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Efter 60 år i privat eje ender ravsmykke fra jægerstenalderen på
museum
Et sjældent ravhængesmykke fra jægerstenalderen fundet ved Strandholm ved
Rødbyhavn er blevet indleveret til Museum Lolland-Falster efter 60 år i privateje.
Museet opfordrer folk til at kigge i kommodeskuffen.
Da Villy Petersen fra Nakskov i begyndelsen af 1960’erne arbejdede på gården Strandholm ved Rødbyhavn,
fandt han et fint stort stykke rav i den nu inddæmmede Syltholm Fjord.
- Vi havde dybdepløjet ned i en meters dybde, og da vi bagefter samlede sten, lå det oven på jorden,
fortæller Villy Petersen, som derefter ikke tænkte så meget mere over det.
Først for nylig gik det op for ham, at det var et smykke fra jægerstenalderen, han havde fundet. Det var
Villys søn Søren Petersen, som fandt ud af, at det var mere end et almindeligt stykke rav. Det skete, da han
for nogle måneder siden i fjernsynet så et næsten identisk smykke, som en kvinde havde fundet ved
Thorsminde i Jylland.
- Jeg er skolelærer og underviser i historie og havde lagt mærke til indridsningerne, og da jeg så ravsmykket
i fjernsynet, var jeg klar over, at det, som min far havde fundet dengang, var noget helt særligt, siger Søren
Petersen.
Hører til på et museum
Museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster Marie Brinch bekræfter, at der er tale om et sjældent
hængesmykke af rav fra jægerstenalderen.
- Det er ikke hver dag, vi får så flotte genstande indleveret på museet, og jeg er glad for, at det nu endeligt
ender det rette sted, siger Marie Brinch.
Hun vurderer, at ravsmykket, som måler 4,5 gange 5 centimeter, er mellem 7000 - 8500 år gammelt. Det er
ornamenteret med frynser, som er bundter af indridsede lodrette streger. Smykket har haft et boret hul,
som er knækket allerede i oldtiden, så det kunne bæres i en snor om halsen som smykke og amulet.
Kig i skuffen
Ravsmykket er fundet i det samme område, hvor Museum Lolland-Falster har gennemført Danmarks
største stenalderudgravninger forud for anlæggelse af Femernforbindelsen.
- Arkæologerne har gjort mange sjældne fund, men de har ikke fundet så flot og vildt et ravsmykke, som
kan hamle op med det, Villy har fundet, siger Marie Brinch og opfordrer folk til at kigge en ekstra gang i
kommodeskuffen.
- Jeg er sikker på, at der ligger flere ravsmykker i folks skuffer og gemmer, som vi er meget interesserede i
at få ind på museet, lyder det fra Marie Brinch.

Ravsmykket registreres på Museum Lolland-Falster og sendes derefter ind til Nationalmuseet, som skal
vurdere om Villys ravsmykke er danefæ.
Billedtekst 1: Villy Petersen viser det ravsmykke, som han fandt ved Strandholm for 60 år siden. Foto:
Museum Lolland-Falster.
Billedtekst 2: Ravsmykket fra Strandholm måler 4,5 gange 5 centimeter, og det er på begge sider
ornamenteret med lodrette frynser. Det knækkede snorehul ses i toppen. Foto: Museum Lolland-Falster.
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Abstract – 3 – 5 linjer
Et sjældent ravhængesmykke fra jægerstenalderen fundet ved Strandholm ved Rødbyhavn er blevet
indleveret til Museum Lolland-Falster efter 60 år i privateje. Museet opfordrer folk til at kigge i
kommodeskuffen.
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