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En jubileumshilsen

KIRKA STÅR SOM ET LANDEMERKE. Vi kan se den når 
vi kommer reisende til byen, enten det er langs landeveien, 
sjøveien eller gjennom lufta. Korset i fasaden som vender 
mot Tromsø sentrum, gjør saken klar og tydelig: Dette er et 
hus som er bygd for å minne oss om frelsen i Jesus Kristus, 
og for å kalle til tro på ham.

Tromsdalen kirke er blitt en attraksjon og bærer med 
stor rett navnet Ishavskatedralen, selv om bispedømmets 
domkirke ligger på den andre sida av sundet. Mange turister 
kommer for å se Ishavskatedralen. Vi må se på turistene 
som vår tids pilgrimer: Når de kommer og besøker kirka, får 
de også et møte med ham som er Herre i kirka! 

Tromsdalen kirke er et veldig godt rom for sang og musikk – 
kirkekonsertene her er godt kjent. Det nye orgelet som kom 
for ti år siden har vært med på å gjøre kirka enda mer egnet 
til sang og musikk.

Olav Øygard
BISKOP

Og likevel: Først og fremst er dette ei menighetskirke. Her 
har små barn blitt båret til dåpen i 50 år. Her har utallige 
konfirmanter fått sin velsignelse på vei inn i ungdoms- og 
voksenlivet. Her har mange par inngått ekteskap – og man-
ge har hatt sin siste reise herfra. Her forkynnes Guds ord, 
her deles nattverden, her synges det til Guds ære, herfra 
stiger bønnen opp til Gud. Her lever Guds kirke på jord.

Her møtes både solide læstadianske tradisjoner, og yngre og 
mer moderne kristne tradisjoner.

Den norske kirkes visjonsdokument for perioden 2015-
2018 har overskriften Mer himmel på jord. Tromsdalen 
kirke har vært et møtested mellom himmel og jord. Det må 
være vår bønn at den skal fortsette å være akkurat det. Jeg 
hilser Tromsøysund menighet og gratulerer med jubileet. 

Med stor glede og takknemlighet feirer vi 

Tromsdalen kirkes 50-årsjubileum.
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Vårt landemerke er 50 år

FOR TO ÅR SIDEN fikk jeg  forespørsel  fra NAF om hvilket 
motiv som burde symbolisere Tromsø i deres nye utgave av 
NAF Veibok. I mitt hode var det ikke tvil. Men siden jeg er 
innflytter, sørget jeg for lokal forankring. Heldigvis var de 
innfødte og innflytteren skjønt enige; det måtte bli Ishavs-
katedralen!  

«Karakteristisk landemerke med ikonisk verdi. Kirkebygg 
i betong av arkitekt Jan Inge Hovig, 1965, med navnet sitt 
etter den karakteristiske formen og de lyse feltene som gir 
assosiasjoner til isfjell. Symboliserer mørketid og nordlys. 
Europas største glassmosaikk av Victor Sparre, 1972.»

Slik beskrives Ishavskatedralen i veiboka. Ikonisk, Hovig, 
isfjell, mørketid, nordlys, Europas største og Sparre. Vi 
tromsøværinger kan leve med at vårt landemerke ved por-
ten til Ishavet beskrives slik for besøkende til byen. 

Landemerker var opprinnelig iøynefallende punkter på 
land man kunne styre etter når man var ute på sjøen. De ble 
kalt méd og var deler av kystnavigasjonssystemet. 

I dag brukes begrepet landemerke også om fremtredende 
bygninger. I så måte symboliserer Ishavskatedralen den 

Jens Johan Hjort
ORDFØRER

perfekte videreføring av de opprinnelige sjøverts landemer-
ker, med sin umiskjennelige likhet med de hvite trekantede 
overettsjømerkene. Når spissene faller over ett, er du midt i 
leia. Mang en gang har jeg kjørt over Tromsøbrua og passet 
på å få Ishavskatedralens hvite trekanter over ett. Da ser 
man det vakre lyset mellom isblokkene. Den symbolske 
overføring er også vakker; under Ishavskatedralens overett-
merker befinner du deg på den trygge sti.  

Tromsø domkirke er Tromsøs katedral i kirkelig forstand; 
hovedkirken i bispedømmet der biskopen har sitt sete. I god 
kristen ånd lånes katedralnavnet ut til Tromsdalen kirke. 

Ishavskatedralen er et hus for de store anledninger, men 
også for daglig bruk. Et hus for alle. Her feires kirkelige 
høytider og ritualer. Her arrangeres storslagne konserter 
og kulturbegivenheter. Og her holdes daglig konserter for 
tilreisende med Hurtigruta. Kort sagt et enestående åpent 
hus i Tromsdalen til stolthet for hele Tromsø.  

Lihkku beivviin! Hjertelig til lykke med dagen og jubileums-
året alle sammen! Jeg gleder meg til å feire året med 
jubilanten og lese jubileumsboken.
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DET ER KAMMERKORET ULTIMA THULE 

med sin dirigent Ivar Solberg som står i 

spissen for dette store prosjektet.  For 

anledningen er koret forsterket med 24 ek-

sterne sangere, slik at koret blir på hele 60 

røster. Tromsø byorkester, for anledningen 

forsterket med 10 profesjonelle musikere, 

blir på 50 musikere. Som solister stiller vår 

egen Anne-Lise Sollied Allemano, sopran, 

og den populære oratoriesangeren Halvor 

Melien, baryton.

Brahms Requiem i januar
EIN DEUTSCHES REQUIEM AV JOHANNES BRAHMS

JANUAR

Ein deutsches Requiem skiller seg fra 

andre requier på tre måter. For det første 

foregår det på tysk og ikke på latin, som de 

fleste andre gjør. For det andre bygger det 

ikke på de kjente messeleddene og dies 

irae-sekvensen, som danner tekstgrunnla-

get i andre requier, men på utvalgte bibel-

tekster. Her er vi ved den tredje forskjellen. 

Brahms har lett fram bibeltekster som han 

syntes kunne passe inn i forhold til sine 

intensjoner med verket. Hva ville ikke fo-

kusere på død, sorg og dom, men på trøst 

og på frelsens seier over døden. Verket er 

derfor i stor grad uttrykk for dette.

Musikken er utrolig vakker og kompleks, 

og både orkester- og korsatsene er farge-

rike, klangfulle og med stor spennvidde. 

Koret synger hele tida i det 75 minutter 

lange verket. Ikke en gang under solist-

numrene kan de hvile, de er hele tida med 

og veksler med solistene.
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EINAR BERGER vokste opp i Finnkro-

ken på Reinøy i Troms. Inntil midten av 

1920-tallet livnærte han seg som fisker i 

Lofoten og på Finnmarkskysten, og der-

nest som kjøpmann i Svolvær og Oslo. 

Fra 1925 til 1926 var han elev ved Ola 

Abrahamssons malerskole i hovedstaden 

og bestemmer seg etter hvert for å bli 

kunstner på heltid.

Berger som selv hadde opplevd forlis og 

at folk omkom på havet, valgte å gjengi 

dette i sin kunst. Med stor ekspressivitet 

og kraftige penselstrøk skildret han for-

tellinger om båter i havsnød, forlis, orkan 

og fiskerbegravelser, dessuten religiøs 

besettelse og sosiale temaer. Denne siste 

gruppen fokuserer nesten alltid på enkelt-

individets skjebne. 

Selv kalte han seg ”Nordlandsmaleren” 

og har sammen med andre kjente navn 

som Peder Balke, Otto Sinding, Adelste-

en Normann, Gunnar Berg, Even Ulving, 

Thorolf Holmboe, og i nyere tid Karl Erik 

Harr, bidratt til å etablere oppfatningen 

Utstilling: Einar Berger

av Nord-Norge som ensbetydende med 

storslagen natur. Men, der andre har skil-

dret idyllen fra midnattssolens land, har 

Berger vært mer opptatt av landsdelens 

trolske side. Særlig romantikeren Peder 

Balkes tolkning inspirerte Berger. Kraften 

og dramatikken i Bergers bilder viser hans 

fascinasjon for den overveldende og opp-

høyde naturen, og på samme tid så stofflig 

og nærværende at man nærmest dras 

inn og omsluttes av den. I årene 1933–35 

etablerte han sin karakteristiske organiske 

stil med egenartet fargeskala, ofte med 

kontrastene svart og hvit, og hvor enkel-

telementer forsterkes ved kontur mens 

resten av billedflaten oppløses i en mer 

abstrakt tilnærming.

