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høvding i byen.
Thomsens
musikalske
Adolf Thomsen
engasjement
gikk langt ut
over funksjonen
(1852-1903)
som organist.
• Byste
Han tok også på
Plassert i kirkeparken
seg jobb som
. Avduket i 1946 av domprost Anton
sanglærer ved
Tromsø-skolene,
Bookman
ble dirigent for
Kunstner: Trygve Thorsen
flere kor - ikke
minst Tromsø
Arbeider
forenings
Mandskor - og ble en musi
Han komponerte
kalsk ildsjel som jobbet
Nord-Norges andre utrettelig for musikklivets
fremme. Overalt hvor han
nasjonalsang. Og
engasjerte seg, sto hans egne
han fikk fjordene
komposisjoner på repertoaret.

til å blåne. Adolf
Thomsen såtte
sterke spor etter
seg.
I over hundre år har nordlen
dinger kjent følelsene presse på
hver gang dikterpresten Elias
Blix' «Å, eg veit meg eit land»
har blitt avsunget. Men fa er
seg bevisst at det var Adolf
Thomsen som ga dikterprestens
ord melodi. Og enda færre vet
at det var Adolf Thomsen som
sarte melodi til «Når fjordene
blåner» - en sang som får
nordmenn til å føle en eim av
mai i svarteste mørketida.
Stadsmusikus
Adolf Thomsen står ikke bare
på sokkel i kirkeparken, han
står også som en betydelig
komponist i den norske mu
sikkhistorien. Han kom til
Tromsø fra Bergen i 1883 for å
tiltre stillingen som stadsmusi
kus og organist i Tromsø
domkirke. Da var han 31 år
gammel. Resten av livet ble
han i Tromsø. Og han utviklet
seg raskt til å bli en musikalsk

Musikalsk kunstner
Adolf Thomsen hadde ikke
vært organist i domkirken lenge
før det begynte å gå frasagn om
hans musikalske innslag.
Orgelet tonet mektig når han
spilte, og han ble kjent for å
skape høytid over gudstenes
tene. Thomsen var en musi
kalsk kunstner som hadde et
stort navn, ikke bare i Tromsø,
men over hele landet. Med ham
på orgelkrakken ble Tromsø
domkirke ikke bare et Guds
hus, men et sang- og musikkens
tempel.
Hans musikalske innslag ble
ansett for å være hovedårsaken
til at folk strømmet til kirken på
slutten av 1800-tallet.
Kirkebesøket økte nemlig
kraftig etter at Adolf Thomsen
hadde tiltrådt stillingen som
stadsmusikus.
Griegs venn
Adolf Thomsen gjorde det til
en tradisjon å arrangere årlige
konserter i Tromsø domkirke.
Det var stor rift om billettene.
Hver eneste kirkebenk var fylt
til randen. Thomsen utfoldet

;k

seg i sin fulle kraft, enten han
spilte alene eller sammen med
kor og andre musikere.
Ofte sto musikk han hadde
tilegnet Edvard Grieg på
programmet. Adolf Thomsen
var nemlig en meget nær venn
av den store komponisten, så
nær at han tilegnet ti av sine
komposisjoner til nettopp
Grieg. Men han hadde også stor
sans for dikterpresten Elias
Blix, og såtte melodi til hele 50
av hans tekster.
Gikt-plager
Adolf Thomsen hadde ikke
vært lenge i Tromsø før han
startet musikkhandel med
piano- og orgellager. I 1897
åpnet han musikkforretning i
sin gard på hjørnet av
Skippergata og Tollbugata. Han
drev forretningen til sin død i
1903.
Adolf Thomsen var sterkt

plaget av gikt. På vårparten i
1903 dro han fra Tromsø i et
forsøk å bli kvitt sine helsepla
ger. Men bare noen måneder
etter at han dro, døde han.
Gravd ned
Thomsens posisjon i det
musikalske Tromsø var så sterk
at det gikk ikke mange årene
før noen begynte å snakke om
at det burde reises et minnes
merke over ham. I mellom
krigsårene ble beslutningen tatt
om at han skulle æres med en
byste.
Kunstneren Trygve Thorsen
fikk oppdraget, og da 1939 var
i ferd med å bli 1940 var en
gipsavstøpning til bysten
ferdig. Men slik verden hadde
utviklet seg med fare for at
Norge kunne bli trukket inn i
verdenskrigen, fant man ut at
det var liten vits å få den støpt.
Da Norge kom med i krigen,

ble gipsavstøpningen lagt i en
sinkbeslått kasse og gravd ned i
bakgården til familien Erling
Bangsund.
Pomp og prakt
Men straks freden kom i
1945, ble den gravd opp, og
sommeren 1946 ble bysten
avduket i kirkeparken av
domprost Anton Bockman
under stor musikalsk pomp og
prakt.
Og på sokkelen står Adolf
Thomsen den dag i dag som
minne om hvilken musikalsk
høvding han var...
jonny.hansen@bladet-tromso.no
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HØVDING: Adolf Thomsen var en musikalsk
høvding i Tromsø.

AVDUKET: Domprost Anton Backman har ak
kurat avduket bysten av Adolf Thomsen i kirke
parken i 1946.

Første
~~
artikkel i denne serien
sto på trykk lørdag 8. mai
og omhandlet Bru-Kjeldsen.
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