
ஆளுநர் இல்லம்

1784ல் அப்பொழுது ஆளுநரொக இருந்த டேவிட் 

பிரவுன் (David Brown) என்பவரின்

பிரதடயேக குடியிருபபொக இருந்த இந்த 

இல்்லத்்தடேனிஷ் அரசு வொங்கி 

பின் அ்த்ை டேனிஷ் ஆளுநரின் அதிகொரபபூரவ 

குடியிருபபொக நிறுவியேது.

மொற்ற்லொகி இேம் ்பயேரும் ஆளுநரகளின் 

குடும்பததின் ்தனிபபட்ே வசிபபிேமொகவும், 

அலுவ்லக சநதிபபுகள் மறறும் கூட்ேங்கள் 

ந்ே்பறும் இேமொகவும், அயேல்ட்தச 

சநதிபபுகள் ந்ே்பறும் இேமொகவும்,

டமலும் ்பொறுபபு ஒபப்ேகள் நிகழும் 

இேமொகவும் விளங்கியேது.

The Governor’s Residence

In 1784, the Danish state bought the private 

residence of former Governor David Brown 

and made it the official residence of the  

Danish governor.

The house functioned as a private home 

for the successive governors and their  

families and as a venue for official meetings, 

gatherings, and receptions of foreign  

delegations. 

ஆளுநர இல்்லம், 2013 / The Governor’s Residence, 2013



ப�ொருத்தமொன வசிப்பிடம்

1620ல் டேனிஷ் வியேொபொர ்மயேம் 

விரிவுபடுத்தபபட்ேதிலிருநது ஆளுநரகள் 

்தங்களு்ேயே அதிகொர பூரவமொை 

குடியிருபபுக்ள டேன்்டபொரக் டகொட்்ேயில் 

அ்மததிருந்தொரகள்.

18-ம் நூற்றொண்டில் இங்கு வசித்த ஆளுநரகள் 

டகொட்்ேயின் அ்்றகள் இருட்ேொகவும், 

ஈரமொகவும், வசீகரத்தன்்மயேற்ற்தொகவும் 

இருபப்தொக குற்றம் சொட்டிைொரகள். 

எைடவ அவரகள் டகொட்்ேயிலிருநது 

்வளிடயேறி நகரததில் வொே்க அல்்லது ்சொந்த 

குடியிருபபுக்ள ஏறபடுததி குடிடயே்ற  

விருபபம் ்கொண்டிருந்தைர.

A suitable residence

Since the establishment of the Danish  

trading station in 1620 the governors had 

their official residence in Fort Dansborg. 

During the 18th century many governors 

complained that the rooms at the fort 

were dark, damp, and unattractive

and they increasingly preferred to stay 

outside Dansborg in rented or owned 

townhouses. 

இரொஜ வீதியில் இருக்கும் இந்த கம்பீரமொை வீடுகள் ஐடரொபபியே வணிகரகள் மறறும் அரசு அதிகொரிகளொல் 18ஆம் நூற்றொண்டில் கட்ேபபட்ே்வயேொகும்  
 / The stately houses in King Street were built by wealthy European traders and government officers in the 18th century



ஆளுநர் இல்லததில சமூக 
வொழ்க்க, 1853

்தரங்கம்பொடியில் அ்மநதிருக்கும் இந்த ஆளுநர 

இல்்லமொைது ஐடரொபபியே சமூகததிைரின் 

வொழ்வியேல் முக்கியேததுவம் வொயந்த்தொக 

இருந்தது.

இங்கு அ்மததிருந்த கூேம் சீட்ேொடுவ்தறகும், 

விருநதிைரக்ள ஒன்றி்ைதது

மகிழ்வ்தறகும், இரவு விருநது நிகழ்சிகள் 

நேத்தவும் பயேன்பட்ேது.

இந்த இல்்லததின் சமூக வொழ்க்்க்ேன்மொரக் 

ட்தசத்தவர மறறும் ஐடரொபபியேரக்ள 

உள்ளேக்கியே்தொக விளங்கியேது. 

ஆைொல் ஐடரொபபியேரகளும் இநதியேரகளும் 

க்லநது பழகும் வழக்கமில்்்ல.

Social life in  
the Governor’s Residence

The Governor’s Residence was important  

for social life to the European community  

in Tranquebar.

The hall was used for card games, 

get-togethers, and dinner parties 

when the Danish governor entertained his 

friends and acquaintances. 

Social life in the Governor’s Residence 

included Danes and other Europeans. 

Socializing between Europeans and Indians 

was highly uncommon. 

்ேன்மொரக் விருநது நிகழ்ச்சியின் சமகொ்ல ஓவியேம் / Contemporary painting of a party in Denmark, 1853



1798ல ்தரஙகம்�ொடி
இந்த வ்ரபேமொைது 1800 களில் நகரததின் சி்ல முக்கியேமொை கட்டிேங்கள், 

மறறும் சி்ல இேங்க்ள உள்ளேக்கியே ப்லபபடுத்தபபட்ே ்தரங்கம்பொடியின் ஒரு 

பகுதியேொகும். டேன்்டபொரக் டகொட்்ேயின் எதிடர அணிவகுபபு ்ம்தொைததில் 

உள்ள இந்த ஆளுநர இல்்லததில் ஏரொளமொை கட்டிேங்கள், கிேங்குகள் மறறும் 

அ்லங்கொர ட்தொட்ேங்கள் நிரம்பி இருந்தை. டேன்்டபொரக் டகொட்்ே மறறும் 

சொ்்லகளில் நிழல் ்தரும் மரங்கள் வரி்சயேொக அ்மநதிருந்தை.

A. ப்லபபடுத்தபபட்ே ்தரங்கம்பொடி

B. நி்லவொயில் மறறும் கேறக்ர வொயில்

C. ஆளுநர குடியிருபபு

D. ்ேன் மொரக் ட்தசத்தவர ஆ்லயேம்

E.மிஷன் ஆ்லயேம்

F. கதட்தொலிக்கர ஆ்லயேம்

G. மிஷன் ஆசிரியேர பயிறசி கல்லூரி

H. ்வடிமருநது ஆ்்ல மறறும் அட்மிரல் ட்தொட்ேம்

I. நொையேத்தயேொரிபபு

K. மசூதி

L. ்பரியே டகொயில்

M. ்தொய்மொழி வழக்கொடு (Black Court)

N. ஒரு சிறியே டகொயில்

O. பொ்ளயேங்கள் (Barracks)

P. மருததுவம்ை

Q. டேன்்டபொரக் டகொட்்ே

R. ப்ழயே ஆளுநர இல்்லம்

S. ஆயு்தச்சொ்்ல

T. முக்கியே கொவல் மறறும் ்தடுபபுக்கொவல்

V. பீரங்கிபபட்ேொளம் ்தங்குமிேம்

W. சுங்கம்

Tranquebar 1798
The map shows the fortified part of Tranquebar, 1798,

along with some of the town’s important buildings and localities.

