32

11

10

Gode r åd
fr a politiet
John Radmer arbejder i Rigspolitiets Forebyggelsessektion og har gennem flere
år rådgivet urmagere og guldsmede om, hvordan de bedst sikrer sig mod butikstyve, knuste ruder og voldelige røvere i deres butikker.
her er et udpluk af hans gode r åd:

noget specifikt om, at de fleste kommer fra et bestemt område. Den her form for kriminalitet er
verdensomspændende og styret af det marked, der
aftager tyvekosterne. Og det marked er stort både i
udlandet og her i Danmark. Måske fordi såkaldte
pæne borgere i stigende grad ikke helt kan stå for
fristelsen for at købe et dyrt ur uden kvittering,
vurderer Kim Kliver.
Han fortæller videre, at Schengen-samarbejdet
og de åbne grænser i Europa ikke betyder noget i
forhold til de kriminelle bander. Mange af de kriminelle kommer nemlig fra lande uden for Schengen-området og er derfor ikke omfattet af den fri
bevægelighed mellem landene.
– Men faktisk har de åbne grænser og Schengensamarbejdet gavnet politiet i efterforskningsmæssig sammenhæng. Det er nemlig blevet betydeligt
lettere for de europæiske landes politimyndigheder
at udveksle efterretninger og spor, hvilket i flere tilfælde har ført til anholdelser af kriminelle bander,
siger Kim Kliver.

•

Butikker, der sælger meget dyre varer kan overveje at udstille billigere smykker og ure i vinduerne og i montrerne. De kan sågar få fremstillet
efterligninger af de dyreste varer, som de kan
bruge i udstillingen. Et andet alternativ kunne
være plancher og/eller billed-slideshow.

•

Monter en tågekanon, der spreder vandtåge ud i
butikken, hvis der begås indbrud efter åbningstid. Denne type udstyr bør ikke kunne aktiveres
i åbningstiden, da kunder og ekspedienter ikke
må ”fanges” i butikken sammen med en potentiel farlig gerningsmand. Bruges en tågekanon,
er det vigtigt, at kameraer er monteret, så de sikrer et godt billede af indbrudstyven, inden kanonen aktiveres. Få altid professionel rådgivning
ved installering af TV-overvågning.

Fakta:
•

Antallet af røverier mod danske guldsmede og urmagere har ligget på et nogenlunde jævnt niveau de
sidste fem-seks år, og Rigspolitiet ser ingen alarmerende stigning. De præcise tal for guldsmedeområdet bruges efterforskningsmæssigt af politiet og kan
derfor ikke oplyses. Det ville kræve meget lange og
komplekse forklaringer, hvis tallene skulle tolkes
korrekt.

•

Antallet af indbrud er på landsplan steget fra 148 i
2007 til 238 i 2009.

•

Værdien af de stjålne genstande er blevet væsentlig
større i de seneste år. Tyvene går især efter dyre ure,
hvor de tidligere stjal smykker.

•

Indbrud og røverier fordeler sig nogenlunde jævnt
over hele landet, men de fleste begås i store og mellemstore byer.

Ud fra omtaler i dagspressen registrerer Danske Guldsmede og Urmagere de røverier, der begås mod branchen.
Denne helt uofficielle registrering viser, at der i 2007
blev begået 18 røverier, i 2008 var tallet 21 og i 2009 er
der registreret 22 røverier mod guldsmede- og urbutikker. I de første 2 måneder i 2010 har DGU registreret 10
røverier mod branchens butikker.
Kilde: DGU

•

Minimér antallet af de allerdyreste varer i butikken og opbevar dem i stedet i et andet lokale –
evt. i bokse med tidslås. Forklar kunden, at han
eller hun må vente lidt med at se varen. Hvis en
kunde er parat til at bruge 100.000 kroner på et
ur, har vedkommende typisk forståelse for ordningen og ventetiden.

•

Gør facadepartiet stærkt og vælg en løsning, der
kan bære solide vinduesrammer og sikringsglas.

•

Indret butikken lidt alternativt, så der er ekspedienter og kunder ved ”øer” overalt i rummet.
Det gør, at en tyv har sværere ved at stå i et hjørne og pusle med tingene.

•

Ryd op på disken efter hver kunde og lås montrerne – vis på den måde, at her i butikken passer
vi på vores ting og er opmærksomme.

•

Brug den tjekliste til forebyggelse af røveri og
tyveri, som politiet har lavet i samarbejde med
branchen. Her er de gode råd listet op, og daglige rutiner gennemgås. Desuden kan medarbejderne her skrive, hvis de har observeret mistænkelige personer i forretningen, på gaden eller i
området. Skærpet opmærksomhed er et af de
vigtigste værktøjer til forebyggelse af kriminalitet. Lad være med at ”spille helt,” men brug alle
dine sanser til at iagttage og memorere til gavn
for politiets efterforskere.

•

Etabler et godt samarbejde med det lokale politi,
så I altid kan ringe og fortælle, hvis I har set eller
hørt noget mistænkeligt.

