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Når Alex Buchardt Pedersen som ung købmand i 1960erne og ´70erne kørte rundt med varer fra sin lille
forretning på Midtsjælland, havde han altid øjnene med sig. Købmandsøjnene. Manglede der ikke en lille
fryser i køkkenet? Eller et komfur? Skulle han ikke tage et med, næste gang han kom forbi? Omsætningen

svimlede i vejret. 

 
Det var samme Buchardt Pedersen, der for få år siden gennemførte sit livs købmandshandel, da han solgte

grossistvirksomheden Hørkram til tyske Citti-Markt:
"De havde fået deres revisor til at lave en rapport på flere sider, som jeg skulle læse igennem, inden de kom
herop. Så sad jeg jo dér med alle de papirer. Mange, mange A4-ark, som bestyrelsesformanden sammen med
deres revisor begyndte at gå igennem punkt for punkt. Så tog jeg bare lige og krøllede dem alle sammen og

smed dem hen ad bordet. Det er til at tørre sig et vist sted med, sagde jeg til ham revisoren."
Kathrine Lilleør har fået manden med købmandsøjnene til at fortælle sin livshistorie. Det er en historie, man
kan lære noget af. Det er historien om knægten Alex fra slagtergården i Jystrup, som endte med at afhænde en

milliardforretning. Og vist gjorde en god handel ved den lejlighed også.
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historien om knægten Alex fra slagtergården i Jystrup, som endte
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