The Governor’s Residence at the Parade Ground opposite Fort Dansborg 

is furnished with numerous side buildings and  

warehouses and a baroque style garden. 

Shading trees line the streets and Fort Dansborg.

A. Fortified Tranquebar
B. The land gate and the strand gate
C. The Governor’s Residence
D. The Danish Church
E. The Mission Church
F. The Catholic Church
G. The Mission’s teacher training college
H. The gunpowder mill and Admiral Garden
I. Coin production
K. Mosque
L. The large temple
M. The vernacular ‘Black Court’ 
N. A small temple
O. Barracks
P. Hospital
Q. Fort Dansborg
R. The old Governor’s Residence
S. The arsenal
T. The main guard and the detention
V. Lodgings for the royal artillery corps
W. Customs house 

1798ல் ஆளுநர பீட்ேர ஆங்கரொல் (Peter Anker) வ்ரயேபபட்ே ப்லபபடுத்தபபட்ே ்தரங்கம்பொடியின் வ்ரபேம் / Map of fortified Tranquebar drawn by Governor Peter Anker, 1798



ஆளுநர் இல்லததில கொ்லநி்லவரஙகள்

1773 பிரிட்டிஷ் வியேொபொரி எட்வரட் வில்லியேம் ்டீவன்சன் அவரகளொல் ஆளுநர இல்்லம்   

  கட்ேபபட்ேது

1775 ்ேன்மொரக் ஆளுநர டேவிட் பிரவுன் அவரகளின் பிரதடயேக வசிபபிேம்

1779 ஆளுநர பீட்ேர ்ெரமன் அப்டீ அவரகளின் பிரதடயேக வசிபபிேம்

1784 ்ேன்மொரக் மொநி்லத்தொல் வொங்கபபட்ே பின் டேனிஷ் ஆளுநரின் அதிகொரபபூரவ    

  வசிபபிேம்

1808-1815 ்தரங்கம்பொடியில் பிரிட்டிஷ் குடிடயேற்றததின் டபொது பிரிட்டிஷ் ஆளுநரின் வசிபபிேம்

1845 ்தரங்கம்பொடி விறகபபட்ே பி்றகு பிரிட்டிஷ் கிழக்கிநதியே கம்பனிக்கு வழங்கபபட்ேது

1860-1884 நீதிமன்்றம்

1910-1985 உபபு அலுவ்லகம்

1985 ்தமிழ்நொடு சுறறு்லொ து்்றயிைொல் எடுதது்கொள்ளபபட்ேது

2011 புதுபபிக்கும் பணி நி்்றவு

Timeline of the Governor’s Residence

1773  Construction of the house by  British trader Edward William Stevenson

1775  Private residence of Danish Governor David Brown 

1779 Private residence of Governor Peter Herman Abbestée 

1784 Bought by the Danish state,  

 hereafter the official residence of the Danish governor 

1808 - 1815 Residence of the British commissioner  

 during the British occupation of Tranquebar 

1845  Transferred to the British East India Company after the sale of Tranquebar 

1860 - 1884 Tranquebar Court House

1910 - 1985 Salt office 

1985 Taken over by the Tamil Nadu Tourist Department

2011  Restoration completed 



1800களின் ஆரம்ப கொ்லததில் அதிக கைமில்்லொ்த ப்ைடயேொ்்லக் கூ்ர 

டவயேபபட்ே அ்்றகள் டமற்தளததில் படுக்்கஅ்்றகளொக கட்ேபபட்ேை.

In the early 1800s, a light palm thatched structure was erected  

on the flat rooftop, providing additional private bedrooms.

2 நூற்ொண்டுகளொக ஆளுநர் குடியிருப்பு

The Governor’s Residence through two centuries

1773ல் மூன்று பக்கம் சூழபபட்ே ஒரு தி்றந்த வொசலுேன் கூடியே வீடு 

கட்ேபபட்ேது.

கட்டிேததின் முகபபு தூண்வரி்ச மறறும் முன் பக்கம் நீண்ே ்தொழ்வொரங்க்ள 

வொயிலின் இருபக்கமும் ்கொண்டுள்ளது.

In 1773, the three-winged house was built around an open courtyard. 

The façade had a colonnade and two projecting verandas on each side 

of the entrance.  

1794ல் கட்டிேததின் முகபபு இரண்டு வரி்ச தூண்கடளொடும், 

்மயேததில் ஒரு ்தொழ்வொரதட்தொடும் புைர்மக்கபபட்ேது. 

்ேன்மொரக் அரசரின் மரபுச் சின்ைம் பிர்தொைமொக கொண்பிக்கப பட்ேது.

In 1794, the façade was restored with a double colonnade and a central  

veranda, and prominently displayed the royal Danish coat of arms. 

1930களில் ஆளுநர இல்்லததில் திேமொை ஓடுகளொல் கூ்ர டவயேபபட்டு 

ஒற்்ற தூண் வரி்ச கூடியே இரண்ேொம் ்தளம் அ்மக்கபபட்ேது. 

தூண்களின் நடுவில் மர்தடுபபுகள் இருந்தை.

In the 1930s, the Governor’s Residence had a solid, tile-thatched second 

floor and a single colonnade with wooden shutters between the pillars  

of the veranda.

1800களில் ஆளுநர குடியிருபபு  / The Governor’s Residence, ca. 1800

1930களில் உபபு அலுவ்லகம். / Salt office, ca.1930

1780ல் ஆளுநர குடியிருபபு  / The Governor’s Residence, ca. 1780

1794ல் ஆளுநர குடியிருபபு / The Governor’s Residence, ca. 1794



�ொழ்டந்த நி்்லயில இருநது 
அழகொன த்தொற்ம் வ்ர

புதுபபிக்கபபட்ே ஆளுநர இல்்லம் பல்டவறு 

கொ்ல நி்்லகளில் நி்லவியே இல்்லததின் 

பல்டவறு அம்சங்க்ள உள்ளேக்கியே்தொகும்.

முன்பிருந்த வீட்்ேப டபொ்லடவ துல்லியேமொக

 புைர்மக்கொமல், ப்ழயே க்லொச்சொரம் மிளிரும் 

படி புைர்மக்கபபட்டுள்ளது.

From ruin  
to new magnificence  

The restored Governor’s Residence contains 

and combines elements from different  

periods of the house’s history.

It is not an exact reconstruction of the house

as it appeared at any point of time,

but a conscious and pragmatic rebuild 

of a unique site of intercultural heritage. 

ஆளுநர இல்்லம், 2010 / The Governor’s Residence, 2010 ஆளுநர இல்்லம், 2013 / The Governor’s Residence, 2013

ஆளுநர இல்்லம், 2008 / The Governor’s Residence, 2008 ஆளுநர இல்்லம், 2010 / The Governor’s Residence, 2010



அரசியல மறறும் அரசியல சொதூர்யம்

டேனிஷ் ஆளுநர ்தரங்கம்பொடி மொவட்ேததின்

 அரசியேல் ்த்்லவரொக விளங்கிைொர.

