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For godt et år siden skrev jeg en biografi 
om den på Fyn velkendte og populære 
kunstmaler Frank Hammershøj. 
 I den forbindelse besøgte jeg ved 
flere lejligheder kunstneren i hans ate-
lier i det gamle rådhus i Bogense. Under 
et af disse besøg faldt snakken på Franks 
tid som boghandlerelev i Christrups 
Boghandel i Odense fra 1958 til 1962. 
Frank er nemlig udlært som boghandler 
– en uddannelse, han aldrig siden har 
brugt. Frank viste mig i den forbindelse 
en stak dagbøger fra 1959 – tre hånd-
skrevne bind, som jeg fik lov at studere 
nærmere. Dagbøger kan være en tem-
melig privat og indforstået affære, men 
det er Franks dagbøger ikke. Frank var 
kun 18 år, da han besluttede, at han hver 
eneste dag ville gøre et notat om dagens 
begivenheder, både dem ude i den store 
verden og dem i hans egen lille. Frank 
har beskrevet sin dagligdag med et lunt 
glimt i øjet og med et særligt blik for 
menneskenes dårskaber. Det gør, at 

hans dagbogsnotater ikke bare er en in-
teressant periodeskildring, men tit også 
ganske munter læsning. ”Billeder fra 
vor tid” benævnte han sine skriverier, 
og fra denne omfattende samling af den 
unge vordende kunstners oplevelser og 
tanker, har jeg udvalgt de notater, der 
specifikt omhandler hans situation som 
boghandlerlærling. Det er – som dag-
bøger ofte er – en subjektiv beskrivelse 
af forholdene i en boghandel i Odense 
anno 1959.
 Frank Hammershøj er født i Assens i 
1940. I 1953 flyttede familien til Odense. 
Frank havde lige siden, han kunne holde 
på en farveblyant, kun drømt om at blive 
kunstmaler. Men moderen mente, som 
de fleste mødre gør, at sønnen skulle 

BRUDSTYKKER AF EN 
BOGHANDLERLÆRLINGS 
DAGBOG
OPTEGNELSER FRA EN BOGHANDEL, 
ANNO 1959

D enne artikel bringer et 
uddrag af en dagbog, 
skrevet af en boghand-

lerlærling i Odense i 1959. Uddra-
gene giver et interessant og lunt 
indblik i livet som ungt menneske 
for et halvt århundrede siden. Frank 
Hammershøjs samlede dagbog er for 
tiden under redigering til udgivelse 
af artiklens forfatter, cand. mag. Per 
Nielsen.

Af Per Nielsen

Christrups Boghandel, Vestergade 60.
Kilde: Odense Bys Museer.

Fynske Årbøger 2011



Per Nielsen42

have en solid uddannelse. Hun skaffede 
i 1958 Frank en læreplads hos E. Chri-
strups Boghandel, dengang Odenses 
gamle, fine boghandel, hvor man også 
solgte kunst; det smagte da lidt af fugl. 
Det fremgår med al tydelighed af dag-
bogsnotaterne, at det bestemt ikke var 
af lyst og egen fri vilje, at Frank kom i 
boghandlerlære.
 Christrups Boghandel blev 
grundlagt af boghandler Eigil Christrup 
i 1916 og lå indtil 1926 i Vestergade 34. 
Herefter flyttede boghandlen til Vester-
gade 60 – til en helt ny bygning i tre 
etager, som boghandler E. Christrup 
havde ladet bygge i 1924-25, tegnet af 
arkitekt Johannes Schmidt Andersen,  
På denne adresse lå Christrups Boghan-
del, indtil forretningen ophørte i 1987. I 
1959 optræder der i Franks notater føl-
gende personer i Christrups Boghandel:
- boghandler Eigil Christrup, der omta-

les som ”vor far” og ”den gamle”
-  fru Christrup, der omtales som ”vor  

mor” eller ”fru C.”
-  sønnen Poul Christrup, der senere  

overtog forretningen, omtales som 
 junior, Poul C. eller blot Poul
-  Sørensen, fuldmægtig
-  fru Eriksen, deltidsansat
-  frk. Haugaard, ekspedient
-  frk. Outze, ny boghandlerlærling
-  Per, bybud