AuClock har spurgt politiet, hvad de
agter at gøre ved det stigende antal
væbnede røverier mod guldsmede og
urmagere. Dette har afstedkommet en
artikel i martsudgaven af AuClock med
overskriften: Lad den sunde skepsis
råde, skrevet af rigspolitiets journalist,
Sofie Sidelman Yderstræde.

lad den sunde skepsis råde…
Af nils cARlsEn og pERsonAlET hos sTEnsTRup JuvElER

artiklen indeholder mange velmente råd, men
giver ikke noget bud på, hvad politiet agter at gøre.
Læsningen efterlader det indtryk, at politiet mener,
at vor branche har forsømt at øge sikkerheden, og
at vi bør erkende, at vi er i en særlig risikogruppe.
Rigspolitiets Nationale EfterforskningsCenter
(NEC) har holdt øje med os og fundet af, at antallet af røverier mod branchen ” har ligget rimeligt
jævnt” de sidste år. Samme NEC har også et præcist billede af, hvem der begår disse overgreb mod
danske urmagere og guldsmede. NEC ved, at der er
tale om bander, der kommer fra Frankrig, Chile,
Østeuropa og Balkan – det er svært for NEC at sige,
hvor de fleste kommer fra. Det forstår jeg godt – har
vi hørt om nogle, der er blevet pågrebet? Eller har vi
hørt om en opklaret sag? Der er ingen fornemmelse
af, at der foregår en aktiv efterforskning.
Danske guldsmede og urmagere har været udsat for
mere end 11 væbnede røverier i år 2010. Stenstrup
Juveler er blevet røvet to gange – i januar og i marts.
Dertil kommer det første røveri mod Stenstrup Juveler, der fandt sted september 2009. Det er svært
at benævne dette ”som rimeligt jævnt”!
Når disse angreb sker i stigende grad, er det så fordi
vi ikke lytter til gode råd fra vor brancheforening
eller forsømmer at komme til fyraftensmøder med
politiet? Er vi for naive og sløve, som artiklen antyder? Er det vor egen skyld? Eller er det fordi det
politi, der burde skabe tryghed for almindelige borgere og utryghed blandt kriminelle, ikke er synlige
i vor arbejdshverdag?

”Lyt til dine mavefornemmelser”, skrives der i artiklen. Bed kunderne om legitimation, bed dem
vente eller komme tilbage om lidt. Sådan er det i
London og Cannes, siger Kim Kliver, der er chef for
NEC. Sammen med kollegaen Niels Bach Christensen har de et stort kendskab til international bandekriminalitet – og ved også hvordan vor branche i
udlandet har lært at sikre sig bedre.
Det kan undre mig, at denne sammenligning med
det store udland ikke har sat gang i en tankerække
hos politiet. Skulle den bruges til noget fornuftigt
ville der også være noget mere SYNLIGT politi på
gaden. Sådan er det nemlig i Cannes og London…
Hos Stenstrup Juveler har vi direkte overfaldsalarm
til politiet. Desværre er reaktionstiden alt for lang
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– op til 25 minutter. Nogle ville spørge: ”Der må da
være et nærpoliti i den indre by, der kunne komme
til undsætning i forbindelse med et røverisk overfald?” Det har vi også – en flink betjent der vist
nok hedder Henrik. Vi har hilst på ham to gange
– i ugen efter det seneste røveri. Han udtrykte sin
medfølelse og undskyldte, at han ikke kunne komme så tit, da han skulle dække hele den indre by.
Der er brug for noget mere synligt politi på gaden
til at øge sikkerheden UDENFOR vores butikker.
Hvor mange gange skal vi tvinges ned på gulvet af
brutale bevæbnede røvere, før vi får lidt mere opmærksomhed fra politiets side?!
Danske guldsmede og urmagere er godt med, når
det gælder sikkerhed. Det er et krav fra forsikringsselskaberne – hvis de da overhovedet vil beskæftige
sig med os. Vi er en dårlig forretning for dem. Flere
danske forsikringsselskaber har konsekvent droppet at forsikre urmagere og guldsmede og opsiger
eksisterende policer løbende. I forbindelse med en
skade, kan man opsiges med 14 dages varsel... Det
skete for Stenstrup Juveler ved vort første røveri i

september 2009. Der var ikke et helt stykke glas i
butikken, og halvdelen af varelageret var borte – og
vi var uden forsikring.
I forbindelse med forsikringsskift er der stillet
skærpet krav om mere sikkerhed. Dørsluse med
skudsikkert glas, som der er lang leveringstid på –
otte uger. I ventetiden ville vi være uden forsikring
mod røveri. Valget stod mellem at lukke butikken
og tabe omsætning – eller bede politiet om politibeskyttelse i åbningstiden. Vi spurgte derfor pænt
Københavns Politidirektør om hjælp. Der kom også
et lige så pænt svar tilbage – at det var ikke muligt. Man henviste til et privat vagtværn. Inderst
inde vidste jeg det også godt: At politiet ikke skal
beskytte almindelige mennesker.
Jeg kan kun opfordre politiet og de politikere, der
interesserer sig for politiets arbejde, om at holde lidt
øje med os. Det er der brug for, hvis disse røveriske
overfald skal stoppes.
Selvom disse voldsomme hændelser har rokket lidt
ved min livsglæde og optimisme, så vil jeg undlade
at lade den negative skepsis råde og vælge at tro på
en øget bevågenhed fra politiets side.
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