Einar Berger og hans kunst var omstridt 

både i samtiden og i ettertiden. Han star-

tet sent på sin kunstnerkarriere og med 

bakgrunn som fisker og kjøpmann manglet 

han nettverk inn i kunstnermiljøene. Dette 

resulterte i en fortolkning av kunstner-

rollen som sto i strid med den etablerte 

forståelsen og gjorde det vanskelig for 

ham å oppnå status i miljøet. I 1934 stilte 

han ut på Høstutstillingen og i 1941 viste 

han en stor utstilling i Kunstnernes Hus i 

Oslo. Mens bildene hans vakte interesse 

hos øvrig publikum, ble han gjerne ignorert 

av kultureliten og kunstkritikerne.

Om Berger ikke fikk den store oppmerk-

somheten hjemme i Norge hadde han 

større suksess i Tyskland og Frankrike 

hvor han hadde omfattende utstillings-

virksomhet. Han stilte også ut i Holland, 

Sverige, Italia og USA. I 1991 ble det vist 

utstilling av Bergers malerier i Nordnorsk 

Kunstmuseum.

I 1937 gikk Jeu de Paume-museet (i dag 

Musée national d’art moderne) til innkjøp 

av maleriet Opp fra havet, fra 1934 og 

Deutsche Staatsgalerie i Stuttgart kjøpte 

inn verket Orkan, fra 1936. I Norge ble 

Berger innkjøpt av både kronprins Olav og 

kong Haakon, sistnevnte ervervet et motiv 

som viser fiskeflåten på vei ut. Berger er 

representert i Nordnorsk Kunstmuseums 

samling med nærmere førti verker. 

JANUAR-MAI
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Menighetens hovedsamling er gudstjenestene. På søndager 

og høytidsdager samles menighetens forskjellige mennesker 

og aktiviteter. Ganske tidlig i gudstjenestene ber vi 

samlingsbønnen sammen, for å si at her kommer vi fra hvert 

vårt hjem og sted til bønn, sang, ord og fellesskap. 

Og vi samles om sakramentene.

I Tromsdalen kirke er det gudstjenester hver søndag kl. 11.00 

(i juli og halve august annenhver søndag). Som regel er det 

høymesse med nattverd og ganske ofte er det også barndåp i 

gudstjenesten. Én gang i måneden er det familiemesser.

Jubileumsåret 2015 rommer selvsagt alle disse gudstjenestene 

som har sitt preg og sin farge etter hvor vi er i kirkeåret. Her vil 

vi likevel trekke fram noen av alle disse gudstjenestene. 

8. FEBRUAR: SAMEFOLKETS DAG

Den 6. februar er offisiell flaggdag i Norge 

og markeres over hele landet som samenes 

nasjonaldag. I m ange av landets kirker 

og også i vår kirke har det i flere år vært 

markering av denne dagen. Samiske språk 

og kultur er en del av menigheten, og i 

anledning samefolkets dag er det naturlig 

og riktig at det synges salmer med samisk 

tekst og at bibeltekstene leses på samisk. 

 Søndag 8. februar.

      

15. MARS: KVENFOLKETS DAG

I februar 2014 vedtok Norske Kveners 

Forbund – Ruijan Kveeniliitto at 16. mars 

skulle være dato for Kvenfolkets dag. 

Begrunnelse for datoen var at den aller 

første kvenforeningen Ruijan kväänit – Pys-

syjokilaiset ble stiftet i 1984 på denne dag. I 

2015 markerer vi for andre gang kvenfolket 

og det kvenske språket i gudstjenesten.

 Søndag 15. mars.

Gudstjenester
SØNDAGER OG HØYTIDER
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PÅSKE

Påsken er, i tillegg til jul, kirkens store 

høytid. Kommer du til kirken alle dagene 

fra palmesøndag til påskedag, møter du 

en fortettet fortelling som rommer mye av 

alt kristendommen står for. Følg Jesus fra 

inntoget i Jerusalem palmesøndag, vær 

med disip lene til fotvasking og den aller 

første nattverd på skjærtorsdag. Langfre-

dag er kirkerommet nakent og liturgien helt 

enkel, i møtet med Kristi lidelse på korset. 

Påskenatt er helt spesiell. Da begynner vi 

gudstjenesten i mørket mens prosesjonen 

langsomt kommer inn med påskelyset. 

Til duften av røkelse og med kirkeklokker 

og jublende orgeltoner kommer så ropet, 

Kristus er oppstanden! Og menigheten 

istemmer Ja! Han er sannelig oppstan-

den – og lysene tennes i kirkerommet. Og 

påskedag møtes vi igjen og kan synge med 

glede og visshet: Påskemorgen slukker 

sorgen, slukker sorgen til evig tid. 

Velkommen til å feire påske i kirken.

    Palmesøndag 29. mars gudstjeneste,  

kl 11.00.

    Skjærtorsdag 2. april gudstjeneste,  

kl 19.00.

    Langfredag 3. april gudstjeneste, kl 15.00.

    Påskenatt 4. april påskenattsmesse,  

kl 23.00.

    Påskedag 5. april høytidsgudstjeneste,  

kl 11.00.

KONFIRMASJONER

I menigheten er det mange konfirmanter 

og mange konfirmasjonsgudstjenester. 

I jubileumsåret er det godt og vel nitti 

ungdommer som avslutter konfirmasjons-

undervisningen med høytidelige konfir-

masjonsgudstjenester. Gjennom året er 

konfirmanter med i alle gudstjenester som 

ministranter, medhjelpere i gudstjenesten. 

Da kan du se dem i sine hvite kapper. Selve 

konfirmasjonsgudstjenestene finner sted 

disse dagene:

    Kristi himmelfartsdag 14. mai konfirma-

sjonsgudstjenester kl. 10.30 og 13.00.

    Pinseaften 23. mai konfirmasjonsguds-

tjenester kl. 10.30 og 13.00.

    Pinsedag 24. mai konfirmasjonsguds-

tjenester kl. 10.30 og 13.00.

BARNEBURSDAG

En femtiåring kjenner også mange barn. 

Heldigvis! Og da må det også feires med 

barnebursdag. Menigheten ber barna inn 

til skikkelig fødselsdagskalas. Kirken skal 

feires med kake og ballonger. Og sang og 

musikk. Og sikkert noen overraskelser. På 

denne dagen er alle velkommen, men barna 

inviteres spesielt.

    2. pinsedag 25. mai. Kl 11. Familieguds-

tjeneste. Pinsefest for barn.
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NABOLAGSUKE

Når høsten kommer, innbyr vi til nabolag-

suke. Tromsdalen kirke vokste fram midt 

mellom hus, garasjer, fjøs, danselokaler og 

idrettslag. Barn, unge, foreldre og gamle 

folk av alle slag så kirkebygget reise seg. 

Men hva var det her før kirka kom? Hvem 

bodde her og lekte her? Hvem samlet inn 

penger og sto på for at det skulle bli kirke? 

FORTELLERKVELD

Vi ber inn kirkens naboer, folket i Troms-

dalen - og andre som er interesserte. Til 

fortellerkveld. Billedkveld. Delekveld. En 

kveld med lokalhistorie - og gode historier. 

Mange av dem som var med den gangen 

er borte nå, men etterkommerne etter 

disse husker og kjenner historiene.

NABOLAGSGUDSTJENESTE

I denne gudstjenesten deler vi vår takk-

nemlighet overfor alle som sto på for at 

kirka vår skulle komme. Vi takker Gud for 

alt og alle som gjennom mer enn femti 

år har gitt av sin tid, sine krefter og sine 

midler for at kirken skulle bli bygd og 

drevet godt. 

    Søndag 4. oktober.

JUBILEUMSGUDSTJENESTE

Den store festgudstjenesten feires mens 

kirkeåret nærmer seg slutten. Dette blir en 

høytidsstemt gudstjeneste med gjester, 

musikk og stor kirkekaffe. Gudstjenesten 

er selve høydepunktet i jubileumsåret. 

    Søndag 22. november kl 11.00.

GUDSTJENESTE PÅ VIGSLINGS-

DAGEN

Fjerde søndag i advent feirer vi guds-

tjeneste med markering av vigslingsdatoen.

