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Hedensted

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.  

”Folk spørger mig altid, om man kan leve af at sælge  
antikviteter. Jeg svarer dem, at det kommer an på, hvor godt 
man vil leve.”

EJGIL PEDERSEN, EJER AF GENBRUGSMARKEDET DE TRE KVISTE 

”I de seneste år har jeg tænkt meget over, at jeg ikke skal give 
mere for tingene, end at jeg har råd til at smide det ud efter  
en måned eller to.”

EJGIL PEDERSEN, EJER AF GENBRUGSMARKEDET DE TRE KVISTE

”Jeg kan godt lide  
at arbejde med  
antikviteter, fordi 
det er ligesom at 
spille Lotto. Jeg 
ved aldrig, om jeg 
pludseligt rammer 
ind i den store  
gevinst.”  

EJGIL PEDERSEN, EJER AF 
GENBRUGSMARKEDET  

DE TRE KVISTE 

Normalt skifter Ejgil Pedersen 
 løbende ud i sortimentet i sit 
genbrugsmarked, men disse  
lysekroner har fået lov til at  
blive hængende i over et år.  
- De er simpelthen faldet så  
meget i værdi, at jeg kun vil 
kunne sælge dem med stort 
tab. Derfor beholder jeg dem 
og håber på, at efterspørgslen 
stiger, siger han.  

Ud til Vejlevej  har Ejgil Pedersen    sat et skilt op, hvorpå der står, at han har 
20.000 ting. Men det er en underdrivelse, påpeger han. - Der er nok  
nærmere 40.000 ting, siger han.  
  

nettet eller have en dankort-
automat. 

- Jeg har lært fra barns-
ben, at jeg altid skal have 
kontanter i pungen, hvis jeg 
skal gøre en god handel, si-
ger Ejgil Pedersen. Han me-
ner også, det er en fordel, at 
han ikke skriver hvilke ting, 
han har på nettet, for så er 

folk tvunget til at tage ud til 
ham fysisk og se, hvad han 
har. 

Herre i huset
Gennem årene har Ejgil 
holdt fast i, at det er ham, 
der bestemmer. 

Da tv-programmet Skatte-
jægerne kom på besøg for at 
filme et afsnit, ville de be-
stemme priserne på hans 
varer. De fik pænt besked på 
at gå igen. 

- Jeg handler på min må-
de. Det er min forretning, 
siger han.  

Ejgil Pedersen har dog op-
levet, at han gik glip af en 
god handel. En mand købte 
et maleri hos ham for 200 
kr. Dagen efter kom manden 
tilbage og sagde, at han hav-
de solgt maleriet for 2200 
kr. 

- Jeg svarede ham, at det 
var godt. Så kunne han købe 
noget mere hos mig. Det er 
ikke noget, jeg gider at bru-
ge tid på at ærgre mig over, 
siger han og griner. 

Prisen er fast 
Ejgil Pedersen bliver ved 

med at handle på sin måde 
lidt endnu. Huset på Vejle-
vej blev sat til salg for godt et 
år siden, men der har ikke 
været interesserede købere 

endnu. Ejgil Pedersen vil ik-
ke gå på kompromis med 
prisen. Han bliver ved med 
at drive sit genbrugsmar-
ked, indtil der kommer en 
køber, der vil betale prisen. 
Men når den dag kommer, 
har Ejgil en plan for, hvad 
der skal ske med alle hans 
ting. 

- Dagen efter huset bliver 
solgt, vil jeg sætte en annon-
ce i avisen, hvor der står, at 
man kan få alt det, man kan 
bære, for 200 kr. Ugen efter 
er prisen 100 kr. og ugen ef-
ter igen 50 kr. Sådan bliver 
jeg ved, til alle tingene er 
solgt, siger han.

Han kigger rundt på gam-
le lampeskærme, hårtørrere 
og symaskiner, som står på 
borde og reoler. Selvom det 
er med vemod, at Ejgil Pe-
dersen nu vil sige farvel til 
sit genbrugsmarked, vil han 
blive ved med at arbejde 
med antikviteter.

