
Hold dit hjem fri for indbrud med sikre 

vinduer   
Selvom tiden med corona har budt på færre indbrud end tidligere, bør man ifølge 

glarmestrene fortsat sikre sit hjem mod indbrud. En indbrudssikring er en fordel for 

boligejere, når indbrudstyvene også vender tilbage ”til arbejdet” 

 
Vinduerne er et af tyvenes foretrukne steder til at skaffe sig adgang til tyvekoster som dyre mærkevarer og 

arvestykker. Selvom de danske hjem i de seneste par år har haft færre indbrud på grund af nedlukninger for 

corona, kan man ikke længere vide sig sikker. Indbrud sker nemlig især, når man ikke er hjemme.    

 

Derfor bør man ifølge glarmestrene sikre sit hjem nu. Med corona på retur, står mange danske hjem tomme i 

flere timer om dagen, og det sikrer tyvene optimale arbejdsbetingelser. Vil man sikre sit hjem, kan man 

derfor starte med at tage fat i sin lokale glarmester.  

- Vinduerne kan være det svage punkt, der let bliver en adgangsvej for tyven. Det kan derfor betale sig at 

tage en glarmester med på råd, for der findes faktisk en del løsninger, der kan gøre det så svært for tyven, 

at man slipper for indbrud, forklarer sekretariatsleder i Glarmesterlauget, Poul Henrik Madelung.  
 

Glarmesteren kan stoppe tyven            
Når tyvene finder vej gennem vinduerne, vipper de ofte glaslisterne af og piller ruden ud, fordi den metode 

er hurtig og ikke larmer. Denne metode kan dog sagtens stoppes eller forsinkes af din glarmester – og det 

behøver ikke være en dyr omgang.  

- Fastgør man ruderne med speciallim eller dobbeltklæbende bånd, eller monterer man glaslisterne med 

envejsskruer eller andet, der kun kan afmonteres med specialværktøj, sikrer man sig bedre, så tyven 

dropper sit forehavende. Stærkere beslag end standardhasper og vridere kan også være med til at holde 

tyven ude. Glarmesteren kender alle mulighederne og kan finde præcis den løsning, der passer bedst til 

den enkeltes hjem og pengepung, fortæller Poul Henrik Madelung.  

 

Ruden kan holde tyven ude     

Det er dog ikke kun beslag og speciallim, der kan holde tyven ude. Selve ruderne i vinduesfagene kan faktisk 

være med til at holde hjemmet sikkert. Det gør de, hvis man investerer i en stærk glastype, når man udskifter 

sine vinduer.  

- Vælger man at montere en stærk glastype, hvor ruden er lamineret med flere lag glas og en speciel folie, 

får tyven sin sag for, hvis han prøver at smadre ruden. De stærke glastyper er så modstandsdygtige og 

seje, at der skal mange forsøg og lang tid til, før for eksempel en økse kan slås gennem glasset. 

Derudover smadres glasset ikke, men bliver siddende i vinduesrammen. Og så er tyven på vej videre 

uden at være kommet ind i hjemmet, siger Poul Henrik Madelung.  

 

Poul Henrik Madelung understreger, at man naturligvis også bør gennemgå alle døre i boligen, navnlig dem 

med ruder i, hvis man skal sikre hjemmet helt mod indbrud.       

 

Fakta om Glarmesterlauget i Danmark 

• Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.  

• Glarmesterlaugets omkring 200 medlemmer er fordelt over hele landet og spænder fra store enterprise-

virksomheder til små enkeltmands-virksomheder. 

• Medlemmernes forretningsspecialer spænder vidt, lige fra autoruder, forsatsvinduer, indbrudssikring, 

altaner, døre og indgangspartier, ovenlys, orangerier og drivhuse, badeværelser, dekoreret glas, 

indramninger til malerier og fotos samt interiørløsninger af forskellig art. 

• Glarmesterlaugets Garantiordning dækker op til kr. 200.000. Se mere på www.glasmedgaranti.dk. 

http://www.glasmedgaranti.dk/


 

Yderligere information: 

• Glarmesterlauget, Gothersgade 160, 1123 København, tlf 33 13 65 10 www.glarmesterlauget.dk  

Sekretariatsleder, Poul Henrik Madelung, mail phm@glarmesterlauget.dk, direkte tlf. 36 98 62 61 

• Bureau for Glarmesterlauget i Danmark: Lindskov Communication, 70 26 19 79, mail@lindskov.com  

 

Fotos og videodebat: 

• Udvalgte fotos er vedhæftet i høj opløsning og kan ligesom teksten anvendes frit. Flere kan fremsendes. 

 

  
Selve ruderne i vinduer kan faktisk være med til at holde tyven ude, 

hvis man investerer i en stærk glastype, når man udskifter sine 

vinduer. Vælger man at montere en stærk glastype, hvor ruden er 

lamineret med flere lag glas omkring en speciel folie, får tyven sin 

sag for, hvis han prøver at smadre ruden. 

Vinduerne er ofte det svage punkt i en bolig, fordi 

de er en nem adgangsvej for tyven at komme ind i 

boligen på. Vil man sikre sit hjem, kan det derfor 

betale sig at tage en glarmester med på råd, for 

der findes faktisk en del løsninger, der kan 

besværliggøre tyvens arbejde så meget, at man 

måske klarer frisag, forklarer sekretariatsleder i 

Glarmesterlauget, Poul Henrik Madelung.  

 

 

Når tyvene finder vej gennem vinduerne, sker det ofte ved at vippe 

glaslisterne af vinduet og tage ruden ud, fordi den metode er nem og 

ikke larmer. Denne metode kan dog sagtens stoppes eller forsinkes af 

din glarmester – og det behøver ikke være dyrt. Speciallim, 

dobbeltklæbende bånd eller envejsskruer kan være løsningen. 
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