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Byhistorisk tilbakeblikk

Hvem var
ADOLF THOMSEN?
Vi
går ofte
forbi bysten
hans en
derprest
den står
utenfor
domkirken.
Sikkert
eller bis
kop, tenker vi kanskje inni oss. Men den gang ei; man
nen var organist! Og ikke hvilken som helst organist
heller. En virkelig markant skikkelse i byens musikkliv
rundt hundreårskiftet. Med han på orgelkrakken ble
kirken ikke bare et Herrens hus, men også et sangens og
musikkens tempel, ble det sagt. Sist men ikke minst;
han skrev melodien til Nord-Norges «nasjonalsang»
Å eg veit meg eit land
A v Das Norvans.
1 1883 ble bergenseren Adolf
Thomsen ansatt som organist i
Tromsø. Thomsen var en betyde
lig musiker, en ildsjel og organi
sator, utrettelig når det gjaldt mu
sikklivets fremme. Allerede i
1884 ledet han en stor kirkekon
sert med solo, blandakor, stort
mannskor og strykere. I de følg
ende år holdt han en rekke kirke
konserter, ofte til inntekt for re
staureringsarbeider i kirka. Så det
flotte arbeidet som i dag gjøres av
Tromsø Domkirkes Restaure
ringsinnsamling har sine forløpe
re.
Personen
I Nils A Ytreberg's bok «Min
bamdoms verden» finnes følgen
de beskrivelse av Thomsen:
- På hjørenet av Skippergata kom
vi til organist Thomsens hus. Her
kunne j eg ennå som skolegutt mø
te ham. Litt avstikkende og under
lig var han å se til med sin store
hatt, sin kunstneriske slengkappe
som viftet i vinden, sine flaksende
armer og litt halte gang. Men man
visste jo han var den store mu
sikklærer, organist og komponist,
som hadde gitt oss melodien til
«Å eg veit meg eit land».
Musikeren
Det sies om organisten Thom
sen at han var en stor kunstner,
som fikk kirkeorgelet til å tone
mektig og rikt i det store kirke
rommet. Det skapte høytid over
gudstjenesten, og bidrog sitt til
den store kirke- søkningen og den
gode menighetssang i Tromsø kir
ke. I denne forbindelse skal også
nevnes to andre bidragsytere til
denne utviklingen; Landstads sal
mebok ble utgitt i 1870, og Thom
sens forgjenger, organist Hoff,
holdt allerede i 1872 en rekke af
tenøvelser i salmesang for menig
heten. Øvelsene ble omfattet med
stor interesse og samlet mange til
hørere.
Thomsen holdt årlige kirkekon
serter hvor han utfoldet sin fulle
kraft, alene eller sammen med kor
og andre musikere. Ved kirkekon
serten i 1889 fremførte han det
kjente kor fra Handels «Messias»
og fikk stor fagning for det. I
1899 hadde han assistanse av
Astrid Bottolfsen, et blandet kor
og Karl Halls fiolin. Han var også
leder og dirigent for flere kor på
denne tiden.
Men aller lengst vil nok Adolf
Thomsen leve i sine komposisjo
ner - fra høytidelige preludier til
muntre masurkaer. Udødelige er
hans melodier til «Når fjordene
blåner» og Elias Blix's «Å eg veit

meg eit land» - melodien som ik
ke bare har tolket nordlendinge
nes hjemlengsel, men som under
siste krig sammen med ordene ble
lengselens sang for de mange
nordmenn i utlendighet.
Musikkhandler
Thomsen begynte tidlig med
musikkhandel, piano- og orgella
ger. 1 1897 åpnet han en fullsten
dig musikkforretning i sin gård på
hjømet av Skippergata og Tollbu
gata. Thomsen tok ut og prøve
spilte de nye pedalorglene til Se
minariet (1895) og Landskirken
(1899). Gjennom sin forretning
skaffet han en mengde gode in
strumenter til byen og distriktet.
Adolf Thomsens gate
Han fikk også en gate oppkalt
etter seg. Få vet vel i dag hvor den
ligger, da navnet er lite brukt.
Men vi finner den midt i byen,
mellom Bankgata og Fr Langes
gate. Den går mellom Norges
Bank og Sparebanken Nord-Nor
geAdolf Thomsen døde i 1903.
Etter siste krig ble bysten av han
reist foran Domkirken. Den er
lagd av Trygve Thorsen. På sok
kelen står navnet og noen notelin
jer av «A eg veit meg eit land».
Skriften er i gull, men noe slitt nå.
Den bør pusses opp til jubileet i
1994. Til heder og ære for en som
var med og bygde byen for snart
100 år siden.
Kilder: Nils A Ytreberg's by
historie og boken «Min bamdoms
verden». Jubileumsskrift for
Domkirken av 1986.

BYSTE: Bysten av AdolfThomsenforan Domkirken. For anled
ningen kledd i hvitt

KIRKE
KOR: Trom
sø kirkekor
på slutten av
1890-årene.
Koret ble
stiftet av
Adolf
Thomsen i
1896 og ble
også kalt
«Thomsens
kirkekor».

Historisk vignett
Vi har valgt et tollsegl fra tidlig atten
hundretall som vignett for en serie om
Tromsø bys historie som skal gå frem mot
tohundreårs jubileet. Grunnen til det er
som følger; Tromsø var tollsted noen dr
får manfikk bystatus. Opprettelsen av toll
tjenesten, og de inntekter man dervedfikk,
særlig fra russehandelen, var på mange
måter avgjørende for at valgetfait på å gi
akkurat Tromsø bystatus. Mange andre
steder i amtet var også aktuelle.
Etterhvert fikk havnekassen sin pro
sentvise andel av tollinntektene, noe som
sterkt bidro til at utbyggingen av hovna.
Havneforholdene var selvfølgelig helt av
gjørende for byens vekst og velstand.
Blant annet krevdes det stadig mudrings
arbeiderfor å gjøre den farbarfor større
fortøyer.
Da Tollbua ble reist i 1789 på Skansen
ble den den første offentlige bygning i
Tromsø. At valgetfait på Skansen, hvor de
gamle lenge før denne tid hadde bygd sin
borg, knyttet på en merkelig måte sammen
gammelt og nytt.
De forskjellige personer som innehad
de posten som toller kom også til å bety
mye for byens utvikling de første årene.
Slik kan en si at tolltjenesten, representert
ved sitt segl, er nært knyttet til Tromsø bys
historie