I 1965 falt fjerde søndag i advent på 19. 

desember. Femti år etter markerer vi selve 

vigslingen med en enkel takkebønn i guds-

tjenesten. Kirken har vært til velsignelse 

for menigheten, og vi ber Gud om velsig-

nelse over dagene og årene som kommer, 

der nye generasjoner skal møte hverdag, 

fest og sorg under de mektige lysekronene 

i Ishavskatedralen. 

    Søndag 20. desember kl 11.00.

JUL OG NYTTÅR

Jubileumsåret nærmer seg slutten, og 

kirken går inn i julehøytiden. Den høytiden 

som er den kjæreste kirketiden for veldig 

mange. Vi pynter kirken til fest og er klare 

for å ta imot menigheten, til igjen å møte 

mysteriet i det lille barnet i krybben. Gud 

som fødes inn i verden. Jorden som tar 

himlen i favn.

JULAFTEN 24. DESEMBER 

    Gudstjenester kl. 12.00, kl. 14.00 og  

kl. 16.00.

JULEDAG 25. DESEMBER

    Høytidsgudstjeneste kl. 11.00.

2. JULEDAG 2 6. DESEMBER

    Gudstjeneste kl 11.00.

På årets siste dag er kirken et sted for et-

tertanke, takknemlighet og stille forvent-

ning. Gå inn i nyttårskvelden sammen med 

menigheten i en enkel kveldsgudstjeneste.

NYTTÅRSAFTEN: 

    Kveldsmesse kl 18.00.
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MIDNATTSKONSERTER
EN HJØRNESTEIN I BYENS KULTURLIV
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TAKKET VÆRE SAMARBEIDSAVTALEN med Hurtigruten spilles 

disse konsertene hver eneste natt gjennom hele året. Vintertu-

rismen har de siste årene vært i sterk framgang i Tromsø, slik at 

det nå faktisk er flere turister i byen om vinteren enn om somme-

ren, og det har også vi merket. Siden vinteren 2013 har vi kunnet 

tilby åpne midnattskonserter i helgene i høysesongen i februar 

og mars. I tillegg spilles det en rekke konserter for cruisebåter i 

vintersesongen, og vi har også etablert en ny tradisjon med åpen 

midnattskonsert på nyttårsaften. 

Midnattskonsertene i Ishavskatedralen har vokst til å bli en av by-

ens store og viktige kulturinstitusjoner, og særlig gjennom samar-

beidet med Hurtigruten har de gjort Tromsø og Ishavskatedralen 

kjent over hele verden. Helårsvirksomheten er også viktig for å 

beholde dyktige frilansmusikere i byen: Per i dag sysselsetter kon-

sertene hele 15 musikere som gjennom disse spillejobbene har mu-

lighet til å leve og virke som utøvende musikere i Tromsø.
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Linde Mothes
PIANO OG ORGEL

Øyvind Bakkeby Moe
TROMPET

Georgy Ildeykin
CELLO

Berit Norbakken Solset
SOPRAN

Gro-Anita Gyring Kval 
SOPRAN

Vokal Nord

KOR
Ingvild Anette Staff
SAKSOFON

Bodil Onsøien
SOPRAN

Robert Frantzen
PIANO OG ORGEL

Harald Bakkeby Moe
BARYTON

Grønnåsen kirkekor
KOR

Hanne-Sofie Akselsen
FLØYTE

Ole Bolås
PIANO OG ORGEL

Tore Nedgård
PIANO

Anne-Berit Buvik
MEZZOSOPRAN

Ingrid Eliassen
TROMPET

MIDNATTSKONSERTER,  V INTER

Les om musikerne på www.ishavskatedralen.no
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Program vinter 2015
TORSDAG

5. FEBRUAR
Anne-Berit Buvik

Hanne-Sofie Akselsen
Linde Mothes

12. FEBRUAR
Harald Bakkeby Moe

Georgy Ildeykin
Ole Bolås

19. FEBRUAR
Harald Bakkeby Moe
Øyvind Bakkeby Moe

Robert Frantzen

26. FEBRUAR
Anne-Berit Buvik

Hanne-Sofie Akselsen
Robert Frantzen

5. MARS
Berit N Solset

Hanne-Sofie Akselsen
Robert Frantzen

12. MARS
Bodil Onsøien

Øyvind Bakkeby Moe
Ole Bolås

6. FEBRUAR
Anne-Berit Buvik

Hanne-Sofie Akselsen
Linde Mothes

13. FEBRUAR
Harald Bakkeby Moe

Georgy Ildeykin
Ole Bolås

20. FEBRUAR
Harald Bakkeby Moe
Øyvind Bakkeby Moe

Robert Frantzen

27. FEBRUAR
Anne-Berit Buvik

Hanne-Sofie Akselsen
Robert Frantzen

6. MARS
Berit N Solset

Hanne-Sofie Akselsen
Robert Frantzen

13.MARS
Bodil Onsøien

Øyvind Bakkeby Moe
Ole Bolås

7. FEBRUAR
Anne-Berit Buvik
Georgy Ildeykin

Ole Bolås

14. FEBRUAR
Anne-Berit Buvik

Øyvind Bakkeby Moe
Tore Nedgård

21. FEBRUAR
Harald Bakkeby Moe

Ingrid Eliassen
Tore Nedgård

28. FEBRUAR
Anne-Berit Buvik

Hanne-Sofie Akselsen
Robert Frantzen

7. MARS
Harald Bakkeby Moe
Øyvind Bakkeby Moe

Ole Bolås

14. MARS
Anne-Berit Buvik

Ingvild Staff
Tore Nedgård

8. FEBRUAR
Anne-Berit Buvik
Georgy Ildeykin

Ole Bolås

15. FEBRUAR
Berit N Solset

Øyvind Bakkeby Moe
Robert Frantzen

22. FEBRUAR
Harald Bakkeby Moe

Ingrid Eliassen
Tore Nedgård

1. MARS
Anne-Berit Buvik

Hanne-Sofie Akselsen
Robert Frantzen

8. MARS
Harald Bakkeby Moe
Øyvind Bakkeby Moe

Ole Bolås

15. MARS
Anne-Berit Buvik

Ingvild Staff
Tore Nedgård

FREDAG LØRDAG SØNDAG

MIDNATTSKONSERTER ,  V INTER
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Skapelse og forløsning

Inger Slåttebrekk Orestad på Bratsj, May-Britt Forsberg 

Hovdenak som sopran og Linde Mothes på orgel.

Dette blir en flott og innholdsrik konsert med kjente og kjære 

salmer i tillegg til musikk av blant andre Schubert og Bach.

LINDE MOTHES er utdannet som kirke-

musiker i Dresden, Tyskland og i Paris. 

Hun er siden 2008 kantor i Tromsøysund 

menighet.

Linde har arbeidet som kirkemusiker i 

Berlin, og som høyskoledosent i orgel og 

korledelse i Halle og Dresden. Hun setter 

stor pris på mangfoldigheten som yrket 

som kirkemusiker tar med seg, og har spilt 

mange orgelkonserter ulike steder  i Eu-

ropa og Kina. Hun har også arbeidet som 

kordirigent og framført en rekke korkon-

serter, både a capella og oratorier.

INGER SLÅTTEBREKK Orestad har stu-

dert ved Norges Musikkhøyskole og prof. 

Rainer Moog i Köln. 

Hun har vært Ansatt i Oslo Filharmoni-

en i 35 år. Medlem i Solistes Europeens, 

Luxemburg.

Sopranen May-Britt Forsberg Hovdenak 

har studert opera ved The New Opera 

Academy i Nederland og utøvende di-

plomstudium ved The Royal Conserva-

tory in The Hague. 

 

Hun er en aktiv lied- og kirkesanger og 

har sunget i USA, Russland, Tyskland og 

Nederland foruten Norge i kjente verk 

som Mozarts Requiem, Händels Messias, 

Schuberts Messe i Ass-dur, Solveig i Griegs 

Peer Gynt og Bachs h-moll-messe, som 

også er utgitt på CD.

