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Minder om Kirsten Gjørup
a f  Kjeld Boesen

I foråret fik jeg et bind af for
fatteren Knud Andersens erin
dringer i hænde og læste heri 
om hans ægteskab med musik
pædagogen Kirsten Gjørup.

Jeg huskede da, hvordan man 
i Kolding blev chokeret over, at 
en veletableret musiklærerinde 
kunne foretage dette skridt ud i 
det uvisse med en sømand og for
fatter. På det tidspunkt tog jeg 
undervisning i klaver hos K. G., 
der tillige underviste i sang, og 
jeg var mest optaget af at skulle 
skifte lærer. Det med en usikker 
sømands- og forfattertilværelse 
gjorde intet indtryk.

Knud Andersen skildrer sit mø
de og deres første tid således i sin 
bog »Vesterud« (1973). »Jeg hav
de truffet en kvindelig, ret spin
kel og yderst velbegavet kompo
nist, Kirsten Gjørup, der havde 
læst mine foregående bøger og for 
første gang i mit liv lod mig hø
re de tre ord »jeg elsker dig« 
med al den overbevisende varme 
og hengivenhed, der kan lægges 
i dem, og var rede til at forlade 
det hjem og den musikskole, hun 
havde oparbejdet gennem næs
ten tyve år og som talte halvtreds 
elever. Hun erklærede at ville

følge mig til søs i den nye båd i 
et halvt år, hvorpå hun lovede 
at trække sig tilbage. De seks 
måneder blev til 29 år«.

Kirsten Gjørup og hendes sø
ster Paula boede på anden sal i 
hjørneejendommen Jernbanega- 
de/Østergade. De var to særpræ
gede mennesker, døtre af kom
mandanten på Kronborg. Vi ele
ver skulle tiltale K. G. med »Ge
neral Kis« og gøre honnør, når 
vi mødte de to søstre på gaden. 
Til min mor sagde K. G. engang 
»vi ved ikke hvordan civile folk 
tænker«. Meget naturligt, når 
man husker på, at de i deres 
barn- og ungdom altid var omgi
vet af militærpersoner.

Søstrenes hushjælp gennem 
mange år blev kaldt »Majkat«, 
fordi hun et år havde narret dem 
en første maj.

Kirsten Gjørup havde ligesom 
sin søster en nydelig sangstem
me. Hun komponerede adskilli
ge sange mest sømandssange, som 
hun selv skrev tekster til og lod 
udgive bl. a. på Konrad Jørgen
sens bogtrykkeri i Kolding. Et 
hefte havde på titelsiden et bil
lede af Øresund med Kronborg, 
en hilsen til barndomshjemmet. 
Allerede inden hun mødte Knud 
Andersen, »Monsunens« berøm
te forfatter, slog K. G.s hjerte for 
søen og dens folk. Hun gav gla
deligt sine elever disse hefter. 
Jeg har endnu et af disse og glæ
der mig over den sømandsstem
ning, der er i både teksterne og 
melodierne. K. G. sang gerne si
ne sange med søsteren Paula som 
akkompagnatør på guitar. Efter 
giftermålet udgav Wilhelm Han
sens forlag hendes 6 børnesange 
»Søstjerner« med tekster af 
Knud Andersen.
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Kirsten Gjørups klaverunder- 
visning var meget grundig med 
masser af etuder og skalaer, som 
fast lektie samt teori, så vi elever 
var klare over, hvad vi arbejdede 
med. Jeg arvede min ældste bror, 
Helges, teoribog, hvori K. G. 
flittigt havde noteret teori. Jeg 
har bogen endnu.

Nåede man endelig med et 
stykke dertil, at pedalen skulle 
benyttes, blev tegnet p med sam
me grundighed, som fingersæt
ning, skrevet under noderne og 
så var det med at rette sig efter 
hendes forskrifter. K. G.s hu stod 
mere til romantisk klavermusik, 
Mendelssohn, Schumann, Schu
bert, Lange-Müller og Gade, end 
til Bach, Händel og Mozart. 
Komponister jeg først lærte at 
kende, da jeg skiftede lærer.

Med iver og indlevelse under
viste K. G. i Emil Hartmanns 
Skandinavisk Folkemusik og en

række hefter med svenske folke
danse bearbejdet for klaver, og 
hun formåede at give sine ele
ver et indgående kendskab til og 
glæde over disse stykkers nordi
ske karakter.

Det, vi elever så hen til den 
lange vinter igennem, var sæso
nens afsluttende elevkoncert på 
Hotel Kolding. Spændingen om 
man blev fundet god nok udlø
stes først sent hen på foråret.

Der var en særlig stemning 
over disse koncerter, der omfat
tede både nybegyndere og vide
regående elever. Et festklædt for
ældre- og familiepublikum fyld
te hotellets sal, hvor det store, 
sorte Elornung og Møller flygel 
samt to stole stod på den lille 
tribune. Aftenen indledtes med, 
at eleverne tog plads på de for
reste rækker og så skred Kirsten 
Gjørup i lang blomstret kjole — 
hun elskede farver — op gennem

salen, satte sig på den ene stol 
lidt bagud og tilvenstre for fly
gelet. Så kom den første elev op 
ad den lille trappe med sit node
hefte i hånden afleverede det 
med et buk eller en nejen til 
K. G. satte sig til flygelet og spil
lede sit stykke udenad, mens 
K. G. fulgte med i nodeheftet, 
modtog publikums bifald og af 
K. G. sit nodehefte og en ny og 
ældre elev gik op på tribunen. 
Det kunne ske, at en nervøs mor 
måtte forlade salen mens hendes 
barn optrådte.

Den sidste elevkoncert — om 
jeg husker ret — sluttede med at 
Jørgen Brandorff spillede Schu
berts Wandererfantasi og tribu
nen var smykket med en red
ningskrans og et anker. Ved elev
koncerterne var der altid masser 
af blomster til både lærer og 
elever.
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