Det var en anden tid end i dag. Kunderne 
blev tiltalt med De, og de unge ekspedi-
enter sagde kun du til hinanden, når de 
var helt alene i butikken. En arbejdssi-
tuation, hvor en ung lærling ofte måtte 
finde sig i en hel del. Foruden arbejdet i 
butikken skulle en boghandlerlærling 
også gå på handelsskole et par eftermid-
dage hver uge.
 Som boghandlerlærling fik Frank i 
1959 en månedsløn på 273 kr. Til sam-
menligning kan nævnes, at en LP-plade, 
som dengang var noget helt nyt på mar-
kedet, kostede 29,50 kr. og en bog i Gyl-
dendals spritnye Tranebogsserie kostede 
fra 3,75 til 5,75 kr. To af de store begi-
venheder på boghandlerfronten det år 
var udgivelsen af Grimbergs Verdenshi-
storie og den russiske nobelprismodta-
ger Boris Pasternaks ”Dr. Živágo”.
 For at få det historiske perspektiv på 
plads kan det nævnes, at 1959 var året, 
da Fidel Castro tog magten på Cuba, 
Sovjetunionen opsendte verdens før-
ste rumsonde, og USA’s vicepræsident 
Richard Nixon besøgte Sovjetunionen. 
På hjemmefronten var 1959 det år, da 
Socialistisk Folkeparti blev dannet, den 
socialdemokratiske udenrigsminister 
Jens Otto Krag giftede sig med skue-
spillerinden Helle Virkner, og Statsra-
diofonien skiftede navn til Danmarks 
Radio. I Franks egen verden var det 
året, da han fik sit første atelier i et lille 
rum i kælderen hos forældrene på Hans 
Svanings Vej, hvor han endnu boede. 

Frank Hammershøj 1959. Den unge kunstner 
fotograferede sig selv i et spejl. Foto indsat i 
dagbogen.
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Han debuterede som kunstner på Den 
Fynske Forårsudstilling, og han købte 
sin første grammofon. Og det var en tid, 
da det kun var naboen, der havde fjern-
syn, og cyklen var det mest almindelige 
transportmiddel.

Brudstykker af en boghandlerlær-
lings dagbog
Mandag den 5. januar
Mandag … øv, op midt om natten. Det er 
jo fuldkommen umenneskeligt. Hvad er 
det også for noget pjat. Her ligger man i 
sin allersundeste søvn, en af de sundeste 
tilstande et menneske overhovedet kan 
opnå, vil jeg holde på. I hvert tilfælde om 
mandagen. Jeg var jo lige faldet i søvn. 
Nå, men jeg vakler lidt rundt og drik-
ker morgenkaffen gennem en grå dyne 
af søvn. Søndagen den er jo ikke til at 
få ud af kroppen. Så meget om mandag 
morgen. Og ”forretningslivet”. Jeg var 
nede på lageret hele dagen. Status. Hyl-
devask. Så meget om forretningslivet.

Mandag den 19. januar
Jeg er mægtig spændt på bogudsalget. Vi 
fik de første nedsatte bøger i dag. Endnu 
er der dog ikke noget, der frister mig. 
Noget helt andet har jeg ladet mig friste 
så meget af, at jeg gik hen og købte den. 
Det er bogen ”Streg, form og farve”, 
som beskriver alle mulige forskellige 
teknikker inden for kunsten, altså en 
håndbog.

Onsdag den 21. januar
Øv, altså, det er fuldkommen umen-
neskeligt at… nå, jeg tror, jeg har 
sagt det før. Jeg var i handelsskole. 
Så var det oven i købet blæst, rusk 
og regn. Rigtig ”bliv liggende”-vejr.  
Broby-Johansen kommer med en bog 
om ”Det nye København”, som jeg reg-

ner med at købe. Og der kommer en serie 
billigere bøger, 3,75 til 5,75, Remarque, 
Shaw, Martin A. Hansen, Steinbeck, 
o.a. De bliver nærmest i stil med Pocket 
Books, blot lidt pænere i typografien. De 
kommer til at hedde Tranebøger.

Fredag den 6. februar
I dag var vi én mindre i forretningen. 
Frøken Haugård har ferie til på onsdag. 
Vi havde heldigvis ikke så travlt. Ja, det 
kan godt være, at der er en vis anden 
herre, der ikke siger heldigvis, men jeg 
siger det altså. Jeg begyndte at skrive 
konvolutter til udsalgskatalogerne, når 
de skal sendes ud. Der er omkring 300, 
så vidt jeg ved. Så jeg ved hele tiden, 
hvad jeg skal lave! Hele lageret ligger i ét 
rod, for nu skal vi snart have vores eget 
udsalg.

Lørdag den 7. februar
Øv, det var hundekoldt i dag. Og så var 
der selvfølgelig bunker af pakker, der 
skulle ud. En hel masse Grimbergs Ver-
denshistorie.

