Cort Adelers franske etterkommere
ved Solange Denais
Brevik, 16. desember 2015

Før jeg skal fortelle om Cort Adelers etterkommere i Frankrike, ønsker jeg å takke Oddbjørn Solum
og hele styret for invitasjonen og for fruktbar utveksling av kunnskap og dokumenter, og Rune
Engen spesielt for å ha guidet oss på mine aners trakter i sommer. Mine franske slektninger og min
søster som bor i Ålesund og ikke kunne komme, har også bedt meg om å takke dere alle for at dere
holder liv i vår felles helt. Tusen takk skal dere ha !
*******
For å kunne plassere de franske etterkommere av Cort Adeler, må vi ta et rask tilbakeblikk.
Cort Adeler (16.12.1622 – 5.11.1675) giftet seg 2 ganger, først 12.12.1655 i Hoorn med en
viss Engeltje, så 23.7.1662 i Amsterdam med Anna Pelt (3.1.1640 – 27.1.1692).

Cort Sivertsen Adeler

Anna Pelt
(fra Danmarks Adels Aarbog 1904)

Fokke van der Meer, vår ekspert på det hollandske området, har funnet igjen Pelts huset i
Amsterdam.
Ekteparet fikk 3 døtre : Susanne Elisabeth som ble gift med Frederik Eiler Giedde og døde
21 år gammel etter å ha født sitt 3. barn; Sophia Amalia gift med Adam Frederik von Trampe og
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Frederikke Amalia gift med Bolle Luxdorff. Til slutt fikk de en sønn, Frederik Christian Adeler
(13.1668 – 19.4.1726).
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Frederik Christian Adeler ble amtmann og geheimeråd, og bl. eier av Gimsø. Han giftet
seg 10.9.1694 i Lübeck med Henriette Margrethe von Lente (Lübeck 13.7.1676 – 22.8.1703)

Frederik Christian Adeler

Henriette Margrethe von Lente
(Danmarks Adels Aarbog 1906)

De fikk 7 barn. De 4 første døde små eller ugift. Frederik og Theodor giftet seg med hver sin
datter av Jørgen Rosenkrantz og Marie Elisabeth de Roklenge, og det siste barnet, Charlotte
Amalie, med Lars von Benzon. Disse navn finnes også senere i slekten.
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Frederik Adeler (Christianshavn, 3.3.1700 – Kristianssand, 28.12.1766) ble også
embetsmann. Han virket først i Danmark, så ble han stiftamtmann i Kristiansand og amtmann over
Nedenæs og Raabyggelaget. Han giftet seg 25.4.1727 i Frederiksberg slot med Anna Beate
Rosenkrantz (Roseneie, 28.9.1707 – Christiania, 15.2.1777).
Ifølge Lassen (Norske Stamtavler), « beboede hun som Enke Gimsø Kloster og roses som en
klok og fortræffelig Dame, medens det om Æktefællen, uagtet flere gode Egenskaber, hedder, at
han var ”bekjendt for sin indskrænkede Forstand”.

Frederik Adeler

Anna Beate Rosenkrantz
(Danmarks Adels Aarbog 1911)

De fikk 12 barn, 3 av dem døde små, 1 fikk ikke etterkommere. De andre fikk barn og noen
av deres etterkommere lever fortsatt i Danmark, Norge og Frankrike . Det er deres nestsiste barn
som interesserer oss mest.
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Theodor Adeler ble født på Gundetved (Holbæk amt) 15.3.1747 og kom antagelig til Norge
som 4-åring i 1751 da hans far ble stiftamtmann i Kristiansand og amtmann over Nedenes og
Råbyggelaget. Han gikk inn i Marinen som 7-åring, ble offiser, og pga dårlig helse gikk han av med
kapteins rang i 1774, bare 27 år gammel ; han ble kammerherre samme år.

