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Her og de næste par sider: 
Min tjenestebog fra min tid som CF’er. 
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Session og værnepligt 
– fra til Civilforsvaret til typografjob 

Realskole, uddannelse, typograflærling, 

ungdomsliv, fritidsinteresser, kærester, 

kørekort var alt sammen noget, der skete 

i ungdomsårene, noget af det samtidigt, 

dvs. sideløbende. Andet lidt efter lidt. 

Da jeg blev udlært i august 1968, skulle 

jeg jo finde et typografjob. 

 

Session 

Men først skulle jeg på session. Dvs. man 

skulle aftjene sin værnepligt i det danske 

forsvar, hvis man fik prædikatet: egnet. 

Derfor skulle man på session. Det foregik 

i den store sal på Ringe Hotel. Man aflag-

de en skriftlig prøve. Derefter stillede 

man op på rad og række, kun iført under-

hylere, for at blive mål og vejet af nogle 

"gamle mænd" (syntes vi). Tjekket for fy-

siske skavanker. Vurderet som et stykke 

kvæg. Føj. At stå der, næsten nøgen, 

mens de ragede på os. Det var ubehage-

ligt. 

 

Man kun blive optaget til Hæren, Flyve-

våbnet eller Marinen (Søværnet). 

Endelig kunne man blive henvist til Ci-

vilforsvarskorpset. Det var ikke så anset. 

Sluttelig kunne man blive kasseret, hvis 

de "høje herrer" syntes, man var "en un-

dermåler" eller "dummernikker". 

Jeg ønskede at blive "margarinesoldat", 

som vi sagde, altså Søværnet. 

 

Det blev jeg ikke. Jeg blev henvist til  

"slagetæmmer-korpset"  dvs. Civilfor-

svarskorpset. Det var det. Det var bare 

øv! 

Hvad CF korpset var dengang, og histori-

en bag, må du Google dig til. I dag hedder 

det Beredskabsstyrelsen. 

 
CF'er 

Mødested: CF-korpset Fyn, Sandholdt 

Slot, Vester Hæsinge, Sydfyn. 

Tidspunkt: 8. december 1968, kl. 09.00-

dut-præcis. 

Medbringende: Toiletsager og barbergrej. 

 

Så vidste man, hvor man skulle tilbringe 

de næste 10 måneder. 
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En kold decembermorgen mødte man så 

op på Sandholdt. 

De følgende 5 måneder gennemgik vi en 

grunduddannelse i brandslukning og red-

ningteknik, hvor man, i tilfælde af  krig, 

skulle hjælpe befolkningen med brand- og 

redningsaktioner. 

 

Da de 5 måneder var gået, regnede jeg 

med, at jeg skulle være "Basse", dvs. ikke 

længere "Rekrut". 

Men nej. Man fandt mig egnet til at bli-

ver uddannet til befalingsmand, delings-

fører hed det. Igen. Øv. 

 
Uddannelse i Herning 

Det foregik i Herning de kommende 5 

måneder. 

Det blev en varm sommer. På flere må-

der. 

 

Dels var vejret ekstremt varmt den som-

mer. Mange brandudrykninger til hede- 

og mosebrande. Så vi fik lært at slå med 

branddaskere. 

Dels uddannelsen, som jeg syntes var ri-

melig fysisk krævende. Og så i den var-

me. 

 

Men så var der friaftenerne, som ofte blev 

tilbragt på "Landsbyen", datidens hotte 

dansested i Herning, hvor der var 

"varme" piger. Jo, jo, det blev på alle må-

der "en varm sommer". 

 

Men den fik ende og jeg drog tilbage til 

Fyn og kunne nu se frem til yderligere 10 

måneder, som befalingsmand. 

Men det blev en brydningstid. 

 

Hele vognparken stillet op til fortografering på Sandholt. 
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Herunder: 
Kasernen i Herning i dag. 
Desuden forskellige køretøjer, 
som vi brugte dengang.  
 
Modstående side: 
Kasernen i Middelfart og  Sand-
holt i 1951. Og et billede af en 
lille Morris Mascot, magen til 
den, jeg købte. 
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Flyttedag 

Fra centralt hold havde man valgt at flyt-

te hele CF-afdelingen fra Sandholt til 

Middelfart. 