Onsdag den 11. februar
Søvnig, søvnig, søvnig… Jeg var faktisk 
søvnig i engelsktimerne i handelsskolen. 
Vores lærerinde bruger den første time 
til at gennemgå hjemmestilene, og så 
skal vi bare følge med. Hun er altså tem-
melig irriterende. Hun forklarer f.eks. et 
eller andet, og når hun er færdig, siger 
hun. ”Det forstår De godt, ikke?” (og 
det er altså helt oppe i diskanten, forstår 
du!). Hvis vi ikke straks i kor råber: ”Jo!” 
– hvilket er noget af en fysisk kraftan-
strengelse, da søvnen kommer og går 
som bølger gennem klasselokalet, siger 
hun: ”Nå, jamen, så …”– og så rejser 
hun sig og skriver det på ny, samtidig 
med at hun siger det hele én gang til. Det 
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er næsten ikke til at bære. Det er det her 
med, at man sidder vippet tilbage på sto-
lens bagben og bogen støttet på bordet, 
og øjenlågene gynger op og ned, og man 
ville give meget for at få lov til at lægge 
sig hen over bordet og s-o-v-e, bare 
s-o-v-e. Lærerindens stemme kværner 
godtroende, nemlig i den tro at klassen 
lytter, fordi den er så stille. Det hele, al 
undervisningen, er stivnet i en mekanisk 
redegørelse. Og så en gang imellem for-
søger hun oven i købet at kvikke lidt op 
på det ved at sige ”er det ikke morsomt!” 
med det og det. Det siger hun sørme.

Fredag den 13. februar
Der skete egentlig ikke noget i dag. For-
retningslivet går jo sin gang. Jeg kan 
ikke huske det halve af det, jeg har gået 
og nusset med i løbet af dagen. Jo, vi 
slæbte det store bord op i forretningen. 
Vi skal pynte udsalgsvindue i morgen. 
Om aftenen var Poul, Sørensen, frk. 
Haugård og jeg inde på Skt. Knud og 
spise smørrebrød. Grunden den var, 
at vi solgte ”Grimberg” nr. 100. Jeg var 
hjemme cirka kl. 21.30.

Lørdag den 21. februar
Nå tak, hvor havde vi dog travlt i formid-
dag. Vi pyntede nedsættelsesvinduer. 
Der er bogudsalg på mandag, og jeg var 
ude i omegnen med nedsættelseskatalo-
ger. I går var jeg på posthuset med 235 
styk. De bliver naturligvis francostem-
plet. Jeg skal ikke have slidt tungen af 
her i mit livs grønneste vår.

Mandag den 23. februar
I dag begyndte bogudsalget. Der har 
været mange mennesker. Budet er kørt 
ud med en masse kæmpepakker. Burch-
hardt-Jensen, der er en af vores store 
bogkunder, købte for, ja jeg ved ikke 

hvor meget, men der var i hvert tilfælde 
to store pakker. Og jeg ved, hvor tunge 
de var, for jeg bar dem selv hen til ham. 
Vi måtte ikke sende dem hjem til ham 
privat. Han ville have dem hen på kon-
toret for at kunne bære dem hjem lidt 
efter lidt.

Mandag den 2. marts
Fra i dag åbnede forretningen kl. 9. Jeg 
var ude med kvitteringer, eller rettere 
sagt regninger. Jeg besøgte bl.a. min 
specielle ”veninde” (!) med en regning 
på 18 kr. Hver gang har jeg fået den be-
sked, at ”det dog var et latterligt lille be-
løb at ulejlige sig for” og ”at hun var me-
get ked af, at vi blev ved med at komme 
med den latterlige lille regning.” Ja, det 
tror jeg. Jeg fik 10 kr., og så ville hun selv 
betale resten ved lejlighed (jo, godmor-
gen!). Når det nu er sådan et ”latterligt 
lille beløb” – altså, det er fuldkommen 
paradoksalt. Men man kan vente sig alt 
fra den kant – og fra den slags kanter i 
det hele taget. 
 Det var et rigtigt ”opkrævningsvejr” 
i dag. Jeg trillede rundt ude mellem de 
”fine huse” og nød det. Mærkelig nok fik 
jeg næsten alle pengene ind.