Theodor Adeler
miniatyr av C.F. Høyer (3,8 x 3 cm), kjøpt av Statens Museum for Kunst i 1933

Theodor Adeler som marineoffiser
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Kort etter kjøpte han hovedgårdene Ullerup og Overgaard på Mors.
26.5.1775 giftet han seg med Frederikke Ferdinandine Benzon (f. 14.5.1754). Hun var en
tremening til Cathrine von Storm, mor til Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg.
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De 5 første barna til Theodor og Frederikke Ferdinandine blir født på Ullerup (Morsø Nørre
Herred) mellom 1776 og 1783.
I 1784 dør begge foreldre til Frederikke Ferdinandine, og i 1786 selger Theodor de 2
gårdene og kjøper ut sine medarvinger av Sohngaardsholm
Caspar Hermann (kalt Casper i enge kretser) blir født på Sohngaardsholm 19.9.1787,
hjemmedøpt 23.10. og døpt i Nørre Tranders kirke 9.12. Tre forskjellige datoer på en og samme
dåpsattest gjorde at hans fødselsdato ble tolket forskjellig senere.
På Sohgaardsholm satte Theodor i gang store reformarbeider, med avskaffelse av hoveriet,
drenering og dyrking av bl.a. poteter. Det resulterte i at han ble tildelt den store Guldmedaillen pro
meritis i 1789. Året 1789 markerer også fødselen til Frederik, Theodors uekte sønn, og
begynnelsen på den franske revolusjon som også fikk konsekvenser for familien Adeler. For i 1793
eller 1794 kom en fransk adelsmann som flyktet Terroren som herjet i Frankrike. Denis de
Castelnau hadde tilhørt kongens garde og han ble godt tatt imot på Sohngaardsholm for å bli
Caspers huslærer. Fransk var ikke et ukjent språk der, og undervisningen skulle foregå på fransk.
Castelnau kunne bli så lenge det var nødvendig for ham.
I 1798 fikk Theodor kgl. bevilling til å selge bøndergodset uten tap av hovedgårdens frihet,
og i 1800 reiste hele familien til Frankrike.
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Han hadde tenkt å bosette seg i Provence som hadde et mildere klima. Beate giftet seg og
bodde til å begynne med i det området som nå heter Belgia, deretter i Paris og i Bourgogne. Den 13
år gamle Casper var blitt veldig glad i sin huslærer og fikk lov til å følge med ham til Bordeaux.
Familien skilte lag i Versailles 28.6.1801. Theodor og resten av familien drog til Provence,

og 4.8.1803 kjøpte Theodor eiendommen Gromelle i Vedènes, i nærheten av Avignon (cf. Locci,
A.D.V. 3 E 12/2144), og 5.3.1804 selger han Sohngaardsholm.
Christiane gifter seg i Entraigues-sur-la-Sorgue i 1805.
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Eiendommen kalt Gromelle1

Gromelle, bygget av Panblan i 1744-1746

Buet sal i bygningen fra 1744-1746

1

Locci, Jean-Pierre: Le site industriel de Gromelle à Vedène. – Avignon : Sauvegarde et Promotion du Patrimoine
Industriel en Vaucluse, Cahier No 37 / 2003. ISSN 076 0114 – side 14 og 15.
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Stenbue som hviler på to pilarer bygget i 1744-1746

Gulv med fliser i 2. etg., bygget 1744-1746.

Ifølge Thaarups Fædrenelandsk Nekrolog : « fortsatte [Theodor] her [i Gromelle] i 25 Aar
sine Bestræbelser til Landbrugets Fremme og var meget yndet af Befolkningen paa Grund af sin
Godgjørenhed og Hjælpsomhed; ogsaa enhver dansk, der kom til hans Gods, le petit Danemark,
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som det kaldtes, blev modtagen med Velvilje. Hans kjærlighedsfulde Natur viste sig ligeledes over
for Dyrene, i det han paa sit Gods oprettede et Hospital for syge Heste og Hornkvæg og et Asyl for
dem, naar de paa Grund af Alder vare blevne uskikkede til at arbejde. » Dette fikk Johannes til å
skrive til Casper den 14.3.1818 at deres far kun elsket å leve med vilde og farlige dyr !
Thaarup unnlater å si at Theodor i 1815 ble angrepet på sitt hjem av fanatikere som
ramponerte huset, robbet verdigjenstander og forlot ham liggende i sitt blod. Ugjerningsmennene
ble observert fordi de paraderte med hans hester og hestevogn. Han måtte leve i skjul en stund i
Avignon før han kom tilbake til Gromelle og fortsatte å leve som før.
I sitt testament datert 26.4.1824, minner Theodor om at han har lov til å skrive et testament
både fordi han er bosatt i Frankrike og pga en avtale inngått i Versailles 7.3.1722 mellom kongene
Ludvig 15. og Christian 7. Han fordeler sine goder og glemmer ikke sine tjenere, bl. a. Esprite
Nitard som ble slått av eierens muldyr og mistet et øye.