Så vi kørte, og kørte, og kørte, det ene 

flyttelæs efter det andet. Det tog flere 

måneder. Og hele tiden skulle vi også op-

retholde udannelsen af nyt mandskab og 

varetage udrykningsopgaver. 

Så da vi, endelig, nåede sommeren 1970, 

kunne jeg begynde at se mig ud af hele 

det tabernakel og begynde at koncentrere 

om af finde et civilt job, som typograf. 

 

Imens vi rodede med alt det i Middelfart, 

var jeg blev bilejer. Havde nemlig købt en 

brugt Morris Mascot. Den brugte jeg me-

gen tid på at shine op. 
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For tredje gang var jeg heldig. 

Et trykkeri i Odense søgte en håndsæt-

ter. Jeg skrev en ansøgning. Var til sam-

tale. Og fik jobbet. Hos Trier Schou Bog-

tryk og Offset. På Stenhuggervej i Oden-

se. Til 500,- kr. om ugen. 

 

Min far fik 450,- kr. om måneden hos min 

farfar, da han begyndte 20 år tidligere.  

 

Trier Schou var en ”selfmade” bogtryk-

ker. Og det var et "mand-kone" firma. Re-

na Schou, the lady of the house, "sad på 

pengekassen" og styrede økonomien og 

hun var den, der ofte løste "knuderne" op, 

når de begyndte at stramme for meget. 

 

Trier var desværre 

temmelig handicap-

pet. Han var meget 

tunghør. Medfødt. 

Brugte et kraftigt 

høreapparat. Nogle 

betragtede ham som 

sær og sandt er det, 

at han stod ved sine 

meningers mod.  

 

Men han var også progressiv og fremsy-

net i driften af sin virksomhed. I dag ville 

man sige: På forkant med udviklingen. 

Innovativ. Og hvis man kunne forstå 

hans sans for humor, var man "i kridthu-

set". 

 

Udover traditionelt bly-håndsætteri og 

trykkeri var der et maskinsætteri, som 

solgte maskinsats ud af huset. Han var 

også en af de første i Odense, der installe-

rede offset-trykke-maskiner. Og det sid-

ste nye - fototsats - fik vi allerede i 1971. 

Jeg og Anne-Lise, der var teletypeskriver, 

sagde ja til at være pionerer inden for det 

nyeste nye. 

 

Der var udviklingsmuligheder og det tri-

vedes jeg godt med. Og det gik strygende 

de kommende år. Bl.a. blev den lille Mor-

ris Mascot skiftet ud med en spritny, rød 

Datsun. Lønnen steg hurtigt dengang. 

 

Desværre blev Trier mere syg. Han fik 

nyresvigt og måtte ofte i dialyse. Den-

gang kunne man vist ikke transplantere, 

så en morgen i 1979 døde Trier Schou. 

 

Men Rena ville gerne fortsætte virksom-

heden. Vi var et par stykker, der blev til-

budt at køre firmaet videre, men takkede 

nej, da vi syntes, at vi ikke var godt nok 

uddannet til at være bogtrykkere. 

Så ansatte hun en driftsleder. På vores 

anbefaling. Desværre blev det ikke som 

vi havde forventet, og i 1982 stoppede jeg  

i firmaet. Træls nok. Det var første gang 

jeg var uden job - arbejdsløs.  

 

Jeg kunne godt se eller fornemme, at næ-

ste step var mere uddannelse og et skift 

til en anden branche - måske. Men inden 

jeg forsætter fortællingen om, hvad der 

videre hændte, vil jeg vende tilbage til 

min private og familiemæssige situation. 

 

For i 1970'erne skete der nemlig en hel 

masse ting som forandrede mit liv totalt. 

Jeg mødte Rose Marie, blev forelsket, 

byggede hus, fik børn og blev gift. 

 

Det kan du læse mere om i et senere ka-

pitel, for i de næste kapitler fortæller jeg 

lidt mere om arbejdet hos Trier Schou og 

om, hvordan det gik til, at sortekunsten, 

lidt efter lidt, forsvandt. 

Første job 
– Stenhuggervej 2 i Odense 
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Maskinsats 

2 meget almindelige en-farve offset-trykkemaskiner i 70’erne. 
En Heidelberg KORD og på det lille foto en GTO. 