Onsdag den 11. marts
Du skulle ellers bare lige have været 
i forretningen i dag. Sørensen skulle 
klistre et af Leif Rydengs billeder op på 
pap. Det var en akvarel malet på japan-
papir, hva’ mener du. Det hele var klar 
,og Sørensen smører lim på pappet og 
på det tynde, tynde japanpapir, alene at 
turde gøre det. Nå, men så står han dér 
og fægter med billedet mellem to fingre. 
Det måtte ikke klistre endnu. Det skulle 
trække lidt først. Jeg farer hen efter et 
stykke gammelt papir, og Sørensen smi-
der akvarellen på det. Den så rædsom 
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ud, halvt foldet sammen. Nå, der gik 
lidt tid, så tog Sørensen billedet med to 
fingre, og så skulle det rettes ud. Da var 
det sørme ved at have ligget for længe og 
var lige ved at lime sig selv sammen. Puh 
– det var med den kolde sved dryppende 
ned på gulvet i store pytter, at vi fik det 
rettet ud. Tænk at stå med to halvdele af 
et billede til 350 kr. (lige 175 kr. til hver). 
Endelig fik Sørensen lagt billedet ned på 
pappet og glattet det pænt ud. Fint og 
nydeligt så det ud, indtil vi på samme tid 
stivnede, da vi så signaturen. Oh ve, oh 
skræk! Vi havde sat billedet på med bag-
siden udad!!! Der er det med japanpapir, 
når det er vådt, er tegningen lige tydelig 
på begge sider. Vi havde bare ikke lagt 
mærke til signaturen. Kunden ville sik-
kert heller ikke have tænkt over, at sva-
nerne fløj den anden vej, hvis det altså 
ikke lige var for den fatale signatur.
 Af med det hele igen. Nu var billedet 

bare endnu mere tørt. Oh, hvor var det 
skrækkeligt. Sørensen stønnede højlydt, 
arme mand. Og så var den røde farve fra 
det papir, billedet havde ligget på, oven 
i købet smittet af på de lyse skyer i bil-
ledet. De var blevet til rosenrøde skyer. 
Alt gik heldigvis godt. Billedet blev sat 
op med forsiden udad, og det rosenrøde 
forsvandt, da det tørrede. Pyha! Det skal 
vi aldrig prøve mere – ikke før næste 
gang!

Fredag den 13. marts
Ih, altså, sikke en dag. De to gamle, hr. 
og fru Christrup, er rejst til København 
på forretningsrejse. Det var noget, der 
lettede. Jeg pyntede skab med nedsatte 
bøger. Om eftermiddagen kom fru Erik-
sen og hjalp til. Det var hendes skyld, 
at vi fik kaffe i dag. Det var dejligt. Der 
kom ikke mange kunder, men de er jo 
også kun til besvær.

Hjørnet af Vestergade/Mageløs. Det prominente spisested Skt. Knud ligger på 1. sal over Fona. 
Kilde: Odense Bys Museer.
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 Vejret var dejligt, og jeg var ude med 
forskellige pakker og regninger (ikke 
mindst), bl.a. en, der var over et år gam-
mel. En på 3,50 kr. gik til sagfører (!).

Torsdag den 14. maj
Vejret var fint. Om eftermiddagen hjalp 
jeg Per, vores bydreng, med at køre 
rundt med Grimberg. Det var dejligt i 
det fine vejr.

Fredag den 5. juni
Det var grundlovsdag i dag, så forretnin-
gen lukkede kl. 12. Der var vi jo heldige, 
det vil sige, den gamle kunne naturligvis 
ikke forstå det. Det kunne da vist ikke 
passe, og det var dog det mest utålelige. 
Det var da vist første gang i de enogfyr-
retyve år, forretningen havde eksisteret, 
at det var sket. Ungdommen i dag de 
kunne vel nok lige lave den. De havde 
alt for megen frihed og kunne aldrig få 
nok. Regeringen, den var da også lige til 
rotterne. Det var noget helt andet i hans 
unge dage, da begyndte alle som fåre-
hyrder og avancerede i løbet af nogle år 
til lærlinge. Jo, dengang var der krum-
mer i ungdommen. Gamle vrøvl!

Onsdag den 10. juni
I dag, mens der ikke var nogen kunder 
– det har der ikke været hele dagen 
– sagde den gamle pludselig gravalvor-
lig: ”Jeg er træt i dag!” Så smed han sig 
i sin fine stol midt i forretningen. ”Jeg 
er træt i dag!” Ja, man korser sig jo 
indvendig. Han kunne jo sige det rent 
ud, hvis han endelig ville indvie sit per-
sonale i sine fysiske bekymringer: ”Jeg 
er vist ved at være for gammel til at gå 
og daske rundt hér. Jeg tror, at det er 
denne nussen rundt, jeg bliver træt af.” 
Men ligefrem, med et selvmedlidende 
tonefald og i ramme alvor, sige: ”Jeg er 

træt i dag!” – og så smide sig ned i sin 
ægte, håndskårne mahognistol og gabe 
så det synger i kæberne, det er jo det 
rene blasfemi. Man er simpelthen nødt 
til at forlade lokalet og vente med at sige 
sin mening til sig selv, indtil man sidder 
på lagerbordet i kælderen og læser et 
nyt afsnit i ”De unge løver.” Den kom-
mer for resten som film i Palads inden 
så længe.

