
Er dine ting 
mærkværdige? Når du mærker dine ting skal du naturligvis gøre det 

uden at skade dem. Hvis ikke mærkningen skal være 
meget tydelig, f.eks. på værktøj eller PC udstyr, kan du 
sætte den i bunden, bagpå eller et andet diskret sted. 

Mærk med dit CPR-nummer, virksomhedens SE-num-
mer eller dit navn. Hvis du ved, at du en dag vil sælge 
genstanden, kan du i stedet vælge en tilfældig kode, som 
så vil følge genstanden. Husk, at koden skal kunne doku-
menteres. Tag evt. et foto af genstanden og skriv koden på 
bagsiden af fotoet.

Placer de små mærkater med teksten “Tyveri-sikret”  
på et synligt sted.  Mærkaterne kan du få hos dit lokale 
politi, når du har mærket dine ting. Her får du samtidig 
et antal Operation Mærkning mærkater du kan klæbe på 
døre og vinduer. 

Har du særligt værdifulde, gamle eller små ting er det 
en god idé først at spørge en fagmand, om mærkningen 
forringer værdien - og så lade ham stå for mærkningen! 
Lad være med at ridse i dine smykker. Lad guldsmeden 
gravere dit mærke med sit professionelle udstyr.

En tyv, der har travlt, eller måske er nybegynder, kan 
komme til at stjæle en mærket genstand. Når han op-
dager, at den ikke er til at sælge og farlig at opbevare, 
dukker den sandsynligvis op som hittegods. Her er 
mærkningen til stor nytte, når politiet skal fi nde den 
rette ejermand. Derfor: Mærk dine ting! 

Sådan mærker du...

Odinsvej 19, 2. sal
DK-2600 Glostrup
Telefon (+45) 4344 8888
Telefax (+ 45) 3343 0139
E-mail dkr@dkr.dk
www.dkr.dk

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd

Læs også Rådets pjecer om:

•  Indbrudssikring 
 af hus og hjem

•  Nabohjælp 
 
•  Tyverialarm 
 i privat beboelse

•  Senior og sikker

Pjecerne, der er gratis, 
fås hos dit lokale  politi. 

Du kan også hente 
yderligere information 
på  vores hjem me side: 
www.dkr.dk og 
www.stopindbrud.dk

D
K

R
 N

R
. 0

4-
53

1-
03

80
 · 

1.
 O

P
LA

G
 · 

P
O

D
IU

M
 A

/S

Tag en fagmand med på råd!

Hvis uheldet alligevel er ude...



Sådan kommer du i gang!

Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige 
at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En ind-
brudstyv vil nemlig tænke sig om en ekstra gang, når 
han ser Operation Mærkning mærkaten på din hoved- 
og terassedør. Han vil vide, at de ting han stjæler hos 
dig er mærkede, og dem vil han have meget svært ved 
at sælge videre. 

Hælerne vil nemlig ikke have mærkede ting, og en let 
genkendelig og korrekt udført mærkning kan ikke fjer-
nes, uden at det er tydeligt, at der er tale om tyvekoster. 
Desuden er det alt for risikabelt for tyven at transportere 
eller selv beholde de mærkede genstande. 

Du kan naturligvis mærke det hele, f.eks. ting i dit som-
merhus, hvor tyven ofte har god tid til at stjæle mange 
og store genstande. 

Men vigtigst er de ting som tyvene altid går efter, og så 
de ting som du holder særligt af og som betyder noget 
for dig. Dette kan f.eks. være arvestykker, specielle 
ting du har fået foræret, eller ting som du har samlet på 
gennem mange år.

Oftest går tyvene efter “varer” som let kan sælges. Det 
er f.eks. computerudstyr, radio- og tv-udstyr, musikin-
strumenter, mobiltelefoner, video- og fotoudstyr, sølvtøj, 
smykker og værktøj, men også designermøbler, desig-
nerlamper, designertelefoner og anden eksklusiv brugs-
kunst. Alle disse ting er nemme at sælge. 