EN VÅRKONSERT HVOR TEMAET OMHANDLER SKAPELSEN

LØRDAG 11 .  APRIL
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JUBILEUMSUKE

MAI

Gudstjeneste Kirkens egen barnebursdag 25. mai

 Utstilling Hovig i nord 25. mai

Konsert Brøstadbotn Barokkband 29. mai

Lansering Boka om ishavskatedralen 29. mai



Hovig i nord

ARKITEKTEN JAN INGE HOVIG har i stor grad påvirket etterkrigsarkitekturen 

i byer som Harstad, Narvik og Tromsø. Fotografene Bent Raanes Sørensen og 

Sarah Cameron Sørensen har fotografert noen av bygningene Hovig står bak. 

I samarbeid med Norske Kunstforeninger 

har fotoutstillingen Hovig i nord turnert 

hele landet i to år. Nå vil den vises i Troms-

dalen kirke i forbindelse med 50-årsjubileet.

– Jan Inge Hovig er en av Norges mest 

sentrale etterkrigsarkitekter, sier Ulf Grøn-

vold, seniorkurator og tidligere direktør ved 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 

design.

Hovig er best kjent som arkitekten bak 

Tromsdalen kirke (eller Ishavskatedralen), 

et viktig symbolbygg både for Tromsø og 

landet for øvrig. Det er det første bygget 

som har prydet et norsk frimerke, og i dag, 

50 år etter at det ble reist, har arkitekturen 

tålt tidens tann.

Arkitektur kan oppfattes som en van-

skelig og utilgjengelig kunstform, men er 

samtidig noe som oppleves helt konkret 

i våre omgivelser. Alle steder har viktige 

fellesskapsbygninger folk har et forhold 

til, som kirker, idrettshus eller skoler. Etter 

krigen skulle nasjonen gjenoppbygges, vi 

skulle gå sammen inn i fremtiden. Dette 

ble gjenspeilet i arkitekturen, og her fikk 

Hovig en særdeles viktig rolle i nord. I til-

legg til enkelte eneboliger har han etterlatt 

seg et skattekammer av felleskapsbygnin-

ger, spredt over store deler av Nord-Nor-

ge, spesielt i Harstad, Narvik og Tromsø. 

Og ifølge Grønvold er det nettopp disse 

nordnorske bygningene som har gjort Jan 

Inge Hovig kjent som arkitekt.

FOTOUTSTILLING,  FRA 25.  MAI  T IL  MIDTEN AV AUGUST

Fotografene Bent Raanes Sørensen og 

Sarah Cameron Sørensen har fotografert 

eksteriører og interiører signert Jan Inge 

Hovig. Utstillingen består av 18 fotogra-

fier i størrelse 100 x 100 cm.

En femtiåring kjenner også mange barn. 

Heldigvis! Og da må det også feires med 

barnebursdag. Menigheten ber barna inn 

til skikkelig fødselsdagskalas. Kirken skal 

feires med kake og ballonger. Og sang og 

musikk. Og sikkert noen overraskelser. 

På denne dagen er alle velkommen, men 

barna inviteres spesielt.for barn.

Kirkens egen 
barnebursdag

25. MAI (2. PINSEDAG)
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DA BAROKKOBOISTEN ANNA STARR 

flyttet til Brøstadbotn i 2010, var det helt 

naturlig at Brøstadbotn skulle få sitt eget 

barokkband i samarbeid med andre musi-

kere fra landsdelen som spiller tidsriktige 

barokkinstrumenter. 

Brøstadbotn Barokkband 
SVINGENDE BAROKK

Bandet  består av Anna Starr (obo), 

Ole Thomas Gjærum (trompet), Øivind 

Nussle (fiolin) og Runa Bergsmo (cello), og 

utvides etter repertoarets behov. I disse 

fire årene har vi samarbeidet med blant 

andre organisten Bjørn Andor Drage og 

sopranen Berit Norbakken Solset, i tillegg 

til korene Vokal Nord og Steigenkoret. 

Brøstadbotn Barokk Band har som mål 

å bringe den lett forståelige, svingende 

barokken til det nordnorske publikum og 

har så langt turnert fra Bodø til Alta.

FREDAG 29.  MAI



ISHAVSKATEDRALEN FYLLER FEMTI ÅR, 

og det er på tide å gi ut en bok. En prakt-

bok om praktkirken, en bok som er kirken 

verdig. Kvalifiserte forfattere, eksperter 

på arkitektur og billedkunst, skal fortelle 

om kirkens kvaliteter. Men like viktig er bil-

dene. Kirken er meget fotogen, og vi skal 

få se den gjengitt fra alle mulige vinkler. 

Tenkelige og utenkelige.

May Line Angell er sokneprest og Dag 

Sæter er leder for menighetsrådet i 

Tromsøysund. De vil gi oss noen innled-

ningstanker om kirken i menigheten, byen 

og landskapet.

Elin Kristine Haugdal er lærer og forsker i 

kunstvitenskap ved UiT – Norges arktiske 

universitet. Arkitektur er hennes særlige 

område; hun har skrevet en dokorgrads-

avhandling  hun kaller Ny monumentalitet. 

En av bygningene hun undersøker i av-

handlingen, er nettopp Tromsdalen kirke. 

I jubileumsboka vil hun sette kirken inn i 

mange sammenhenger i historie og sam-

tid, både lokale, nasjonale og internasjo-

nale. Kirkens arkitekt, Jan Inge Hovig, blir 

behørig omtalt. Hans tanker om form og 

materialbruk, om rom, lys og landskap – og 

hvordan han har realisert disse tankene i 

kirkebygningen. Den store glassmosaikken 

derimot hørte ikke med i Hovigs planer. 

Det ble først til i 1972.

Hege Olaussen er også lærer og forsker i 

kunstvitenskap ved UiT. Hun skriver om 

glassmosaikken. Kunstneren Victor Sparre 

hadde store visjoner for dette hans kan-

skje mest sentrale verk. Å «lese» et slikt 

stort bilde – en av de største glassmo-

saikkene i Europa – krever et øvet blikk. 

Hege ser sammenhenger og symbolikk 

der de fleste av oss kanskje bare ser et 

bilde av en stor Kristus-figur. Vi lærer om 

glassmosaikkens ikonografi. Farger og 

figurer settes inn i historie og samtid. Bibel 

og teologi brukes for å belyse det vi ser, 

det et trenet blikk kan se.  

Yngve Olsen Sæbbe er til daglig fotograf i 

avisa Nordlys. I tillegg til å være en dyktig 

pressefotograf, er Yngve en kreativ kunst-

ner med blikk for nye og overraskende 

syns- og innfallsvinkler. En god fotograf 

ser, og han eller hun kan derfor også lære 

oss andre å se, se Ishavskatedralen med 

nye øyne. Åpne våre øyne for detaljer og 

vinkler vi ikke har lagt merke til.

Tank Design skal gi boka form. De er pris-

belønnet for sin formgiving. Det visuelle ut-

trykket er helt avgjørende for at dette skal 

bli det praktboka vi håper at det skal bli.

Den store boka om Ishavskatedralen

Ishavskatedralen besøkes hvert år av mange tusen 

turister fra hele verden. Tekstene i boka blir derfor pre-

sentert på tre språk: norsk, engelsk og tysk. Hva boka 

skal hete, er i skrivende stund ikke avgjort. Men det er 

vel ikke utenkelig at det blir noe med Ishavskatedralen. 

FREDAG 29.  MAI



Midnattsolkonserter 
HVER ENESTE NATT KL. 23.30

MIDNATTSKONSERTENES SUKSESS er et resultat av en lang 

rekke med lykketreff: De som valgte tomta og arkitekten selv 

hadde neppe forutsett den strømmen av publikummere som øn-

sker å oppleve Ishavskatedralen midt på natta. Kirkebygningens 

plassering er absolutt ideell for den som ønsker å se midnattssola, 

og når solstrålene siver inn i kirka under midnattssolkonsertene 

i sommersesongen, blir stemningen nærmest elektrisk for såvel 

publikum som for musikerne.        

Kombinasjonen av storslått arkitektur, lyse kvelder og midnattssol 

og stemningsfull levende musikk har nemlig vist seg å være en 

suksessformel. Repertoaret som spilles, følger noen retningslinjer 

– men gir utøverne stor frihet til å velge. Nøkkelordene er norsk 

musikk, samisk musikk/joik, religiøse folketoner, klassisk musikk, 

viser – et program hvor alle finner noe som de liker. Konsertene 

treffer bredt, og takknemlige publikummere som forlater kirka 

med tårer i øynene, er nærmest blitt dagligdags for musikerne 

våre. Vi gir turistene som kommer hit et viktig tilbud, særlig på 

sommeren når det kanskje ikke foregår så veldig mange andre 

kulturelle aktiviteter i byen. 

