Familieklenodier gemmer på myten om zarens eventyrskib
Lemvig Museum efterlyser møbler og ting, der stammer fra fregatten Alexander Nevskij.
Den 25. september 2018 er det 150 år siden, at den store russiske orlogsfregat Alexander Nevskij strandede
udfor Harboøre Tange med 724 mand ombord, heriblandt Zar Alexander II’s søn Storfyrst Alexej. Fem
besætningsmedlemmer omkom, mens 719 blev reddet i land ved kystboernes hjælp.
I forbindelse med 150 året for Alexander Nevskijs forlis, vil Lemvig Museum lave en udstilling med fokus på
de ting fra skibet, som fortsat findes i privat eje. Museet ønsker at indsamle historierne om og fotos af disse
ting til brug for udstillingen. Udstillingen vil blive åbnet på Kystcentret i Thyborøn i forbindelse med
markeringen af 150 årsdagen.
Alexander Nevskij var et imponerende skib. Det var både et krigsskib og et repræsentationsskib for den
russiske zar. Skibet var rigt og smukt udsmykket. Fregattens pragt må have fremstået som en stor kontrast
til livet som fisker og bonde på Harboøre. Fortællingen om den storslåede fregats stranding har nærmest
fået mytisk karakter i eftertiden. Et eventyrslot, der en nat landede på Harboøres kyst med overdådig
skønhed ombord.
På de efterfølgende strandingsauktioner blev inventaret fra Alexander Nevskij solgt. Auktionen blev
averteret i alle store provinsaviser, i hovedstadsbladene og endda i aviser i Nordtyskland. Auktionen blev
også udråbt af trommeslageren i Lemvigs gader, det var en stor begivenhed i en lille by. Inventaret fra det
royale skib blev købt af høj som lav og af både lokale og af tilrejsende. Møbler og ting fra Alexander Nevskij
blev herved spredt over hele landet og sammen med dem fortællingen om det eventyrlige skib.
Beretningen om forliset er blevet fortalt videre, når ting har skiftet ejer og fra generation til generation.
Lemvig Museum får stadig henvendelser fra folk i indland og udland, der fortæller om familieklenodier,
somstammer fra det mytiske skib. Mange fortæller, at disse ting har haft en særlig betydning og værdi for
familien, og derfor er værdsatte arvestykker.
Hvis man har inventar fra Alexander Nevskij kan Lemvig Museum kontaktes på tlf. 97820025 eller mail:
lemvigmuseum@post.tele.dk .

