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siste nytt 
fra brevik 
og heistaD
vivi sævik
Journalist, 909 66 297

Forfatter Ole Henrik 
Gjeruldsen vil gjerne 
lansere den nye boka  
med biografi over Cort 
Adeler også i sjøheltens 
hjemby Brevik i mars.
ViVi SæVik
vivi.savik@pd.no

Men først vil lanseringen 
skje i regi av forlaget Cappe-
len Damm i Oslo.

 – Men jeg vil veldig gjerne 
ha en boklansering her i Bre-
vik også, sier Ole Henrik Gje-
ruldsen, som står med ma-
nuskriptet i handa når han er 
på besøk hos Cort Adeler Sel-
skabet i Brevik.

Manuskriptet er i trykken 
til bokutgivelse i disse dager. 
Boka trykkes i første opplag i 
2000 eksemplarer.

– For 14 år siden kjøpte jeg 
en selvbiografi om Cort Ade-
ler i et gammelt antikvariat i 
København, og siden har 
Cort Adeler vært med meg i 
hodet. Veldig ofte stopper 
jeg opp og tenker: «Hvem var 
Cort Adeler?», sier Gjeruld-
sen.

Cort Adeler forlot Brevik 
til Nederland sommeren 
1637. Sannsynligvis seilte 
han ut om bord på skipet til 
en nederlandsk forretnings-
forbindelse av faren som 
hadde vært og hentet trevir-
ke i Brevik.

Cort Adeler deltok i sitt 
første slag for Nederland 
mot Spania utenfor Dover 
som 17-åring. Siden ble han 
en dyktig sjømann og kriger 
som ble kjent for sitt mot.

vil gjerne
lansere i 
brevik

forfatter: Ole Henrik 
Gjeruldsen kommer med 
biografi over Cort Adeler. 

På generalforsamling-
en i Cort Adeler Sel-
skabet i Brevik Råd-
hus onsdag, ble Odd-
bjørn Solum utnevnt 
som æresmedlem for 
sin innsats for å iva-
reta kunnskapen om 
den store sjøheltens 
bragder og historie.
ViVi SæVik
vivi.savik@pd.no
909 66 297

– Vi takker deg for din innsats 
for Cort Adeler Selskabet som 
du var en av stifterne av, og for 
din store innsats for Cort Ade-
lers historie, sa Rune Engen-
Glug som ble valgt til ny presi-
dent for Cort Adeler Selskabet 
på generalforsamlingen.

Rune Engen-Glug har vært 
nestleder, og har fungert som 
president i den tiden som Odd-
bjørn Solum har trukket seg til-
bake av helsemessige årsaker.

Cort Adeler Selskabet ble stif-
tet 25. oktober 2012, og Odd-
bjørn Solum ble den gang valgt 
til president og har vært det si-
den. 

Men nå slippes andre krefter 
til. Og med Kristin Albretsen 
som ny sekretær, har selskabet 
fått sitt første kvinnelige styre-
medlem.

På generalforsamlingen den-
ne uka ble det nye styret valgt 
med denne sammensetningen: 
President Rune Engen-Glug,  
visepresident Harald Sørensen, 
sekretær Kristin Albretsen,  
kasserer Frank Johannessen, 
seremonimester Arne Rønnin-
gen, mediekontakt Fokke van 
der Meer.

tipptipptipptipp- 
oldebarn
Cort Adeler Selskabet har 53 
medlemmer. 17 av medlemme-
ne er etterkommere av Cort 
Adeler. Etterkommerne er bo-
satt i Frankrike, Norge og 
Sveits. De følger med på alt hva 
Cort Adeler Selskabet foretar 

seg, og de får oversatt artikler 
som PD skriver om selskabet.

Etterkommer Solange Denais 
var til stede på generalforsam-
lingen onsdag, sammen med 
sin ektemann Paul Denais. Paul 
Denais er organist i den katol-
ske kirken på Hamar, og de er 
bosatt på Hamar.

Solange Denais sin tippolde-
far var tippoldebarn av Cort 
Adeler. Hun og familien har 
kartlagt slekten helt tilbake til 
Cort Adelers tid.

Det er altså historisk sus i 
Brevik Rådhus når Cort Adeler 
Selskabet har generalforsam-
ling. Nå har selskabet også fått 
fast lite møterom og kontor i 
andre etasje i rådhuset.

Oddbjørn Solum takket for 
æren med å bli utnevnt til æres-
medlem. 

– Jeg ønsker dere lykke til vi-
dere med det ansvarsfulle ar-
beidet i Cort Adeler Selskabet, 
sa Oddbjørn Solum.

Historiker og forfatter Ole 
Henrik Gjeruldsen er medlem i 
Cort Adeler Selskabet og deltok 
på generalforsamlingen i Bre-
vik, der han fortalte at hans bok 
med biografi om Cort Adeler 
kommer ut på forlaget Cappe-
len Damm i mars i år.

Personen Cort adeler
– Jeg har holdt på med boken i 
14 år i bakhodet, de siste fire 
årene har jeg jobbet med boka 
på heltid. Personen Cort Adeler 
har fasinert meg i mange år, 
fortalte Ole Henrik Gjeruldsen.

Gjeruldsen har vært på kilde-
jakt i København, Nederland og 
på Kreta, blant annet. Til å fi-
nansiere bokprosessen har han 
fått økonomiske bidrag blant 
annet fra Vard, Grenland Havn, 
Porsgrunn og Skien kommuner 
og Løvenskiold Fossum.

I biografien forteller Gjeruld-
sen om Cort Adeler som forlot 
Brevik allerede som 15-åring.

– Cort Adeler var en dyktig 
sjømann. Han var modig og 
ikke dumdristig. En dyktik sjø-
offiser, sier Ole Henrik Gjeruld-
sen.

æresmedlem 
oddbjørn solum

en ære: Oddbjørn Solum ble utnevnt til æresmedlem i Cort Adeler Selskabet. Rune Engen-Glug overtar vervet som president i det ærverdige 
selskabet som hadde generalforsamling i Brevik Rådhus onsdag kveld.

etterkoMMere: På første rad sitter Solange Denais som er 
etterkommer av Cort Adeler, sammen med sin mann Paul Denais.
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