Torsdag den 11. juni
Den gamle er ellers begyndt at blive lidt 
mildere den seneste tid. Nu skal han jo 
også snart på ferie i Schweiz. Så han har 
ingen grund til at mukke. Frøken H. har 
jo ferie for tiden, så vi er kun fire.

Lørdag den 13. juni
Jeg ved ikke, om jeg har fortalt, at jeg fik 
”Intet nyt fra Vestfronten” af fru Chri-
strup, fordi jeg er så flink til at pumpe 
hendes cykel. Jeg kan ikke nænne at 
fortælle fru Christrup, at cyklen sand-
synligvis er punkteret og har været det 
det sidste års tid.

Fredag den 19. juni
Nu vil jeg sørme håbe, at den gamle snart 
tager på ferie, for nu trænger vi sandelig 
til at slappe lidt af i forretningen. Det 
kan godt virke trættende at have ham 
rendende ustandseligt og alle vegne. 
I dag fik jeg en masse ”grafiske mær-
ker”, det er disse prismærker, der sidder 
i bøgerne fra Grafisk Forlag. Dem piller 
vi ud og gemmer, når vi sælger bogen. 
Når vi har samlet femten af disse mær-
ker, kan vi sende dem ind til forlaget og 
få en bog til 10 kr. For 30 mærker kan 
vi få en til 20 kr. – og så videre. Jeg har 
lige knap 30 mærker, dvs. det er nu lidt 
snyd, for vi får af og til en ordre fra bib-
lioteket på f.eks. 40 stk. af samme bog 
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(”Halskædemordene” eller ”Pigen Ro-
semarie”). Jeg kunne tænke mig ”Den 
ukendte soldat”.

Tirsdag den 23. juni
Den gamle er helt rundt på gulvet af ner-
vøsitet og rejsefeber. Fru C. og han skal 
rejse til Schweiz i morgen. Pludselig var 
han kommet i tanke om, at det, der stod 
på bagagen, som er blevet indskrevet i 
dag - at adressen vist ikke var korrekt. 
Så måtte jeg ned på banegården og høre, 

hvad der stod på mærkesedlen. Det var 
selvfølgelig rigtig nok. Jeg gad vide, hvor 
mange gange den gamle har sagt ”Hvad 
nu når…” og ”Hvad nu hvis…” eller ”Sæt 
nu at…”.

Onsdag den 1. juli
Jeg var ude med kvitteringer. Det var 
drønende varmt. Fru Eriksen var her i 
dag og hjælpe til. Det er nu ellers ikke 
mange ekspeditioner, der er i denne 
sommertid. I dag er det jo nærmest ind-

Christrups Boghandel. Interiørfoto ca. 1980. Venligst udlånt af Poul Christrup.
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betalinger, og folk, der skal have penge. 
I lørdags var kassestrimlen meget kort. 
Der var kun 6 poster – siger og skriver 
seks. Vi har for resten fået de bestilte 
bøger fra Grafisk Forlag. Jeg havde valgt 
”Tobaksvejen” og ”Vorherres lille ager”. 
Af Poul fik jeg et læseeksemplar af ”Den 
ukendte soldat”.

Lørdag den 1. august
Dejligt! Vor far og hans kone er rejst 
igen – til ”Kaprifoliehuset” ved Fåborg. 
Jeg var ude med kvitteringer og fik ikke 
så meget som en 2-øre. Ingen hjemme 
– kommer selv – jeg har jo sagt – kunne 
De ikke – osv., osv. Vi kender den remse 
til bevidstløshed.

Torsdag den 6. august
Jeg sidder og slår streger i en bog. Først 
slår jeg to vandrette streger på den ene 
side, så slår jeg tre små lodrette og så 
slår jeg seks små vandrette og det gør 
jeg på hver eneste side. Det vil sige i alt 
85 gange. Sørensen sidder og lader, som 
om han konfererer et eller andet, som er 
konfereret for længe siden. Frøken Hau-
gård sidder og læser i en uartig bog. Poul 
C. sidder inde ved kassen og læser i en 
anden bog, sikkert også lidt uartig. Ude 
i ”haven” står tre små piger med deres 
mor. De skulle tisse. Vor far og vor mor 
er ude at rejse, men det havde du måske 
gættet!

