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Heraldisk forherligelse av Cort Adeler
Av Hans Cappelen

Bakgrunn
Unionen mellom Norge og Danmark var i 1380-1814. Unionskongen satt i København og styresmaktene
var dominert av danskene. Norges befolkning hadde mange sjøfolk og unionens marine hadde flere nord-
menn - også på toppnivå som admiraler, bl.a. Cort Adeler og Peter Wessel Tordenskiold. De gjorde seg
særlig kjente og beundret i krigene med Sverige. Da de tok i bruk egne og nye, heraldiske våpenskjold,
brukte de flere symbolske figurer som minnet om krig og kamp for konge og fedreland.
Jeg har på en internasjonal heraldisk kongress holdt et innlegg på engelsk om våpenskjoldene til både
Adeler og Tordenskiold, men nedenfor tar jeg fram bare Adeler'.

Cort Sivertsen Adeler 11622-t6751
Cort Sivertsen med navneformen Kurt Sivertsen var født og hadde barndommen i Brevik der faren var
trelasthandler og tidligere forvalter ved «Det kongelige Saltværk» i Langesund2.
Allerede i 15 årsalderen ble Cort sjømann i nederlandsk marine-tjeneste og var med i krig og slag som ka-
dett, på nederlandsk kalt «Adelborst». Dette ordet har vært antatt å være utgangspunkt for Corts valg av
slektsnavnet Adeler som ble tatt i bruk også av hans yngre bror Nils og dennes familie. Nils var 1,675-1,691
amtmann i Bratsberg3.

Cort var på et innleid nederlandsk skip som gikk i venetiansk tjeneste. På dette skipet var han fra 1645
kaptein, senere «flaggkaptein». Det dreide seg mye om kriging med de osmanske tyrkerne og i et slag ved
Dardanellene i 1654 var han med på disses overgivelse av festningen Tenedos samt å senke 15 osmanske
galeier.

Cort fikk mye heder og anerkjennelse i Venezia, bl.a. ved å bli utnevnt til venetiansk viseadmiral, å bli til-
delt Venetias høytidelige St. Markusorden, og å få en livsvarig årlig pensjon på 1400 gulldukater for seg og
sine etterkommere.

Cort tok i bruk et våpenskjold med figurer som ble
mye brukt idette området. Vi kan se våpenet ihiør-
net på et stort portrett av Cort stående i ordens-
drakto. I skjoldet er det en arm som stikker ut fra en
sky og holder et opprett sverd med et hårete
mannshode på spissen. Dette er et nokså vanlig sør-
europeisk symbols, men har vært tolket som å være
et tegn spesielt på en nærkamp mellom Cort og tyr-
kernes leder, lbrahim pasja, der Cort kappet hodet
av pasjaen, samt erobret og beholdt standarten til
sultan Murad. Etter hvert gjorde Cort sitt våpen-
skjold mer komplisert med firedelt skjold med flere
heraldiske figurer som ble opprettholdt da han i

1666 ble adlet av den dansk-norske unionskongen.
En annen heraldisk figur som fulgte med Cort, er
hjelmtegnet med den symbolske fru Fortuna. Den-
ne ble brukt som lykkens og sjØfartens symbol med
historie tilbake til en gudinne som opprinnelig ble
gjengitt i antikk klesdrakt. Hun ble imidlertid under
renessansen avbildet som en naken kvinne stående
på en rund kule mens hun slynger et smalt skipsseil
over hodet. Denne figuren inngår senere også som

