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Hedensted

Ejgil Pedersen fra 
De Tre Kviste har 
været kræmmer 
på sin egen  
måde i fire årtier

KLAKRING - Som 15-årig køb-
te Ejgil Pedersen, 59, en 
Ford Taunus for 200 kr. Han 
havde ikke kørekort, men 
det gjorde ikke noget, for 
han skulle ikke bruge bilen 
til at køre i. Han skilte den ad 
og solgte dækkene for 400 
kr. Lidt efter lidt fik han 
solgt de fleste af delene fra 
bilen. Det blev begyndelsen 
på over 40 år som kræm-
mer. 

Nu er det snart ved at væ-
re slut. Ejgil Pedersen har 

sat sit genbrugsmarked og 
hjem til salg. 

Ikke betale  
med mursten
Ejgil Pedersen, 59, går rundt 
i sine blå overalls på gårds-
pladsen ved huset på Vejle-
vej 32, der er fyldt med bl.a. 
cykler, møbler, gryder og 
pander. 

Siden 2001 har han solgt 
alt fra kaffekander og tæp-
per til gamle kødhakkere og 
harmonikaer på ”De Tre Kvi-
ste”, som han har døbt går-
den. Men nu siger han stop.    

- Det er gået ned ad bakke 
de seneste tre år. Jeg kan jo 
ikke lave om på tingene, og 
jeg kan ikke betale med 
mursten, siger han og ryster 
på hovedet. 

Tv og Ikea
Ejgil Pedersen peger på flere 
årsager til, at det ikke er lige 
så god en forretning i dag, 
som for blot få år siden, 
f.eks. en ”køb nyt og smid 
væk-kultur”, og at han har 
en stor konkurrent i de fri-
villige genbrugsbutikker. 
Den vigtigste årsag er de 

mange genbrugsprogram-
mer som Skattejægerne og 
Guld på Godset. 

Folk er nemlig blevet me-
re opmærksomme på, om 
der er noget af værdi i døds-
boer, inden de kontakter Ej-
gil Pedersen for at høre, om 
han vil købe resten. 

- Før i tiden kunne jeg tje-
ne på alle dødsboer, jeg op-
købte. Men nu har folk solgt 
de ting, der er noget værd, 
inden jeg kommer. Jeg tror 
kun, jeg vælger at købe et ud 
af tre dødsboer, jeg er ude at 
kigge på, siger han. 

Fandt en niche
Det begyndte ellers godt for 
28 år siden, i 1986, da han 
begyndte som kræmmer på 
Sandbjergmarked. 

I begyndelsen solgte han 
blomster. Dengang var der 
nemlig ikke nogen, der solg-
te blomster i supermarkeder 
eller butikker, så Ejgil Peder-
sen havde fundet en niche. 
Og det med at gøre noget an-
det end de andre er Ejgil Pe-
dersens filosofi. 

F.eks. holder han fast i, at 
han ikke vil være på inter-

Kræmmeren lukker sit  livsværk
Ejgil Pedersen er uddannet maskinarbejder. Siden 1992 har han arbejdet som freelancer, sideløbende med kræmmerforretningen, og de sidste to år har han udelukkende  
haft sit genbrugsmarked på Vejlevej i Klakring.  

Ejgil Pedersen har sat et skilt op  i butikken, hvor der står: ”Her  
køber vi skrot og sælger antikviteter”. Folk smiler, når de ser  
skiltet. Jeg tager det ikke så seriøst, om man kalder det skrot eller 
antikviteter, siger han.
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RASK MØLLE - Hvirring 
Sogns lokalhistoriske for-
ening arrangerer tur til Bo-
ringholm torsdag 22. maj kl. 
19.  

Karl Christiansen vil for-
tælle om den gamle borg. 
Mødestedet er p-pladsen 
ved Raskvej 52 (det tidligere 
savværk). 

På vej til Rask Hovedgård 
gennem Rask Skov kommer 
deltagerne forbi en minde-
sten i skovkanten, hvor der 
stop. Man kan enten køre el-
ler gå turen, som slutter på 
Rask Hovedgård, hvor den 
medbragte kaffe kan drik-
kes. Det er gratis at deltage.

Sogneudflugt 
med mange stop
GREJS - Sogneudflugten ons-
dag 11. juni for Grejs og Sind-
bjerg Sogne går i år til Lyng 
kirke ved Fredericia. 

Det er en moderne kirke 
fra 1994 af arkitekterne In-
ger og Johannes Exner. En 
guide fortæller om kirken, 
og der holdes en kort an-
dagt. 

Herefter er der middag på 
Bogense Kro, hvorefter bus-
sen kører en tur i Bogense 
og videre til Gyldensten 
Strand, et 616 haktar stort 
inddæmmet og drænet 
fjordområde på Fyns nord-
kyst. Sidste stop på turen er 
Kongsdal have.

Shop på besøg 
hos pensionister
GLUD - Der er flere arrange-
menter på vej i Glud-Skjold 
Pensionistforening. 21. maj 
kommer seniorshoppen på 
besøg i fælleshuset kl. 13.30. 
Efter fremvisning af tøjet vil 
der være mulighed for at 
købe det fremviste. Alle i 
foreningen er velkomne. 

4. juni skal foreningen på 
tur til Mønsted Kalkgruppe. 
Det bliver en heldagstur, 
som begynder kl. 8.30 fra 
fælleshuset. 

Da det er begrænset, hvor 
mange der kan være i bus-
sen, er tilmelding nødven-
dig. Det kan ske til formand 
Lis Rasmussen.

Rideresultater
HEDENSTED - Hedensted og 
Omegns Rideklub har i 
weekenden haft flere ryttere 
til start ved landsstævnet i 
Kolding, hvor de opnåede 
følgende resultater:

Lena Leschly Åmand og 
Gørklintgårds Fanero fik en 
tredjeplads i Grand Prix 
med 68,03 pct. og en første-
plads i Grand Prix Kür med 
71,25 pct. 

Gitte Mors Burgaard og 
Vandkærs Delfi fik en an-
denplads i MB2 med 69,7 
pct.

Aftentur til 
Boringholm