அவர ்்தன்னிநதியேொவின் பல்டவறு 

ஆட்சியேொரக்ளயும், உரி்ம உள்ளவரக்ளயும் 

சொதுரயேமொக வழி நேததி ்சன்்றொர. 

18ஆம் நூற்றொண்டின் பிறபகுதியில் 

கட்டுக்கேங்கொ்த வ்கயில் ்மசூர அரசுக்கும் 

பிரிட்டிஷ் கிழக்கிநதியே கம்்பனிக்கும் 

முடிவில்்லொ்த டபொர நி்லவியேது. இந்த 

சண்்ேயின் டபொது ்தரங்கம்பொடி நடுநி்்ல 

வகித்தது. 

வழி ்தவறி வந்த சிபபொயகளின் ்வறியேொட்ேம்

ரொஜ்ஜியேததில் ப்தற்றமொை சூழ்்லயும், 

உள்ளூர குடிமக்களுக்கு பயேத்்தயும், 

்பொருளொ்தொர இழபபுக்ளயும் உருவொக்கி 

வந்தது.

Politics and diplomacy

The Danish governor was the political head 

of the district of Tranquebar and had to  

diplomatically navigate between the many  

different rulers and interests in South India.

Late 18th century was an unruly time with 

continual wars between the Mysore Kingdom 

and the British East India Company. 

Tranquebar stayed neutral in the conflict,

but straying soldiers regularly rampaged 

through the territory causing fear and  

economic losses to the local citizens.  

1799ல்பிரிட்டிஷ் கிழக்கிநதியே கம்்பனி இரொணுவம் ்மசூர ஸ்ரீரங்கபபட்டிைம் ரொஜ்ஜியேத்்த ்வறறி ்கொள்ளல்
/ In 1799, the army of the British East India Company defeated the Kingdom of Mysore at Srirangapatna 



்தஞசொவூர் ரொஜொ இரண்டொம் 
சரத�ொஜியும், படனமொர்்க அரசர் 
ஆ்ொம் ஃப்பரபடரி்ககும்

்தஞசொவூர ரொஜொ இரண்ேொம் சரடபொஜியின் 

ஓவியேம் 1802ஆம் ஆண்டு ்ேன்மொரக்கின்

ஆ்றொம் ஃப்ர்ேரிக் அவரகளுக்கு பரிசொக 

அனுபபபபட்ேது. இரண்ேொம் சரடபொஜி 

்தரங்கம்பொடியில் இருந்த கிறி்துவ 

ம்தக்குழுவிைரொல் கல்வி கறபிக்கபட்ேொர. 

இவர இநதியே மறறும் ஐடரொபபியே க்்ல மறறும் 

அறிவியேலில் மிகுந்த ஆரவமுள்ளவரொக

விளங்கிைொர. இவரு்ேயே உபசரிபபொல் 

ஐடரொபபியே கம்்பனி ஓவியேக்க்்ல

விரிவுபடுத்தபபட்ேது.

Raja Serfoji II of Thanjavur and 
King Frederik VI of Denmark

The portrait of Raja Serfoji II of Thanjavur 

was sent as a present to the Danish King 

Frederik VI in 1802. 

Serfoji II was educated by Christian  

missionaries from Tranquebar. 

He was highly interested in Indian and  

European arts and sciences. 

European inspired company painting  

flourished at his court. 

இரொஜொ சரடபொஜி II (1777-1832) / Raja Serfoji II (1777-1832) இரொஜொ ஃப்ர்ேரிக் VI (1768-1839) / King Frederik VI (1768-1839)



அதிகொர வரம்பு

டேனிஷ் அரசொங்கம் உள்ளூரவொசிகளின் 

வழக்கங்கள் மறறும் சட்ேவ்ர மு்்றகளில் 

குறுக்கிே விரும்பவில்்்ல. 

எைடவ ்தரங்கம்பொடி ்தனிபபட்ே குடி்மயியேல் 

நீதிமன்்றததி்ை ்கொண்டிருந்தது. 

இங்கு உள்ளூர பிரச்சி்ைகள் சொரந்த 

விவொ்தங்கள் டேனிஷ் அரசொங்கததிைொல்

நியேமிக்கபபட்ே உள்ளூர அதிகொரி 

முன்னி்்லயில் ்கயேொளபபட்ேை. 

சி்ல குறிபபிட்ே தீவிர வொ்தங்களில் உள்ளூர 

சமூகததிைர டநரததிறடகறப ஆளுந்ர 

அணுகி நேவடிக்்க எடுக்கும்படி 

டவண்டிக்்கொள்வொரகள். 

Jurisdiction

The Danish government did not want 

to interfere in local customs and 

legal procedures.

Therefore Tranquebar had a separate  

civil court that handled legal disputes  

between the local subjects and was  

presided over by a local Indian official  

of the Danish government.

However, in case of acute conflicts, 

local communities sometimes requested  

the governor to take action. 

்தரங்கம்பொடியின் இநதியே குடிமக்களுக்கொை சமூக நீதிமன்்றததின் இ்ை 
நீதிபதி, 1804  
/ Deputy judge of the civil court for Indian citizens in Tranquebar, 1804



வரியும் சுஙகவரியும்

டேனிஷ் வரத்தகமொைது வரி மறறும் சுங்கவரி 

மூ்லமொக சம அளவு வருமொைத்்த ஈட்டியேது.

்நல் உறபததியேொைது வருமொைததின் முக்கியே 

கொரணியேொக விளங்கியேது. 

உள்ளூர விவசொயிகள் ்ேன்மொரக் கொ்லனியின் 

பரொமரிபபில் குறிபபிேத ்தகுந்த 

பங்கு வகித்தைர. 

்தரங்கம்பொடி்யே சுறறியுள்ள விவசொயே நி்லங்கள் 

மிகவும் ்சழிபபொை்வயேொக இருந்தை. 

்நல் அறுவ்ேயேொைது வருேததிறகு இருமு்்ற 

ந்ே்பறறு வந்தது.

இ்றக்குமதி மறறும் ஏறறுமதி சுங்க வரியேொைது 

மொவட்ே எல்்்ல பகுதிகளிலும்

நகரததின் நு்ழவொயில் பகுதிகளிலும் 

வசூலிக்கபபட்ேது.  

இ்தறகொக குதி்ரகள்,அடி்மகள், 

பருததி மறறும் ஜவுளி ரகங்கள் டபொன்்றவறறிறகு 

சுங்கசொவடிகளொல் வரி விதிக்கபபட்ேை. 

விவசொயே ்பொருட்கள் மறறும் கட்டுமொை 

்பொருட்களுக்கு வரி வி்லக்கு அளிக்கபபட்ேது.

Tax and customs

The Danish trading post was partly financed 

by revenues from tax and customs. 

Rice cultivation was an important source of 

revenue and local cultivators contributed  

significantly to the maintenance of the  

colony. 

