–	døgnet	rundt:	

HVORDAN TÆNKER TYVEN?

RUTEN GENNEM HUSET
•	Hvis	tyvene	ikke	er	i	bil,	
tager	de	som	regel	kun	
smykker,	kontanter,	bærbar	
computer,	tablet	og	
smartphones.	

•	Har	de	bil	–	eller	mulighed	
for	at	stjæle	den,	der	står	
ved	huset	–	kan	de	tage	
kunst,	designermøbler,	
lamper	og	andre	større	
ting	med.

•	Det	er	dog	ikke	usædvan-
ligt,	at	de	vender	tilbage,	
hvis	de	ser	noget	af	større	
værdi.

VEJEN IND I HUSET

29% 17% 16%

De	fleste	bliver	overraskede	over	tyvenes	adfærd.	For	eksempel	kommer	tyvene	ofte	
ind	af	et	vindue	og	går	ud	af	hoveddøren,	så	de	nemt	kan	få	større	ting	med.	Derfor	er	
det	vigtigt	at	både	vinduer	og	døre	er	godt	sikrede.	

Det	en	god	idé	at	kende	tyvenes	fremgangsmåde,	og	se	dit	hus	med	tyvens	øjne,	 
så	du	ved,	hvordan	du	skal	sikre	din	bolig.

Når	tyvene	går	ind	gennem	husets	vindue	og	dør,	smadrer	de	sjældent	døren	eller	
vinduets	glas,	fordi	det	larmer	for	meget.	I	stedet	løsner	de	listerne	omkring	glasset	 
og	løfter	det	ud.	Alternativt	brækker	de	vindues-	eller	dørkarmene	op.

Når	en	tyv	er	kommet	ind	i	huset,	er	noget	af	det	første,	de	kigger	efter	om	køleskabet	
er	tomt	eller	fyldt	med	varer.	Et	tomt	køleskab	er	et	sikkert	tegn	på,	at	beboerne	er	
bortrejste.

16 procent alle indbrud bli 
ver begået i aftentimerne eller 
om natten, mens beboerne er 
hjemme.**)

29 procent af alle indbrud 
sker i dagtimerne.*)

17 procent af alle indbrud 
begås, mens beboerne er 
på ferie eller ude af huset i 
længere tid.*)

FLERE	GODE	RÅD	HOS	CODAN

Hos Codan kan vi hjælpe dig med flere gode råd til forebyggelse. 
Læs mere og få gode råd på vores hjemmeside Codan.dk/indbrud.

Lær	tyven	at	kende
DET SER DE EFTER – 
INDEN DE GÅR IND 
Tyvene	kan	hurtigt	se,	hvor	
der	ikke	er	nogen	hjemme.	
Er der tegn på liv, går de 
videre. Men holder der 
ingen	biler	eller	cykler	i	
indkørslen,	er	postkassen	
fyldt,	haveredskaberne	og	
børnenes	legetøj	sat	på	
plads	og	græsplænen	måske	
ikke	klippet,	så	vækker	det	
tyvenes interesse.

Et	hurtigt	kig	ind	af	vinduer-
ne kan også give tyvene et 

indtryk	af,	om	der	er	nogle	
hjemme	eller	oppe.	Ser	de	
computere,	mobiltelefoner	
eller	kameraer	kan	deres	
interesse	vækkes	yderligere.	

•	Det	værste,	en	tyv	ved,	er	
at	blive	opdaget	–	f.eks.	
hvis	han	bliver	mødt	af	
en	beboer	på	vejen,	der	
spørger	ind	til	hans	færden	
i kvarteret. Derfor kan 
tyve	finde	på	at	forklæde	
sig	som	eksempelvis	
håndværkere	for	ikke	at	
vække	opsigt.

•	Tyvene	arbejder	hurtigt	
og	er	ikke	i	huset	i	lang	tid.	
Jo	længere	tid,	de	er	inde	
i	et	hus	eller	lejlighed,	des	
mere	stressede	bliver	de.	
Sørg	derfor	for	at	gemme	
dine ting.

*)	Kilde:	Det	kriminalpræventive	Råd,	2013	 	 	 **)	Kilde:	Codans	egen	undersøgelse	gennemført	af	analyseinstituttet	YouGov	 i	2013.
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Sørg for at sikre hele 
huset

•	Sørg	for,	at	vinduer	og	
døre	er	sikrede	–	både	
ind-	og	udvendigt.	Tyvene	
kommer	nemlig	ofte	ind	
gennem	vinduet	og	ud	
gennem	døren.

• Montér godkendte låse 
på	døre	(med	indvendig	
nøgle).	Yderdøre	bør	have	
to låse. 

•	Efterlad	ikke	nøglen	i	låsen,	
så	tyvene	kan	komme	
ud	med	dine	møbler	og	
værdigenstande.	Gem	
eventuelle	ekstranøgler.