Gromelle - Kart laget i 1828-1829, graven til Theodor (79 år) avmerket med en firekant

Han beskriver også nøyaktig hvor på eiendommen han vil bli begravet, under platanene han
har plantet. Til sammen skal han ha plantet over 30.000 forskjellige trær. Han dør i Gromelle
28.9.1826, og Frederikke Ferdinandine Benzon dør i Marseille 30.8.1828, 74 år gml.
Det ser ut til at Beates ektefelle ønsket å forhaste salget av Gromelle, noe Johannes var imot,
men dette skjer 10.2.1829. Både før og etter Theodors tid ble det drevet industri der. I 1835 ble det
en papirfabrikk,
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Gromelle i 2014

men papirfabrikken ble erklært konkurs og var forlatt i 20142.

2

Det er et trist syn i 2016. Se : https://www.youtube.com/watch?v=IaScImfl1Wk
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Beate Adelers etterkommere

Beate Adeler (Ullerup, 9.5.1776 – Paris XI, 21.2.1838)
Kopi av en tegning laget av hennes svigersønn Auguste Debard

Beate, eldste datter til Theodor og Frederikke Ferdinandine, ble med sørover til Frankrike.
Hun giftet seg rundt 1800 i Gent (Belgia) med Cyprien Joseph Tugnot de Lanoye (Auvet,
20.5.1774 – Auvet, 30.6.1847). Han deltok som offiser i krigene som fulgte den franske revolusjon
og tjente under sin far (general) i Belgia.
Ekteparet fikk 5 barn.
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28.7.1801 ble Henriette Tugnot de Lanoye født i Gent (død i Paris V 31.10.1865).
Johannes Emil var tilstede da hun giftet seg i Avignon 10.1.1821 med Augustin Debard (Le Puy-enVelay, 31.7.1784 – Marseille, 12.3.1853) som var tegnelærer. Tegningene vi ser her er laget av
ham. Disse fikk kun 1 datter, Ferdinandine Debard (Marseille, 1.9.1829 – Vesoul, 18.1.1890) som
giftet seg 27.12.1849 i Marseille med Edouard Mourgue (15.2.1818-21.4.1893), professor i
matematikk. Av de 7 barn de fikk er det kun den siste, Henri Emilien Mourgue (Paris V, 11.8.1867
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– Wiesbaden, 6.2.1923) som fikk barn. Han var prest i den reformerte kirke. Etterkommere lever
fortsatt i Sveits (Daulte, kunsteksperter) og i Frankrike (Mourgue-Molines, Leenhardt).
Theodorine Tugnot de Lanoye (Tournay, 1804 – Vienne, 7.2.1875) giftet seg 28.4.1827 i
Vedènes med Albert de Long (Amsterdam, 25.9.1797 – Paris X, 20.4.1865) hvis far skal ha vært en
fransk greve som ikke ville anerkjenne ham og gav ham det oppdiktede navnet De Long. Herman
Schubart som var gesandt i Haag tok ham som sitt pleiebarn. Schubart var bror til Frederik Georg
Adelers andre kone, Caroline Rudolphine. De Long ble Danmarks generalkonsul i Paris,
kommandør av Dannebrog og av Æreslegionen. H.C. Andersen skrev 7.8.1833 en Avskjedssang for
De Danske i Paris, der et vers gjelder De Long. (Han er begravet sammen med sin svigermor og sin
sønn.) Deres sønn, Charles (Paris V, 25.1.1830 – Paris, 29.4.1885) giftet seg 8.2.1855 i Vienne med
Nathalie de Piellat (Vienne, 21.7.1835 – 14.6.1871) og etter sin svigerfars død overtok han
direktørstolen for metallfirmaet som bearbeidet gull og sølv i Vienne (Lyon område). Charles de
Long må ha vært godt likt fordi fabrikkarbeiderne fra Vienne la ned en minnesten på hans grav i
Paris. Ekteparet fikk 5 barn, og sannsynligvis ingen barnebarn.