The agricultural land around Tranquebar was 

highly fertile and rice was harvested twice a year. 

Customs on import and export were  

collected along the borders of the district and 

at the Land Gate at the entrance of the town.

Horses, slaves, cotton, and textiles  

were dutiable. Agricultural products and 

building materials were duty-free.

19ஆம் நூற்றொண்டின் முறகொ்லததில் ்மகொ 
்தகட்டில் வ்ரயேபபட்ே அறுவ்ே கொட்சி 
/ Mica painting of agricultural scene, presumably 
early 19th century

நி்லவொயில், 1948 / Land Gate, 1948



வர்த்தகமும் ஏறறுமதியும்

்தரங்கம்பொடியின் முக்கியே ஏறறுமதி பண்ேங்கள் 

சொ்தொரைமொைவும் அச்சிேபபட்ேவுமொை

பருததி துணிகள், அச்சிேபபட்ே துணிகள், 

கழுததில் அணியும் துண்டுகள், 

சொல்்வகள், ்வடியுபபு மறறும் 

வொச்ைப்பொருட்கள் ஆகியே்வ. 

இந்த ்பொருட்கள் ்்தன்னிநதியேொ முழுவதும் 

்தயேொரிக்கப பட்ே்வ. 

டேனிஷ் ஆசியேொடிக் கம்்பனியும், சுயே்்தொழில் 

வியேொபொரிகளும் ்தரமொை ்பொருட்க்ள

்தரங்கம்பொடியிலிருநது ஐடரொபபொ, சீைொ, 

இநட்தொடைஷியேொ டபொன்்ற இேங்களுக்கு 

ஏறறுமதி ்சய்தைர.

உபபு, ட்தொல், டசொபபு டபொன்்ற சொமொன்களும் 

விறகபபட்ேை.

Trade and export

The main export articles from Tranquebar 

were plain and printed cotton, chintz fabrics, 

scarves, shawls, saltpetre, and spices. 

The goods were produced all over  

South India. 

The Danish Asiatic Company and private 

merchants shipped the goods  

from Tranquebar to Europe, China,  

and the Sunda Islands (present day Indonesia). 

Products for the surrounding Asian markets 

also included hides, salt and soap. 

உள்ளூர ்நசவொள ்தம்பதியிைர, 
19ஆம் நூற்றொண்டின் முறபகுதி 
/ Weaver couple, early  
19th century

டேனிஷ் ஆசியேொடிக் கம்்பனியின் 
கட்டிேங்கள், டகொபன்டெகன், 1747  
/ The Danish Asiatic Company buildings 
in Copenhagen, 1747



வியொ�ொர பசழு்மயும் 
அபிவிருததியும் (1770-1800)

18ம் நூற்றொண்டின் பிறகொ்லங்களில் ்தரங்கம்பொடி 

சி்றந்த வியேொபொர ்மயேமொக வளரச்சியே்ேந்தது. 

இந்த வளரச்சியேொைது ஐடரொபபியே மறறும் 

இநதியே வியேொபொரிக்ள ஈரக்கும் 

வி்தததிலிருந்தது. 

்தனிபபட்ே சிகபபு சொயேம் ்கொண்ே பருததித 

துணிகளொல் ்நசவுத்்தொழில் பிரப்லம்ேநது 

ப்ல ்நசவொளரக்ளக் ்கொண்ே்தொக இருந்தது. 

டேனிஷ் பொதுகொபபு ப்ேயும், 

கொ்லனி ஆதிக்க அதிகொரிகளும் அளவில் 

்பருங்கி நகரததின் வளரச்சிக்கு உ்தவி 

்சய்தைர.

Trade boom and prosperity  
1770-1800

At the end of the 18th century, Tranquebar 

flourished as a trading centre

and attracted a large number of European 

and Indian merchants. 

The weaving industry in the town prospered 

with several hundred weavers, famous for 

cotton textile with a special red dye. 

The Danish garrison and the colonial officers 

also grew in numbers and contributed  

to the growth and progress of the town.   

1780-களில் முபபதிறகும் டமறபட்ே 
கபபல்கள் இங்கிருநது வருேொவருேம் 
டகொபன்டெகனுக்கு ்சலுத்தபபட்ேை 
/ During the 1780s, more than 30 ships 
set sail for Copenhagen every year



பினன்டவும் சி்்தவு்லும்  
(1800-1845)

1800ல் இருநது பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் 

்பருக்கம்ேந்த்தன் கொரைமொக ஏறபட்ே

டபொட்டியிைொல் ்தரங்கம்பொடி வியேொபொர்மயேம் 

என்்ற முக்கியேததுவத்்த இழந்தது.

்தரங்கம்பொடியில் வசிதது வந்த ஐடரொபபியே 

வியேொபொரிகளும் இநதியே ்நசவொளரகளும்

அங்கிருநது ்வளிடயேறியே்தன் கொரைமொக 

து்்றமுகத்்தச் சுறறி நிரமொணிக்கபபட்ே

நகரமொைது மக்கள் ்்தொ்க கு்்றவ்ேநதும், 

இடிபொே்ேநதும், ஏழ்்ம நி்்லயிலும் 

இருந்தது. 

அதிகபட்சம் ஒடர்யேொரு ஐடரொபபியே கபபல் 

மட்டுடம வருேததிறகு ஒரு மு்்ற

இங்கு வந்தது.

பொதுகொபபு ப்ேகள் மந்தம்ேநதும், கொ்லனி 

அதிகொரிகளும் கு்்றயேவும் ்்தொேங்கிைர. 

1845ல் ்தரங்கம்பொடி ்சொறப வி்்லக்கு 

பிரிட்டிஷொரிேம் விறகபபட்ேது.

Recession and decline  
1800-1845

From 1800 onwards, Tranquebar gradually 

lost importance as a centre of trade 

due to tough competition from  

the rapid expansion of British power. 

European merchants and local weavers 

moved out of Tranquebar and left the fortified 

town depopulated, dilapidated, and poor. 

Hardly one single European ship came to 

Tranquebar yearly. 

The garrison diminished and the number of 

colonial officers reduced. 

In 1845, Tranquebar was sold for a minor 

sum of money to the British.

அதிகொரமுள்ள பிரிட்டிஷ் 
்த்்ல்மயேகம், ்சன்்ை, 1850-1870  
/ The powerful British headquarters  
in Madras, 1850s-1870s



1845்ககு பி்கு ஆளுநர் குடியிருப்பு

1845ல் ்தரங்கம்பொடி பிரிட்டிஷ் கிழக்கிநதியே 

கம்்பனியிேம் விறகபபட்டு ஆளுநர  

இல்்லம் கொலியேொக விேபபட்ேது. 

1860 மு்தல் 1884 வ்ர இந்த வீடு வழக்கு 

மன்்றமொக ்சயேல் பட்டு வந்தது. 

அ்தறகுப பி்றகு உபபு கிேங்கொக மொற்றபபட்ேது. 

