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•Adolf Thomsen (1852-1903):

«Men saa kom Døden»

AdolfThomsen var ikke den

første bergenseren til å gjø

re Tromsø til «sin by» og

han skulle heller ikke bli den

siste.

Fredag skrev jeg om AdolfThom

sen i Feedback, noe som ga meg

lysttil å se nærmere påhans virke

her i byen.

Thomsen komtil Tromsø i 1883

da han ble ansatt som organist i

domkirka. Med sin virkelyst skul

le han bli et kupp for byens kul

turliv. En indikasjon på dette var

Tromsø Mandssangforening som

lenge hadde slitt med rekrutte

ring, ble gjenstiftet i Thomsens

regi samme året som han kom til

byen.

Nordre Strandgade

Siden gikk detslag i slagogThom

sens navn dukker opp i forbin

delse med flere kor, blant annet

et pikekor som i 1896 overtok an

svaret for å synge ved høymesser

fra Seminariets første-og andre

klassinger.

I 1896 kjøpte han Nordre

Strandgade 14, senere omdøpt til

Skippergata 14, hvor han åpnet

sin egen musikkforretning. Han

bidro også til økt musikkunn

skap, blant annet gjennom mu

sikkundervisning, og skaffet

instrumenter til sine medmusi

kanter i byen og området rundt.

Selv om Thomsen ser ut til å ha

hatt et organisatorisk talent i til

legg til det musikalske, er det

kanskje musikken han helst vil bli

husket for.

«Tone mektig og rikt»

– Han var en kunstner som fikk

kirkeorgelet til å tone mektig og

rikt i det store rommet. Han

skapte høytid over gudstjenesten

og bidro sitt til den sterke kirke

søkning i Tromsø, skrev Nils A.

Ytreberg om kunstneren i sin By

historie.

I kirken holdt han årlige kon

serter for fulle hus. Her «utfoldet

han seg i sin fulle kraft». I tillegg

komponerte han kantater til åp

ningen av både Håndverkeren (i

Skippergata 16) og Arbeideren

(hvor Kulturhuset står i dag) i

henholdsvis 1896 og 1897.
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PÅ LANDSTEDET:Organist Adolf Thomsen med familie, venner og tjenestefolk utenfor sitt landsted i Tromsø. Thomsen selv står ytterst til

høyre sammen med datteren Alvhild (f. 1884). Oppå taket finner vi sønnen Einar (f. 1888). Frida (f. 1885) står på porten til venstre,

mens kona Lorentze står som nummer tre fra venstre. Den lille jenta på benken er datteren Ingrid (f. 1891). Der sitter også minstemann

Sigvald Thomsen (f. 1893, nummer seks fra venstre). Bildet er tatt på slutten av 1890-årene og gjengis med tillatelse fra Perspektivet

Museum. FOTO: MARKUSAAGAARD/PEM-AAG-00079

Selv om hans døtre arvet hans

musikalitet, var det ikke bare mu

sikk som ble diskutert rundt mid

dagsbordet. Under

kommunevalget i 1901 stilte Lo

rentze Thomsen, hans kone, til

valg på en ren kvinneliste fra «Det

uafhængige Venstre». Det året

var det tre lister i byen, en fra

Venstre og Arbeiderforeningen,

en fra «De konservative vælgere»

og altså de «uafhængiges» hvor

Lorentze Thomsen var kumulert

på fjerdeplass.

Kulturell stagnasjon

I 1903 dro Thomsen til Sande

fjord for et kurbadopphold på

grunn av sin leddgikt.

– Men saa kom Døden og tog

bort alle Forhaabninger, som

«Tromsø» skrev da hans død ble

gjort kjent her i avisa 29. juli

1903.

Skal vi tro Ytreberg, førte dette

til en viss kulturell stagnasjon her

i byen: «Etter Thomsens død var

det en tid dårlig med musikkhan

del ...», «Etter Thomsens død lå

Tromsø Mandssangforening igjen

nede ...»

Men det var fremdeles håp for

byens kulturliv. Da Tromsø Kvin

nestemmerettsforening feiret

femårsjubileum i 1905, fremførte

Frida og Alvhild Thomsen «Barn

domsminne fra Nordland» som

faren satte melodi til, en melodi

somharnåddoverhele landetfra

et arbeidsværelse i «Nordre

Strandgade paa Tromsø».

– Melodien [har ikke bare] tol

ket nordlendingenes hjemleng

sel, men under siste krig [ble

den] sammen med ordene, leng

selens sang for de mange nord

menn i utlendighet, skrev

Ytreberg.

I BYEN:Her, i Nordre Strandgade 14, hadde Adolf Thomsen både

sitt hjem og sin musikkhandel. Bildet er fra 1960-tallet. I 2012/

13 ble huset totalrenovert og seksjonert til leiligheter.
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