Midnattskonsertene er også kjent for den jevnt over høye 

kunstneriske kvaliteten som utøverne står for. Den totalrenoverte 

kirka er innbydende som aldri før, og er selvfølgelig med på å øke 

interessen for konsertene og for Tromsø by som turistmål. 

1 .  JUNI-15 .  AUGUST

«Kombinasjonen av storslått arkitektur, 
midnattssol og stemningsfull musikk har 

vist seg å være  en suksessformel»



1 .  JUNI  -  31 .  JULI

Orgelkonserter
HVER DAG, 1. JUNI TIL 31. JULI

HVER DAG I HELE JUNI OG JULI tilbyr vi kl. 14.00 en halv time 

med orgelmusikk. Organister fra Norge og fra andre land kommer 

hit for å spille en, to eller tre dager. I tillegg opplever de vår vakre 

natur og ikke minst midnattssola. 

Konsertene er åpne for alle som har lyst til å høre orgelet vårt. 

Det kommer flest turister, men også tromsøværinger er sett blant 

publikum. Programmene favner vidt og rommer alt fra Bach og 

godt kjent orgelmusikk til spesialiteter fra organistenes hjemland 

eller til og med egne komposisjoner eller improvisasjoner.

Kirkens egen kantor, Linde Mothes spiller ca. en tredjedel av 

konsertene.  Dermed kan hun gjøre det hun liker best, nemlig å 

musisere.

Spør leseren seg hvorfor konsertene holdes før Hurtigruta legger 

til kai, så er svaret enkelt: Båten om natta får konsert i Tromsda-

len, og de som kommer om dagen, skal finne veien til domkirka og 

høre konsert der.



Læstadianske stevner
 I TROMSDALEN KIRKE

Hver høst avholder de læstadianske menighetene 

sine stevner i Tromsdalen kirke. 

Læstadianismen starta som en vekkelsesbevegelse av den svenske 

presten Lars Levi Læstadius og spredte seg raskt til Finland og 

Nord-Norge i 1840-åra. Etter hvert ble læstadianismen splitta i flere 

retninger, men i vårt område har den såkalte Lyngen-

retningen vært dominerende. Læstadianerne tilhører folkekirken 

og er strengt lutherske.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har imidlertid også Lyngen-

læstadianerne vært splittet, i en ”konservativ” og en ”liberal” 

menighet, og menighetene holder separate forsamlinger og 

sine egne stevner. 

Slik vil det også bli i 2015. 28.-30. august holder «Den luthersk 

læstadianske forsamling, Lyngenretningen» sitt stevne og 18.-20. 

september holder «Den luthersk læstadianske menighet» sitt i 

Tromsdalen kirke. Stevnene starter som regel fredag ettermiddag 

og avsluttes med gudstjeneste søndag. Normalt er disse stevne 

svært godt besøkt. Bortsett fra ved gudstjenesten søndag, der en 

prest  normalt deltar, er det menighetenes egne predikanter som 

holder prekenene. Disse møtene preges også av at man fortsatt 

holder seg til Landstad Salmebok (”Gammel-Landstad”), og det 

forutsettes at gudstjenesten gjennomføres etter 1920-liturgien.  



6.  SEPTEMBER -  15 .  NOVEMBER

EN REISE GJENNOM TIDEN, bildeutstillingen viser en del av his-

torien  fra kirkens tilblivelse og fram til dags dato.  Publikum blir 

tatt med på en spennende reise fra 1964 og fram til renoveringen 

i 2008-2014.

Utstillingsåpning søndag 6. september

Kirken blir til
FOTOUTSTILLING
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FORTELLERKVELD

Vi ber inn kirkens naboer, folket i Tromsdalen - og andre som er 

interesserte. Til fortellerkveld. Billedkveld. Delekveld. En kveld 

med lokalhistorie - og gode historier. Mange av dem som var med 

den gangen er borte nå, men etterkommerne etter disse husker 

og kjenner historiene.

Nabolagsuke

Når høsten kommer, innbyr vi til nabolagsuke. Tromsdalen kirke vokste 

fram midt mellom hus, garasjer, fjøs, danselokaler og idrettslag. Barn, 

unge, foreldre og gamle folk av alle slag så kirkebygget reise seg. Men 

hva var det her før kirka kom? Hvem bodde her og lekte her? Hvem 

samlet inn penger og sto på for at det skulle bli kirke? 

NABOLAGSGUDSTJENESTE

I denne gudstjenesten deler vi vår takknemlighet overfor alle som 

sto på for at kirka vår skulle komme. Vi takker Gud for alt og alle 

som gjennom mer enn femti år har gitt av sin tid, sine krefter og 

sine midler for at kirken skulle bli bygd og drevet godt. 

SØNDAG 4 .  OKTOBER
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OKTOBER/NOVEMBER

TIK GRATULERER TROMSDALEN KIRKE med jubileet! 
Som en tiårig samarbeidspartner er vi svært glade for å 
kunne ha produsert så mange flotte konserter sammen med 
deres dyktige kantorer og medarbeidere. 

Tromsø internasjonale kirkefestival starta for ti år siden. 
Da så flere engasjerte kirkelige ansatte på muligheten til 
å i enda større grad åpne kirkerommet for ulike kunst- og 
kulturuttrykk. 

Som Nord-Norges eneste kirkefestival har vi siden 
2006 årlig tilbudt Tromsøs befolkning en uke med kir-
kemusikk, utstillinger, seminar og foredrag framført i 
Tromsøs ulike kirker.

TIK gir kirkemusikkmiljøet en mulighet til å vise frem sine 
kirkemusikkansatte. Vi er også opptatte av å styrke den 
neste generasjon kirkemusikere, og samarbeider derfor 
med Tromsøs musikkstudenter og andre musikkmiljø om 
de gode kirkemusikkprosjektene. I tillegg er vi opptatte av 
å åpne kirkerommet for andre uttrykksformer, og ikke bare 
det som tradisjonelt regnes som kirkemusikk. 

Derfor kan vi skilte med store kjente navn som Bjørn Eids-
våg og Sigvart Dagsland, samtidig som klassisk kirkemusikk 
og orgelmusikk selvfølgelig alltid er med oss. 
TIK 2015 blir også i år å inneholde over 20 arrangement fra 
søndag 25. oktober til søndag 1. november. Hver dag skjer 
det noe i en av kirkene - eller flere - i Tromsø. Daglige lun-
sjkonserter, store artister, store produksjoner med orkester, 
men også de små intime konsertene, teater, samtaler og 
kunstutstillinger - alt dette kan vi glede oss til. 
 
Tromsøysund og Ullsfjord menigheter har en dyktig stab i 
sine to kantorer. Hvert år leverer de gode musikalske pro-
sjekter til festivalen, som vi med stor glede samarbeider om. 
Vi ønsker staben og menigheten et fantastisk jubileumsår 
- og vi gleder oss til igjen å møtes i månedsskiftet oktober/
november i 2015 for nye spennende TIK - konserter!
 

Tromsø internasjonale kirkefestival

Kari Helene Skog
FESTIVALSJEF

I arbeidet med Tromsø internasjonale kirkefestival (TIK) er samarbeidet 

med Tromsø-kirkene svært viktig. Tromsdalen kirke inntar en helt 

spesiell plass i dette arbeidet, både på grunn av det enestående bygget, 

og den positive holdningen som de ansatte og menighetsrådet hele 

tiden har vist oss i Tromsø kirkeakademi.





29

UKE 45

Landsdelens profesjonelle orkester inviterer 

til en stemningsfull kveld med musikk av Ole 

Olsen på programmet. NOSO er opptatt av å 

løfte fram nordnorsk musikk, og har fremført 

mye av Hammerfestkomponistens musikk for 

symfoniorkester. Tre av Olsens verk er også 

utgitt på plate med NOSOs symfoniorkester 

(2011), blant annet den ikoniske Åsgårdsreien.

NOSO Kammerorkester
NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER HYLLER JUBILANTEN

DENNE GANG ER DET OLSENS MUSIKK 

i kammerorkesterformat som skal fylle 

Ishavskatedralen. I tillegg til Liten suite for 

strykere skal orkesteret bl.a. fremføre verk 

som opprinnelig er skrevet for joik, og som 

nå urfremføres i ny drakt etter en nydelig 

bearbeiding av Bjørn Andor Drage.

