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SJØHELT: Cort Adeler

beskrives i biografien som
kommer ut til påske.

400 år
feires i
2022
Cort Adeler Selskabet
planlegger et arrangement i Brevik i april
sammen med Brevik
Historielag, for å presentere biografien om Cort
Adeler.
Vivi Sævik

vivi.savik@pd.no

Forfatter Ole Henrik Gjeruldsen er innstilt på at biografien han har skrevet om Cort
Adeler, også må bli behørig
presentert for lokalbefolkningen i Cort Adelers hjemtrakter.
Dato for en slik presentasjon er ennå ikke bestemt,
sier Rune Engen-Glug som er
president i Cort Adeler Selskabet.
I 2022 er det 400 år siden
sjøhelten Cort Adeler ble
født i Brevik. Cort Adeler Selskabet planlegger å markere
dette merkeåret på flere måter.

Kanskje statue
– Styret i Cort Adeler Selskabet har en stund snakket om
en 400-årsmarkering, herunder også oppføringen av
en helfigur statue av Cort
Adeler, sier Rune EngenGlug.
En slik statue har en betydelig kostnad, og en idé går
ut på å støpe flere statuer i
samme form. Oslo og København kan være egnede lokasjoner i tillegg til Brevik, ifølge Engen-Glug.

FORFATTER: Ole Henrik Gjeruldsen har skrevet biografi om sjøhelten Cort Adeler fra Brevik. Bokmanuskriptet er nå sendt til trykkeriet, og
boka ventes i salg til påske. I februar var Gjeruldsen på generalforsamlingen i Cort Adeler selskapet i Brevik Rådhus der han fortalte om boka.

Cort Adeler-bok
utgis til påske
Adeler selskapet der GjeruldBiografien om sjøsen også er medlem.
mannen og krigshelInformasjonssjef Tone Hanten Cort Adeler fra
sen i forlaget Cappelen Damm
Brevik kommer i salg bekrefter at biografien om Cort
Adeler vil være ute for salg i
til påske. – Jeg har
slutten av mars.
skrevet boka for hele
Norge, men håper den Trelasthandel
PD har fått tilgang til manuvekker særlig interskriptet til biografien som er til
esse i Cort Adelers
trykking i disse dager. Den lille
delen som journalisten har rukhjemtrakter.
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Det sier Ole Henrik Gjeruldsen.
Han besøkte Brevik så seint
som i februar i år, da han deltok
på generalforsamlingen i Cort

ket å lese til nå, er en spennende biografi, og inneholder også
en historisk beskrivelse av Brevik med seilskuter og trelasthandel og annet sjømannsliv
på 1600-tallet da Cort Adeler
vokste opp.
Cort Adeler ble født i Brevik

16. desember 1622. Hans far var
trelasthandler og kjøpmann.
Cort Adeler var som guttunge
veldig opptatt av sjømannslivet
i Brevik indre havn, med særlig
mange nederlandske sjøfolk
som henten trelast hjem.
Guttungen var 14,5 år da han
reiste til Nederland for sjømannsutdannelse, sannsynligvis med ei skute eid av en forretningsforbindelse av sin far.
Selve historien om Cort Adelers videre liv, skal overlates til
biografien. Forfatter Ole Henrik
Gjeruldsen skriver meget levende om både den unge mannen fra Brevik, og om hvordan
livet var i Brevik og i Nederland.
– Jeg har forsøkt å sette Cort
Adeler inn i et større perspek-

tiv, inn i selve tiden han levde i,
sier Ole Henrik Gjeruldsen.
Gjeruldsen
beskriver
1600-tallet som et århundre
med mye krig i Europa, noe
som Cort Adeler ble delaktig i.
Utdannelsen han fikk innen
sjømannskap og navigasjon beskrives også.
– Jeg har jobbet med boka
som et sideprosjekt i 14 år. De
siste fire årene har jeg holdt på
intenst, sier Ole Henrik Gjeruldsen som er svært fasinert av
historien om Cort Adeler.
Gjeruldsen planlegger å komme til Brevik på et arrangement
i april for å presentere biografien for det lokale publikum.

Er Cort Adeler-etterkommer
Solange Denais er fransk
etterkommer etter Cort
Adeler. Hun har besøkt
Brevik mange ganger. Sist
var hun er i februar på
generalforsamlingen i Cort
Adeler Selskabet.
Vivi Sævik

vivi.savik@pd.no

Solange og ektemannen Paul
Denais har noen ganger også
vært med på å legge ned blomster på minnestøtten over Cort
Adeler på Grubbehaugen i Bre-

vik 16. desember, i forbindelse
med minneseremoniene på
Cort Adelers fødselsdag.
Solange Denais (66) er fransk
og bosatt i Paris. De siste årene
har ekteparet bodd halve året
på Hedmark fordi mannen er
organist i den katolske kirke på
Hamar. Hennes søster bor i Ålesund. De aller fleste av slekten
med etterkommere etter Cort
Adeler, er bosatt i Frankrike.
Det er flere familiemedlemmer som er medlemmer i Cort
Adeler Selskabet og som følger
med på aktiviteter og PDs avis-

artikler om Cort Adeler.
Solanges mor var Madeleine
de Batz. Tipp-tippoldefar var
Theodor Adeler (1747-1826).
Theodor kom antakelig til Norge som 4-åring i 1751, da hans
far ble stiftsmann i Kristiansand og amtsmann over Nedenes og Råbyggelaget. Solange
Denais sin tippoldefar var tippoldebarn av Cort Adeler.
– Vi etterkommere av Cort
Adeler har ikke gått rundt og
vært stolte av ham. Det bare var
sånn at han var en del av slekten, har Solange uttalt til PD.

ETTERKOMMER: Franske
Solange Denais er en av
etterkommerne etter Cort Adeler.

