
Han var byens
første profesjo
nelle musiker. Og
han er blitt
legendarisk som
komponist, ikke
minst for melodien
til «Å eg veit meg
eit land».
AdolfThomsen er en av de mest
sentrale personer knyttet til
Tromsø domkirkes 150-årige
historie. Han var født i Bergen
sommeren 1852, men kom til
Tromsø som nyansatt stadsmu
sikus i 1883, 31 år gammel.
Hans jobb var å undervise i sang
og musikk i skolene i byen, men
han ble også organist i domkir
ken. Og han ble dirigent for
flere kor, og var mildt sagt sen
tral i byens musikkliv.

Han ble karakterisert som en
musikalsk ildsjel, og etter kort
tid som domorganist begynte
det regelrett å gå frasagn om
hans musikalske virke. Dette
gjorde at tromsøværingene be
gynte å strømme til domkirken
hver gang det var gudstjeneste.
Det er sagt at Tromsø domkirke
ikke lenger bare var et Guds
hus, men også et musikalsk
tempel takket være Adolf
Thomsens musikalske virke.

Historisk orgel
Thomsen hadde et meget godt
navn innen musikkretser lenge
før han kom til Tromsø. Han var
nemlig en god venn av Edvard
Grieg, og hadde tilegnet ham
flere av sine komposisjoner.
Men med utgangspunkt i orge
let i Tromsø domkirke, laget
han melodier til kjente dikt,
ikke minst til Elias Blix» «A eg
veit meg eit land». Den er nær
mest blitt landsdelens nasjonal -
sang og brukes titt og ofte når
det er snakk om Nord-Norge.

Men ikke bare landsdelens na
sjonalsang er produkt av Adolf
Thomsens unike evne til å lage
fine melodier. «Når fjordene
blåner» er en annen melodi sig
nert Thomsen - melodien som
får enhver nordmann til å føle
en eim av mai midt i svarteste
mørketida.

Orgelet som Adolf Thomsen
spilte på i domkirken, var in
stallert så tidlig som i 1863. I
dag karakteriseres det som his
torisk. Det er et Claus Jensen
orgel som er bygd i romantisk
nordeuropeisk orgeltradisjon og
er et av de mest verdifulle orgler
i Skandinavia.

Stolt
Men det er i dårlig forfatning.
Allerede for ti år siden konklu
derte riksantikvaren med at det
er på høy tid at det blir restau
rert. I domkirken arbeider man
for å få installert et nytt orgel,
men det koster - og penger må
skaffes til veie. I påvente av et
nytt orgel, spilles det på kleno
diet fra 1863 - orgelet som altså
Adolf Thomsen hadde som sitt

ORGELET: Adolf Thomsen avbildet foran det historiske Claus Jensen-orgelet i Tromsø domkirke.

instrument i alle sine år i Trom-

En av dem som gjerne lytter
til Adolf Thomsens musikk, er
fiolinisten Malfred Hanssen.
Han har et meget nært musi
kalsk forhold til domkirken. I
1987 fikk han ideen om å kom
binere musikk med innsamling
av penger til et godt formål.
Sammen med kona, pianisten
Kirstin Indal, har han hvert
eneste år arrangert romjulskon
serter i Tromsø domkirke hvor
alt av inntekter er gått til Kir
kens Bymisjon.

Malfred Hanssen har stor be
undring for Adolf Thomsens
musikk. Han sier:

- Han har ikke skrevet så mye
for fiolinister, men på bibliote
ket her i Tromsø finnes noen
originalnoter fra Adolf Thom
sen. Jeg har sittet og beundret
notene, både hvor sirlig og flott
de er skrevet og hvor fint melo

diene er bygd opp. Å se origit
nalmanuskriptene til en kom
ponist gjør at man opplever
komponisten på en annen måte,
sier Hanssen som er stolt over at
AdolfThomsen gjorde nordlen
ding av seg.

- Han bodde like lenge i
Tromsø som i Bergen, og jeg
regner ham som tromsøværing.
Men hans unge år i Bergen gjor
de ham til en komponist som
var kjent langt utenfor Bergens
grenser. Han dirigerte Musikk
selskapet Harmoniens Orkes
ter, og der var det svært få som
slapp til. Da han flyttet til
Tromsø, kom han fra en meget
høy posisjon. Og hans betyd
ning for Tromsøs musikkliv ble
meget stor. De musikerne som
kommer og bosetter seg her i
byen, er de som bringer mu
sikklivet videre. For musikkli
vet i Tromsø var det et
lykketreff at han valgte å bli

stadsmusikus her i byen, slår
Malfred Hanssen fast.

Første profesjonelle
- AdolfThomsen er sannsynlig
vis den aller første som bragte
profesjonismen inn i Tromsøs
musikkliv, og han har etterlatt
seg en rekke profesjonelt ansat
te organister som har gjort
Tromsø domkirke til en sentral
kulturformidler, sier Hanssen
som er vokst opp med orgelmu
sikk.
- Min far var organist i Salt

straumen kirke. Overalt hvor
jeg har bodd, har det å spille i
stedets kirker vært en opple
velse for meg. Ikke minst Trom
sø domkirke, hvor akustikken er
meget god. Jeg vil tro Adolf
Thomsen i sin tid opplevde
klangrommet i kirken like bra
som jeg opplever den i dag -
over hundre år senere, sier Mal
fred Hanssen som uttrykker

stor beundring for byens kan
skje fremste komponist
gjennom tidene.

Adolf Thomsen ble ikke noen
gammel mann. Han var sterkt
plaget av revmatisme, og våren
1903 reiste han til Sandefjord
hvor han tok inn på Sandefjord
Bad i håp om å bli frisk av rev
matismen.

Men han kom aldri mer tilba
ke til Tromsø. Bare noen måne
der senere - 24. juli 1903 -
døde han. Han ble gravlagt i
Sandefjord, og på graven er det
reist en minnestein over stads
musikusen og komponisten
som betraktes for å være Trom
søs musikalske høvding.

JONNY HANSEN

jonny.hansen @ itromso.no
911 60 825



alske høvding

HØVDING: Adolf Thomsen gjorde tromsøværing av seg og er betrakU
høvding.

BEUNDRi
stolt over ,

ER: Fiolinisten Malfred Hanssen uttrykker stor beundring for komponisten Adolf Thomsen
at han gjorde tromsøværing av seg, sier Hanssen.

yet for å være byens musikalske

- Jeg er

STADSMUSIKUS: Adolf Thomsen slik han står
og skuer ut over Kirkeparken. Det er kunstneren
Trygve Thorsen som har laget bysten.
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