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Øsbyfirma sælger maling
til det norske kongehus

31-årig kvinde
stjal en ring

MALING: Original Linoliemaling i Øsby har mange kunder i både ind- og udland.

75-årig kom
hjem uden pung

■ HADERSLEV: En 31-årig

kvinde fra Haderslev gjorde sig torsdag over middag
til butikstyv. I Stentebjerg
stjal hun en ring til en værdi af 149 kroner. Hun er nu
sigtet for butikstyveri. hyg

Af Stine Hygum
Tlf. 7912 4592, shp@jv.dk

■ HADERSLEV: En indkøbs-

tur i Føtex resulterede i, at
en 75-årig kvinde kom
hjem uden sin pung. Den
var nemlig blevet stjålet
mellem klokken 11.30 og
12.00. Der var diverse personlige papirer i pungen
samt 250 kroner i kontanter. Et vidne mener at have
set en mand af sydlandsk
udseende fiske pungen op
af den 75-åriges kvindes taske. Hvis man har set noget, så kan man henvende
sig til Syd-og Sønderjyllands Politi på telefonnumhyg
mer 114.

ØSBY: I Øsbygade ligger Original Linoliemaling. I januar
overtog firmaet lokalerne,
hvor medarbejderne producerer og sælger linoliemaling til ind- og udland.
– Vi har lige været i Norge,
hvor de er ved at genopbygge regeringskvarteret, som
Anders Breivik bombede.
De skal bruge vores maling,
siger Thor Grabow, der ejer
firmaet.
Blandt de faste kunder er
det norske kongehus, Den
Gamle By i Aarhus og Christiansborg.
– Men vi kan nu godt lide
at være jordnære, siger Thor
Grabow.
Søfartsstyrelsen bruger
også malingen til fyr i Skagen og Hirtshals.

Skuffer og skabe
blev gennemrodet
■ HADERSLEV: Onsdag mel-

lem klokken 18.30 og
23.00 har der været indbrud i en villa på Bogfinkevej. Tyven er kommet ind
ved at bryde et vindue op.
Skuffer er blevet gennemrodet, og der er muligvis
hyg
stjålet smykker.

Vidensbank
Indehaver Thor Grabow vil,
ud over at sælge sin maling,
også gerne udbrede kendskabet til den.
– Viden omkring linoliemaling er ved at uddø, konstaterer han.
Linoliemaling består af
pigment, som man blander
med linolie. Det er en tørrende olie. Det bliver kørt
gennem valsen, så farven
med tiden trænger ind og
behandler træet. Der er ikke
andet end farvepigment og
linolie i malingen.
– Det er derfor, at det hol-

Thor Grabow laver også farvekort. Her står han med den farve, der hedder Svinkløvgrå. Farven er opkaldt efter Svinkløv
Foto: Søren Gylling
Badehotel, der bliver malet med Original Linoliemaling.
der så længe, forklarer Thor
Grabow om malingen, der
typisk holder mellem 8 og
15 år.
Når man bruger linolie, så
skal man ikke smøre et for
tykt lag på:
For så tørrer det først om
ti år, siger Thor Grabow. Og

det har nogle malere svært
ved at finde ud af, men så tager Thor Grabow ud og hjælper dem med at få den rette
teknik.
Original Linolies hjemmeside skal oversættes til engelsk og tysk for at hjælpe
de udenlandske kunder.

FAKTA ■ ■ ■

■ GRAM: Klokken 03.40

ORIGINAL LINOLIEMALING
■ Det er seks år siden Thor Grabow købte firmaet Original
Linoliemaling. Han har ansat to gange Lars – Krob og Berndorff. Man kan læse mere på www.linolie.dk.

Generationsskifte...
Det er svært at tage et 90 graders sving med 80 km/t.
På samme måde er det med et generationsskifte, uanset om
det er overdragelse, hel-, delvis lukning - eller salg.
God planlægning, struktureret gennemførelse og nødvendig
opfølgning. Forbered dig på næste sving...

Vi tilbyder all-round ydelser, som kan skræddersyes til det aktuelle behov.
Revision
Kalkulationer
Regnskab og bogføring
Køb og salg af virksomhed
Lønregnskab
Generationsskifte
Fakturering
Selskabsetablering
Driftsoptimering
Skatterådgivning
Selvangivelser
Rådgivning i forbindelse
Specialregnskaber
med dødsbo
Etablerings- og
IT-regnskabssupport
iværksætterrådgivning
Beregning af alternative
Budgetlægning
energiløsninger

Computere
stjålet fra VUC
natten til torsdag var der
indbrud hos VUC Sønderjylland på Åvej. Her er et
vindue brudt op, hvorefter
der er fjernet to computehyg
re.

Må køres uden kørekort
APE 25 Km
Fra

46.998,-

Fælles for dem alle er et personligt engagement med en høj
grad af faglighed - til private, virksomheder og institutioner.
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