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Økse af grønsten fra Yngre Stenalder, fundet af William Holstein-Rathlou i 1998 

 

William Holstein-Rathlou beretter om sine oldtidsfund ud for Strandgade i Hou: 

”Lidt vest for lystbådehavnen ligger en lille halvø. Øen, som er oversvømmet ved 

højvande, har gennem mange år ændret udseende. Den har været høj, den har været 

lav, og den har været bredere. 

 

Navnet, Williams Ø, blev til for flere år siden på grund af mine mange ture på og 

omkring øen. Efter storm og ekstremt lavvande har jeg flere gange set gamle 

trærødder i sandbunden, hvilket vidner om fordums skove på stedet. 

I området har været en stor boplads fra jægerstenalderen, 6.000-6.500 år gammel. 

Perioden for de fleste af mine fund kaldes Ertebøllekulturen. 

Hou har således været beboet igennem tusinder af år. Tænk på det, når I går på 

stranden! 

 



 
 

Judith Holstein-Rathlou på ”Williams Ø”. 1984 

 

Bopladsen er er en såkaldt udvasket boplads, da redskaberne er spredt over et stort 

område. I fagsprog kaldes pladsen for en submarin boplads. Dette gælder for mange 

bopladser i Danmark, at de ligger under vand på grund af landskabets hævning mod 

nordvest og sænkning mod sydøst. 

 

Siden 1984 har jeg samlet omkring 15.000 stykker flintredskaber, såsom flækker, 

flækkeknive, kærneøkser, skiveøkser, tværpilespidser og mange andre redskaber. Min 

samling rummer også knoglemateriale og dyretænder, deriblandt to vildsvinetænder. 

 

I april 1998 gjorde jeg mit store fund: En meget flot, tilsleben økse lavet af grønsten, 

en bjergart, der er grønlig i farven. Den blev samlet op med rystende hænder. Øksen 

er fra Yngre Bronzealder. I skaftehullet sad stadig en smule af det oprindelige 

træskaft. 

Øksen blev sendt til Nationalmuseet, hvor man ud fra træstumpen kunne datere den 

til mellem år 2.800 og 2.600 før Kristus. Ifølge Nationalmuseet er øksen sjælden 

herhjemme og hører sædvanligvis til på Østersøkysten, Nordtyskland/Polen. Øksen er 

blevet erklæret for Danefæ, og jeg modtog 1.500 kroner for mit fund. 

 

En sjov historie knytter sig til øen: 

En fritidsfisker fra Hou satte sine åleruser ovenover øen ved højvande. Næste morgen 

lå ruserne tørlagte. To andre fiskere havde set ruserne uden fangst på øen, og de 

besluttede sig for at lave lidt sjov med den pågældende, uheldige fisker. Da han kom 

for at se til sine ruser, fandt han en dåse makrel i den en ruse!” 



Andre spor af mennesker på egnen lang tid før vor tid 

 

Skålsten i Fensten Sønderskov 

Inde i Fensten Sønderskov, til venstre ved skovvejen, ligger en skålsten fra 

bronzealderen, som regnes fra 1.700 – 500 f. kr.  

En skålsten er en større eller mindre stenblok med indhuggede, runde fordybninger. 

Man mener, at der har været anbragt offergaver i fordybningerne. 

 

Stenen i Fensten Sønderskov er cirka 4,75 x 3,50 m, med 39 skålgruber på 

overfladen. Ved siden af stenen er anbragt en lille sten med inskriptionen ”Fred”. Den 

lille sten er formentlig opsat i forbindelse med fredningen af skålstenen. Fredningen 

er sket på foranledning at godsejer Huno von Holstein-Rathlou, og den er tinglyst den 

8. november 1930. 

 

 
 

Skålstenen i Fensten Sønderskov 

 

En lokal legende kalder stenen for ”Svend Feldings tallerken”. Svend Felding skal 

ifølge sagnet have boet på Åkjær, hvor flere lokaliteter i de nærliggende skove har 

navn efter ham. Han skulle være en kæmpe med tolv mands styrke og tolv mands 

appetit. Så det er klart, han skulle have en stor tallerken. 

 

Jættestuen i Ravnskoven 

I Ravnskoven, ikke langt fra Søbyvej, ligger egnens eneste jættestue. Den kan 

dateres til ca. 3.950 – 2.800 f. Kr.  

En jættestue er en stor gravbygning af store sten, hvor flere ligger begravet.  

Jættestuen er omgivet af høje træer og tæt underskov, men hvis man er passende 

påklædt og i stand til at forcere en halvdyb grøft, kan man finde frem til den. Den er 

noget medtaget af både mennesker og natur, men den er fredet på et tidspunkt i 

1930´erne, formodentlig også på foranledning af Huno von Holstein-Rathlou, for den 

er, ligesom skålstenen i Fensten Sønderskov, forsynet med en lille sten med 

inskriptionen ”Fred”. 

 



 

 

 
 

Jættestuen i Ravnskoven 
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