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1925-1937 Peder Blicher  

Peder Blicher købte i 1925 huset i Søndergade 11 og nedsatte sig som ’Kødhandler’, 

d.v.s., han solgte varer fra slagteriet i Odder, og han havde også en landtur.  

 

Chr. M. Færgemann, Peder Blicher med sønnen Steen foran slagterbutikken i Søndergade. 1926 
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1937-1948 Holger Jørgensen, Lizza og Kaj Jørgensen  

 

Kvinderne står i kø for at handle i hos Slagter Jørgensen, Søndergade 11. 1938 

 

Holger Jørgensen havde slagterforretning i Boulstrup, og herfra kørte han landtur, 

som også nåede til Hou. Da hans forretning brændte, købte han i 1937 huset og 

slagterforretningen i Hou af Blicher. Han mente, der var bedre muligheder for at drive 

forretning i Hou end i Boulstrup.  

 

Kaj Jørgensen på landtur med hest og 

vogn. 1941                                  

 

I 1946 købte Holger Jørgensen en 

grund på Skovvej (nr. 11) og 

byggede slagtehus og beboelse 

der, hvorefter han overlod 

slagterforretningen til sin søn og 

svigerdatter Kaj og Lizza 

Jørgensen. 
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Holger Jørgensen. 1948                                                Skovvej 11. 1948 

               

 

Nye tider – nye transportmidler. 

Lizza og Kaj Jørgensen foran forretningen. Ca. 1946 

 

Lizza og Kaj Jørgensen solgte efter få år forretningen til Oliver og Kis Larsen.  
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1948-1969 Kis og Oliver Larsen  
 

Kis og Oliver Larsen købte 

slagterforretningen i 1948 

og drev den videre på 

traditionel vis med butik 

og landtur. Det var også 

en traditionel 

familievirksomhed, hvor 

flere familiemedlemmer 

var involveret, Olivers far, 

Emil Larsen, deltog ved 

slagtning af dyrene, og 

datteren Else Marie hjalp 

til i butikken. 

 

Oliver Larsen i butikken. 1967 

 

                

I 1969 valgte Kis og Oliver 

Larsen af gå på pension og 

solgte butikken til Ernst og 

Käte Enghøj. 

 

                      Emil Larsen. 1967                     

 

Kis og Oliver Larsen. 1965    

                                               

Stemningsbilleder fra butik 

og baggård. 1950              
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1969-2001 Käte og Ernst Enghøj  

Ernst Enghøj var udlært hos Slagter 

Larsen i Gylling og havde som svend bl.a. 

arbejdet i Slagteriudsalget i Odder. Han 

havde truffet Käte, og de besluttede, at de 

ville have en fremtid og en 

slagterforretning sammen. En dag i marts 

1969 fik de at vide, at der var en 

forretning til salg Hou, og samme aften 

var den købt. 

                                           Ernst Enghøj.1996 

 

Forretningen var ganske lille, og der var 

beboelse ved siden af. Ved ihærdighed og 

hårdt arbejde voksede forretningen, og i 

1972 blev den udvidet, så butik, 

pølsemageri og øvrige baglokaler fyldte 

hele stueetagen, og familien flyttede op 

på førstesalen. 

Michael og Torben foran butikken. 1975 

Efterhånden blev 

varesortimentet udvidet 

fra fersk kød i diverse 

udskæringer til bl.a. 

også at omfatte et stort 

udvalg af hjemmelavede 

pølser og færdigretter. 

Hou Slagter leverede 

gennem årene mad ud-

af-huset til utallige 

familiefester i omegnen, 

ligesom butikken også 

dagligt leverede 

frokoster til firmaer og 

varm mad til især 

ældre. 

                                                                                   Butiksfacaden. 1996 
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Personalet foran butikken ved 25-årsjubilæet 1994 

Forretningen voksede støt fra starten, hvor den kunne klares af Ernst og Käte alene i 

den lille butik, til siden at omfatte hele huset og nabohuset med og med 12-14 

ansatte. I 1991 flyttede Ernst og Käte fra Søndergade til en villa på Egehovedet. 

                        Generationsskifte på vej                 

       Torben, Ernst og Käte i butikken. 1996 

     Torben og Ernst i pølsemageriet.  
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I 2001 valgt Käte og 

Ernst at gå på ”pension” 

og solgte butikken til 

deres søn Torben. Käte 

varetog dog stadig en 

masse papirarbejde, 

mens Ernst stadig 

tilbragte 

det meste af sin vågne 

tid i forretningen eller i 

varevognen, når han 

kørte ud med mad til 

hverdag og fest.  

 

 

Käte og Ernst Enghøj. 2016 

                                

2001-2021 Torben Enghøj  

Torben Enghøj overtog forretningen 

efter sine forældre i 2001. Han havde i 

forvejen i en årrække arbejdet hos 

forældrene og kendte derfor 

forretningen indefra og førte den 

videre i samme ånd. Efterhånden 

udgjorde ud-af-huset leveringerne den 

største del af forretningen. 