- Jeg tager en dag ad gan-
gen. Jeg skal nok finde på 
noget at lave. Jeg kender 
mange, som allerede har til-
budt, at jeg kan hjælpe dem 
i deres forretning, siger han.  

STOUBY - Sydøstjyllands Politi modtog i går ved 13-tiden 
en usædvanlig anmeldelse.

En person ringede og fortalte, at TV2 i forbindelse med 
optagelserne til et tv-indslag om tyveri af genbrugstøj 
havde placeret en sporbar enhed i en jakke, som efterføl-
gende var smidt i en container ved en genbrugsforret-
ning i Tjæreborg.

Pludselig i går morges rørte tøjet og altså chippen på 
sig, og via den kunne et eksternt firma, som TV2 arbejder 
sammen med, spore den til en adresse på Hornsyldvej i 
Stouby.

Politiet kørte til stedet og fandt her en varebil med intet 
mindre end halvandet ton tøj, som, det formoder, er stjå-
let fra genbrugsforretninger.

- Vi mødte tre personer af polsk oprindelse derude, 
som vi sigtede for tyveriet. Der er tale om en 21-årig 
mand, en 28-årig kvinde og en 31-årig mand, oplyser vice-
politiinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Po-
liti.

Hos politiet forventer man, at de tre sigtede skal frem-
stilles i grundlovsforhør ved Retten i Horsens i dag inden 
kl. 13 med krav om udvisning af Danmark. De nægter alt.

Hos TV2 har redaktør Nils Bomann ikke haft mulighed 
for at kommentere på sagen inden avisens deadline.  PH

Indbrudstyv i landejendom
LINDVED - Der har været indbrud i en landejendom på 
Nørbjerg i Lindved, oplyser politiet.

Det er sket mellem kl. syv i går morges og kl. 16.
En rude i terrassedøren er knust, og fra stedet er der 

stjålet et JVC-videokamera, et digitalt kamera fra Sam-
sung og en papkiste med mønter.

Varebil klodset op på mælkekasser
HEDENSTED - For anden gang på et døgn har politiet væ-
ret kaldt ud til Jacob Jensens Vej i Hedensted.

I går fortalte avisen, at en 73-årig mand natten til tirs-
dag havde overrasket en tyv i sit cykelskur, og nu har en 
person fået stjålet fire dæk med tilhørende alufælge fra 
en varebil, der var klodet op på mælkekasser, oplyser po-
litiet.

Alufælgene med en størrelse på 19 tommer sad på en 
hvid Seat og er af mærket RS6, mens dækkene var fra 
Continental P5.

Tyveriet er sket mellem mandag aften og i går morges.

Disco-feber i Hedensted Centret
HEDENSTED - Hedensted 
Centret inviterer 22. no-
vember til julefrokost 
med 70’er- og 80’er tema. 

Centret har indgået et 
samarbejde med Bo Bon-
de fra nem-fest.dk og 
Ronnie Jensen fra Event-
byro.dk samt Carlsberg, 
der skal levere en tema-
bar.

- Vi mener, tiden er mo-
den til igen at holde det 
helt store julefrokost-ar-
rangement, fortæller Pe-
ter Nielsen, centerleder i 
Hedensted Centret.

Ud over mad og drikke 
byder aftenen også på 
musikalsk indlæg fra gruppen ”Gasoglim”, der med stor 
indlevelse og spilleglæde. spiller Gasolin-numre. Og så 
gæster stand up-komiker Thomas Warberg arrangemen-
tet. Han er blandt andet kendt fra tv2-programmet ”Li-
ve fra Bremen”. 

Aftenen sluttes af i 70’er- og 80’er-stil med Bosse DJ, 
der spiller hits fra de to årtier.

Det koster 395 kr. at deltage i julefrokosten.
Billetter til arrangementet kan købes på www.julefro-

kostbilletten.dk. Der er i første omgang sat 500 billetter 
til salg, og billetsalget er begyndt.

Dagens portræt Johnny B. Sørensen
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Politiet fulgte chip i jakke og anholdt 
polakker - kræves udvist af landet

Stand up-komiker Thomas 
Warberg  lægger vejen forbi 
Hedensted Centret, når centret 
22. november indbyder til jule-
frokost. PRESSEFOTO


