
1930  Rejedynastiet Hoe i Hou  
  

  

Den første Hoe ‘er der kom til Hou var Christian Andreas Hoe. Han var skibstømrer, 

og flyttede fra Aarhus til Hou i 1905. Christian Andreas giftede sig med Peter 

Petersens yngste datter, Johanne. De fik tre drenge, Richard, Ivan og Victor og en 

pige, Edith.  

Det er Richard og Ivan jeg vil fortælle om, samt Ricards søn Jens Christian, min far.  

  

  
Christian Andreas Hoe, min oldefar  Johanne Hoe, min oldemor  

  

  

  

  

Richard blev født 22. august 1905. Han blev uddannet landvæsenselev på  

Gersdorffslund, og arbejdede som sådan i en periode. Da han gerne ville prøve noget 

andet, søgte og fik han job på en stor gård ved Næstved. Richard og hans hustru 

Erna og de 3 ældste af børneflokken drog afsted.  

  



  
 Richard Hoe, min farfar  Erna Hoe, min farmor  

  

  

De kom tilbage til Hou efter 2 år i Næstved. Richard blev atter ansat på  

Gersdorffslund på de vilkår, at han deltog i godsets arbejde det meste af året. Når det 

blev tid for rejefiskeri, skulle han sørge for rejer til godsets køkken. Det foregik 

sammen med hans bror, Ivan.   

  

Efter nogle år på Gersdorffslund slog Richard sig ned som rejefisker sammen med 

Ivan og hans søn Jens Christian. Ved siden af rejefiskeriet arbejdede han på havnen 

med losning af skibe, der anløb Hou Havn. Arbejdet bestod i at fragte salpeter op i 

pakhuset.  

Sygdom gjorde, at han ikke kun fortsætte sit arbejde på havnen, men rejefiskeriet 

forsatte han med.   

  

Sammen med Jens Christian strøg Richard mange rejer. Turene til Gylling Krogen, 

Alrø og Lerdrup Havet foregik gerne på cykel. Når de kom hjem til Hou med fangsten 

skete det, at Ivan havde fået bestilling på rejer fra Odder og endog fra Aarhus.  

Rejerne blev så vejet og Ivan bestemte hvad han mente, at prisen kunne være. 

Richard og Jens Christian kunne så se, om de ville levere til den pris.   

  

Den sidste gang min farfar, Richard var med i rejeforretningen, var den 14.  

september 1966.  

Hele banden, Richard, Jens Christian, Johan Richardy og jeg var kørt til stranden ved 

Søvind (Vorsø). Da vi kom tilbage til Hou, skulle boet gøres op. Først blev Johans 

rejer vejet, og han fik betaling. Så kom turen til mig. Ivan spurgte mig, hvad pengene 

skulle bruges til. Jeg svarede at de skulle i sparegrisen. Jeg fik 10 kroner og det 

syntes jeg var flot, for det var min farfar og far der havde fanget mine rejer. Jeg har 

nemlig aldrig kunnet lide krabber.  

  

  

  



  

Så blev det Jens Christians tur til at få sin afregning. Richard spurgte, hvad Ivans 

kilopris var. Til den pris sagde min farfar, at han ikke ville sælge sine rejer til Ivan. 

Det kunne Ivan ikke forstå, for han skulle bruge dem til en ordre. Farfar sagde, at 

han kunne hente rejerne næste dag, men til den pris han ville have, ellers røg de i 

havnen igen. Og sådan blev det, og der svømmer de måske rundt endnu.  

  

Min farfar Richard døde i 1982, 77 år gammel.  

  

Nu omkring Jens Christian. Han blev født den 27. oktober 1927, som nummer 2 i Erna 

og Richards børnefolk på 7. Han arbejdede på savværket i Hou, hvor han kørte med 

store save, der skar planker til bådbygning i Aarhus.  

  

 
Jens Christian Hoe, min far  

  

  

  

Da savværket lukkede, blev området købt af Gern Møbelfabrik, og Jens Christian 

fulgte med i handlen. Vi flyttede fra Hou i 1965. Tilbage til ”Egely”. Herfra flyttede vi 

igen til Halling gammel skole i 1968.   

  

Min far, Jens Christian, brugte stort set hele sin fritid på at stryge rejer. Han havde en 

vareknallert som transportmiddel. Det var noget nemmere end på cyklen og han 

havde aldrig haft et kørekort. Kunne han få kørelejlighed, kørte de stadig til Alrø eller 

Søvind, men det primære fiskeri foregik henne under Ravnskoven, syd for Hou.  

  



Jeg mindes en dag, mens vi boede i Halling, hvor fangsten var særlig stor. Min onkel, 

Svend var på besøg og de tog ud sammen og strøg rejer. De kom hjem med fangsten 

og fik kaffe og så kom min onkel Vagn. Han ville også gerne med igen.  

  

Da de alle tre kom hjem, blev køleskabet ryddet. Rejerne skulle koges og i 

køleskabet. Rejerne kom altid i første række. Da dagens fangst blev vejet, var der 26 

kg rejer. Meget pænt, når min far kunne fortælle, at et pund svarede til 300 stk. Så 

de 26 kg svarede til 15.600 stk. rejer.  

  

Da min mor skulle afsted på arbejde søndag morgen, bad min far hende om at køre 

ind til Ragnvald Petersen, for at høre, om han og Robert Petersens Anette ville 

komme og hjælpe med at spille rejerne.  Anette, Jytte (Ragnvalds datter), min far og 

jeg pillede rejer fra cirka kl.  

11.00 til kl. 18.30. Det var skønt da vi var færdige.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Jens Christian og Betty Hoe, min  

far og mor  
60 års fødselsdagsfest for min far i  
1987  

  

  

  

Min far, Jens Christian, strøg rejer hele livet. Selv på hans sidste dag, var han ude at 

stryge rejer. Han kom hjem og klagede over, at han ikke kunne fange rejer mere. Det 

sagde han ofte, når fangsten var for lille, f.eks. 3 pund. Som vanligt svarede Betty, at 

så måtte han lade være. Det var ikke første gang hun havde svaret ham på den 

måde, men det skulle dog blive den sidste gang.  

  

Jens Christian døde den 21. maj 1999. Med ham døde rejedynastiet Hoe, i Hou.  
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