
Williams Ø ved Hou Sydstrand 

Lidt vest for lystbådehavnen ligger en lille halvø. Øen har 
igennem mange år ændret udseende, den har været høj, lav, 
bredere og smallere og er oversvømmet ved højvande. 

Navnet ”Williams Ø” blev til for flere år siden på grund af 
William Holstein-Rathlou’s mange ture på og omkring øen. I 
området har der været en stor boplads fra Jægerstenalderen, 
som er mellem 6.000-6.500 år gammel. Perioden for de fleste 
af Williams fund kaldes Ertebøllekulturen. 

Bopladsen er en såkaldt udvasket boplads, da redskaberne er 
spredt over et stort område. I fagsprog kaldes pladsen for en 
submarin boplads, da den konstant er oversvømmet. Mange af 
Danmarks bopladser ligger under vand på grund af landskabets 
hæving og sænkning. 



Siden 1984 har William samlet omkring 15.000 stykker 
flinteredskaber så som flækker, flækkeknive, kærneøkser, 
skiveøkser, skævbor, tværpilespidser og mange andre 
redskaber. I samlingen er der også knoglemateriale og 
dyretænder, deriblandt to vildsvinetænder. 

I april 1998 gjorde William sit store fund. 

”En meget flot tilsleben økse lavet af stenarten Bjergart, som 
er grønlig i farven. Den blev samlet op med rystende hænder. 
Øksen er fra tiden Yngre Bronzealder, og i skafthullet sad der 
stadig et lille stykke af det oprindelige træskaft. Den blev sendt 
til Nationalmuseet, hvor man ud fra træstumpen kunne datere 
den til mellem år 2800-2600 f.Kr., og ifølge dem er øksen 
meget sjælden herhjemme og hører sædvanligvis hjemme på 
Østersøkysten, Nordtyskland/Polen. De skrev, at det er et lidt 
usædvanligt fund, som blev erklæret for Danefæ. Danefæ skal 
ved lov afleveres til Nationalmuseet, som fastsætter en 
godtgørelse for fundet, og jeg modtog kr. 1.500,- for mit fund. 

 

 

Efter storm og ekstrem lavvande har jeg flere gange set gamle 
trærødder i sandbunden, hvilket vidner om en fordums skov på 
stedet Hou har således været beboet igennem flere tusinde år 



– vi er ikke de første, tænk på det, når I går en tur på 
stranden.” 

En lille sjov historie knytter sig til øen: 

En fritidsfisker fra Hou satte sine åleruser ovenover øen ved 
højvande, og 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 ene ruse. 
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