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Hvor ble det av Huitfeldtene?
Av Carl Huitfeldt

Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle 
danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre 
antall, som lever i andre land. Disse slektenes medlem-
mer har i betydelig grad bidratt til Danmarks og 
Norges historie helt siden middelalderen, og det er 
svært mye spennende å fortelle om dem. Ved å lese 
”Meddelelser” kan man imidlertid få det inntrykk, at 
de gamle danske adelsslektene er kommet i skyggen av 

den nyere adelen i Danmark fra tiden efter eneveldet. Noen skribenter synes 
til og med å tro, at den danske adel ble dannet under Christian 5. og Frederik 
4. Dette bildet vil jeg nu prøve å rette på. Jeg skal fortelle om vår slekt, 
Huitfeldt, en av de gamle, som ikke lenger er til stede i Danmark.

I århundrene før eneveldets innførelse i 1660 var 
det den gamle adel som dominerte i Danmark. 
Adelen og kongen styrte rigene sammen. 
Huitfeldtene var blant de mer ansette slektene, 
dog uten å etablere seg fast i rigsrådsadelen. De 
var tidlig knyttet til Fyn, der de er kjent siden 
siste del av 1300-tallet, muligens etter å ha inn-
vandret sydfra. Navnet Huitfeldt er imidlertid 
av nyere dato. Det kom i 1526, som følge av kong 
Frederik 1.s anmodning til adelen om å anta faste 
slektsnavne. Selv om slekten aldri var stor og 
ikke spesielt rik på gods, frembragte den likevel 
en rekke menn og kvinner, som gjorde seg for-
delaktig bemerket - både i statens tjeneste og 
som krigere gjennom rikenes historie. Her skal 
først nevnes rigskansleren, rigsråd Arild 
Huitfeldt (1546-1609), med sitt livsverk 
”Danmarks Riges Krønicke”, hans far, rigsråd 
Christopher Huitfeldt til Berritsgaard, admiralen Peder Huitfeldt til 
Engestofte (han med strædet i København) og stattholder i Norge, Poul 
Huitfeldt til Snidstrup, Halmstads forsvarer under Syvårskrigen. Christopher 
Huitfeldt ble gift med Øllegaard Trolle, Herluf Trolles søster, og det ble 
grunnlaget for en gren av familien i Skåne. 

Slekten Huitfeldts våpen
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Det var under adelsveldets tid, sær-
lig under Christian 3, og Frederik 2., 
at Huitfeldtene hadde sin glanstid i 
Danmark. Men de var altså få, og 
utover i 1600-årene, da krigene kom 
tett og adelen fikk problemer, ble 
det også vanskeligere for 
Huitfeldtene. Den skånske grenen 
døde ut før 1660, og deres gårder 
(herunder slottene Lillø og 
Tunbyholm) ble efter freden i 
København (1660) innløst slik, at 
Bornholm kunne forbli dansk. 
Godset utgjorde nær halvparten av 
det bornholmske vederlagsgods. 
Dette var det rikshovmester Joachim 
Gersdorff (1611-1661) som organi-
serte; han hadde fått mesteparten 
av godset gjennom sin hustru 
Øllegaard Huitfeldt. 

På 1500-tallet var flere av Huitfeldtene lensherrer i Norge. Her ble de derfor 
godt kjent, og de så mulighetene: Det var skog og bjerg, og man kunne sikre 
seg mye gods ved å gifte seg inn i den utdøende norske adelen. Det var dette 
Anders Huitfeldt (født ca. 1550) satset på, og i 1581 giftet han seg med 

Berritsgaard på Lolland

Hurum kirke med Det huitfeldtske gravkapell
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Ingeborg Pedersdatter Litle, datterdatter av rikshovmester Nils Henrikssøn 
(Gyldenløve) og fru Inger Ottesdatter (Rømer) til Østråt, som bragte ham 
setegården Tronstad i Hurum. Anders Huitfeldt fikk en rekke barn, som 
også ble boende i Norge. 

Så kom eneveldet og slutten for adelsveldet. Anders Huitfeldts sønnedatter 
Margrethe Huitfeldt eide store gods i Båhuslen, som hun i 1664, da området 
ble svensk, så seg nødt til å avstå. Hun testamenterte alt hun eide til gymna-
siet i Gøteborg, og hennes slektninger i Norge gikk glipp av all arv. Det var 
imidlertid bra for andre - den største private donasjon i Sverige inntil Alfred 
Nobel. På denne tid døde slekten ut i Danmark; Anders Huitfeldt til 
Tronstad ble dermed stamfar for alle senere Huitfeldter. 

I Norge unngikk Huitfeldtene til en viss grad den vanskelige tiden for den 
gamle adel i Danmark efter eneveldets innførelse, med kongens mistenk-
somhet og undertrykkelse av den gamle adels menn. På den annen side 
mistet de muligheten til å komme i betraktning, da mange av slektene av 
den gamle adel senere fikk anledning til å tre inn i den nye hoffadelen, som 
ble etablert under Christian 5. og Frederik 4. 

