
�

 

Presseme
 
 
 
 
 
29. juni 20
 

Tryg: I
 
Næstefte
indbrud p
året. De t
for mere 
genstand
 
I 2014 pla
på, at fær
indbrudsty
værdier.  
 
Det viser e
anmeldels
flest julein
sammenlig
 

- I so
san
af i

 
Og særligt
tyvene. De
 
Tryg har d
rejser på f
 

1. Bru
på 
kan
per
udt
ikk
vil 
 

2. Få 
at p
Du 
gra
hør
 

3. Gø
tyv
Der

eddelelse 

015 

Indbrud

er Grækenl
per indbyg
tager sig n
 hvert sted
de næsteft

anlagde me
re rejser i å
yvene, der 

en ny unde
er af indbru

ndbrud, er j
gning er de

ommerferie
ndsynlighed
indbrud i ju

t værdier so
e figurerer 

derfor fire g
ferie. 

ug DNA-m
alle dine væ

n kun ses u
rsonlig og b
talt, at han 
e ønsker at
have svære

 hjemmet 
parkere sin
 kan overve

atis. Eller in
re udenfor. 

r det svær
ven ind i hu
rfor er det 

 

dstyven

land er Da
gger. Og ju
nemlig eks
d. Smykke
ter cykelty

re end hve
år. Tværtim
i ro og mag

ersøgelse, T
ud de sene
juli-indbrud
en måned o

en ved tyve
d er ude at 
uli måned, s

om smykke
alle på top

gode råd til,

mærkning: 
ærdigensta

under UV-ly
bliver derfo
 vil gå uden
t blive kæd
ere ved at 

 til at se b
n bil i din ga
eje at orga

nvestere i tæ
  

rt for tyve
se gennem
en god idé 

ne stjæ

anmark de
uli er den 
stra god ti
er, ure og 
yverier. 

r tredje da
mod melder
g benytter 

Tryg står ba
ste otte år

ddene langt
om året, hv

ene, at de h
 rejse. Vi ha
siger Charlo

er, mobiltel
-ti-listen ov

, hvad du k

 Dna-mærk
ande som fo
ys og kan ik
r linket dire
n om huse,

det direkte s
afsætte de 

eboet ud: 
arage af og
nisere sam
ænd-sluk-ly

en at komm
m en terrass
 at undersø

æler me

et land i Eu
 mest indb
id, når dan
mobiltelef

nsker at ho
r rejsebranc
lejligheden

ag, hvor se
. Og tenden
t mere indb

vor de stjæl

har god tid 
ar derfor å
otte Gøttle

lefoner, com
ver mest st

kan gøre fo

kning er en 
or eksempe
kke fjernes 
ekte til ejer
, der skilter
sammen m
 mærkede 

 Det må ge
g til. Fyld af
marbejdet i 

ys eller tæn

me ind i hj
sedør eller 
øge, om ma

est i jul

uropa, hvo
bringende 
nskerne e
foner topp

olde somme
chen om re

n til at tømm

lskabet har
nsen er kla
bringende f
ler mest.  

 i et tomt h
rets dyrest
r, der er fo

mputere, tv
tjålne gens

r at sikre d

 usynlig, sy
el smykker,
 igen, og de
rmanden. E
r med brug

med det påg
 varer til hæ

erne rode li
ffald i skral
kvarteret g
nd-sluk-ure

jemmet: I
et vindue, 
an kan sikre

i 

or der bliv
 måned fo
r på somm
per listen o

erferie i ud
ekordsalg, o
me dansker

r sammenli
r: Selv om 
or tyvene, 

us, fordi be
e skadeudb
rebyggelse

v og kontan
tande. 

dit hjem bed

yntetisk væ
, computere
et smarte e
En tidligere 
 af dna-mæ

gældende in
ælere. 

dt i haven. 
despanden

gennem Nab
e på en rad

 langt de fl
der ikke er
e huset bed

ver begået
or tyvene p
merferie og
over mest

landet, og 
og det er k
rnes hjem f

gnet statis
 der bliver 
 da det ude

eboerne me
betalinger s
eschef i Try

nter er i høj

dst muligt 

æske, som d
e og cykler
er, at væsk
 indbrudsty

ærkning, fo
ndbrud, og 

 Få gerne n
n og tøm po
bohjælp.dk

dio, man sv

leste tilfæld
r synligt fra
dre der. Fo

t flest 
på hele 
g stjæler 
t stjålne 

intet tyder 
ræs for 
for 

tikker for 
begået 

en 

ed stor 
som følge 
g. 

j kurs hos 

inden, du 

du smører 
r. Væsken 
ken er 
yv har 
ordi han 
 fordi han 

naboen til 
ostkassen. 
k, som er 
agt kan 

de bryder 
a vejen. 
r 

 



27. November 2014 | Pressemeddelelse fra Tryg  2 | 3 

eksempel kan man selv montere særlige vindueslåse, som gør det meget vanskeligt at 
bryde vinduet op. 
 

4. Undgå at give tyven arbejdsro: Klip for eksempel hækken ned og sørg for, der ikke 
er helt mørkt på grunden særligt ved døre og vinduer. Installer gerne 
bevægelsescencorer uden for og en alarm inde i huset. En tyverialarm alene nedbringer 
risikoen for indbrud med 70 procent. 

 
 
Top ti over mest stjålne genstande: 

1. Cykler 
2. Smykker og ure 
3. Mobiltelefoner 
4. Tøj og sko 
5. Punge, tasker og kufferter 
6. Bærbar PC, I pads og øvrige tablets 
7. TV og anlæg samt udstyr 
8. Kontanter 
9. Kamera 
10. Solbriller 

 
Kilde: Tryg 
 
 
Sådan fordeler antallet af indbrud sig på et år (gennemsnit fra 2007-2014) 
 

 
Kilde: Tryg 
 
Indbrudsfakta: Der er noget galt i Danmark... 
Danmark er det land i Europa med flest indbrud per indbygger kun overgået af Grækenland. I 
Danmark står det så galt til, at vi har flere indbrud per indbygger end alle vores nabolande 
tilsammen. Faktisk har vi syv gange så mange som Norge, fire gange så mange som Tyskland, 
og tre en halv gange så mange som Sverige. Og på trods af, at politistyrken i Danmark har 
samme størrelse som i vores nabolande er opklaringsprocenten for indbrud markant lavere i 
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Danmark end i Norge og Sverige. 
Kilde: Forsikring og Pension 
 
Kontakt 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
 
Tanja Frederiksen, pressetalsmand 
Mobil: +45 51 95 77 78   
Mail: tanja.frederiksen@tryg.dk 
 
Om Tryg 
Tryg er Danmarks største forsikringsselskab og det næststørste selskab i Norden. Som ledende 
nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at 
skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2014 sikrede Trygs 
3.600 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq 
Copenhagen, og 60 procent af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden 
årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til tryghedsskabende formål. 


