Cort Adeler

Et lokalt initiativ til
fremhevelse av generaladmiralens liv og
levned og hans eventyrlige sjømilitære karriere.

Selskabet
Af Oddbjørn Solum,
President Cort Adeler
Selskabet

Cort Adelers våbenskjold.

D

et skapte oppmerksomhet i
Brevik, da man oppdaget, at
hans minneplakett i Vår Frue
Kirke i København var fjernet. Vi
har fått opplyst, at denne er overført
til et magasin i Domkirkens museum.
Med utgangspunkt i forhistorien til,
at minneplaketten ble sat opp på en
så sentral og profilert plass i kirken,
finner vi denne handling både historieløs og respektløs.
Cort Adelers minne har hittil blitt
ivaretatt av dedikerte enkeltpersoner
fra hans fødeby i Brevik. Etter at
skjebnen til hans minneplakett nådde
Norge, ble det tatt et initiativ av en
gruppe personer med tanke på å få
etablert et mer organisert engasjement for å forhindre, at glemselens
mørke senket seg over minnet til vår
felles storhet fra den danske-norske
epoken.

Cort Adeler (162275), generaladmiral,
født i Brevik i Norge,
død i København.

Cort Adeler Selskabet

På stiftelsesmøte den 25. oktober
2012, der 24 personer møtte, ble
det besluttet å etablere Cort Adeler
Selskabet. Selskabet har allerede en
øket tilslutning fra 38 medlemmer.
Stiftelsen har fått stor lokal oppmerksomhet i radio og presse, og det
lokale skipsverft, STX-Yards, har stilt
betydelige midler til disposisjon for
å trygge en solid innsats fra starten.
Blant annet ble det på generaladmiralens fødselsdag 16. desember avholdt
en stilig blomsternedleggelse ved
minnestøtten i Brevik med påfølgende middag i rådhuset.

i Horten for å besiktige Cort Adelers
største utmerkelser, som den norske
marine kjøpte på en auksjon for noen
år siden.

D

D

et er hyggelig å nevne, at
støtten ble reist i 1922 som en
markering av, at det var 300
år siden Cort Adeler ble født, og at
hovedtyngden av midlene ble stillet
til disposisjon som en storslått gave
fra danske og norske sjøoffiserer. Den
norske marine stilte æresgarde fra et
besøkende marinefartøy. Under den
påfølgende middag på byens hotel tok
en livsarving fra Danmark av Cort
Adeler ordet og oplyste, at kostnaden
til middagen ville bli dekket av han.
Det nære programmet for selskabet
inkluderer et besøk på Marinemuseet

2▐ Chakoten

Markeringen af 390-års dagen ved
Cort Adelers mindesten i Brevik 2012.

et er videre besluttet å anmode om at få kopiere et portrett
av Generaladmiralen, som
henger på hans tidligere residens på
Adelers Borg. Tanken er, at portrettet
bliver innrammet og forsynt med
en følgetekst der hans sentrale vitæ
fremgår, og at selskabet besørger
dette opphengt på de lokaliseringer
der han gjorde seg sterkt gjeldene;
blant annet i Horn og Amsterdam i
Holland, på havnen i Candia på Kreta, som var hans hovedhavn under
hans mangeårige kommando for den
Venetianske marine, og ikke minst på
et nærmere avtalt sted i København
samt på Marinemuseet i Horten og på
det nye Sjøfartsmuseet i Porsgrunn.