Men, også i Norge ble det vanskelig å tilhøre den gamle adel under enevel-
det. I 1660 var det bare ett mannlig medlem av slekten tilbake; den 35 årige 
oberst Tønne Huitfeldt (1625-1677). Han spilte høyt, da han gav alt for kon-

gen og fedrelandet i Karl Gustav-
krigene, blant annet som aktivt delta-
kende oberstløytnant under 
Københavns beleiring. – Han ventet 
helt til 1663, før han fant sin hustru, 
da nærmere 40 år gammel. Men han 
skaffet seg et stort navn i Norges 
historie – som Haldens forsvarer 
under svenskenes innfall i Norge 
1658 og 1660 og senere under 
Gyldenløvefeiden (1677). Med sine to 
hustruer Margrethe Nold og Sophie 
Amalie Rosenkrantz fikk han en 
rekke sønner – som alle fulgte efter 
ham, ble offiserer, og utmerket seg i 
krigene på kontinentet og senere 
under den store nordiske krig 1709-
1720. Den eldste, Iver Huitfeldt, ble 

Rikskansler og riksråd Arild Huitfeldt 
til Lillø (1546-1609)
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sjøoffiser. Han endte sitt liv i Køge Bugt i 
1710, da han som kommandør og sjef på 
orlogsskipet ”Dannebroge” kjempet til 
skibet gikk i luften og reddet dermed den 
dansk-norske flåten fra det, som kunne 
blitt dens største nederlag noen sinne. To 
av hans brødre ble generaler og gjorde seg 
også meget fordelaktig kjent under den 
samme krig. Men slektens gamle besittel-
ser i Skåne og Båhuslen fikk de ikke til-
bake. 

Som de nevnte brødre ble også de neste 
generasjoner militære. En mann, oberst-
løytnant Mathias Vilhelm Huitfeldt (1725-
1800), flyttet imidlertid tilbake til Danmark, 
der han giftet seg, først med en hoffrøken 
von Linstow og senere med Charlotte 
Emerentze Raben. Han kjøpte Clausholm 
slott i Randers, gjorde karriere som 
embetsmann og ble etter hvert en stor 
godseier. Men da han ikke hadde sønner, 
forsvant familien igjen fra Danmark. Etter 
stiftamtmann Huitfeldts død i 1800 gikk 
godset i første omgang over til svigersøn-
nene av familiene von Schilden, 
Rosenkrantz og Moltke.

Det var et mønster hos Huitfeldtene helt 
fra de tidligste tider; de var ikke flinke til 
å samle gods og holde på det, men de viet 
seg til kongen og statens tjeneste, der de 
lyktes. Så, da adelen ble avskaffet i Norge 
i 1824, var Huitfeldtene en typisk embets-
mannsslekt, de eide ikke mye og levde 
som embetsmenn flest. Imidlertid ble 
familien gitt noen muligheter til å komme 
tilbake som godseiere i Danmark, men da 
ville skjebnen noe annet. Først var det den 
ovenfor nevnte stiftamtmann og geheime-
råd Mathias Vilhelm Huitfeldt til 

Amtmann, geheimeraad
Mathias Huitfeldt til Clausholm 

(1725-1803)

Charlotte Emerentze Raben
(1731-1798)
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Clausholm, som ønsket å overføre sitt 
stamhus til sine slektninger i Norge. 
Men da disse ikke tilfredsstilte de for-
melle krav, gikk arven som fideikom-
mis over til familien Moltke, senere 
grevene Moltke-Huitfeldt. Noen år 
efter var det stamhuset Kaaselund, 
bestående av Boltingaard og 
Rynkebygaard på Fyn, som skulle til-
falle Huitfeldtene da de var nærmeste 
arvinger efter general Henrik Bjelke 
Kaas til Boltingaard. Heller ikke nå 
lyktes det. De fikk et pengefideikom-
mis, men det ble mye mindre enn den 
opprinnelige verdi av stamhuset. 

Familien i Norge har imidlertid hatt 
stor glede av fideikommiset – Det 
Kaaselundske fideikommis. Det har 
understøttet mange av familiens med-
lemmer, men har gjennom tidene 
skrumpet inn til noen få tusen kroner. 

Clausholm slot ved Randers

Sjøhelten Iver Huitfeldts kiste i Det 
huitfeldtske gravkapell i Hurum
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I dag er vi rundt 50 personer, og de fleste bor i Osloområdet og er embets-
menn eller privat næringsdrivende. Nå har vi faktisk også et medlem av 
kongens råd, kulturminister Anniken Huitfeldt. Vi eier ingen herregårder 
lenger, men vi disponerer et gammelt gravkapell. Det ligger i Hurum uten-
for Oslo og huser over 50 kister med gamle Huitfeldter, de eldste fra 1660-
årene; den største og eldste samling i Norge. For å administrere denne rest 
av fortiden har familien en egen kommité, som også arrangerer sammen-
komster og bidrar til å holde familien sammen. Formann er Anders 
Huitfeldt-Kaas.

Nylig ble pengene fra det Kaaselundske fideikommis overført til vedlike-
holdet av det Huitfeldtske gravkapell i Hurum. Dette er nær sagt det, vi har 
igjen av adel og gods, men i virkeligheten har vi så mye mer: Vi har minner, 
tradisjoner, identitet og slektsstolthet – fra 700 år i Danmarks og Norges 
historie.

Monumenter over Iver Huitfeldt på Langelinie og i Køge
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I høst var mange medlemmer av familien Huitfeldt til stede i Køge ved 
markeringen av 300-årsdagen for slaget i Køge Bugt 1710, der Iver Huitfeldt 
på ”Dannebrog” gav sitt liv og reddet flåten. Her deltok deltog dronning 
Margrethe og prins Henrik sammen med skib og mannskaper fra den dan-
ske, norske og svenske marine. Tre uker senere navnga kronprins Frederik 
den første av de nye danske fregatter- med navnet ”Iver Huitfeldt” ved en 
seremoni i Odense. Dette var meget fine og verdige arrangementer, - og 
samtidig anledninger for å minnes vår slekts og våre rigers historie.

Synes du, at din egen slægt bliver overset?
Så skriv om den i Meddelelser.

Vi er mange, som gerne vil læse om den.

Dronningen og prinsgemalen i Køge 4. oktober 2010


