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Paraplyen på dørtrinet 

 

De fleste vil gerne være en god nabo. En god nabo holder øje med naboens hus, når denne ikke er hjemme. Men 

hvordan gør man i praksis? 

Vi kender vist alle de små simple råd:  

• Læg affald i naboens affaldscontainer eller -pose. 

• Tøm postkassen eller skub posten helt ind. 

• Gå en rundtur ved og omkring huset en gang imellem. 

• Sæt fodspor i sneen (hvis det er sådan en vinter …) ind til og rundt om huset. 

• Parker bilen i naboens indkørsel. Der er jo liv i dit eget hus, når du er hjemme, men helt stille hos naboen. 

• Hvis du har nøgle til naboens hus, så tænd og sluk lys i forskellige værelser med uregelmæssige 

mellemrum. 

Aftal med naboen, hvad I gerne ser, at hun/han gør. 

  

Historien om paraplyen på dørtrinet – hvor kommer den fra? Politiet har haft omhyggelige ”interviews” med tyve, der 

er blevet pågrebet, og som måske gerne vil skifte ”job”. Det har givet masser af god viden om, hvordan tyve tænker 

og arbejder. Og det er blevet omsat i gode råd og tips, som findes på forskellige hjemmesider. Se ikke mindst disse to 

steder: Det kriminalpræventive Råd, http://www.dkr.dk/indbrud/, og Nabohjælp, https://din.xn--nabohjlp-

o0a.dk/signup/. 

  

Indbrudstyve har for vane at undersøge deres ”arbejdsplads”, før de udfører deres arbejde. Det ved vi. De går rundt – 

tilsyneladende helt uskyldigt – og ser sig omkring. De bemærker sig de steder, der ser interessante ud at besøge. Og så 

er der mange af dem, der lægger små ting på steder, hvor beboerne i huset ikke ville lægge dem. En paraply på 

dørtrinet er et eksempel. Hvis beboerne er hjemme, vil de næppe lade en paraply ligge der. Andre eksempler er en 

pind i brevsprækken, en halvstor sten på måtten, en plastik-urtepotte ved bildøren, et haveredskab fra carporten 

stående op ad hækken. For så vidt ret små og tilsyneladende harmløse ting. Ingen skade sket. 

  

Et par dage efter kommer tyven igen. Hvis tingene er, hvor han anbragte dem, er det ofte et sikkert tegn på, at der 

ikke er nogen hjemme. Klar bane. 

  

Derfor: Den gode nabo går en tur rundt om ejendommen og ser efter små tegn, som ”nogen” kan have anbragt. Noget 

der ikke passer med almindelig ordentlighed. Det eneste, du skal gøre, er at fjerne tegnene. Og måske flytte riven 

eller børnenes cykler lidt, så de står anderledes end i går. Det er jo en meget overkommelig måde at hjælpe sin nabo 

på. 

  

Og mon ikke I kan få jeres nabo til at gøre det samme for jer, når I skal være væk i en weekend eller tager på ferie? 
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