
CASE

TÅGEKANONER OG TYDELIG SKILTNING OM 
SIKKERHEDSTÅGE HAR GJORT, AT DER IKKE 
HAR VÆRET NYE FORSØG PÅ INDBRUD HOS 

NORDJYSK GULDSMED.
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Ved et indbrud i en større guldsmedeforretning i Nord-
jylland (kunden ønsker at være anonym) blev der bl.a. 
stjålet dyre smykker, og udstillingsmontre og andet 
inventar blev smadret til ukendelighed. 

Skaderne blev efterfølgende opgjort til 2,2 mio. 
kr. Forsikringsselskabet betalte sit, men ejeren af 
guldsmeden måtte alligevel af med ca. 400.000 kr. i 
selvrisiko. 

Høj selvrisiko var kun en del af regningen
Regningen fra forsikringsselskabet er ret konkret og 
målbar. Men for alle, der oplever indbrud, hærværk 
og røveri er der mere end bare selvrisikoen at tage sig 
af bagefter. For den nævnte guldsmed var det også:

●	 	Tid med oprydning, genanskaffelse af nye varer og 
kommunikation med politi, medier og forsikrings-
selskab

●	 	Tid med at berolige de ansatte og kunderne –  
i stedet for sælge 

●	 	Tabt omsætning i dagene efter – bl.a. fordi kun-
derne går til konkurrenten

●	 	Ekstraomkostninger til reetablering af butikken, 
som forsikringsselskabet ikke betaler

●	 	Et samlet dårligere driftsresultat

Nogle af konsekvenserne af indbruddet kan guldsme-
den endda kun gisne om. 
 
Uanset hvad er ”cost of back in business” ofte at se i 
regnskabet	flere	år	i	træk	hos	mindre	butiksejere.

Hos guldsmeden i Nordjylland viste det sig, at 
hærværket kostede mere end selve tyvenes udbytte. 
 
Sikkerheden blev øget med tågekanoner
Efter nærmere overvejelser og et besøg af PROTECT 
og en alarminstallatør valgte guldsmeden at installere 

tågekanoner. En afgørende faktor var bl.a., at tågeka-
nonerne var væsentligt billigere end det rullegitter 
som forsikringsselskabet i første omgang krævede. 
Desuden ville guldsmeden helst undgå rullegitre, der 
kan ødelægge en del af den markedsføringsværdi, der 
er i store udstillingsvinduer ud til en gågade. 
 
Endnu et indbrudsforsøg
Kort efter, at forretningen er på fode igen, kommer 
der atter ubudne gæster. Formodentlig de samme ger-
ningsmænd. Denne gang går de nyinstallerede tågeka-
noner	dog	i	gang,	og	tyvene	flygter	fra	stedet,	inden	
de når at stjæle noget. 
Sammen med en glarmester, og inden butikken åbner 
næste formiddag, får guldsmeden udbedret de få 
skader, der trods alt var efter indbrud to.  Samlet pris 
kun 12.000 kr. 

Og guldsmeden er stadig gode venner med sit 
forsikringsselskab, som nu er begyndt at anbefale 
sikkerhedståge til andre af deres kunder.

Løsningen med sikkerhedståge og effekten og værdien 
af dette ved indbrud nummer to har også bevirket, 
at alarminstallatøren i dette eksempel har fået sig en 
meget loyal kunde, som anbefaler installatøren.
Samtidig kan guldsmeden nu være lidt mere sikker på, 
at forretningen også består i fremtiden.

I tilblivelsen af denne case har guldsmeden udtalt, at 
han er overbevist om, at selve skiltningen om sikker-
hedståge i vinduer og døre samt den store mediebev-
ågenhed har bevirket, at der de seneste år ikke har 
været nye forsøg på indbrud i den butik.

Har du en forretning, du vil beskytte mod indbrud, 
røveri og hærværk, så hjælper vi meget gerne dig 
også. Tag gerne fat i os eller din lokale alarminstal-
latør for et konkret og uforpligtende tilbud.

En nordjysk guldsmed besluttede sig for tågekanoner og blev belønnet med sparede 
udgifter og en god nattesøvn.

BUTIKSEJER VAR SIN EGEN LYKKES SMED
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