அருகிலிருந்த கிேங்குகளில் ஒன்று நகரின் 

அஞசல் அலுவ்லமொக மொறறியே்மக்கபபட்டு 

இன்்றளவும் நீடிதது இருக்கின்்றது.

The Governor’s Residence  
after 1845

In 1845, Tranquebar was sold to the British 

East India Company and  

the Governor’s Residence was left empty. 

In 1860, the house was converted 

into the Tranquebar Court House 

and functioned as such until 1884. 

Later, the house was turned into  

a regional office for trade and storage of salt.

The post office was set up in one of the 

adjacent warehouses, where it remains  

till today. 

உபபு அலுவ்லகம், ்தரங்கம்பொடி, 1950 / The salt office in Tranquebar, 1950

்தரங்கம்பொடி அஞசல் அலுவ்லகம், 2015 / The post office in Tranquebar, 2015



இந்த இல்லததில வொழந்த தடனிஷ் 
ஆளுநர்களின �ட்டியல

டேவிட் பிரவுன்  1775-1779

பீட்ேர ்ெரமொன் அப்டி  1779-1788

பீட்ேர ஆங்கர  1788-1807

டயேொெொன் பீட்ேர ்ெரமொன்சன்  1807-1808

்கரெொரட் சீவர் பில்்ல  1815-1816

டயேொெொன் பீட்ேர ்ெரமொன்சன்  1816-1822

்யேன்் டகொஃபூத  1822-1823

உல்ரிக் அன்டேொன் டஷொன்ெயேர  1823-1825

ென்் டீட்ரிக் ்சேலின்  1825-1829

்்லௌரிட்் க்றி்ேன்சன்  1829-1832

கொன்ரொட் எமில் மூரியேர  1832-1838

டயேொைொ் ஃபொன் டரலிங்  1838-1841

க்றி்டியேொன் டீம்்ரொத  1841-1841

பீட்ேர ெொன்சன்  1841-1845

Danish governors residing  
in the house

David Brown  1775-1779

Peter Hermann Abbestée  1779-1788

Peter Anker  1788-1807

Johan Peter Hermansson  1807-1808

Gerhard Sievers Bille  1815-1816

Johan Peter Hermansson  1816-1822

Jens Kofoed  1822-1823

Ulrich Anton Schønheyder 1823-1825

Hans Diedrich Brinch Seidelin 1825-1829

Lauritz Christensen  1829-1832

Konrad Emil Mourier  1832-1838

Johannes von Rehling  1838-1841

Christian Tiemroth  1841-1841

Peder Hansen  1841-1845

டேவிட் பிரவுன் 
 / David Brown

டயேொைொ் ஃபொன் டரலிங்  
/ Johannes von Rehling

பீட்ேர ்ெரமொன் அப்டி 
 / Peter Hermann Abbestée

கொன்ரொட் எமில் மூரியேர  
/ Konrad Emil Mourier

பீட்ேர ஆங்கர  
/ Peter Anker

பீ்தர ெொன்சன்  
/ Peder Hansen



பீட்டர் ஆஙகர்

1788ல் ்தரங்கம்பொடி வந்த்ேந்த ஆளுநர பீட்ேர 

ஆங்கர இந்த வீட்டில் 18 வருேங்கள் 

்தங்கியிருந்தொர. 

இங்கு வந்த டசரந்தவுேன் நகரததின் 

நு்ழவொயிலில் புதியே நி்ல வொயில் கட்ே

ஆ்ையிட்ேொர. 

டமலும் ஆளுநர இல்்லததின் முகபபி்ையும் 

மொற்ற முறபிட்ேொர.

ஆங்கர தி்ற்ம வொயந்த க்்ல நுணுக்கம் அறிந்த 

ஓவியேரொக விளங்கிைொர. 

இநதியே இயேற்க்யேயும், கட்டிேக்க்்ல 

சிததிரங்க்ளயும், ்த்ரபபேங்க்ளயும் 

வ்ரந்தொர.

Peter Anker

Governor Peter Anker  

arrived in Tranquebar in 1788

and resided in the house for 18 years. 

Soon after his arrival, Anker ordered  

the construction of a new land gate  

for the entrance of the town and remodeled  

the façade of the Governor’s Residence. 

Anker was a skilled amateur artist

and produced a series of sketches and  

paintings on Indian architecture and scenery. 

பீட்ேர ஆங்கரொல் வ்ரயேபபட்ே புதியே 
நி்்லவொயில், 1791 / Sketch of the new  
Land Gate by Peter Anker, 1791

1789ல் பீட்ேர ஆங்கரொல் வ்ரயேபபட்ே தில்்்லயேொடி”சொரகன்பரீ” (நிச்சிந்்த) ட்தொட்ேவீடு  
/ The governor’s country house ’Sorgenfri’ in Thillaiyadi, painted by Peter Anker, 1789

1794ல் பீட்ேர ஆங்கரொல் வ்ரயேபபட்ே ஆளுநர இல்்லததின் முகபபு ட்தொற்றம்.   
/ The new façade of the Governor’s Residence drawn by Peter Anker, 1794



உட்பு்மும் அ்லஙகொரமும்

டேனிஷ் ஆளுநரின் இல்்லமொைது இநதியே 

்கவி்ைஞரகளொல் ்தயேொரிக்கபபட்ே

ஐடரொபபியே பொணி நொறகொலிகள், டம்ஜகள், 

திண்டுகளொல் அ்லங்கரிபபட்டிருந்தது. 

இந்த டநரததியேொை மரச்சொமொன்கள் சமகொ்லததியே 

பிரிட்டிஷ், பி்ரஞசு, இநதியே ஆட்சியேொரகளின்

சொமொன்கள் டபொ்ல சி்றபபு வொயந்த்தொகடவொ, 

ஊ்தொரித்தைமொை்தொகடவொ இருந்ததில்்்ல.

்சல்வமிக்க கொ்லனி ஆதிக்க அதிகொரிகள், 

வியேொபொரிகள் வீடுகள் டபொ்லவும், 

சொ்தொரைமொகடவ இருந்தது. ஜொடிகள், 

்பட்டிகள், சிறு ஆபரைங்கள் 

இந்த குடியிருபபில் இநதியே க்லொச்சொரத்்த 

ப்்றசொறறிை.

Interiors and décor

The residence of the Danish governor was 

furnished with European style chairs, 

tables, and sofas locally produced by Indian 

craftsmen. 

The elegant furniture did not exhibit  

the splendour and extravaganza 

of contemporary British, French,  

or Indian rulers, but was much the same 

standard as the homes of wealthy colonial  

officials and successful European traders. 

Small objects like vases, boxes, and  

bric-a-brac added Indian elements  

to the décor of the house. 