Lørdag den 15. august
I dag er det sidste dag, frøken Haugård 
er i forretningen. Hun har fået plads i 
Høsts Antikvariat i København, hun kan 
sagtens.

Tirsdag den 1. september
I dag begyndte vores nye lærling, frø-
ken Outze. Hun er meget flink – sådan 

– men hun er nu lidt død i sværen for at 
sige det på en pæn måde.
 I dag efter arbejdstid var jeg oppe på 
Tietgenskolen for at få mit skema til den 
nye sæson på handelsskolen. Der var en 
mægtig kø, da jeg kom, og jeg måtte stå 
der i en halv times tid og vente. Skemaet 
ser sådan ud, at jeg kommer til at gå fra 
halv tre til ti minutter over seks om tirs-
dagen og om onsdagen fra tyve minutter 
over fire til ti minutter over seks. Det er 
jeg meget godt tilfreds med.

Torsdag den 3. september
I dag var jeg ... , nej for resten det var 
i går – jeg var i handelsskole for første 
gang i år, eller rettere for første gang i 
tredje klasse. Vi havde kontorarbejde, og 
vores lærer hedder Krarup. Han er flink 
og skikkelig. Han forsøger at være lærer-
agtig, men det er han heldigvis ikke rig-
tig. For eksempel skulle han ikke give sig 
til at grine, når jeg i et brev har skrevet 
sådan noget som ”Den af Dem i Deres 
brev af den 4. aug. nævnte artikel…”. Ja 
det var nu ikke det, han grinede af. Han 
sagde derimod, at det var håbløst gam-
meldags. Det giver jeg ham så evigt ret i; 
men jeg troede, at han ville have det så-
dan. Og så ville jeg ikke bare sidde der og 
grine fjoget og sige ”nå, ja” – ”det kan da 
godt være for resten – jamen så…” Så 
derfor svarede jeg, at jeg også var ansat i 
et gammelt, gammelt firma. Så lo de alle 
sammen, også Krarup. Det ville en rigtig 
lærer ikke gøre. For det var i virkelighe-
den ikke noget at grine af – lige altså 
med undtagelse af når man befinder sig 
i et klasseværelse, fuldt af taknemmelige 
drenge og piger. De sidste er der 13 af 
– og kun 4 drenge. 

Lørdag den 26. september
Du skulle ellers bare lige have set den 
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gamle folde sig ud forleden dag. Det 
er nok en uge siden. Du ved, vi er ved 
at få det store skab i udstillingen lavet 
om, så der er ingen bagklædning på for 
tiden – og det var netop op til en søndag. 
Så måtte det ikke stå tomt i weeken-
den. Om morgenen fik jeg af Sørensen 
ordre på at sætte noget almindeligt 
bordpapir op og smække et par plaka-
ter i (Gyldendals opslagsbog, Mentor, 
Grimberg, Handex). Jeg havde netop 
med møje og besvær fået sat papiret op, 
da den gamle kom ud fra forretningen 
efter først at have forsøgt, uden held, 

at rive døren af hængslerne. Han havde 
sin onde maske på. Jeg tænkte straks: 
”Nå tak, nu får vi vist storm!” ”Hvem 
har givet Dem ordre til at sætte papir 
op?” Sikke noget vrøvl at sige. Han 
havde vel sagtens lige givet Sørensen 
en overhaling, fordi han havde givet 
ordren. Nå ja, det havde Sørensen jo så. 
”Ja, det var jo slet ikke meningen, det 
havde jeg jo sagt!” Måske, men bare 
ikke til mig. ”Og hvad er det her for 
noget?” Der lå nogle plakater, som jeg 
skulle til at sætte op. Jo, det var da nogle 
plakater, og jeg remsede op, hvad der 

