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Crøinsø

Komponistens gamle hjem

I
dager

vinden, sine flaksende armer
Dette er en gammel, ærverdig
dem de kjente sangene «Når
agnsild og tønner. Han gjorde
gard med adresse Skippergata
fjordene blåner» og «Å eg veit
stor butikk gjennom sild- og
og litt halte gange.»
BILDER FRA TROMSØ
14, en gard som har en svært
meg eit land».
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I Skippergata 14 startet
Thomsen i 1897 musikkhandel
stolt historie. Hadde veggene
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Ytreberg husket Adolf Thom
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med piano- og orgellager, og
huset, og bildet vi presenterer i
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sen fra sin barndom, og
dag er tatt i 1960 av fotograf
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beskrev ham slik i boken «Min
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Huset var nemlig hjemmet til
Noen år etter kjøpte fiske
den gamle stadsmusikus Adolf
«Litt avstikkende og under
Tromsø biblioteks samlinger.
grossist Jacob Dahl komponis
Thomsen, mannen det står en
lig var han å se til med sin
tens gamle hus. Det skjedde i
I dag er det Karl Ditlefsen
store hatt, sin kunstneriske
1915. Dahl var fra Brattrein,
byste av i Kirkeparken.
som eier Skippergata 14.
Han bodde i dette huset til
slengkappe som viftet i
og han begynte med salg av
sin død i 1903.
Adolf Thomsen var født i
Bergen, men kom til Tromsø i
1883, 31 år gammel, for å
tiltre stillingen som stadsmu
sikus og organist i Tromsø
domkirke. Han ble raskt en
musikalsk høvding i byen.
Han engasjerte seg nemlig i
byens sang- og musikkliv
langt ut over funksjonen som
organist. Han tok på seg jobb
som sanglærer i Tromsø
skolene og han ble dirigent
for flere kor i byen, bant
andre Tromsø Arbeiderfor
enings Mandskor.
Thomsen hadde ikke vært
organist i domkirken lenge
før snakket i byen begynte å
gå om hvor flott gudstenes
tene var blitt. Hans orgelmu
sikk skapte mye mer høytid
over gudstjenestene enn noen
gang tidligere, og etter hvert
strømmet folk til kirken for å
høre Thomsen spille.
Dessuten hadde han hvert
eneste år sin egen kirkekon
sert. Billettene til disse
konsertene ble nærmest revet
bort, og gjennom mange år
foregikk kirkekonsertene for
smekkfulle hus.
Thomsen var god venn med
noen av de fremste kompo
nistene her til lands, bl. a.
Edvard Grieg og Elias Blix.
Thomsen såtte musikk til om
BAKSIDEN: Skippergata 14 sett fra baksiden. Huset ligger den dag i dag som det gjorde den gang komponist og stads
lag 50 av Blix' tekster, blant

musikus Adolf Thomsen eide ogppddej huset, . ~.
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