Père-Lachaise kirkegård i Paris – Division 39 – Minnesten til Charles de Long

Ferdinand Tugnot de Lanoye (Saint-Saturnin-lès-Avignon, 15.9.1806 – Vienne,
10.4.1870) var, ifølge Theodors testament, glad i å lese. Han ble også forfatter, forsøkte seg først på
dikt, skrev så bøker om fjerne strøk : Sibir, Afrika, India… Han giftet seg i 1844 i Paris med Laure
Hervé som døde 23.8.1846, 2 mnd etter å ha født en sønn. Denne sønnen, Henri, fikk kun 1 datter,
Yvonne Henriette (8.1.1894-2.9.1978) som giftet seg i 1923 med Jean Baillat (19.8.189417.3.1978). Vi vet ikke om det finnes etterkommere.
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Ferdinand Tugnot de Lanoye, forfatter

Père-Lachaise kirkegård – Division 39 – Grav og minnesten
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Elise Tugnot de Lanoye (Auvet, 18.4.1809 – Villersexel, 12.7.1858) var døden nær når hun
var 20 år gammel, dette i følge et brev fra hennes far til Caspers huslærer som huset Beate og Elise.
Hun ble direktør for et postkontor i Bourgogne og døde ugift 49 år gammel.
Det siste barnet, Jean Emile Tugnot de Lanoye, født i 1811, ble bare 17 dager gammel.
Beate ble begravet i Cimetière du Père Lachaise i Paris 20. arrondissement, graven er fredet.
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Père-Lachaise - Grav til Beate d'Adeler
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Père-Lachaise - Grav til Beate d'Adeler – oversettelse

Sammen med henne ligger datteren Elisa, sønnen Ferdinand, hans kone Laure Hervé og
deres sønn Henri, Theodorines mann Albert de Long og deres sønn Charles.
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Christiane Adeler ble født på Ullerup 25.11.1780 og ble med til Gromelle. 25 år gammel
giftet hun seg i Entraigues-sur-la-Sorgue med en 40 år gammel lege, Jean Baptiste Philippe Pastour.
I de brevene vi fant igjen er det ofte snakke om « stakkars Beate », aldri om « stakkars Christiane ».
Det kunne vi ha forventet for hennes barn levde bare 27 dager, 3 dager, 1 måned og 6 år. Vi fant
ikke ennå når det siste barnet døde.

Her er underskriftene på vielsesattest til Christiane Adeler og Jean Baptiste Philippe Pastour.
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Casper Adeler, Theodor og Frederikke Ferdinandines siste felles barn, fulgte ikke med til
Gromelle, men fikk sin bønn innvilget om å følge sin huslærer til Bordeaux. Familien de Castelnau
var godt forankret i sør-vest-Frankrike og hadde tjent kongen før revolusjonen. Casper må også ha
vært blant dem som ønsket seg kongedømmet tilbake for han ble bedt i et brev av 4.1.1814 om å bli
med i en kommende kongelig garde som skulle eskortere hertugen av Angoulême inn i Bordeaux.

Brev av 4.1.1814 fra Taffart de St Germain til Casper

Han tjente som kaptein i den hemmelige kongelige garden fra 4.1. til 12.3.1814, som kaptein
i infanteriet til den kongelige garden fra 12.3.1814 til 10.1.1815, og som kaptein i den 5. avdeling til
den nasjonale garden fra 10.1.1815 til 6.3.1816.
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Utdrag fra Caspers tjenester i Garden

8.1.1818 - Décoration du Lis

Han fikk en utmerkelse (Décoration du Lis) for sin innsats fire år senere. På medaillens bakside,
rundt liljeblomsten, står datoene 12 april (greven av Artois kommer inn i Paris). 3 mai 1814 (Ludvig
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18. kommer inn i Paris). 19 mars (Ludvig 18. forlater Paris). 8 juli 1815 (kongen kommer tilbake til
Paris).
Merkelig nok er det først den 28.7.1819 at han får kongelig bevilling til å etablere seg i
Frankrike.

Château Lamothe i 2008

Vi har ikke klart å oppspore hva Casper levde av, men han må ha hatt god råd for den
17.3.1823 kjøpte han en eiendom kalt Château Lamothe i Ayguemorte, litt sør-øst for Bordeaux,
langs Garonne elva, i vin-området som heter Graves.
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Lamothe, postkort

Eieren av Lamothe viste oss rundt i 2008 og fikk laget dette postkortet. Casper var godseier og
giftet seg først i en alder av 38 år, 8.12.1825.

