
Lokalformanden for Ældre Sagen i Hørsholm, Lars Olsen og hans hustru Kate havde besluttet at de før jul 
ville gøre brug af DNA-mærkning og mærke sine værdifulde ejendele, som er et ekstra 
indbrudsforebyggelses tiltag til deres hus.  
 
Med et SelectaDNA sæt påfører du usynlig væske på dine værdigenstande, så politiet ved, at de tilhører dig. 
Det vil ikke længere være interessant at stjæle fra dig, fordi tyven har svært ved at sælge dine ting videre. 
Sammen med DNA-væsken får du klistermærker til at sætte på vinduer, så du advarer tyven inden han 
bryder ind. 
 
Flasken med DNA-væske er tilstrækkelig til at mærke 50 ejendele. Lars blev hurtig enig med Kate om, at det 
var bl.a. husets lamper, TV, computer og nogle smykker der skulle mærkes. 
 

 
 
”Hvor er det nemt” sagde Lars mens han med lette strøg påførte væsken på sine ejendele med den 
medfølgende pode pind. Det tog kun få sek. at mærke hver ejendel. Inden for 10 min. havde Lars og Kate 
mærket de vigtigste ejendele. Nu manglede de bare at registrere den unikke SelectaDNA kode som stod 
anført på flasken til Lars og Kates bopæl. Det skulle blot indtastes på www.selectaDNA.dk med navn, 
adresse, telefonnummer og mailadresse og tog i alt kun 2 min. 
 

http://www.selectadna.dk/


 
 
Man kan også lægge billeder af ejendele mm. og det er jo rart, hvis der en dag skulle ske noget med sit hus. 
På den måde har man en sikker samling og oversigt til forsikringsselskabet siger Lars Olsen. 
 
Nu var der kun tilbage at opsætte sikringsmærker op, så tyvene kan se de ikke skal lave indbrud her. Små 
synlige sikringsmærker blev sat på de mærkede ejendele, heriblandt computeren, hvor der står 
“tyverisikret med SelectaDNA”, samt på vinduer, døre og postkassen. 
 

 



 
Hvis man ikke lige har en computer eller ved hvordan det registreres, så tag det lille plastkort med den 
unikke kode med til Netcaféen, så vil de meget nemt kunne hjælpe med registreringen” siger Lars. 
Lars og Kate synes, at det var nemt at gå til og simpelt at bruge. At det så ovenikøbet er billigt, uden 
abonnement og med rabat gennem Ældre Sagen til kun 695 kr. er et ekstra plus for at kunne mærke sine 
værdier i huset. 

 

 


