
Odense: I januar åbnede den
svenske guldopkøber Guld-
Adam i Odense.

Nu har Danmarks stør-
ste guldopkøber, Nyfortuna,
også meldt sig på det oden-
seanske marked med et ind-
leveringssted i Dronninge-
gården.

Her indleverer odensea-
nerne alt fra arvede halskæ-
der, særligt de såkaldte bis-
marckkæder, til guldmønter
og sågar guldtænder.

Fordi guldpriserne for ti-
den er så høje, er folk mere
villige til at sælge deres guld,
hvilket afspejler sig i antallet
af guldopkøbere.

- Der er kommet mange
om buddet. Man skal se sig
godt for, råder Stine Kærn
Simonsen, vurderingsekspert
hos Nyfortuna.

Prisen steget med 300 pct.
Priserne er så høje, at det af og
til kan betale sig at sælge sam-
lerobjekter som guldmønter,
fordi guldprisen overstiger
mønternes værdi.

Markedsprisen på råguld
er i løbet af de seneste fem år
steget med mere end 300 pro-
cent.

Der er dog guld, det stadig
ikke kan betale sig at sælge til
omsmeltning:

- Det kan være guldringe
med sten eller diamanter. Så
råder vi folk til at få dem vur-
deret i et antikvariat eller i et
auktionshus, siger Stine Kærn
Simonsen.

Guldet sendes til København
Den stigende interesse ople-
ver de også hos Nyfortuna,
der har cirka 10 kunder om
ugen i Odense.

Her fungerer det sådan, at
en receptionist tager imod
guldet, noterer guldets art
samt sælgerens kontakt- og
kontooplysninger.

Samme dag, som guldet er
blevet indleveret, sendes det

med værdikurer til Nyfortu-
nas hovedkvarter i Køben-
havn.

Her bliver guldet syretestet
og vurderet, så dets ægthed og
værdi kan fastsættes.

Herefter får kunden oplyst
en pris.

Hvis kunden fortryder el-

ler ikke er tilfreds med prisen,
sendes guldet tilbage.

Nyfortuna smelter det
købte guld om, så det atter
bliver et råprodukt, og sælger
det videre på verdensmarke-
det.

Hvis du vil sælge dit guld, skal
du kigge dig godt for. Indhent
tilbud fra flere guldopkø-
bere, så du er sikker på
at få den bedste vur-
dering.
En guldopkøber
skal være godkendt
af politiet, kunne
fremvise en gyldig be-
styrerbevilling, føre en
købs- og salgsbog udstedt af
politiet og have fast forretnings-
sted.
Vær opmærksom på eventuelle
gebyrer, og tjek på forhånd den
aktuelle dagspris på guld.

Undersøg også, om for eksem-
pel dit smykke eller din mønt

har større værdi som an-
tikvitet.

Man kan ikke klage
til Forbrugerrådet
og Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen,
som normalt er for-

brugernes vagthund,
hvis man føler sig snydt

ved salget af guld.
Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen anbefaler dog, at man
går til politiet og domstolene,
hvis man oplever noget ulovligt
ved guldsalget.

Indhent tilbud fra flere forretninger
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Odenseramtafguldfeber

■Armbåndet (th.) er af 18 karat og er vurderet til 13.227,15 kroner. Halskæderne, de såkaldte
bismarckkæder, får Nyfortuna indleveret mange af. I tirsdags kunne man for ét gram guld af 24
karat få 274,28 kroner hos Nyfortuna.

■Høje guldpriser har
fået endnu en guld-
opkøber til Odense,
nemlig Nyfortuna

■Receptionist og regnskabsassistent Mette Bengtzen (th.) tager imod det indleverede guld, der derefter sendes med værdikurer til Nyfortunas hovedkvarter i Kø-
benhavn. Her står hun med Stine Kærn Simonsen, der er vurderingsekspert hos Nyfortuna.

Stiftstidende besøgte i januar
en række forretninger i Oden-
ses centrum, der tilbød en gratis
vurdering af guld.
Forretningerne var: Hytteballe
Antiquiteter, Guldsmed Ager-
feld, Zinglersen Guld, Sølv og
Ure og GuldAdam.
Nu er Nyfortuna så også kom-
met til.

Her kan du sælge