 

Torben Enghøj opnåede guld-, sølv- og  
bronzemedaljer for nogle af sine produkter.  

1996  

 

 

 

I 1990 blev Torben udlært slagter hos sin far, hvorefter han arbejdede som både 

slagtersvend og slagtermester i forskellige supermarkeder, mest på Sjælland, indtil 

han vendte tilbage til forældrenes forretning. 

Selvom Torben Enghøj overtog forretningen i 2002, betød det ikke, at Käte og Ernst 

Enghøj satte sig hjem i sofaen som pensionister, tværtimod kan man roligt sige! Käte 

kunne man stadig møde bag disken i mange år, og Ernst cyklede hver dag ned i 

forretningen for at give en hånd med. Og det var Torben meget taknemmelig for.  
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Hou Slagter. 2003 

Ifølge Torben var det en livsstil at være 

slagtermester. Man kunne ikke tælle i 

arbejdstimer, for der var altid noget at 

lave. Hvis ikke i forretningen, så hjemme 

ved skrivebordet med regnskab, 

markedsføring, indkøb osv. Derfor var 

hjælpen fra forældrene guld værd, for 

det betød, at Torben kunne holde fri om 

søndagen og mange gange også lørdag 

aften, fordi Ernst tog sig af leveringen af 

mad ud af huset.  

Nøjagtig 20 år blev det til for Torben. 

Den 1. januar 2001 overtog han Hou 

Slagterforretning fra sine forældre Käte 

og Ernst Enghøj, og den 1. januar 2021 

solgte han forretningen til to af hans 

svende. 

Torben Enghøj langer det sidste stykke kød over 

disken. 2020 
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På spørgsmålet om, hvorfor han afhændede forretningen, så svarede Torben, at han 

bestemt ikke havde mistet interessen; men det var et spørgsmål om prioritering. Han 

havde kone og 4 børn (dengang i alderen 7-18 år), og dem ønskede han mere tid 

sammen med. 

Men Torben glædede sig rigtig meget over, at to af hans svende, som han selv havde 

udlært, ville tage over og føre Hou Mesterslagter videre med alle de gode traditioner 

og selvfølgelig også med den fornyelse, der altid vil komme med nye folk ved roret.  

2021 Albin Nørgaard Svensson og Anders Kjær Sørensen 

Den 1. januar skiftede Albin Nørgaard Svensson og Anders Kjær Sørensen titel fra 

slagtersvende til slagtermestre, da de overtog Hou Slagterforretning efter Torben 

Enghøj. Albin var 24 år og Anders 25. De stammede begge fra Gosmer, hvor de 

fortsat stadig boede. Nu ikke længere sammen med forældrene, men med deres 

respektive kærester. 

De to var venner fra deres barndom, og 

de fulgtes ad først i Hou børnehave og 

dernæst i Hou skole. Og siden kom de 

med halvandet års mellemrum i 

slagterlære hos Torben.  

Det fortælles, at Albin og Anders´ 

forældre gennem drengenes læretid ofte 

jokede med, at de to unge jo bare kunne 

købe Torben Enghøj ud og selv overtage 

forretningen. Så da Torben i 2020 spurgte 

sine unge slagtersvende, om de kunne 

tænke sig at tage over, da var der ikke 

langt fra ord til handling, og forældrenes 

joke blev pludselig til virkelighed.  

Men hvad fik to unge mennesker midt i 

20’erne til at kaste sig ud i det at blive 

selvstændige med alt, hvad det indebar af 

ledelse, ansvar for 10 ansatte, 

regnskaber, økonomi og en arbejdsuge på 

omkring 80 timer?                                    Albin Nørgaard Svensson og Anders Kjær Sørensen  

             præsenterer deres specialiteter. 2021 

Gå-på-mod, lyst til at bruge sit håndværk og fremstille gode varer var nogle af 

nøgleordene og måske ikke mindst opbakning hjemmefra. Og den havde de. Begges 

kærester var helt med på, at Albin og Anders skulle bruge både mange kræfter og 

meget tid i forretningen. Og i meget travle perioder kunne den ene kæreste give en 

hånd med. 
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” Den gamle chef tog alle de gode opskrifter med, men heldigvis kan vi dem i 

hovedet!” skrev de i deres åbningsannonce. De sagde dermed, at de ikke de havde til 

hensigt at lave alting om, men at lade forretningen udvikle sig i takt med tidens krav. 

     

I forbindelse med forretningsovertagelsen, solgte Albin og Anders den 30. januar 2021 pølse med brød 

for kun 10 kr. (Albin og Anders havde regnet med at sælge omkring 50 pølser, men de solgte 145!) 
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