Optagelse af nye handelsskoleelever på Tietgenskolen. Kilde: Odense Bys Museer.
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stod på dem, mens den gamle selv kunne 
stå og læse det. ”Ja, ja – og hvad er det 
her Handex for noget? Sælger vi det 
overhovedet?” Hvem tror du har købt 
det hjem? ”Jeg sagde jo netop, at der 
ikke skulle sættes papir op!” Stemmen 
steg til forte fortissimo. ”Hvad er det 
her for noget! Kan man da ikke få lov 
at bestemme noget selv i sin egen for-
retning?” Og med disse udødelig ord fe-
jede han plakaterne ned fra montren og 
sparkede vellystigt til dem, så de fløj vidt 
omkring. Ja, det gjorde han virkelig! Jeg 
var lige ved at fnise højlydt, men bed det 
i mig. Det ville nok ikke just have virket 
formildende! Han stod gudhjælpemig 
dér og sparkede som et uartigt barn. 
Jeg fortalte det senere til Sørensen, som 
sagde: ”Det er han også!” Men det var 
skørt – helt ovre i parodien på en skole-
komedie. Det var grunden til, at jeg uden 
skrupler kunne rive bordpapiret ned og 
med den mest overlegne mine klaske 
to plakater op, så det heldigvis kom til 
at se aldeles rædselsfuldt ud. Tænk at 
skabe sig sådan. Og han taler om kultur 
og opdragelse, den gode chef – og om at 
ungdommen har mistet respekten for de 
ældre. Respekten for hvad?

Mandag den 12. oktober
Du kan ellers lige tro, at vi nød livet i 
forretningen i dag. Den gamle og søn-
nen er på indkøbsrejse! Jeg fik næsten 
læst Jules Romains færdig (ja, altså ikke 
”De gode viljer”) i forretningen, kun af-
brudt af kaffepausen ved 10-tiden. Det 
skulle den gamle lige se. Så ville han nok 
sparke en del, mon ikke? Jeg tror ærlig 
talt også, at fru Christrup nyder det. Det 
er nu også en mærkelig fornemmelse. 
Pragtfuldt!

Lørdag den 31. oktober
Vi havde forbandet travlt i forretningen 
i dag, og vi arbejdede over til kvart i tre. 
Den gamle og fruen sad og nussede med 
noget regnskab inde på kontoret, Søren-
sen pyntede foran døren, og jeg pakkede 
noget Basse-stentøj ud. Da jeg var fær-
dig med det, var der faktisk ikke andet 
tilbage at gøre end at lukke posten. Så 
begyndte Sørensen at demonstrere. 
Først kom han op og fortalte mig, at ”nu 
var det hele i orden foran døren”, og det 
med en stemme, så man måtte tro, at jeg 
var stokdøv. Derefter trampede han ned 
i kælderen, åbnede døre og lukkede døre 
og låste og LÅSTE, så man kunne høre 
det langt væk og råbte op i forretningen 
”om han skulle tage mit tøj med op?” 
Derefter brølede han noget om at lukke 
posten og ”om lyset og vinduerne var 
i orden? – for så ville han låse hoved-
døren!” Først da Sørensen sagde, at jeg 
godt kunne gå, opfattede den gamle, 
hvad Sørensens anstrengelser gik ud på. 
Så gik vi hjem.

Torsdag den 12. november
Jeg kan blive noget så ædende gal på så-
dan én som boghandleren. Denne gam-
le, gennemkultiverede, fine boghandler. 
Han er i virkeligheden en plage for sine 
omgivelser med sit evindelige mukkeri. 
Bliver man virkelig sådan, når man bli-
ver gammel? Han er fuldstændig groet 
fast i regler og gamle forordninger, som 
han har bevaret i sin ”gamle, velrenom-
merede boglade i de sidste enogfyrre-
tyve år.” – ”For ungdommen i dag – ja, 
folk i det hele taget (sagt med et fnys!) 
– de har ikke nogen ordenssans, ingen 
karakter. Folk er sløsede, sjuskede, li-
geglade osv., osv.!” Der er bare en ting 
du glemmer, lille Eigil. Hvem er det, 
der giver dig mad på bordet hver dag? 
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Er det ikke denne ”store karakterløse 
hob”? Ha, var der nogen, der sagde kom-
munist!

Torsdag den 19. november
Forleden dag var en kunde inde i for-

retningen, en dame. Hun havde set en 
kalender i vinduet – en van Gogh kunst-
kalender – og nu ville hun spørge, hvor 
meget den kostede.
”Jo, den kostede jo 16,75.”
”Nå, ja så meget havde hun nu ikke 

Side fra Frank Hammershøjs dagbog.
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tænkt sig at ofre (skrækkeligt udtryk!). 
Jeg skal sige Dem, den er til en toårig.” 
”En toårig?! De mener vel en tolvårig?” 
”Næ, en toårig. Han er meget interes-
seret i van Gogh.”
Har du nogensinde hørt noget lignende? 
Ja, enten er barnet et supergeni, eller 
også har kællingen været skrupskør. Jeg 
vil vove at gætte på det sidste!