Château du Sendat, La Réunion près Casteljaloux

Den utkårede var 22 år gammel, bosatt på slottet Sendat, og bryllupet må ha vært arrangert av Denis
de Castelnau, Caspers huslærer og velgjører. Casper var fortsatt lutheraner, Clémentine de Morin
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tilhørte den reformerte religion, altså protestantisk hun også. Hun hadde mistet sin mor før hun fylte
13 og var eldst av 3 barn. Slottet lå ca 10 mil sør-øst for Bordeaux.
Paret bosatte seg i Bordeaux der deres sønn Pierre Ferdinand Cort ble født 30.8.1827, men
han døde allerede 2.9. samme år. Deres datter, Wilhelmine Julie, ble født 26.1.1829, 5 mnd etter
Frederikke Ferdinandines bortgang. Caspers familielykke ble kortvarig : Clémentine døde i
Bordeaux 1.11.1829 og Wilhelmine Julie 4.1.1830, også i Bordeaux.
Lamothe må ha vært brukt som sommerbolig. Casper som var historieinteressert hadde
planer om å gjenforene jorder som tidligere hadde dannet en eneste stor eiendom. Han kjøpte først
et jorde (le Treytin) 1.2.1830, så godset Pelletan 9.10.1833.

Domaine Pelletan i Isle-Saint-Georges

På den måten gikk hans eiendom fra Isle-Saint-Georges til Ayguemorte og til Garonne
elven. Han var antagelig fast bosatt på Lamothe, for han ble borgermester av Ayguemorte i 1835 og
forble det i 11 år.
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Kart Isle-St-Georges – Ayguemorte

Det skulle gå 3 år til før Casper giftet seg på nytt. Denne gangen med en 19 år gammel
katolikk, Sophie de Génibrouse-Castelpers, fra slottet Monbardon (ca. 70 km vest for Toulouse).

Château de Monbardon (Gers) - Juli 2001
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Hun var nr. 9 i en søskenflokk på 12. Ektepakten som ble inngått på slottet i Monbardon den
13.9.1836, har som første klausul at alle barn som kommer til å bli født i dette ekteskap skal bli
oppdradd i den romerske og apostoliske katolske tro. Bryllupet feires samme dag i Monbardon. Et
år senere, den 25.9.1837 blir Casper fransk statsborger.

Barn til Casper d'Adeler

5 døtre blir født : Sophie (3.7.1838-1923) gifter seg 12.10.1858 med Lodoïs d’Auzac de
Lamartinie (28.7.1827-2.7.1883) ; Anna, min oldemor (5.7.1839-10.11.1916) gifter seg 14.5.1861
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med Charles de Batz (8.3.1827-16.9.1896) ; Marie (3.8.1841-4.2.1914) gifter seg med Emeric de
Meslon (17.10.1821-5.6.1898) ; Alix (25.9.1842-7.5.1923) som gifter seg 14.10.1862 med Fernand
de Léotard (27.3.1840-24.11.1918) og Laure (1.1.1844-24.6.1918) gift med Alexandre de Monteil
(3.1.1836-22.9.1900). Det sies at kommunegrensen mellom Ayguemorte og Beautiran gikk
gjennom salongen til Château Lamothe og at borgermestrene til begge kommunene ønsket å foreta
den borgerlige vielsen. Vi fant vielsesattestene til 4 av de 5 søstre i Ayguemorte, men attesten for
Marie ble hverken funnet i Ayguemorte eller Beautiran eller Isle-Saint-Georges eller Jugazan.
1844 leverte Casper et matematisk arbeid til vitenskapsakademiet i Bordeaux. Det handlet
om ligninger, men jeg forstår meg ikke på dette området og kan ikke si noe om det.

Grav til Casper d'Adeler

Casper døde i Lamothe 8.7.1855, 67 år gammel, og ble begravet på eiendommen. Det vites
ikke når han omvendte seg til katolisismen, men han fikk en katolsk begravelse, hvilket vil si at han
var blitt katolikk. I 1954 mottok min mor et brev fra Ayguemorte kommune om at graven fra blitt
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flyttet til kirkegården i nærheten av sitt opprinnelige sted. Sophie de Génibrouse-Castelpers som
døde 24.8.1883 i Jugazan, er begravet sammen med ham. Det er også Elisabeth de Batz (16 mnd),
Elie de Léotard (11 mnd) og Denis de Castelnau som døde 6.4.1833. Kommunen må ha satt pris på
Caspers huslærer, en gate er oppkalt etter ham og en plate er satt på graven. Dessverre har
kommunen vært lite flink til å sjekke navnet og dødsdatoen i kommunens register, for begge er
skrevet med feil.
Eiendommen ble fordelt mellom arvingene og mine oldeforeldre fikk Pelletan i Isle-SaintGeorges.