யேொ்ை ்தந்தததில் இநதியேரகளொல் ்தரங்கம்பொடியில் 18ஆம் 
நூற்றொண்டின் இறுதி-19ஆம் நூற்றொண்டின் முறபகுதியில் 
்தயேொரிக்கபபட்ே க்்லநயேம் மிகுந்த ்பட்டி
/ Indian produced cutlery box in ivory covered wood  
with engraved sceneries from Tranquebar, 18th century



இநதிய தவ்்லயொட்களும், 
தசவகர்களும்

ஆளுநர இல்்லததில் ப்ல இநதியே 

டவ்்லயேொட்களும், டசவகரகளும் பணி 

்சய்தைர.

1838ஆம் ஆண்டு ஆளுநர மூரி்யேர 

அட்ேவ்ையில் 38 டபர டசரக்கபபட்ேைர.

உைவு பரிமொறுபவருக்குமொ்தம் 10 ரூபொய 

சம்பளம். ஆறு பல்்லக்கு தூக்கிகளும், 

கழிவ்்ற சுத்தம் ்சயபவரகளும் ஒரு ரூபொய 

சம்பளம் ்பற்றைர. 

உள்ளூர விவகொரங்க்ள ்கயேொள்வ்தறகொக 

அடநக ஆளுநரகள் ஆற்றல் மிக்க 

இநதியே இ்ேத்தரகரக்ளயும், 

்மொழி்பயேரபபொளரக்ளயும் (துபொஷ்) 

பணியேமரததிைர.

Indian workers and servants 

The Governor’s Residence was a place of 

work for a large number of Indian workers 

and servants. 

In 1838, 38 persons were on the wage list  

of Governor Mourier. 

The butler received 10 rupees per month, 

the six palanquin bearers and the man 

emptying the latrine, received 1 rupee each. 

Most governors employed a powerful Indian 

agent and translator, known as a dubash,  

to assist in local affairs. 

இநதியே மறறும் ஐடரொபபியே பிரமுகரகள் மூடிை பல்்லக்கில் பயேைம், கிட்ேத்தட்ே 1840 / The governor in his palanquin, ca. 1840



தடனிஷ் சமூகம்

3000 டபர வசித்த ்தரங்கம்பொடி பகுதியி

ல் 200-300 டப்ரக்்கொண்ே டேனிஷ் 

சமூகத்தவர மிக கு்்றந்த சிறுபொன்்மயிைரொக 

இருந்தைர. 

டேனிஷ் சமூகத்தவரின் அன்்றொே வொழ்க்்க 

டகொட்்ே அருகில் உள்ள சி்ல டநரொை 

சொ்்லக்ள சுறறிடயே ்மயேம் ்கொண்டிருந்தது. 

இவ்வி்தம் அவரகள் நகரின் நடுடவ இருந்த 

முகம்மதியேர, வேக்டக வொழ்ந்த இநதுக்கள் 

ஆகிடயேொரிேமிருநது வி்லகி, 

டேனிஷ் வொழ்வியேல் மு்்ற்யே க்ேபிடிக்க 

முயேன்்றைர.

டேனிஷ் மக்கள் இநதியே சமூகததிலிருநது வி்லகி 

்தனிதது வொழ்ந்தொலும், 

்்தன்னிநதியேொவில் பரவியிருந்த ஐடரொபபியே 

சமூகததில் பங்கு்பற்றைர.

டேனிஷ் / Danish

இநதியே-டபொரததுகீசர / Indo-Portuguese

மற்ற ஐடரொபபியேரகள் / Other European

முகம்மதியேரகள் / Muslim

இநதுக்கள் / Hindu

The Danish community

The Danes constituted a small minority in 

Tranquebar counting 200-300 persons out of 

the approximate 3000 inhabitants. 

The daily life of the Danish community was 

centred in and around the few straight streets 

close to the fort. 

Here they attempted to maintain a Danish 

way of living at a distance from the Muslim 

and Hindu quarters in the central and  

northern part of the town. 

The Danes lived in seclusion from the local 

Indian community, but were an integral part 

of the larger Pan-European colonial 

community in South India. 

1790 களில் ்தரங்கம்பொடி து்்றமுக பகுதியில் ஐடரொபபியேரகள், முகம்மதியேரகள், 
இநதுக்கள் வொழ்ந்த பகுதிகள் பங்கிட்டு கொட்ேபபட்டுள்ள வ்ரபேம்
/ The map shows the distribution of Europeans, Muslims, and Hindus in Tranquebar, 
1790



ஆளுநர் இல்லததில குடும்� 
வொழ்க்க

்பரும்பொ்லொை டேனிஷ் ஆளுநரகள் 

திருமைம் ்சயது்கொண்டு குடும்பததுேன் 

வொழ்நதுவந்தைர. 

அவரகளு்ேயே ம்ைவிகள் ்தங்களு்ேயே 

துணிக்ள ்்ததது ்கொள்வதிலும்,

ட்தநீர விருநதுக்ள வழிநேததுவதிலும்,

 வீட்டு விவகொரங்க்ள சமொளிபபதிலும்,

 ்தங்கள் டநரத்்த ்ச்லவிட்ேைர. 

டேனிஷ் மக்களின் குழந்்தளுக்கும், 

அவரகளு்ேயே இநதியே ்தொதிகளுக்கும் 

இ்ேயி்லொை ்்தொேரபு, ஆயுள் கொ்லம் வ்ர 

நீண்டு மிக உறுதியேொை்தொய விளங்கியேது.

Family life  
in the Governor’s Residence

Many of the Danish governors were married 

and had a family.

The governors’ wives spent their time sewing 

dresses for themselves, hosting tea parties 

for their friends, and managing domestic  

affairs. 

The relations between Danish children and 

their live-in ayahs (nannies) were among 

the strongest relations between Indians and 

Danes and often lasted for life.

1770ல் ஆளுநர டேவிட் பிரவுனும், குடும்பததிைரும் / Governor David Brown with his family, 1770



ஆ்டகளும், நவநொகரீகமும்

்தரங்கம்பொடியில் வசித்த டேனிஷ் சமூகததுவம் 

ஐடரொபபியே நொகரீகபபடி ஆ்ே அணிந்தது. 

ஆண்கள் சீரு்ே அணிந்தைர. 

அவரகளது துணிவ்ககள் அவரகள் பூரவீக 

இேததிலிருநது இ்றக்குமதி ்சயயேபபட்ேை. 

்பண்கள் ்தங்களது ்சொந்த அங்கிகள்

மறறும் ஆ்ேக்ள வடிவ்மக்க ்பருமளவு 

டநரத்்த ்ச்லவழித்தைர. 

பருததி ஆ்ேகள் ்தரங்கம்பொடியில் இருநது 

ஏறறுமதி ்சயயேபபடும் ்பொருட்களில் 

ஒன்்றொக இருந்தொலும் டேனிஷ் ்பண்கள் 

அவரகளது துணி வ்கக்ள ஐடரொபபொவில் 

இருநது இ்றக்குமதி ்சயவ்்த வழக்கமொக 

்கொண்டிருந்தைர.   

டேனிஷ் மக்களி்ேடயே இநதியே சொல்்வகள் 

பிரப்லமொக இருந்தை.