•	Tyverialarmer	kan	være	
med	til	at	forhindre	
indbrud,	og	de	stresser	
tyven.

•	Lad	ikke	haveredskaber	
eller	værktøj	ligge	fremme	
–	det	er	oftest	disse	ting,	
tyvene	bruger	til	at	bryde	
ind	med.	

GØR LIVET SURT FOR TYVEN  
– TIPS TIL FOREBYGGELSE

Gem dine ejendele

•	Frist	ikke	tyven	unødigt.
•	Vælg	utraditionelle	steder.	
Jo	længere	tid	det	tager	
at	finde,	desto	større	
er chancen for, at tyven 
flygter,	inden	han	finder	
dine	værdigenstande.

•	Overvej	at	anskaffe	et	
pengeskab	til	værdi-
genstande,	og	husk,	at	
pengeskabet	skal	monte-
res korrekt.

NABOHJÆLP
Et nabofællesskab er en af de mest effektive måder 
til at forebygge indbrud. Det kan derfor være en god 
idé at kontakte naboer og få dem til at tage en runde 
omkring huset, hvis du f.eks. er bortrejst. Naboerne 
kan hjælpe ved at parkere i den tomme indkørsel, 
tømme postkassen og fylde affaldsposen.

Tag billeder af dit hjem  
og mærk dine ting

•	Det	giver	overblik	over	
dine ting.

•	Det	er	nemmere	at	forkla-
re politi og forsikringssel-
skab,	hvad	du	har	mistet.

•	Det	er	sværere	for	 
tyven	at	videresælge	
genstandene. 

Jo	mere	besværligt	det	er	at	komme	ind	i	huset,	desto	mindre	tid	har	tyvene,	når	de	er	
inde.	Har	du	for	eksempel	en	ekstra	lås	på	døren,	bruger	de	mere	tid	på	at	skulle	åbne	
den;	det	er	tid,	som	de	hellere	vil	bruge	på	at	finde	ting	inde	i	huset.

Hold øjne og ører åbne

•	Luk	aldrig	personer	ind,	
hvis	de	ikke	kan	fortælle,	
hvad de skal hos dig.

•	Brug	sund	fornuft.	Spørg	
en ekstra gang, hvis noget 
virker	mistænkeligt.	Og	
ring hellere til politiet en 
gang	for	meget	end	en	
gang for lidt.

Lav aftaler med dine 
naboer

•	Hjælp	hinanden	med	at	
se	efter	hinandens	boliger	
og	med	at	holde	øje	med	
mistænkelige	personer.

•	Klistermærker	med	
“Nabohjælp”	på	dørene	
og	postkassen	gør,	at	tyven	
tænker	sig	om	to	gange,	
inden han går ind.

Vis, at der er liv

•	Sørg	for,	at	der	står	
potteplanter	fremme,	
at	der	hænger	vasketøj	
på	tørresnoren,	og	at	
legetøjet	fx	ikke	er	 
ryddet op.

•	Sæt	automatiske	tænd/
sluk-ure	til	lys	og	radio	 
og	eller	musikanlæg.	

•	Hav	lys,	der	tænder,	når	
nogen	bevæger	sig	i	haven	
og	nær	huset.	
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HER KAN DU FÅ MERE HJÆLP

Du kan få mere viden om, hvordan du sikrer dig mod indbrud og flere gode råd på disse hjemmesider:

• Codan.dk/indbrud

• Stop Indbrud: www.stopindbrud.dk

• Nabohjælp: www.nabohjaelp.dk

• Det Kriminalpræventive Råd: www.dkr.dk

Her	finder	du	Codans	tjekliste,	der	er	god	at	gå	igennem,	inden	du	forlader	dit	hjem	 
i	længere	tid.	 

FOR	AT	HOLDE	TYVENE	UDE,	SKAL	VI	ALTID	HUSKE	AT...

•  gemme vores smykker, penge, computere og hvad vi ellers holder af og ikke kan leve uden. 

• lukke og låse alle døre og vinduer.

• tømme postkassen.

• gemme vores ekstranøgler.

• aftale med naboerne, at de fylder i skraldespanden.

• få naboen til at parkere i vores indkørsel.

•  få naboerne til at holde øje med, hvem der kommer på besøg.

•  få nogen til at slå græs og bruge vores have, så det ser ud som om, vi er hjemme.

• sætte tænd/slukure til i hele huset.

• sætte alarmen til – hvis vi har en.

TJEKLISTE INDEN FERIE

©	Codan	Forsikring	A/S	11.13	CVR	10529638	C700575.	Der	 tages	 forbehold	 for	 trykfejl.	Der	dækkes	med	de	 forbehold	og	undtagelser,	der	 følger	af	policetekster	og	
forsikringsbetingelser.	Se	codan.dk.
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