OLE OLSEN var en av den norske gullalde-

rens mest profilerte og produktive kompo-

nister. Han var påvirket av datidens strøm-

ninger i europeisk musikkliv og arbeidet for 

aktiv bruk av norsk musikk. Hans tilknyt-

ning til Nord-Norge, hans vide interessefelt 

og entusiasme gjorde ham til en anerkjent 

og populær personlighet i datidens kultur 

og musikkliv. I dag opplever musikken hans 

en renessanse, og både orkestermusikken 

og operaene hans fremføres jevnlig. 

NORDNORSK OPERA OG SYMFONIOR-

KESTER (NOSO) er en av Nord-Norges 

største og mest aktive kulturinstitusjoner, 

med rundt 140 opera- og konsertpro-

duksjoner årlig. Orkesteret opererer med 

ulike ensembleformater på fast basis, fra 

mindre kammergrupper via sinfonietta 

og kammerorkester til fullt symfoniorkes-

ter. De spiller fast i Tromsø og Bodø, har 

hele Nord-Norge som hjemmebane, og 

samarbeider tett med landsdelens øvrige 

kulturliv. 
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JUBILEUMSUKE

NOVEMBER

Jubileumskonsert Messe i H-moll 19. og 20. november

Utstilling Hans Ragnar Mathisen 21. november

Festgudstjeneste 22. november
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21 .  NOVEMBER

Fra bekymret omtanke til helbredende handling
 

UTSTILLING

HANS RAGNAR MATHISEN er født i Narvik 1945. Han har røtter i 

Deanudat/Vestertana, en kystsamisk bygd i Finnmark, og vokste 

opp i Tromsdalen. Utdannet som billedkunstner fra Kunst- og 

håndverksskolen og Kunstakademiet. Flere utenlandsopphold. Har 

initiert flere urfolksfestivaler. Var leder av Sameforeningen, både 

i Oslo og Tromsø og medlem av landsstyret i Norske samers riks-

forbund. Tok initiativ til en egen samisk kunstnergruppe og har 

arrangert en lang rekke utstillinger, både andres og egne. Medlem 

av Nordnorske bildende kunstnere. Debuterte på Den nordnorske 

kunstutstilling i 1969, hvor han er representert også i år. Har i alle 

år vært aktiv som samisk kunstner, politiker og samfunnsdebatt-

ant. Er innkjøpt av Samiske samlinger/Riddu-Duottarmueseat, og 

Nasjonalgalleriet.

«AAJMOSTE AAJMOSE/ Fra 
bekymret omtanke til helbredende 
handling / CONquest or COMpassion 
er den trespråklige tittelen på denne 
utstillingen hvor jeg for første gang 
stiller ut nesten bare malerier. 

I tillegg kommer en installasjon – som 
er utstillingens sentrale arbeid. Det er 
en “alternativ altertavle”, laget på be-
stilling til Samiske Kirkedager i Mo i 
Rana. Der ble utstillingen vist på Rana 
Museum, med åpning på FNs Inter-
nasjonale Urfolksdag, 9. august 2013. 
Den har senere vært vist andre steder 
i Nordland og Finnmark, men vises 
nå for første gang i Romsa/Tromsø. 
Utstillingen viser også en rekke por-
tretter av urfolk fra forskjellige deler 
av verden, basert på skisser fra mange 
reiser.»



Den store 
Jubileumskonserten

JOHANN SEBASTIAN BACH, MESSE I H-MOLL

19.  0G 20.  NOVEMBER



VI ER SVÆRT STOLTE over å presentere vår jubileumskon-

sert, nemlig J. S. Bachs mest sentrale verk: den store Messe i 

h-moll. Å sette opp dette verket krever de dyktigste musikere 

man kan finne og vi har vært så heldige at det verdensbe-

rømte barokkorkesteret Akademie für Alte Musik Berlin har 

takket ja til å komme til Tromsø. Til Tromsdalen. Til kirka vår!

Solistene må matche orkesteret. Navnene kan ikke slippes når dette 

programmet trykkes, men vi lover å fortelle deg det straks alt er klart.

Kunstnerisk leder, Linde Mothes vil gjennom året gjøre sitt ytterste 

for at vi får et kor som på jubileumsdagen er i toppform.

19.  0G 20.  NOVEMBER
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SIDEN 1982 har Akamus hatt en egen abonnementrekke i 
«Konzerthaus Berlin», fra 1994 er de regelmessig gjester i 
«Berliner Staatsoper». Fra 2012 spiller de en egen konser-
trekke i «Münchner Prinzregententheater». De har rundt 
100 opptredener per år – med besetninger fra kammeren-
semble til symfoniorkester. Ensemblet spiller under ledelse 
av konsertmestrene Stephan Mai, Bernhard Forck og Georg 
Kallweit eller de engasjerer utvalgte dirigenter. Orkestret 
har et særlig tett kunstnerisk samarbeid med René Jacobs, 
noe mange roste opera- og oratorieproduksjoner vitner om.
Likeledes samarbeider ensemblet med dirigenter som 
Marcus Creed, Peter Dijkstra, Hans Christoph Rademann 
og Daniel Reuss. Det nære og fortrolige samarbeidet med 
RIAS Kammerchor har resultert i en rekke prisbelønnede 
innspillinger. Akamus arbeider også regelmessig med kjente 
solister som Andreas Scholl, Sandrine Piau og Benjamin 

Dette er Akamus
DEN STORE JUBILEUMSKONSERTEN

Akademie für alte Musik Berlin (kort Akamus) 

feiret 30-årsjubileum i 2012. Orkestret ble 

grunnlagt i 1982 i Berlin; det er i dag blant de 

fremste i verden og kan framvise en lang rekke 

suksesser. Ensemblet spiller både i Tyskland 

og utenlands og gjester alle musikalske sentra 

i Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika. 

Mehta. Sammen med dansekompaniet Sasha Waltz &Guests 
lagde de roste produksjoner som Dido&Aeneas (musikk: 
Henry Purcell) og Medea (musikk: Pascal Dusapin). 

Mer enn en million solgte plater viser hvilken internasjonal 
suksess orkestret har. Innspillingene, som siden 1994 pro-
dusertes eksklusivt  for labelen Harmonia Mundi France, 
har fått alle viktige platepriser. I 2006 fikk orkestret Tele-
mannprisen fra byen Magdeburg, i 2014 Bachmedaljen fra 
Leipzig og ECHO Klassik. – Siste utgivelser er Carl Philip 
Emanuel Bachs Magnificat med RIAS Kammerchor (denne 
innspillingen fikk en Gramophone Music Award), Adagios 
& Fugues: W.A. Mozart after J.S. Bach og Concerto: Venice: 
The Golden Age.

19.  0G 20.  NOVEMBER
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Om Messe i h-moll
DEN STORE JUBILEUMSKONSERTEN

HVA BYGGES EN KIRKE FOR? Det finnes mange svar på 
det, men å ha et sted å feire gudstjeneste, er noe enhver 
menighet ønsker seg. Det ble mange gudstjenester i løpet 
av årene. I nesten alle synger vi «ordinarium missæ»: Kyrie 
(Herre miskunne deg), Gloria (Ære være Gud i det høyeste), 
Credo (Trosbekjennelse),  Sanctus (Hellig) og Agnus Dei 
(Du Guds lam).  Dette skjer ikke bare hos oss i Tromsdalen, 
men i hele den kristne verden. Tekstene synges enstemt, 
flerstemt, med eller uten orgel, med orkester eller band, 
eller de leses - men vi har dem med oss i våre gudstjenester, 
hvor vi enn befinner oss.

Vi vil sette søkelys på disse tekstene og oppleve dem på en 
helt spesiell måte. Messe i h-moll av Johann Sebastian Bach 
gjør dette for oss. Som kristne kan vi samtidig høre musikk, 
holde andakt og be. Som ikke troende hører vi musikk som 
er en bygning i seg selv, og som står fullkommen foran oss. 
Hvor langt vi våger oss inn, eller om vi beundrer det utenfra, 
bestemmer vi selv. 