Dress and fashion 

The Danish community in Tranquebar 

dressed according to European fashion. 

Men generally dressed in uniforms and 

clothes imported from back home, 

while the women spent much time sewing 

their own gowns and dresses. 

Though cotton fabrics were one of the main 

export articles from Tranquebar, 

dress material for the Danish ladies  

was usually imported from Europe. 

However, Indian shawls were quite popular 

with the Danes.  

்தரங்கம்பொடியிலிருந்த டேனிஷ் வியேொபொரியின் ம்ைவியின் உ்ே 
(1810-1820). ஆளுநர பீ்தர ெொன்சனின் கொஷ்மீர சொல்்வ, சுமொர 1845
/ Cotton dress from the wife of a Danish trader in Tranquebar, 
1810s-1820s. Governor Peder Hansen’s Kashmiri Shawl, ca.1845 



முற்ம் மு்தல நடன அரஙகம் வ்ர

ஆளுநர இல்்லததில் அ்மநதுள்ள தி்றந்த 

முற்றம் இநதியே கட்டிேக்க்்லயின்

சி்றந்த அம்சமொகும். 

1800 களின் ஆரம்பததில் இங்கு டமறகூ்ர 

டவயேபபட்டு விருந்தளிக்கும் கூேமொகவும்,  

நேை அரங்கமொகவும் பயேன்படுத்தபபட்ேது.

 இங்கு ஆளுநர உததிடயேொக நிமித்தமொை 

விருநதிைரகளுக்கு வரடவறபு, 

கொ்லனி அதிகொரிகளுக்கு விருநது, நேைம் 

டபொன்்றவற்்ற ஏறபொடு ்சய்தொர. 

வொல்ட்் என்பது ஆளுநர இல்்லததில் 

ந்ே்பற்ற குறிபபிேத்தக்க நேைம் ஆகும்.

From courtyard to ball room

The open courtyard added a strong element 

of traditional Indian architecture to the house. 

In the early 1800s it was covered by a roof 

and used as a banquet hall and ball room. 

Here the governor received official visitors 

and hosted dinner parties and balls for the 

Danish colonial servants. 

Waltz was the preferred dance form in the 

Governor’s Residence. 

1984ல் டேனிஷ் கட்டிேக்க்்ல வல்லுநர ்யேன்் ேொம்டபொரக்கின் கறப்ையில் உதித்த டமறகூ்ர டவயேபபட்ே ஆளுநர இல்்லததின் முற்றம் 
/ The roofed courtyard in the Governor’s Residence as imagined by Danish architect Jens Damborg, 1984



்தரஙகம்�ொடியின கப்�ம் 
பசலுதது்தல

வருேததிறகு ஒருமு்்ற ்தஞசொவூர ரொஜொவின் 

பிரதிநிதிகள் ்தரங்கம்பொடி வநது

டேனிஷ் ஆளுநரிேமிருநது அந்த ஆண்டிறகொை 

கபபத்்தொ்கக்ள ்பறறு ்சல்வொரகள்.

இந்த பிரதிநிதிகளுக்கு டமள்தொளங்கள், 

வொததியேங்கள் மறறும் துபபொக்கி குண்டுகள் 

முழங்க மிக சி்றபபொக ஆேம்பரமொை வரடவறபு 

அளிக்கபடும். 

ஆளுநர குடியிருபபின் கூ்ரயிட்ே

முகபபில் ரொஜவின் பிரதிநிதிகளுக்கு சந்தை 

எண்்ை, ம்லரகள், பன்னீர, ்வறறி்்ல, 

ஆ்ேகள் ஆகியே்வ பரிசளிக்கபபட்டு 

டமலும் இநதியே க்லொச்சொரபபடி ஆ்ேகளும் 

விருந்தளிக்கபபடும்.

Payment of the Tranquebar tribute 

Once a year, representatives of the Raja of 

Thanjavur came to Tranquebar to collect the 

annual tribute from the Danish governor. 

The reception of the Raja’s representatives 

was grandiose with drums beating,  

fifes playing, and gun salutes. 

In the roofed courtyard the visitors were  

presented with sandalwood oil, flowers,  

rosewater, beetle leaves, and dresses  

by the Danish host in accordance with Indian 

tradition. 

்தஞசொவூர ரொஜொ அமரசிங் மறறும் அவரது வொரிசு சரடபொஜி II ஆகிடயேொரின் ஆேம்பர ஊரவ்லம், சுமொர 1797 
/ Grandiose procession of the Raja of Thanjavur, Amar Singh, and his successor, Serforji II, ca. 1797



கிரொமதது வீடுகள்

டேனிஷ் ஆளுநரகள் ்பொ்்றயேொரிலும்,

தில்்்லயேொடியிலும் இயேற்க எழிலுேன் பரந்த 

ட்தொட்ேங்கள் ்கொண்ே இரண்டு நொட்டுபபு்ற 

வீடுக்ள ்கொண்டிருநதிைர. 

ஆளுநரும், குடும்பத்தொரும் பேகு,

 குதி்ர அல்்லது பல்்லக்கு மூ்லமொக 

அவ்வீடுகளுக்கு ்சல்வொரகள்.

Country houses

The Danish governor also had two country 

houses in the nearby villages of Porayar and 

Thillaiyadi with large landscaped gardens at 

their disposal. 

The governor and his family would go there 

by boat, horse, or palanquin. 

ஆளுநர மூரியேரின் சடகொ்தரி அடீ்்ல மூரியேர வ்ரந்த கிரொமதது வீடு. இந்த வீடு 1830ல் ்பொ்்றயேொரில் இருந்தது  
/ Sketch of the governor’s country house in Porayar by Governor Mourier’s sister Adèle Mourier, 1830s

த்தொட்டவொழ்க்க

1780 களில் ஆளுநர இல்்லததுத ட்தொட்ேம் 

கொல்்ைன் வீதி (்தறடபொது ்தமிழ் நொடு

டெொட்ேல்) வ்ர நீடிததிருந்தது. 

பி்ரஞசு மு்்றபபடி சீரொை வரி்ச களுேன் 

பூபபொததிகள் அ்மக்கபபட்ேை. 

இந்த ்பரியே ட்தொட்ேமொைது நகரததிலிருநது 

்தனிபபட்ே அ்மதியேொை உைர்வ ்தந்தது.

Garden life 

In the 1780s, the garden extended till 

Kalneyns Street, including  what is presently 

the compound of Hotel Tamil Nadu. 

The garden was laid out in the French  

parterre style with symmetric lines and 

flowerbeds.

The large enclosed garden created a feeling 

of a secluded refuge in the bustling town. 

