Assens:

Onsdag 13. juli 2011

Pulsen
viser vejen
for andre byer



Side 20-21

Dyre tyvekoster ender på
auktioner og på netsider

Kerteminde side 28-29

■■Tyveri af dyrt
design og kunst stiger.
Politiet er overbevist
om, at nogle af de dyre
tyvekoster ender hos
auktionshuse og på
netsider

Birkende
vil beholde
skolen

■■Kunstneren Jens
Galschiøt så et af
sine stjålne værker
til salg hos Bruun
Rasmussen

Grisepasser
redder
2500 grise

Nordfyn side 25

Odense:  Den kendte fynske
billedhugger Jens Galschiøt
har fundet et af sine stjålne
kunstværker sat til salg på
auktionshuset Bruun Rasmussens hjemmeside.
At eksklusive tyvekoster
finder vej til blandt andet auktionshuse er ikke usædvan- ■■Jens Galschiøts stjålne skulptur ”Blomsterkasse” på Bruun Rasmussens hjemmeside og internatauktion. Skulpturen er nu
ligt. Det vurderer vicepoliti- - for anden gang - trukket tilbage, men Jens Galschiøt har alligevel meldt auktionshuset til politiet for hæleri.
kommissær Per A. Petersen,
som leder indbrudsgruppen
under Fyns Politi.
ceptchef Mette Jessen.
til salg fra, siger Klaus Chri- de - meldt Bruun Rasmussen
[ Opstår der misHan fortæller, at politiet tanke om, at effekter
Hun pointerer, at de sene- stensen, salgschef hos Digi- til politiet for hæleri.
kan registrere en ”meget stiste års organiserede tyverier tale Medier, der driver Gul og
Bruun Rasmussen afvier stjålne, tager vi
af møbelklassikere har gjort, Gratis på nettet.
ser anklagen fra den fynske
gende tendens” i tyveri af
eksempelvis designmøbler, kontakt til politiet. Vi
at auktionshuset har indført
Kasper Nielsen fra Bruun kunstner og har igen fjernet
og han er sikker på, at en del  arbejder sammen om
skærpede forholdsregler.
Rasmussen fortæller, at ef- skulpturen fra sin hjemmeaf disse tyvekoster finder vej at spore den computer,
- Målet er, at vi så vidt mu- fekter ved mistanke om tyveri side.
til auktionshuse og Den Blå hvor tingene er sat til
ligt sikrer sælgers adkomst til trækkes ud af auktionen, og
en vare, og at vi altid kan spo- sagen overgives til politiet.
Avis og Gul og Gratis, der
salg fra
laver både netsider og trykte
re en vare tilbage til sælger.
aviser.
På Gul og Gratis’ hjemme- Strid med Jens Galschiøt
Klaus Christensen,
side er der godt 370.000 effek- Alligevel er Bruun Rasmussen
salgschef hos Digitale Medier,
Krav om en kritisk sans
ter til salg netop nu.
nu havnet i en tvist med Jens Af Sander Schmidt Astrup
der driver Gul og Gratis
og Camilla Falkenberg
Per A. Petersen slår fast, at
- Opstår der mistanke om, Galschiøt.
Internet-auktionsfirmaet
at effekter er stjålne, tager vi
Kunstneren har - efter sasa@fyens.dk, cafa@fyens.dk
auktionshuse, mediehuse og
køberne er nødt til at udvise Lauritz.com med afdeling kontakt til politiet. Vi arbej- to gang at have set et af sine
noget kritisk sans for at kom- i Odense har erklæret tyve- der sammen om at spore den stjålne kunstværker sat til salg
Meldt til politiet
me problemet til livs.
kosterne krig, forsikrer kon- computer, hvor tingene er sat på auktionshusets hjemmesiside 4-5

New York og krydstogt i Caribien
24. november - 4. december 2011

Inkluderet i prisen
Bus t/r, fly t/r, 2 x overnatning i
New York med morgenmad,
1 x middag i New York, udflugter
i henhold til program, 8 dages
krydstogt inkl. måltider, $ 100
pr. kahyt i lommepenge til brug
om bord, dansk rejseleder.
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VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG UDGÅEDE VARER
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Kan kun købes af Fyens Stiftstidendes normalpris-betalende avisabonnenter.
Vi tager forbehold for trykfejl, uforudsete prisændringer, udsolgte og aflyste arrangementer.
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Bestilling og info
GIBA Travel · tlf. 65 39 10 70
M

www.klubfyn.dk
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Rejsen starter med en byrundtur i New
York for at se mange af byens spændende seværdigheder. Herefter flyver vi
til San Juan, hvor vi går om bord på det
moderne luksusskib Celebrity Summit.
Vi sejler fra ø til ø, tager på opdagelse
i havnene, oplever nogle af højdepunkterne på de enkelte øer og slapper af på
en helt anden måde.

Pris pr. person i
delt dobbeltværelse

Middelfart side 27
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