Cort Adeler som ridder av Venezias St. Morkusordenen med
våpenskjold i nedre høyre hjørne.(Bilde fra wikipedio commons)
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hjelmtegn i våpenskjoldet til Corts nevø, stiftsbefalingsmann Heinrich Adeler, og i flere andre norske
slektsvåpen, bl'a. Kiellands og mitt eget, Cappelens6. «Fortuna» fantes som navn på flere handelsskip fra
Grenlands-området, og i renessanseutgaven står hun som stor skulptur i Venezia og Amsterdam.
Både de dansk-norske og de svenske kongene engasjerte seg i mange angrep og krigføring til lands og til
vanns, med store mannskaper og til dels med innleide hærførere fra det europeiske kontinentet. Det sy-
nes som kongene hadde en vedvarende lyst til å erobre og utvide maktområdene sine. Her kommer inn-
hentingen av Cort Adeler inn i bildet med hans erfaring og berømmelse fra Venezia og Nederland.
I 1663 fikk Cort tilbud fra den dansk-norske unionskongen Frederik ill om å komme til København for å ha
viktige funksjoner i oppbyggingen av den dansk-norske marinen. Kongen utnevnte ham til
«generaladmiral» og Øverstkommanderende for den dansk-norske fellesflåten: Cort fikk også adelsbrev og
svært god betaling, noe som bidro til at han var i stand til å kjøpe omfattende godseiendommer i Danmark
og Norge, bl.a. i Grenland med GjemsØ kloster.
Ved adling var det vanlig å fastsette et nytt våpenskjold, så det fikk også Cort7. Han hadde da allerede
brukt et firedelt skjold med figursymboler som forherliger hans karriere. Den store nyheten i det dansk-
norske Adeler-våpenet er et lite skjold («hjerteskjold») satt midt på firedelingen av skjoldet. I hjerteskjol-
det er det en stilisert vannflate med et seilskip som har tre master og i

akterenden et stort dansk splittflagg («Dannebrog»). på hver av mas-
tene og i baugen er det små danske flagg uten splitts.
I hovedskjoldets første felt er det en loddrett delt, halv ørn f ra en ut-
brettet, såkalt «flakt ørn», som nok bare går på navnet Adeler. Det kan
bety ørn på tysk og nederlandsk. Kanskje skal en halv ørn symbolisere
at navnet er tatt senere og ikke er hans opprinnelige navn? corts bror-
sønn Henrich født Adeler har en hel, sittende ørn i sitt udelte skjold i

hans segl fra 1706e.
En hel utbrettet, «flakt ørn» er et sterkt symbol og ble mye brukt av
ita lienske tilhengere av den tysk-romerske keiseren (Ghibeilinerne)10,
så Cort ville trolig unngå å bli oppfattet som det.

sultan Murads metallstondart med tre halvmåner, i Nationolmuseet, Københovn
(bilde fra wikipedio commons)

cort Adeters rr;;r-" våpenskjotd
med hjerteskjold og fire felter i ho-
vedskjoldet. Hjelm med hjelmtegn på

øvre skjoldkant. Fra hjelmen henger det
vanlige, såkalte «hjelmkledet» som ut-
vendig og innvendig har våpenets ho-
vedfarger. (Tegnet av dansk heraldiker
Anders Thiset. Fra wikipedia commons.)

I våpenskjoldets tredje felt er det
en borglignende figur som kan
tenkes å forherlige Corts tilknyt-
ning til den mektige byen Venezia,
eventuelt vise til erobringen og
overgivelsen av den osmanske
festningen Tenedos.
I skjoldets fierde felt har Cort de
tre halvmånene som han også

hadde i et av våpenskjoldene sine
iVenezia. Halvmånene kan sees
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Cort er de tre stilt i en loddrett rekke y " I
med alle buespissene vendt oppoVer. yr_

Hos Murad er det to halvmåner plas- i"'i'
sert over en halvmåne, men der også [ I
er alle spissene vendt oppover. I'

Går vi videre til hjelmtegnet i Corts
våpenskjold finner vi flere halvmåner
fra Murad: på hver side av Fortuna-
skikkelsen stikker det fram små

skipsbauger der det ned i hver av

dem er satt en litt avrundet standart. I
Disse standartene har på rød bunn ;

tre halvmåner plassert to over en. På

hje mens høyre side (tilskuerens
venstre side) er det tre skipsbauger
og på den andre siden er det fire
bauger. De små skipsbaugene kan i

på hjelmens isse i det malte Adeler- Adelers danske slektsvåpen molt på veggen isolum kirke, for hans etterkommere.
o . - , (bilde Jro wikipedio commons)vapenet pa veggen I 5olum l(rl(e.

Der er kronen gullfarget og en såkalt «rangkrone» for adel uten spesiell adelstittell'. Kronen består av en
kronring som det kommer tre synlige blad opp fra. I Solum kirke-versjonen stikker Murads halvmåne-
standarter ut fra den blå kulen som Fortuna balanserer på.
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