
Grillpølser og spegepølser 

 

 
 
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 på 24 år og Anders på 25 stammer begge fra Gosmer, 

hvor de for øvrigt stadig bor. Nu ikke længere sammen med 

forældrene, men med deres respektive kærester. 

De to har været 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 sidste år 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 får to unge mennesker midt i 20’erne til at kaste sig 

ud i det at blive selvstændige med alt, hvad det indebærer af 

ledelse, ansvar for 10 ansatte, regnskaber, økonomi og en 

arbejdsuge på omkring 80 timer? 

 

Gå-på-mod, lyst til at bruge sit håndværk og fremstille gode 

varer, tror jeg, og måske ikke mindst opbakning hjemmefra. 

Og den har de. Begge kærester er helt med på, at Albin og 

Anders skal bruge både mange kræfter og meget tid i 

forretningen. Og i meget travle perioder har den ene kæreste 

mulighed for at give en hånd med. 

 
På spørgsmålet om der nu kommer en ”revolution” med en 

helt masse nyt, lyder svaret, at indtil videre vil de nye mestre 

køre det nuværende koncept videre. Albin og Anders vil 

bibeholde de gode traditioner – som de spøgefuldt skriver i 

deres annonce: Den gamle chef tog alle de gode opskrifter 

med, men heldigvis kan vi dem i hovedet!  

Men på sigt vil der selvfølgelig også komme nye tiltag og nye 

varer såvel i køledisken som på menukortet. 

 

Adspurgt om der er en arbejdsfordeling mellem dem, svarer 

Anders hurtigt, at Albin er bedst til grillpølser, mens han selv 

er bedst til spegepølser og tilføjer: men vi skal selvfølgelig 
kunne det hele begge to. 

 

Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at de begge to kan. 

 

Herunder nogle billeder fra en lille event den 30. januar, hvor 

man uden for forretningen kunne købe en pølse med brød for 

kun 10 kr. (Albin og Anders havde regnet med at sælge 

omkring 50 pølser, men de solgte 145!) 

 

  

 



 
 

 
 
Fotos 30.januar: Jan Nielsen 

 
Her fra Oplevhou skal der lyde et stort tillykke med 

overtagelsen og held og lykke med det hele fremover. Og lav 

endelig flere pølseevents. Måske med en spegepølsemad 

næste gang! 

 
18.02.2021/Hanna Nissen 

 


