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LAVMÆLT: Storgata 109 avbildet i 2014. Her har det bodd mange folk opp gjennom årene 

og selv om jeg skal skrive om Dalsbø, motstår jeg ikke fristelsen til å nevne to av «Seniors» 

leietakere i 1900; de to sypikene Olufine Jendine Johansen og Aminda Indiana Olsen. For 

noen fantastiske navn! Foto: Stig Lennart Sørensen/ lokalhistoriewiki.no 

 

«Historien om byens eneste kompassmaker» 

Bybildet: 

  

Da Ole A. Dalsbø døde i 1930 mistet byen sin eneste kompassmaker, 

en aktet lokalpolitiker og en lojal byborger. 
Det er ikke alltid godt å vite hvorfor folk havner der de havner, men det er betryggende å se 

hvordan folk gjør det beste ut av sin situasjon. Man kan nesten gå ut fra at det var jakten på et 

bedre liv for seg og sin familie som førte Anders Olsen Dalsbø (1811–1898) fra Øksendal i 

Møre og Romsdal til Tromsø. 

Byen var ung og trengte gode hoder, sterke armer og rygger som tålte tunge løft. Og folk som 

så muligheter, ikke problemer. 
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Startet som tømmermann 

Anders O. Dalsbø og hans kone Marit Andersdatter hadde åtte barn som alle er oppgitt født i 

Sunndal. I 1872 var imidlertid familien kommet til Tromsø for da kjøpte Ole Andersen 

Dalsbø (Ytreberg liker å kalle ham Senior, så da kan vel vi også gjøre det) Storgata 109 hvor 

han ble boende resten av livet sitt. Det var vel også «Senior» som i utgangspunktet markerte 

seg sterkest her i byen, både innen politikk og næringsliv. 

I 1875 står «Senior» oppført som tømmermann og han har to barn sammen med sin kone 

Anna Jensine. Ifølge folketellingen bodde også hans bror Anders i huset. Han var 

handelsbetjent hos Ludvig Mack. 

 

GRAVSTØTTE: Relieff av Ole Andersen og Anna Jensine Dalsbø på gravstøtten deres på Tromsø 

gravlund. 

Foto: Hugo Øien 

 

Mange jern i ilden 

 

I folketellinga fra 1900 har «Senior» skiftet jobb. Han står nå oppført som «Kompassmaker og 

dreier». Men det var ikke alt han drev på med. 

Som kompassmaker hadde han kontakter innenfor fangstnæringa og var nok høyt ansett blant 

fangstfolkene. I hvert fall så lenge kompassene hans fungerte. Byens innbyggere fikk slik tillit 



til ham at de valgte ham inn i bystyret for Venstre hvor han satt både i formannskapet og i 

skolestyret. 

Men «Senior» var nok en handelsmann med mange jern i ilden først og dernest politiker. En 

stund eide han faktisk dampskipet «Victoria» som var byens største fangstfartøy etter 

århundreskiftet og som ble benyttet både til fangst og ekspedisjoner. 

Dalsbø-sønnene 

I tillegg til at han drev husholdningshandel i Storgata 106 (også kjent som Urdalgården). 

Og nå var også sønnene hans begynt å sette sitt merke på byen. Andreas Dalsbø jr. 

(sannsynligvis så kalt for å skille ham fra farfaren og onkelen) startet sin egen agentur- og 

kommisjonsforretning i Storgata 87 (Andersongården). Etter hvert åpnet han også en 

engrosforretning i Skippergata med kolonialvarer og kull. Denne gikk konkurs og «Senior» 

overtok da kullhandelen etter sønnen. Rundt 1940 oppgis hans yrke til «instrumentmaker og 

dreier» så det kan se ut som om han overtok «Seniors» bedrift. 

Hans andre sønn, Anton, drev en «velutstyrt møbelforretning i Bispegata 3.» 

«Senior» og hans Anna Jensine ligger gravlagt på Tromsø gravlund. Han har selvfølgelig 

yrkestittelen på støtta. Og til tross for sin beskjedne størrelse, rager den såpass høyt at man 

kan bruke den som et primitivt kompass. 

 
 

 