Isle-Saint.Georges - Ancien prieuré – 1863

I 1863 tilhørte fortsatt noen av husene som lå kloss til kirken min tippoldemor (det er de
med rødt tak), og kommunen ønsket å renovere kirken og at den skulle stå mere fritt. Husene måtte
selges og rives.
Anna d’Adeler og Charles de Batz gav 2 glassmalerier til den nye kirken. De fremstiller
Marias bebudelse og Jesus som bærer sitt kors. Øverst finnes familien Adelers slektsvåpen og
familien de Batz sin markikrone.
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Isle-Saint-Georges - Kirken i 2008
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Sophie d’Adeler, Caspers eldste datter, fikk 11 barn med Lodoïs d’Auzac de Lamartinie
som var godseier. De bodde i Brugnac slottet i Bossugan, også i Bordeaux-området.

Château de Brugnac (Famille d'Auzac de Lamartinie)
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2 av deres døtre var nonner på den skolen min mor gikk på i Bordeaux (Religieuses de
l’Assomption). Jeg er i kontakt med en sønnesønn til René, Gilles, født i 1954, fotograf.

Anna d’Adeler var 21 da hun giftet seg med den 34 årige Charles de Batz. Han endte sin
karriere som offiser i generalstaben i Bordeaux. De var mine oldeforeldre.

Anna d’Adeler (1839-1916)
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4 av deres barn fikk etterkommere: min bestefar, André, tjenestegjorde i fremmedlegionen
og tok en stilling i postvesenet da han giftet seg; han fikk 3 barn Charles (jesuitpater), Jean (falt i
1940, 1 datter), Madeleine (min mor, 2 barn) ; Jean, offiser, fikk 1 datter (Anne) som giftet med et
barnebarn til Marie d’Adeler (Yves-Guy de Meslon, 4 barn) ; Joseph og Antoine fikk 2 barn hver,
men det er kun sønnen til Joseph som fikk barn.
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Min mor og Holger Adeler, 4 meninger – Khvn, Tivoli, 1973

I 1973 kunne min mor treffe sin 4-mening Holger Adeler i Kbhvn. Holger (1902-1979), den
siste som bar navnet i Danmark, var oldebarn til Johannes Emil.

Marie d’Adeler og Emeric de Meslon bodde også i Bordeaux-området. De fikk 8 barn.

Château de Mondinet, i Jugazan (Famille de Meslon)
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Brigitte, den nestsiste, har utgitt en boksamling, ellers har ikke mange opplysninger om
denne generasjon. Men jeg er i kontakt med døtrene til Yves-Guy de Meslon og Anne de Batz som
bor i og nær Marseille.

Alix d’Adeler giftet seg også med en godseier, Fernand de Léotard, og ble bosatt på dette
slottet fra 1400-tallet som ligger 15 mil øst for Bordeaux.

Château de Barayre
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Vi har jevnlig kontakt med barnebarna til deres 7. barn, Joseph. De bor nå stort sett i Paris-området.
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Frederik Adeler (1789-1868)
Takket være Theodor Adelers uekte sønn føres navnet Adeler fortsatt i Frankrike. Theodor
hadde et forhold med Charitas Elisabeth Tötterup som i Optegnelse paa Folketallet i Nørre Tranders
Sogn, Hovedgaarden Sohngaardsholm for 1787 føres rett etter hans barn og kalles « hans Jomfru ».
Hun er da 23 år. Hvor det ble av henne under svangerskapet vet vi ikke riktig, men gutten ble ført til
Ørum (og ikke til Nørre Tranders) for å døpes under et falsk navn, og med pro forma foreldre.
Theodor sørget for at han ble tatt fra moren og plassert hos en familie for å oppdras der. Friederich
ble født 26.4.1789 i Strandet, døpt i Ørum kirke (Fjends Herred, Viborg Amt) 8.5.1789.
Når det ble kjent for Frederikke Ferdinandine at hennes mann hadde denne sønnen, vet vi
ikke. Men det var hun som hentet ham og sørget for at han skulle bli med til Frankrike. Johannes
ble klar over sannheten i 1817 og orienterte Casper om det i sitt brev av 14.3.1818. Da hadde
Frederik allerede nådd langt.
Han kom inn på Krigsskolen i Paris i 1807 og gikk ut derfra som sekondløytnant den
22.6.1808. Han var med i krigen i Tyskland, ble 19.4.1809 hardt skadet i venstre arm i slaget ved
Traun. I Wagram fikk han 2 sabelslag i hodet og fikk rang som løytnant etter dette (12.8.1809).
1810 og 1811 var han i Tyskland. Ble utnevnt til kaptein 11.4.1812, bare 23 år gammel, og drog til
Russland med Napoleons hær. På veien tilbake fra Moskva ble han tatt til fange i Krasnoi
17.11.1812 etter å ha fått en kule i venstre ben, 3 sabelslag og 5 lanseslag. Nesten hele hans
regiment var blitt utryddet. Han ble ført til indre Russland og kom tilbake til Frankrike 28.7.1814.
Han tjenestegjorde videre i Frankrike. Ble ridder av St Louis ordenen og av Æreslegionen.

