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Journalist Jesper Vestergaard Larsen af-
prøver forskellige cykellåse. Se testen blive 
udført på BT TV på bt.dk. Fotos: Betina 
Garcia
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Din lås kan være blød som smør
BT har udsat en række 
cykellåse for boltsak-
sen for at se, om de 
kan modstå cykelty-
ven.

Jesper Vestergaard Larsen
jvl@bt.dk

SPOING! Messingfar-
vede metalstykker 
flyver i alle retninger. 
Boltsaksen har vundet 
over den forsikrings-
godkendte kædelås til 
499 kr. Den blå Kilde-
moes damecykel med 
barnesæde er befriet 
fra cykelstativet.

Sidste år blev 68.707 cykler 
meldt stjålet i Danmark. 59 
pct. af alle cykeltyverier sker i 

forårs- og sommermånederne. 
Det viser tallene fra Danmarks 
Statistik.

Bevæbnet med bidetang og 
boltsaks har BT sat sig for at 
teste forskellige cykellåse. 
Resultatet kan du se her på 
siderne.

Ifølge vicepolitikommissær 
Hans Sinding fra Københavns 
Politi findes der to typer af ind-
brudstyve:

- Den ene er personen, der 
på vej hjem fra byen stjæler 
en cykel. Det foregår som 
regel ved, at tyven har en 
skruetrækker i lommen eller 
sparker til låsen. Hvis den er 
låst fast med en spirallås, flår 
vedkommende i cyklen indtil 
låsen går i stykker, siger Hans 
Sinding.

Organiseret tyveri

Den anden type cykeltyv er 
mere organiseret og går pri-
mært efter de dyre cykler.

- Hvis cyklen ikke er låst 
fast, ryger den op på en lastbil, 
og så bliver låsen brudt op se-
nere. Hvis den er låst fast, har 
tyven en stor boltsaks med, og 
det kan være svært at finde en 
lås, der kan modstå det, siger 
Hans Sinding.

At cykeltyverier foregår or-
ganiseret, stod klart i januar, 
da tre litauiske mænd blev 
idømt strenge straffe for groft 
tyveri af ikke færre end 50 
dyre cykler.

Sagen begyndte i august 
sidste år, da en 47-årig litauer 
blev stoppet i Letland i en va-
revogn, der var fyldt med stjål-
ne cykler fra Danmark.

Foto: Betina Garcia
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 ●Lås altid cyklen – også selv om du bare er hos bageren, eller den står derhjem-
me.

 ●Lås cykelstel samt for- eller baghjul fast til en lygtepæl eller lignende.

 ●Lad ikke cyklen stå ude om natten.

 ●Stil kun din cykel på udsatte steder som f.eks. stationer og ved busstoppesteder, 
hvis det er absolut nødvendigt. Her er risikoen for tyveri særlig stor.

 ●En dyr saddel er attraktiv for mange cykeltyve, og ofte er den let at afmontere. 
Så tag sadlen med dig, når du forlader cyklen, eller montér den, så den kun kan 
fjernes ved hjælp af værktøj.

 ●Frist ikke tyven. Tag alle løse dele som lygter, cykelkurv og pumpe med dig, når 
du forlader cyklen.

 ●Er der særlig kostbare dele på din cykel, kan du gravere cyklens stelnummer på 
f.eks. styr, hjul, saddelpind og gear. 
 
Kilde: Cykelhuset.dk 

Sådan sikrer du cyklen
Foto: Betina Garcia

Journalist Jesper Vestergaard Larsen af-
prøver forskellige cykellåse. Se testen blive 
udført på BT TV på bt.dk. Fotos: Betina 
Garcia
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Udstyret med en lille bide-
tang, en kraftig bidetang 
og en boltsaks forsøgte vi 
at åbne en række cykellåse 
– uden brug af nøgle. Alle 
testede låse er af mærket 
Abus 

Test af cykellåse
   Sådan gjorde vi

DEN HOLDT

Foldelås

Pris: 899 kr.

Forsikringsgod-
kendt: Ja

Testresultat: Var 
ikke mulig at klippe 
over med den store 
boltsaks.
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TYVEN VINDER

Kædelås i mellemtykkelse

Pris: 299 kr.

Forsikringsgodkendt: Nej

Testresultat: Blev klippet over på få 
minutter med boltsaks.

DEN HOLDT

Fastmonteret lås

Pris: 249 kr.

Forsikringsgodkendt: Ja

Testresultat: Kunne ikke 
klippes over med boltsaks. 
Ulempe: Kan ikke låse cyk-
len fast til cykelstativet.
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DEN HOLDT

Bøjlelås

Pris: 599 kr.

Forsikringsgodkendt: Ja

Testresultat: Fik en del skrammer af 
boltsaksen, men blev ikke klippet over. 
Ulempe: Svær at låse fast til cykelstativet.

FOR NEM

Wirelås m. grøn plastik

Pris: 49 kr.

Forsikringsgodkendt: Nej 

Testresultat: Kunne klippes over med en 
billig bidetang på under et minut.
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TYVEN VINDER

Spirallås

Pris: 129 kr.

Forsikringsgodkendt: Nej

Testresultat: Kunne klippes over 
med den billige bidetang på under to 
minutter og med den dyre bidetang 
på få sekunder.

NEM AT KLIPPE

Tyk kædelås

Pris: 499 kr.

Forsikringsgodkendt: Ja

Testresultat: Klippet over på få minutter med boltsaks. Lige så 
nem at klippe op som den mellemtykke kædelås.
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SOM SMØR

Steel-o-flex, metal-led og 
wire i gummi

Pris: 349 kr.

Forsikringsgodkendt: Nej

Testresultat: Blød som smør. Blev 
klippet over på få sekunder med 
boltsaksen.

Tynd kæde-
lås

Pris: 139 kr.

Forsikringsgod-
kendt: Nej

Testresultat: Fik 
en del mærker med 
den dyre bidetang. 
Blev skåret over på 
få sekunder med 
boltsaksen.

NEM AT KLIPPE
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