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•Debattant Jonny Hansen mener det var et feilgrep å flytte byste og minnesmerke:

– Bør flyttes tilbake
Jonny Hansen mener det

er historieløst å la bysten

av Adolf Thomsen vende

ryggen til kirken. Kommu

nen synes derimot at

Thomsen bør ha utsikt til

gata som er oppkalt etter

ham.

I forbindelse med oppussingen

av kirkeparken er en byste av

Adolf Thomsen, samt et min

nesmerke over krigens ofre i

Tromsø, blitt flytta innad i Kir

keparken. I et debattinnlegg

reagerer tidligere redaktør i

iTromsø, Jonny Hansen, på at

bysten av komponist og musi

ker Adolf Thomsen ikke lenger

står med ansiktet vendt mot

domkirka hvor han hadde sitt

virke som organist, men med

ryggen til. De som har bestemt

plasseringen har «snudd ræva

til byhistorien», mener Han

sen, som vil ha bysten flytta til

bake dit den har stått siden

sommeren 1946.

– Trenger ikke å være enig

Byplansjef Per Hareide forkla

rer flyttingen av bysten på den

ne måten:

– Man har sett at når Rødban

ken får sitt nye tilbygg så vil

Adolf Thomsens gate bli et flot

tere gateløp enn før, og derfor

har man bestemt at bysten bør

stå med ansiktet vendt mot

denne gata. Når man kommer

gående fra Fredrik Langes gate,

så vil man se ansiktet på bysten

og kirken i bakgrunnen, sier

Hareide.

– Hansen mener at dere har

snudd ræva til byhistorien?

– Sterke følelser avstedkom

mer sterke uttrykk. Vi har vår

begrunnelse for hvorfor vi har

flyttet den, men man trenger

ikke å være enig i kommunens

vurdering, sier Hareide.

– Bør flyttes tilbake

Hansen reagerer også på at

minnetavla er flytta fra en mer

prominent plassering nært

Storgata og lenger ned i Bank

gata ved siden av bysten av

Thomsen, en flytting Hareide

27-åring dømt for ruskjøring for tredje gang

Mannen, som senest ble

dømt for tilsvarende for

hold i 2014, har aldri hatt

førerkort.

I morgentimene en aprildag i

år satte mannen seg bak rat

tet og kjørte langs Stakkevoll

vegen mens han var påvirket

av narkotika.

UTSIKT OVER EGEN GATA:Bysten av komponist og musiker Adolf Thomsen er flytta slik at den får utsikt over gata som er oppkalt etter

ham, men vender da ryggen mot domkirka hvor Thomsen var organist. ALLE FOTO: FRANK LANDE

MINNEMERKET FLYTTA:Stein

tavla som er reist til minne om

ofrene fra andre verdenskrig, er

flytta bort fra Storgata og til

begrunner med nærheten til

bygget som Gestapo brukte i

Bankgata 13 under krigen. Han

sen blir imidlertid ikke mindre

kritisk av å få høre kommunens

begrunnelser.

– Jeg mener fortsatt at både

bysten og minnetavla bør flyt

tes tilbake, sier han.

Minnesmerket sto bedre da

den sto nært Storgata, hvor fle

re folk går forbi.

Analyseresultatene fra

blodprøvene viser at han var

påvirket av flere medikamen

ter under kjøringen, og at

summen av diazepam-ekviva

lenter påvist i blodprøven

overstiger straffeutmålings

grensen svarende til 1,2 i pro

mille.

I tillegg ble det påvist amfe

tamin over straffbarhetsgren-

MED RYGGEN TIL KIRKA:Mens bysten av Adolf Thomsen tidligere

skuet over kirkeparken og domkirka, vender den nå ryggen mot

både kirka og parken.

– Den er nå blitt degradert og

gjemmes bort. Dette er et min

nesmerke som er viktig for

mange familier i Tromsø, og så

vidt jeg vet hadde ingen av de

sen i blodprøven.

30. juli møtte den siktede

27-åringen i Nord-Troms ting

rett, hvor han avga en uforbe

holden tilståelse.

Mannen har aldri hatt fører

kort, men har likevel blitt

domfelt to ganger tidligere,

sist i 2014, for kjøring i ruspå

virket tilstand.

Retten dømte 27-åringen til

falne noen tilknytning til Bank

gata 13, sier han.

FRANK LANDE

frank.lande@itromso.no

26 dager i fengsel samt

34.000 kroner i bot.

Han får også to års sperre

frist, fra ruskjøringen fant

sted, for å kjøre opp til fører

kort.

RIKKE LANGE

rikke@itromso.no

DETTE ER SAKEN

• Tromsø kommunes

oppussing av kirkeparken

har skapt sterke reaksjo

ner blant folk i byen.

• Valget av asfalt som

underlag har vakt

misnøye, men også

flyttingen av bysten av

komponist og musiker

Adolf Thomsen, samt

krigsminnesmerket, har

fått folk til å reagere.

• I et debattinnlegg i

iTromsø skrev tidligere

redaktør Jonny Hansen at

det er historieløst å flytte

bysten, og at både bysten

og minnesmerket bør

flyttes tilbake der de sto.
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