Frédéric d’Adeler
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13.2.1819 giftet han seg i Bourg-en-Bresse med Julie Petit. Av de 6 barn han fikk av henne var det
kun 1 som kunne føre navnet videre.

Interessant her er at det eldste barnet bærer navn etter Theodor, og det 3. barn har Ferdinandine
blant sine fornavn, hvilket viser kjælighetsbåndet mellom Frédéric og hans far og hans stemor.
Dette 3. barnet giftet seg 30.8.1847 i Bourg-en-Bresse med Henri Carrelet som var marineoffiser.
En av deres tippoldebarn, Jean-Yves Cottin er gift med Anne d’Adeler, etterkommer av Frédéric på
mannslinje. Begge to er medlemmer av Cort Adeler Selskabet.
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Gustave Adeler (1827-1901)
Frédérics 4. barn ble en sønn. Frédéric Gustave, kalt Gustave, (Strasbourg, 14.5.1827 – Les Greffets
i Viriat kommune, 18.8.1901) gikk krigsskolen og endte som general. Han giftet seg i Algerie med
Fortunée Garbe og fikk bare 1 sønn, Alfred Frédéric.Antoine.

Gustave Adeler, sønn til Frédéric

Alfred Adeler og Berthe Ribot
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Alfred Adeler (Bougie i Algerie, 21.3.1862 – Lagarde, 11.8.1914) ble også offiser. Han
giftet seg 14.12.1897 i Briançon med Berthe Madeleine Ribot. Han ble gjort til ridder av
Æreslegionen i 1904. Han ble drept av en tysk offiser i slaget ved Lagarde for å ha nektet å gi ham
opplysninger som var skrevet på et papir han hadde svelget. Han ligger begravet sammen med sine
mann på den militære kirkegård i Lagarde. Også han fikk kun 1 sønn.

Gustave d’Adeler
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Gustave (Briançon, 25.11.1899 – Viriat, 3.10.1973) fikk tilføyd ved dom i 1923 det franske
adelspredikat som var blitt brukt muntlig i alle år (både Theodor og Casper het « d’Adeler » i
Frankrike). Han ble også offiser og tjente så å si hele livet i Afrika (frem til 1946). Han giftet seg i
1938 med Juliette Boullier som klarte å bli 100 år gammel og døde 11.5.2009.

Juliette d’Adeler, født Boullier, på sin 100-års dag, 11.8.2008

Juliette d’Adeler med barn, barnebarn og oldebarn på 100-års dagen
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Akkurat som sin far, bestefar og oldefar, fikk Gustave kun 1 sønn.

Brigitte Bouchard, født d'Adeler, medlem av Selskabet

44

Anne d'Adeler og mannen Jean-Yves Cottin, begge to etterkommere av Cort Adeler

og deres hus

45

Les Greffets

Eiendommen til Frédéric Adeler, sønn til Theodor, ligger like ved Bourg-en-Bresse, ikke
langt fra Lausanne i Sveits.og Julie Petit. Den tilhører nå Gustaves yngste barn Christian d’Adeler.
Det ser ut til at navnet ikke skal dø ut, fordi av de syv barn som Christian fikk av Sophie er
det 5 gutter og 2 jenter.
Familien teller flere medlemmer av Selskabet : Christian og Sophie, Stéphane, og Gaspar
med kone Juliette og sønn Gustave født 12.4.2015.
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Christians familie 25.12.2013

Christian d’Adeler med kone og barn foran Cort Adeler 10.3.2012
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