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er det nye
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Rav er pludselig eksploderet i pris,
og auktionshuse melder om en
helt ny tendens. Mange danskere
ligger inde med ravstykker af
rigtig pæn værdi, lyder det
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igger du inde med ravklumper fra
ferien ved Vesterhavet, kan det
være en rigtig god forretning at
sætte det til salg nu. Inden for det
seneste års tid er priserne på Vestkystens
guld – rav – nemlig i den grad eksploderet.
“Det er kommet som et lyn fra en klar
himmel. For et år siden var hammerslagene for ravklumper på 4-10 kr. per gram. Nu
går de for 30-60 kr. grammet,” siger Hans
Jørgen Eriksen, indehaver af Holstebro
Auktioner.
Lignende melding lyder fra auktionshusene Bruun Rasmussen og Lauritz.
com.
“Vi oplever lige nu de højeste hammerslag nogensinde på løse ravklumper. De er
steget eksplosivt de seneste måneder, og
tendensen ser ikke ud til at være toppet
endnu. Tidligere solgte vi meget få løse
ravklumper og slet, slet ikke til de priser,”
siger Mette Rode Sundstrøm, adm. dir. i
Lauritz.com.

Mange har værdier
Det er ofte ravklumper indleveret af helt
almindelige danskere, der trækker store
hammerslag.
“Det er ikke ualmindeligt, at folk indleverer et stykke, som de fandt for 20 år
siden. Det kan sagtens være 4000 kr. eller
måske 20.000 kr. værd,” siger Ralph Lexner, afdelingsleder hos Bruun Rasmussen.
Hos Bruun Rasmussen har de solgt rav
for op over 200.000 kr. stykket. Hos Lauritz.com og Holstebro Auktioner lyder
rekorden på henholdsvis 130.000 kr. og
58.000 kr.
“For en klump på to kilo, som jo er
meget usædvanlig, lød hammerslaget på
240.000 kr. Men inden for de sidste seks
måneder har vi solgt klumper til eksempelvis 48.000 kr. og 30.000 kr.,” siger Ralph
Lexner fra Bruun Rasmussen.
Rav er dog ikke bare rav. Noget er mere
værd end andet. Er der brydninger i – hvor
det ser lagdelt ud – er det ikke så meget
værd som det rene og gennemsigtige rav.
Det må heller ikke have en nubret overˌDGH(UGHULQVHNWHULGHWNDQGHWGRJIRU
mange købere blive endnu mere interessant. Ravklumper kræver altså en individuel vurdering.
De store prisstigninger har ført til ren
guldgraverstemning. I Nordjylland ses

mange lokale stå i vandet med en form for
ketcher og søge efter rav efter et stormvejr.
“Man skulle tro, at vi var tilbage i
guldgravertiden. Det har sat en hel feber
i gang,” siger Hans Jørgen Eriksen og fortsætter:
“Mange ligger jo inde med meget rav
i hjemmene. Og her i Udkantsdanmark,
hvor der ikke er meget økonomisk fremgang, er det dejligt for folk, at der nu er
kommet denne gave ind fra havet,” siger
han.

Skattefri gevinst
De virkelig store ravklumper driver oftest
ikke ind på kysten med stormvejret. Men
GHULPRG KDU ˋVNHUH Y¨UHW KHOGLJH DW I§
en større ravklump med op i bundtraw-

te shop-in-shop-butikker i stormagasiner i Kina og en butik i Hong Kong. Og
Jens Heimburger fortæller, at der i øjeblikket åbner en hel del konkurrerende
ravsmykkebutikker i Kina.
Han fortæller også, at verdensmarkedsSULVHQS§UDYHUVWHJHWRYHUGHVHQHVWHˋUH
fem år – primært på grund af den kinesiske
efterspørgsel.
“Men prisen har så taget et hop på hele
100 pct. fra august 2013,” siger han.
Hvorfor det helt store hop pludselig er
sket, spekuleres der på hos auktionshusene. Jens Heimburger giver her sit bud.
“En stigende efterspørgsel i Kina spiller helt klart ind, men derudover er der
opstået usikkerhed om leverancerne af
rav til Kina fra verdens største ravmine i

»Man skulle tro,
at vi var tilbage i
guldgravertiden«
Hans Jørgen Eriksen, Holsterbro Auktioner
let og dermed få en skattefri gevinst, da
gevinster ved salg af det fundne rav ikke
er skattepligtigt.
Det er kinesere, der trækker priserne
op. De køber ravklumper, som så oftest bliver omdannet til smykker eller skulpturer.
Både hos Holstebro Auktioner og Bruun
Rasmussen melder man om, at det er kinesiske købere, der møder op til auktionerne
i Holstebro og København. Og hos onlineauktionshuset Lauritz.com lyder det også,
at det er kinesere, der lægger de høje bud
ind. Ingen danskere er med på at købe til
de høje priser, melder auktionshusene.
At kinesere er vilde med rav, har
smykkevirksomheden House of Amber
og ejeren siden 2007 – Jens Heimburger
– fundet ud af.
Gennem de seneste seks år har House
RI$PEHU§EQHWˋUHEXWLNNHURJV§NDOG-

Kaliningrad i Rusland. Russerne kræver, at
ravet forædles i Rusland, og det har skabt
usikkerhed på markedet. Det vil sandsynligvis tage et par år, inden den fornødne produktionskapacitet opbygges,” siger
Jens Heimburger.
Samtidig kan han ikke afvise, at der er
folk i Kina, som simpelthen opkøber ravklumper og gemmer dem som investering,
i håbet om at de med tiden vil stige yderligere i værdi.

Der er mere i rav
Rav kan andet i Kina end at være råmateriale til smykker og skulpturer.
“Ifølge traditionel kinesisk medicin virker rav både helende og beroligende, og i
den kinesiske buddhisme er rav en af de
syv sten, der bringer held,” fortæller Mette
Rode Sundstrøm fra Lauritz.com.
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