மல்லி்க, 
அரளி ்மகொ 
ஓவியேங்கள், 
திருச்சிரொபபள்ளி, 
1850  
/ Mica paintings  
of jasmine and  
oleander,  
Tiruchirapalli, 1850



பகொல்்லப்பு்ம், ச்மய்ல்், 
தவ்்லயொட்கள் ்தஙகுமிடம்

ட்தொட்ேததின் கிழக்குப பக்கததிலிருந்த 

்தொழ்வொரததில் வொகைங்கள், பல்்லக்குகள்

்கொட்ே்க, குதி்ர ்லொயேம், டகொழிபபண்்ை, 

நொன்கு கிைறுகள், கிேங்குகள், டவ்்லயேொட்கள் 

்தங்க அ்்றகள் இருந்தை. 

ச்மயே்ல்்ற வீட்டின் கிழக்கு பகுதியில் 

டவ்்லயேொட்கள் குடில்களுக்கு

இ்ேயில் இருந்தது.

A) வரடவறபு அ்்றகள் 

B) கூேம்  

C) முற்றம் 

D) டவ்்லயேொட்களின் அ்்றகள்

E) கிேங்குகள்

F) ச்மயேல் அ்்ற 

G) கூேமும் வி்லங்குகள் ்கொட்ே்கயும்  

H) குளியேல் அ்்ற 

I) ்தண்ணீர ்கொட்ே்க

K)  மொடிபபடி  

L) குதி்ர ்லொயேததில் டவ்்ல ்சயபவரகளின் அ்்றகள் 

M) வொகை அ்்ற

N) குதி்ர ்லொயேம்  

O) கிைறு

P) மொடுகளுக்குத ்தண்ணீர ்்தொட்டி 

Q) தூண் 

R) கழிவ்்ற

A. living rooms  

B. veranda  

C. courtyard  

D. rooms for the servants  

E. warehouses  

F. kitchen  

G. yard with veranda for livestock  

H. bathroom 

I. water room  

K. staircase for the balcony 

L. rooms for stable hands 

M. vehicle shed  

N. stables 

O. wells 

P. water basin for livestock 

Q. colonnade  

R. ‘loo’

Backyard, kitchen,  
and servants’ quarters

The backyard east of the garden 

contained a shed for vehicles and  

palanquins, a horse stable, a chicken run, 

four water wells, store houses, and rooms for 

stable hands and domestic servants. 

The kitchen was located in a side wing  

east of the main house  

together with the servants’ quarters. 

1780ல் இருந்த வீடு ட்தொட்ேம் மதில் சுவர ஆகியேவற்்ற சுட்டி கொட்டும் திட்ே வ்ரபேம்
/ The plan from 1780 shows the layout of the house, garden, and compound



ஆளுநர் இல்லததில எனன 
ச்ம்ககப்�ட்டன?

ஆளுநர இல்்லததில் பரிமொ்றபபட்ே உைவு 

டேனிஷ் மறறும் ்்தன்னிநதியே

உைவுகளின் க்ல்வயேொக திகழ்ந்தது. 

பி்ற கொ்லனி ஆதிக்க வீடுக்ளப டபொ்லடவ

ஆளுநர இல்்லததில் ச்மபப்தறகும், உ்தவி 

்சயவ்தறகும் உள்ளூர டவ்்லயேொட்கள்

இருந்தொரகள். 

குடும்பததிைருக்கும், நண்பரகளுக்கும் 

அனுபபியே கடி்தங்கள் டேனிஷ் 

உைவிறகு ஏக்கத்்த ்வளிபபடுததுகின்்றை. 

உைவுேன் ்பருமளவு ஐடரொபபியே 

மதுபொைம் அருந்தபபட்ேது.

What was cooking  
in the Governor’s Residence?

The meals served in the Governor’s  

Residence were a mixture of Danish and 

South Indian dishes. 

Like most colonial households,  

the governor’s house depended on  

local domestic servants for the procurement 

and preparation of food. 

Letters to family and friends back home 

in Denmark reveal a deep nostalgia for 

 authentic Danish food. 

Meals were washed down with large 

 quantities of wine imported from Europe. 

பொட்ைொ சந்்த, 1850  
/ Market scene, Patna, ca. 1850



தமல்தளததிலிருநது கொட்சி
1830களில் ஆளுநரின் மைமொகொ்த சடகொ்தரியேொை அடீ்்ல 

மூரியேர இல்்லததின் டமல்்தளததில் இருந்த அ்்றகளில் 

்தங்கியிருந்தொர. 

இங்கிருநது ்ம்தொைததில் நேக்கும்

வொழ்க்்க்யே சிததிரமொக தீட்டிைொர.

 1. டேன்்பரக் டகொட்்ேயின் கொவ்லொளி

 2. டேன்்பரக்கில் டேனிஷ் ்கொடி

 3. க்லங்க்ர விளக்கம்

 4. டேன்்பரக் டகொட்்ேயின் மணி

 5. மீைவர கட்டுமரங்கள்

 6. பேகுகள்

 7. கேட்லொர நு்ழவு வொயில்

 8. கொவ்லர அலுவ்லகம்

 9. ்தனியேொர அலுவ்லகம்

10. உ்தயே சூரியேன்

11. மொசி்லொமணி நொ்தர டகொயில்

12. ஆளுநர குடியிருபபு பின்பகுதி

13. பின்்்தரு நு்ழவு வொயில்

14. ்லொயேம், வொகைங்கள், பின்்தொழ்வொரம் ்சல்லும் வொயில்

15. ச்மயேல் கூேம் பு்கடபொக்கி

16. ஆளுநர இல்்லத்்த்யேொட்டியே சிறியே டகொயில்

17. சிபபொயகள்

18. ்சல்லிங் (ச்லங்கு) எைபபடும் பேகு

19. இரண்டு கிேங்குகளின் கூ்ரகள்

20. கிைறு

21. ்தண்ணீரபபொ்ை

A roof with a view
In the early 1830s, Adéle Mourier, Governor Mourier’s 

sister, occupied the airy, thatched rooms on the top floor. 

From here, she observed the bustling life  

on the Parade Ground and sketched the lively scenery  

beneath. 

 1. A sentinel standing at the gate of Fort Dansborg 

 2. The Danish flag hoisted at Fort Dansborg 

 3. Lighthouse at Fort Dansborg 

 4. The bell of Fort Dansborg 

 5. Fishermen catamarans

 6. Vessels, the size of yachts 

 7. Strand Gate

 8. The Guardhouse

 9. A private house

 10. Sunrise

 11. Masilamani Nathar, the largest temple in Tranquebar

 12. Backyard of the Governor’s Residence

 13. Gate to the back street

 14. Gate to the  stables, vehicle park, and backyard

 15. Kitchen building’s chimney

 16. A small temple close to the Governor’s Residence

 17. Sepoys, local Indian soldiers in Danish service

 18. Selling, a type of vessel used for transportation along the coast

 19. Roofs of two warehouses belonging to the Governor’s Residence

 20. Water well

 21. Water pot for the well

 

அடீ்்ல மூரியேரின் ்ம்தொை வ்ரபபேம், 1830 / View of the Parade Ground as sketched by Adéle Mourier, ca. 1830


