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Der er et absolut forbedrings potentiale 

• Lidt uhøfligt, men der  er åbenbart ikke 

helt styr på værdier, sikringen og 

procedure.   

 

•Så det går vi i gang med  

 

 

 

[ 



 

 

Ansvaret for sikring af kirkerne og sognehusene 

ligger ved menighedsrådene. – Der stilles en 

lang række krav. 

 - Politiet giver gerne en hånd med  
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Start med at finde alt det, der kan ”true” jer. 

•Brainstorm:  Ukritiske ideer 

 

•Interview: Ansatte/bruger –problemer/udfordringer. 

 

•Gå en tur omkring kirken / sognehuset  og  redskabsskuret m.m. 

•Kan vi se svaghederne ? 

 

•Analyse af arbejdsgange og rutiner. 

•Kan det gøres anderledes, og gør vi det optimalt ? 

 

•Analyse af de fysiske rammer og forhold 

•En anden indretning ? 

 

•Tidligere hændelser/skader.  

•Kan vi lære noget af fortiden ? 



I det fremadrettede arbejde : 

1 .Risikovurdering.  



Løsninger: 

Opdeles i 3 faser: 

 

• Taktisk sikring ( Sund fornuft og typisk 

adfærdsændringer)  - Omfatter alle de billige og 

lette løsninger. 

 

• Mekanisk sikring  -  Fysisk værn, eksempelvis 

låse, hegn, låger, beslag osv. 

 

• Elektronisk sikring -  omfatter TVO, alarmer m.m. 

 

•Arbejdet udføres i nævnte rækkefølge.  - 

 Det nytter ikke at sætte en alarm på en åben papkasse 
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DILEMMA  ??? – Vi skal sikre åbenhed 



Taktisk sikring kunne omfatte: 

• Mærkning af værdier, eksempelvis med navn. 

• DNA/Usynlig mærkning. 

• Foto dokumentation af værdier. 

• Optælling og en korrekt registrering af værdier.  

• Faste procedure omkring håndtering effekter – eks. 

tømme kirkebøssen. 

• Attraper /kopier af uerstattelige effekter, der bruges i 

dagligdagen, og dermed udsættes for særlig risiko for 

tyveri/hærværk. 

• Lukkerunde og ansvar for enkelt områder. eks. Hvem 

slukker for kaffemaskinen.  

• Taktisk lys/ bevægelses senor. 

• Undgå høje hække/plankeværker, der hindre social 

kontrol. 

 

 



Taktisk sikring fortsat……….. 

• Styr på hvem der har nøgler og til hvad og  hvor.  

      - Skal alle have adgang til alt ? 

 

• Åben for offentligheden ud over de kirkelige handlinger 

kræver en form for overvågning. – Undgå ”åbenthus”. 

 

• Hvis kirkegården eksempelvis benyttes som 

”gennemgang”  til andre nabo områder, bør  det 

måske laves om i forhold tyverier m.m. 

 

• Særlige udsatte vinduer, plant eksempelvis en 

”stikkende plante” uden for.  



Mekanisk sikring 

• Sikring af vinduer og døre – et kapitel for sig, men vær  

opmærksom på at sikringen af disse ikke er bedre end 

den væg eller lign. det er monteret i. 

 

• Opbevaring af værdifulde effekter, til stadighed skal 

ske i penge /brand/ sikrings skab.  

 

• Evt.  permanent fastgørelsen af særlige attraktive 

effekter til gulv/væg. –Bistand kan fås ved 

Nationalmuseet . 

 

• GPS på større maskiner. 

 

• Evt. ”hemmeligkontakt ”til at starte en maskine med.  



Elektronisk sikring – rettelig tryghed.  

• Tyverialarm – bemærk at ”tyven” stort set er ligeglad.  

 

• TV - overvågning – hvis effekt ønskes da personlig 

overvågning. 

 

• Objektovervågning – overvågning af en effekt. 

 

• Brand alarm/ Røgmeldere. - Et undervurderet 

problem, da erstatninger eksempelvis i erhvervslivet i 

2015 løb op i 2,77 mia. med 10.800 anmeldte brande. 

-  Brandårsagen skal i de fleste tilfælde tilskrives el.  

 

•  
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Spørgsmål /debat  

Politiet hjælper gerne i den videre proces:  

Michael Skaarup 

Syd – og Sønderjyllands Politi 

tlf. 72584793// Mail: msk012@politi.dk 

 