Med Messe i h-moll søkte Bach i 1733 om tittel som «Hof-
kompositeur». Han sendte Kyrie og Gloria til Dresden. De 
andre delene komponerte han i årene 1734-1738. Nesten 
alt er nykomponert, noe tok han fra tidligere kantater, men 
omarbeidet det slik at det ble nesten ny musikk. Bach fram-
førte sannsynligvis aldri verket fullstendig under en guds-
tjeneste i Leipzig. Men deler ble nok framført i forskjellige 
gudstjenester. Det finnes et partitur av Gloria fra ca. 1740 
med undertittel «Festo nativitatis Christi», altså Jul.

Stilistisk er verket mangfoldig. Ser vi på det første Kyrie, så 
er det komponert som en streng fuge på en måte som var i 
bruk lenge før Bach komponerte sine verk. Den symbolise-
rer evigheten og det uforgjengelige. Musikken trenger in-
gen interpretasjon, den kan leses og er dermed fullstendig. 
Derimot er Christe eleison, det andre Kyrie, skrevet helt 
annerledes. Dette synges av to solister med stor innlevelse 
og uttrykk, det er ikke nok å lese det, det må interpreteres – 
det menneskelige kommer inn, slik som Gud ble menneske 
i Kristus. Eller «Et resurrexit» (Kristus er oppstanden); da 
hører vi ren glede, for øvrig også i form av en fuge med fem-
stemt innledning. Med «et expecto resurrectionem mor-
tuorum» (vi venter de dødes oppstandelse) er det lengsel og 
forventning som råder, og koret må interpretere musikken 
for å få ut det som skal høres.  

Ved siden av solister synger Kantori Tromsø, et prosjektkor 
med noen av byens kantorer og gode, korvante sangere. 
Som orkester spiller Akademie für Alte Musik Berlin. Vi er 
veldig stolte og glade for at de kommer så langt nord for å 
musisere med oss.

Bach noterte under sine verk tre bokstaver: SDG. Soli Deo 
Gloria – alene Gud i høyden skal være ære. Også vi håper at 
vi får ære Gud med Bachs store messe.

Linde Mothes
KUNSTNERISK LEDER

19.  0G 20.  NOVEMBER
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Nyrenovert orgel 
 

INNVIELSESKONSERT

15 .  NOVEMBER
F

oto: Joakim
 S. E

nger

I 2015 går orgelet vårt 
gjennom en omfattende 
renovering. Mekanikken 
forbedres, vi bygger tak over 
hovedverket, dataanlegget 
oppgraderes og ikke minst – 

det blir gjort en ny intonasjon.

FORVENTNINGEN ER at orgelet skal 

harmonere enda bedre med seg selv og 

kirkerommet. Professor Bjørn Andor Drage 

er orgelets konsulent og han vil spille åp-

ningskonserten sammen med flere dyktige 

musikere. Programmet er spennende! Is-

havskatedralen har gjennom årene bestilt 

ny musikk fra flere komponister og denne 

konserten vil alt dette bli fremført.

Knut Nystedt skrev verket Resurrexit for 

sopran og orgel til oss i 1973. Henning 

Sommerro skrev et verk for orgel, lur og 

bukkehorn til orgelinnvielsen i 2005.

Og Bjørn Andor Drage har skrevet to ver-

ker til oss «Himmeljoik» og «Himmelrop». 

Disse vil bli urfremført på konserten.
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Adventskonsert
 

NOTRE-DAME, PRIEZ POUR NOUS

TROMSØ AKADEMISKE KVINNEKOR fyller fem år i 2015. Det 

er slett ingen alder for et akademisk kor, men anledningen gir 

likevel en mulighet for feiring, sammen med Tromsdalen kirkes 

50 år. Koret består i dag av ca. 35 sangere, studenter og ansatte 

ved UiT og andre med akademisk bakgrunn og tilknytning. 

Tromsø Akademiske Kvinnekor har jobbet for kvinners musikk 

i lang tid og fremført musikk av bl.a. Karin Rehnqvist, Margit 

Holmberg, Agathe Backer Grøndahl, Wanny Woldstad og Laura 

Lindholm. Dette er i stor grad verdslig musikk, men det fins en 

stor mengde kirkemusikk komponert i nonneklostrene i Europa 

som har vært gjemt bort for de fleste konsertgjengere.

29.  NOVEMBER

Chiara Margarita Cozzolani

Felix Mendelssohn

Alice Tegnér

 Francis Poulenc

David Macintyre

 Karin Rehnqvist

Irina Saltykova-Girunyan

Magnificat Primo (1670) 

Tre motetter for nonnene i Trinitá di Monti, Roma (1830)

Ave Maria (1913) 

Litanies à la Vierge Noire (1936/37) 

Ave Maria (1994) 

I himmelen (1998)

Te Deum (2008)

Tromsø Akademiske Kvinnekor

Linde Mothes, orgel

Bjarne Isaksen, dirigent

Den vestlige kunstmusikken har vært (og er på mange måter 

fremdeles) i stor grad et domene hvor mannen har hatt ”access all 

areas”, mens kvinnen har fått praktisere i områder hvor mannen 

syns det har passet for henne. Heldigvis er vi ikke der lenger, men 

likevel, i konsertsaler og kirker landet over er det innen klassiske 

sjangre stort sett musikk komponert av menn vi hører. Ved å vise 

ulike aspekter ved det kvinnelige i kirkemusikken, ønsker vi i 

denne konserten å gjøre noe med dette 

Denne adventskonserten består av: (1) musikk komponert av kvin-

ner for kvinner i og utenfor klostre, (2) musikk komponert av menn 

for kvinner i klostre og (3) musikk komponert om/til Jomfru Maria. 



TRADISJONEN TRO arrangerer 
Aurora Borealis sine julekonserter i 
kirka lørdag 5 des. Koret har de siste 
årene samarbeidet med en kjent ar-
tist til disse konsertene. Også i år er 
det dette konseptet koret satser på, 
men artisten er enda ikke bestemt.

5.  DESEMBER

Aurora Borealis
JULEKONSERT

Det vil bli en stemningsfull julekonsert 
med kor, band og solist i en julepyntet 
kirke, med tradisjonelle julesanger fra 
inn og utland, iblandet noen kjente 
perler fra solisten. 

Velkommen på konsert!
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MIDNATTSKONSERTENE I ISHAVS-
KATEDRALEN har gjennom årenes løp 
vokst fra en årviss sommerlig begiven-
het til å bli en stor og viktig kulturin-
stitusjon i byen, og nå er virksomheten 
utvidet med midnattskonserter også til 
enkelte tider i vintersesongen. I år som 
i fjor tilbys byens publikum en ekstra 
feststemt nyttårskonsert på selveste 
nyttårsaften - og programmet passer 
like godt for alle, både tilreisende turis-
ter fra inn- og utland, og deg som bor 
her hele året rundt. 

31 .  DESEMBER

Robert Frantzen
PIANO OG ORGEL

Hanne-Sofie Akselsen
FLØYTE

Anne-Berit Buvik
MEZZOSOPRAN

Programmet som presenteres nyttårs-

aften, er på mange måter likt det som 

presenteres på alle midnattskonserter - en 

magisk miks av norsk og nordnorsk mu-

sikk, fra viser og klassisk til folketoner og 

salmer, hvor alle skal finne noe de kjenner 

igjen og setter pris på. Repertoaret er nøye 

valgt ut for å passe til en stemningsfull 

kveldsstund i Ishavskatedralens fantas-

tiske akustikk. Musikerne setter sammen 

et program som passer til nyttårsaften, 

med både feststemt musikk og musikk til 

ettertanke.

Nyttårskonsert
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GRATULERER MED KIRKA! Med 50 år! Vi 
skal feire langt mer enn tre dager til ende! 
For det er den verdt, denne diamanten som 
stråler opp både til lands og til sjøs og i lufta. 
Noen av oss hørte fra salig hensovnede John 
Richardsen om den store åpenbaringen: Da 
planarbeidet med nykirka var over. Etter at 
Tromsøysund kommunestyre hadde godkjent 
tegningene til den nye naustkirka som skulle 
bygges på neset: Da så Jan Inge Hovig lyset! Og 
byggekomiteen kunne senere fortelle om den 
berømte og ærverdige arkitekten som stod på 
det som skulle bli kirkebakken: Han tegnet og 
gestikulerte og forklarte: Slik skal hans Ishav-
skatedral bli: dette monumentet som skulle 
markere porten til Ishavet. Og han ble så betatt 
og grepet at tårene trillet og engasjementet 
strålte av ham! 

