
 

Indbrud i privat beboelse i villaer og lignende, lejligheder samt landejendomme i Nordsjællands 

politikreds anmeldt fra den 26. april 2021 klokken 07.00 til den 27. april 2021 klokken 07.00 

 

Anmeldelsesdato  Gerningstidspunkt  Adresse  Resume  

26-04-2021 kl. 12:14  
23/04/2021 18:00 Til 

25/04/2021 13:00  

H A Clausens 

Vej, 2820 

Gentofte  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE: Modus: Stige sat til 

kvistvindue på 1. sal., vinduet opbrudt ved karm. Der var stjålet 

kontanter og smykker, men endnu ikke fyldt overblik.  

26-04-2021 kl. 14:28  
25/04/2021 14:00 Til 

25/04/2021 14:00  

Søterrassen, 

2840 Holte  

INDBRUD I VILLA OG LIGNENDE FORSØG: Hoveddør forsøgt 

brudt op ved anvendelse af ukendt genstand. Ingen synlige tegn på 

opbrudsmærker. A/F forklarede til sagen, at et familiemedlem 

250421 overraskede en mand, som forsøgte at bryde ind. A/F 

oplyste, der blev hørt noget støj ved dørlåsen. Signalementer: A: 

Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, 30 år, Hudfarve: Sort, Iført: 

Hætte, sort jakke. Gik fra stedet og steg efterfølgende ind i en bil 

ukendt registreringsnummer og kørte fra stedet.  

 
 
Sørg for, at tyven ikke bruger dit eget værktøj som indbrudsredskab 
Lås redskabsrummet, så tyven ikke kan få adgang til redskaber, der kan bruges til at bryde ind i dit hus – fx koben, 
skruetrækker eller stige. Læs mere om, hvordan du bedst gør din bolig modstandsdygtig over for indbrud, her: 
https://botrygt.dk/skalsikring 
 
Hjælp os med at fange tyven 
Vidste du, at Nordsjællands Politi altid forsøger at finde en ledig patrulje, hvis du ringer om et indbrud, der er i gang nu 
og her? Vi vil nemlig gerne fange indbrudstyven på fersk gerning. 
 
Hjælp os med at fange tyven. Ring til os på 1-1-4, hvis du ser noget mistænkeligt, eller hvis du opdager et indbrud, som 
er i gang.  
 
Hurtig henvendelse og et godt signalement kan hjælpe os. Læg gerne mærke til, hvordan tyven ser ud: Højde, 
hårfarve, tøj, evt. transportmiddel, redskaber og/eller medbragte tasker/rygsække er vigtige informationer, når vi skal 
finde tyven. 
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