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GOSCH 

[ »Gosch! « var ordet, när man var forbl0ffet i skolegärden, og GOSCH valgte 
vi til titel for vores skoleblad ved Maglegaardsskolen i Hellerup, en stor nord
kßbenhavnsk folkeskole. GOSCH blev udgivet og redigeret nresten anonymt 
af Paul R. Byrne (f. 1932), Erik M. Christensen (1931) og Torben Dam 
(1930). Det var vinteren 1943-1944, og hvert nummer var pä 6-10 sider, for
mat omtrent A4, hektograferet, med brug af blät, gr0nt og r0dt besvrerligt 
blrek og vores egen, hjemmekogte hektografmasse, pä The City Mill E.J .K. og 
RexRotary papir (begge med vandmrerke) og pä navnlfiJst maskinskrivnings
papir; bladet hreftet med to kontorklammer i venstre side. Nr. 1-4 blev efter 
srerlig tilladelse fra skoleinspekt0ren solgt af redakt0rerne i skolegärden. Nr. 
5 uddelt privat. Det meste af indholdet, tekst og tegninger, var uden kildean
givelse rät afskrevet fra danske b0meblade, udgivet da min mor var Iilie. Ved 
lejlighed stjal vi ogsä fra Disney og Storm P. En vist nok original tegneserie 
(i nr. 4) kfiJbte vi af min storebrors skolekammerat pä Gammel Hellerup 
Gymnasium. Enkelte redaktionelle indslag, forsider og reklamer, var vores 
egen tekst og tegning. Dette er meddelt og de nedenstäende tekster afskrevet 
i august og aktober 1996 efter autentiske, let blegnede eksemplarer afbladet; 
nu i Lokalarkivet, Gentafte Hovedbibliotek, Hellerup:] 

GOSCH udkommer een Gang om Maaneden og koster 20 0re. 

[1. Aarg., Nr. 1, November 1943, side II, nederst] 

[Mordet pä Kaj Munk den 4. januar nfiJdvendiggjorde en erklrering:] 

Onde Tunger har paastaaet at Bladet er tysk fordi Navnet staves GoSCH, 
men dette er ikke Tilfreldet. 

Redaktererne. 
[1. Aarg., Nr. 3, Januar 1944, side 2, nederst] 



17 

[Denne notits i Nr. 3 er overmalet (med red vandfarve) efter päbud fra vores 
lrerer, viceskoleinspekt0r hr. F. 0strup, rund og gränet med stiv flip og godt 
hum0r. Han signaliserede stor forskrrekkelse, da han havde k0bt og betalt et 
eksemplar af GOSCH Nr. 3. Han forlangte notitsen slettet. Den r0de vand
farve var ikke rigtig drekkende, censurblrek havde vi ikke, og kommende 
numre mätte herefter forelregges til skolens censur, f0r de mätte forhandles. 
Man päb0d tillige, at vi fremtidig indskrev en ansvarshavende redakt0r. Det 
blev mig, og vi forstod lektien. I fjerde nummer hedder det:] 

Grundet paa Materialemangel ser vi os desvrerre nodsaget til at meddele 
Lreserne, at nreste Nummer udkommer ferst i April, og ikke som nonnalt i 
Marts. Redaktererne. 

[1. Aarg., Nr. 4, Februar 1944, side 5, helsides] 

[I virkeligheden udkom nreste nummer i marts, men det var nu tre är senere, 
og det var et "Festnr." i anledning af min medredakt0rs konfirmation, vist 
nok min f0rste lejlighedssang, skrevet pä den velkendte melodi "Ved Bov, der 
slog en Kugle mig et Hul, bummelum".] 

[1943,1944,1947] 


	03 GOSCH.pdf
	003 GOSCH