Undtagen når de er mærkede!

Der fi ndes fl ere forskellige typer værktøjer og metoder,  
som du kan benytte til mærkning af de ejendele du nødigt 
vil miste. Hos Det Kriminalpræventive Råd anbefaler vi 
følgende typer mærkningssæt:

■ Elektrisk gravørværktøj 
Elektrisk gravørværktøj er velegnet til alle former for 
hårde hvidevarer, brændeovne, værktøj, byggemateriel, 
haveredskaber, båd- eller campingudstyr,  samt andre 
større mærkningsopgaver.  Skærenålene kan mærke 
hårde materialer som stål, plastic, glas og keramik. 

■ Ridsepen 
Med en ridsepen “skriver” du en kode, navn eller f.eks. 
CPR-nummer efter en skabelon. En ridsepen benyttes 
oftest når du mærker mindre ting, som f.eks. radio- og 
tv-udstyr, mobiltelefonen, digitalkameraet, dine CD/
DVD´er (pas på ikke at beskadige datafeltet) eller din 
bærbare eller stationære PC. 

Du kan også benytte ridsepennen til at mærke dine 
møbler, f.eks. under sædet eller andre steder, hvor det 
ikke ødelægger møblet. Ridsepennen er også velegnet 
til visse musikinstrumenter, hvor mærket kan påføres 
diskret, sammen med Operation Mærkning mærkaten. 

■ Skabelon farvemærkning 
Farvemærkning er en god løsning, når du har behov 
for tydeligt at mærke især større ting. En særlig farve 
pensles ned i hullerne i en stencil med f.eks. dit CPR-
nummer, virksomhedens SE-nummer, eller dit navn. 
Du kan også vælge et tilfældigt udvalgt nummer, som 
kan være en fordel, hvis du senere vil sælge genstanden. 
Farven går kemisk i forbindelse med genstanden, og 
kan ikke fjernes, uden at det er tydeligt, at genstanden 
har været mærket.

■ Diverse mærkater
Der fi ndes en række forskellige typer mærkater og 
klæbemærker, der kan udformes med dit navn, design 
eller logo. Fælles for disse mærkater er, at de går i 
kemisk forbindelse med den genstand de er monteret 
på. Mærkaterne kan derfor ikke fjernes, uden at det er 
tydeligt at genstanden har været mærket. 

■ Brændemærkning
Med brændemærkning mærker man især ting af træ, 
f.eks. møbler. Brændemærkning er også egnet til visse 
grovere plastikgenstande som f.eks. emballagekasser. 
Selve mærkningen foregår med et elektrisk opvarmet 
stempel med navn, logo eller den kode som du har valgt 
til mærkning af dine ejendele.

■ Permanent blæk
Hvis du har ting, du hverken kan eller vil ridse eller bræn-
de i, kan permanent blæk være løsningen. Permanent 
blæk er særlig egnet til plast, læder og bløde materialer. 

■ Usynligt blæk
Har du ting, som du ikke vil skæmme med mærkning,
eksempelvis klare glasting, kunstgenstande eller antik-
viteter, kan du anvende usynligt blæk. Mærkningen kan 
kun læses under en særlig lampe, som politiet har.

Hos dit lokale politi kan du gratis låne en kuffert 
med både el-gravør, ridsepen, skabelon, permanent 
blæk og usynligt blæk.

Ridsepen, brændemærkningsudstyr og farvnings-
sæt kan du købe hos en forhandler. Så har du det 
altid parat, når du køber nye ting, som du gerne 
vil have mærket. Du fi nder en forhandler under 
“Tyverisikring” i din lokale telefonbog eller på 
fagbogens gule sider. Du kan også søge på inter-
nettet med søgeordene: Tyverisikring + mærkning.

Mærkning giver en 
ekstra sikkerhed 

Hvad skal du mærke?Hvad skal du mærke?
Du kan naturligvis mærke det hele, f.eks. ting i dit som-
merhus, hvor tyven ofte har god tid til at stjæle mange 