Tirsdag den 24. november
Én måned til juleaften. Gid vi dog var 
ovre julehalløjet i forretningen. Det er 
deprimerende at tænke på. Så ækelt at 
høre på, når den gamle står i døren og, 
idet kunden går, ytrer noget om, at 
”julen jo efterhånden ikke er andet end 
forretning.” Hvem er det, der har sørget 
for, at det er blevet sådan?

Onsdag den 9. december
Den sidste dag i handelsskolen inden ju-
leferien bestod af to timer i kontorarbej-
de. Vi lavede ingenting. INGENTING! 
Krarup gav sig til at snakke med Born-
høfd om dueavl og alt muligt. Imens 
passede vi andre os selv. Jeg vippede 
mig tilbage på stolen nede bagved og 
blundede behageligt. Og det var åbenlyst 
– ikke noget med hænderne over øjnene. 
Jeg blev dog vækket af og til af nogle øre-
sønderrivende latterhvin fra pigerne, de 
seks, der var mødt op. Sådan gik de to 
sidste timer. Vi var kun mødt ti i alt.

Torsdag den 17. december
I dag begynder vi at holde åbent til kl. 20 
i forretningen. En væmmelig og fjollet 
skik. Nok om det!

Efterskrift
Brudstykker af en boghandlerlærlings 
dagbog kan passende afsluttes med 
Frank Hammershøjs dagbogsnotat fra 

den 14. november 1959:
En gang om 100 år finder man nok 
min dagbog – og der vil under ud-
visning af stor interesse fra handels-
standens side blive udgivet en publi-
kation med støtte fra Ny Carlsberg 
Fondet og med forord af handels-
ministeren. Den vil få titlen: ”Opteg-
nelser fra en boghandel, anno 1959” 
og undertitlen ”Træk og episoder fra 
det svundne Odense.” Der vil være et 
billede af mig og et af boghandleren. 
Når folk ser det sidste, vil de sige: 
”Tænk, og det var ham, han ser nu 
altså også usympatisk ud.” For bille-
det vil naturligvis være det vredeste, 
man har kunnet finde; mens jeg selv 
vil blive fremstillet som den unge 
kunstner i svøb, som aldrig drev det 
til noget stort, fordi talentet visnede 
bort under en umenneskelig prin-
cipals hårde blik. Og pædagogiske 
forældre vil fortælle deres børn om 
gamle dage – dengang man måtte 
møde allerede klokken ni om mor-
genen og først lukkede klokken halv 
seks – og at de skam skal være glade 
for, at de har det, som de har det. 
Og børnene vil, som børn altid har 
gjort det, tænke: Ja, snak du bare, 
du gamle, men jeg ved sgu bedst selv, 
hvordan jeg har det! Nogle af dem vil 
ikke nøjes med at tænke det; men de 
vil naturligvis heller aldrig blive til 
noget i denne verden.

Det skal retfærdigvis understreges, at 
Frank Hammershøjs kunstneriske ta-
lent bestemt ikke fik lov at visne bort, 
snarere tværtimod – og så forfærdeligt, 
som Franks læretid er beskrevet, kan det 
næppe have været oplevet af boghand-
lens andre ansatte. Christrups Boghan-
del var kendt for, at der var en meget 
lille udskiftning i personalet. Desuden 
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oplyser Poul Christrup, at hans forældre 
fulgte Frank Hammershøjs kunstner-
karriere med stor interesse, og i 1965, da 
den unge kunstner blev ”sat på aktier” 
for at kunne komme til Frankrig på et 
studieophold, var fru Christrup den før-
ste, der købte en aktie.
 Brudstykker af en boghandlerlær-
lings dagbog er kun et mindre udvalg 
af Franks dagbogsnotater fra året 1959. 
Jeg er for tiden ved at redigere Frank 
Hammershøjs dagbogsnotater og gøre 
dem klar til udgivelse. En publikation 
med støtte fra Ny Carlsberg Fondet og 
med forord af handelsministeren bliver 
det ikke, men mindre kan vel gøre det.

Litteratur om Frank Hammershøj
Frank Hammershøj: Billeder fra vor tid. Træk og 

episoder fra det svundne Odense. Frank Ham-
mershøjs dagbogsnotater fra 1959, redigeret 
af Per Nielsen. Forlaget Rasmus, udkommer 
primo november 2011.

Per Nielsen: Først nu forstår jeg ingenting! En 
biografi om maleren Frank Hammershøj. 

 Forlaget Rasmus 2011.
Susanne Binggeli og Katrine Damsgaard-Søren-

sen (red.): Skal det være så blåt? Om maleren 
Frank Hammershøj. Forlaget Rasmus 2004
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