
Snart forhenværende slagtermester 

 

 
 

 

Inden længe har Torben Enghøj langet den sidste bøf over disken i 

forretningen på Søndergade, for fra årsskiftet skal Torben prøve 

kræfter med noget nyt, og han overlader derfor butikken til to nye 

slagtermestre. 

Nøjagtig 20 år blev det til for Torben. 1. januar 2001 overtog han 

Hou Slagterforretning fra sine forældre Käte og Ernst Enghøj, og 1. 

januar 2021 siger han farvel. 

 



I 1990 blev Torben udlært slagter hos sin far, hvorefter han har 

arbejdet som både slagtersvend og slagtermester i forskellige 

supermarkeder, mest på Sjælland. 

Torben har altid vidst, at han gerne ville være selvstændig, og i 

2001 blev det så til et generationsskifte hos Hou Mesterslagter.  
 

Det betød 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 er den dag i dag i fuld sving. 

Og det er Torben meget taknemmelig for.  

At være slagtermester det er en livsstil, fortæller Torben. Man tæller 

ikke i arbejdstimer, for der er bare altid noget at lave.  

Hvis ikke i forretningen, så hjemme ved skrivebordet med regnskab, 

markedsføring, indkøb osv. Derfor er hjælpen fra forældrene guld 

værd, for det har betydet, at Torben har kunnet holde fri om 

søndagen og mange gange også lørdag aften, fordi Ernst har taget 

sig af leveringen af mad ud af 
huset.  

 

Når man spørger Torben hvorfor, han nu vil afhænde forretningen, 

så fortæller han, at han bestem ikke har mistet interessen; han 

brænder stadig for faget, og virksomheden er sund og god, men det 

er et spørgsmål om prioritering. 

Torben har kone og 4 børn (i alderen 7-18 år), og dem ønsker han 

mere tid sammen med, og så er det altså ikke selvstændig 

slagtermester, man skal være. 

 

Men Torben glæder sig rigtig meget over, at to af hans svende, som 

han selv har udlært, vil 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. Torben har lovet, at han 

vil hjælpe dem alt, hvad han kan. 

 

Fra Oplevhou skal der lyde et ”god vind fremover” til Torben og et 

”velkommen” til Albin og Anders. Men dem kan vi vende tilbage til 

efter nytår, når de har fået foden under eget slagterbord. 
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