Hovigs mesterverk er blitt 50 år!  Og vi håper 
at noe av engasjementet og lyset smitter over 
på oss som skal fylle den med liv! Og død! Og de 
mange store og små anledningene imellom som 
samler oss i Tromsdalen kirke. Kjære jubileren-
de: Til lykke med feiringa. Det kommer til å bli et 
strålende år!

Kjære jubilerende

Dag Sæter
LEDER I  TROMSØYSUND MENIGHETSRÅD
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Hilsen fra kirkevergen i Tromsø

DE 16 KVINNENE som i 1939 stiftet en forening for å få reist et gravkapell på kirke-
gården på Storsteinnes i Tromsdalen, hadde nok ingen anelse om at en «katedral» 
etter hvert skulle komme til dalen. Krigens komme i 1940 gjorde at alle planer om et 
kapell ble satt på vent, og ikke før i 1951 ble saken tatt opp igjen. Men nå var behovet 
blitt større, og i 1955 oppnevnte kommunen, med Anton Jakobsen som formann, en 
plankomité med tanke på kirke. De driftige kvinnene fra kapellforeningen fortsatte 
sitt engasjement – nå for kirkebygget – og samlet inn en betydelig pengesum ved hjelp 
av utrettelig arbeid og basarer.  I 1965 sto kirken der.

Nå kneiser Tromsdalen kirke – Ishavskatedralen - mektig i landskapet. Fra Tromsøya 
ser man hvordan kirken utgjør et dynamisk fellesskap med Tromsdalstind og landskapet 
omkring. Kommer man langs veien nordfra, kikker kirkens profil liksom nysgjerrig ut 
over sundet. Men kommer man gående opp til kirken og kommer på nært hold, er ikke 
lenger det opphøyde og majestetiske iøynefallende. Da forener tyngden i kirkedørene seg 
med lettheten i glassflatene, mens korset som bærer kirkens trekantkonstruksjon bringer 
en inn i den kristne tros mysterier: kors og treenighet. 

Arkitekt Hovig skapte ikke bare en bygning, men noe mer: et ikon. Tromsdalen kirke – Is-
havskatedralen – er blitt et ikon for Tromsø. Ikon betyr bilde, og forstås i kristen tradisjon 
som et hellig bilde. Slik blir kirkebygget et bilde på kapellkvinnenes utholdende arbeid og 
vårt behov for et hellig hus. Selv vitner bygget om at Den Hellige finnes midt iblant oss; 
ikke fjern og utilnærmelig, men her hvor vi bor og lever våre liv i alle dets skiftninger. 

Tromsø og Tromsøysund menighet gratuleres med kirkas første femti år. Må Tromsdalen 
kirke – Ishavskatedralen – også i kommende tider være til velsignelse og glede for alle.  

Kristin Stang Meløe
KIRKEVERGE
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NÅ HAR BYGGET STÅTT HER i 50 år og lyst ut over byen og 
skipsleia, beundret og besøkt av titusener av turister hvert år, 
ishavsbyens største attraksjon. Men for folk i Tromsøysund 
menighet er kirka først og fremst et gudshus og et vitalt sen-
trum i menighetens liv. Kirka syder av virksomhet alle ukas 
dager, diakonalt arbeid, barne- og ungdomsarbeid, tilbud for 
alle aldersgrupper. Og som menighetens kirke ringes det inn 
til gudstjeneste på helligdager. Her møter dåpsbarna sin kirke 
for første gang, her forlater de døde menigheten for siste gang.

Men Tromsdalen kirke er så mye mer, blant annet en av lan-
dets viktigste konsertsaler. Flere hundre konserter framfø-
res  årlig, kveldskonserter og nattkonserter. De fleste seriøse 
artister i dette land har besøkt Tromsdalen kirke. Hvor mye 
glede og høytid har ikke dette bygget gitt rom for!

Hilsen fra jubileumskomiteens leder

50-års jubileet skal bli en fest som fyller hele året 2015, en 
fest som topper seg med jubileumsgudstjenesten 22. no-
vember, men der vi også inviterer byens befolkning til kon-
serter, gudstjenester og utstillinger gjennom jubileumsåret. 
Bachs H-moll messe framført av Akademie für Alte Musik 
fra Berlin, sammen med lokale solister og kor, regner vi med 
vil et musikalsk høydepunkt.

Så vil Tromsdalen kirke bli grundig presentert i ei ny ju-
bileumsbok som kommer ut i mai. Dette blir ei trespråklig  
bok med vekt på arkitektur, kunst, musikk og kirkeliv.

Vi i jubileumskomiteen gleder oss til 50-årsjubileet og øn-
sker byens befolkning og alle andre velkommen til å dele 
gleden med oss!

Ernst Isaksen
LEDER AV JUBILEUMSKOMITEEN

Da arkitekt Jan Inge Hovig under ei befaring på kirketomta for den nye 

Tromsdalen kirke plutselig fikk sin store visjon om kirkas utforming, skjønte 

han nok at dette bygget kunne bli Tromsøs nye signalbygg. Men han så 

neppe for seg at bygningen skulle bli verdenskjent, et ikon. At kirka skulle få 

hedersnavnet Ishavskatedralen. Eller gjorde han nettopp det?
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Tromsdalen kirke ble  i 2014 

tildelt A.C. Houens fonds 

diplom for fremragende 

selvstendig og arkitektonisk 

gjennomført arkitektur. Prisen 

deles ut av kulturdepartemen-

tet etter innstilling fra styret i 

Norske arkitekters landsfor-

bund. Utmerkelsen gis med 

ujevne mellomrom og ble 

første gang delt ut i 1904.

Arkitekturpris til Ishavskatedralen
HEDRET MED A.C. HOUENS FONDS DIPLOM

UTDRAG FRA BEDØMMELSESUTVALGETS BEGRUNNELSE:

«TROMSDALEN KIRKE har en storslått beliggenhet; på toppen av Storsteinneset i 

Tromsøysundets fastlandsside. Kirkens plassering ivaretar kystkulturens tradisjon som 

seilingsmerke, der den ligger svært godt synlig både fra nord og sør i seilingsleden. 

Samtidig er den et synlig midtpunkt i det storslåtte landskapsrommet rundt Tromsø 

sentrum. Sammen med Tromsdalstinden og Tromsøbrua, fremstår kirken som en helhetlig 

komposisjon i landskapet. Den enkle og klare formen tolkes som inspirert av regionale 

tradisjonelle konstruksjonsformer; både fiskehjellene og den samiske telttradisjonen kan 

gjenkjennes. Det samme kan det snødekte fjellandskapet og skruisen.

Utformingen av interiøret har en enkelhet i harmoni med kirkens klare design. Gavlveggen 

mot øst bak alteret, fikk 1972 et glassmaleri utført av Victor Sparre, tilpasset kirkebyggets 

formspråk. Kirkerommets akustikk er svært god, og kirken er blitt et populært konsertlo-

kale, med mer enn 500 konserter i året, noe som er unikt i kirkesammenheng. Kirka er et 

byggverk som er blitt et symbol på byen Tromsø.»

ARKITEKT JAN INGE HOVIG (1920-1977)

JAN INGE HOVIG var en av flere arkitekter som etter krigen 

tok fatt på de mange store oppgavene i Nord-Norge. Hovig har 

i stor grad påvirket etterkrigsarkitekturen i nordnorske byer 

som Narvik, Harstad og Tromsø. Her formgav han ikoniske bygg 

fylt med optimisme, dristighet og tro på fremtiden. Hans dris-

tige og formsterke arkitektur er særlig kjent gjennom  Tromsda-

len kirke (Ishavskatedralen, 1965), Messehallen på Sjølyst i Oslo 

(1962) og Finnsnes Forretningsbank (1965). I Tromsø er også Alf-

heim svømmehall (1957) og Fylkeshuset/Politihuset (1957) kjente 

bygninger. Et sentralt materiale i Hovigs produksjon var betong, 

og kanskje særlig naturbetong. Han skapte dristige former og 

bidro til å gi etterkrigstidens betongarkitektur form og innhold.



Samarbeidspartnere:

WWW.ISHAVSKATEDRALEN.NO

Velkommen til kirke!


