
Henrik Knudsen Gyldenstierne 

OPPRINNELIG FORFATTER : Artikkelen stammer fra den tredje utgaven av det danske biografiske 

leksikon, som ble utgitt i 1979-84. 

Henrik Knudsen Gyldenstierne, d .1456. Death to Restrup and Boller, State Council. G. må ha mottatt 

riddaren av Erik av Pommernas kroning 1397. I 1401 kaller han seg ridder i et brev der han frafaller 

sine rettigheter til hovedgården Lugneholm i Vendsyssel til dronning Margrete. Han co-forseglet i 

1411 i Kolding adelenes vitnesbyrd om kong Eriks oppgjør med hertuginne Elisabeth av Schleswig og 

grev Henry av Holstein og var i 1417 blant kongens garantister i fredsoppgjøret med hertug Henry og 

grev Henry. I 1420 nevnes han blant kong Eriks råd. Året etter var han blant de jutiske offiserene som 

ved fylkestinget i Viborg avga vitnesbyrd om hertugdommens tilknytning til den danske kronen. Han 

støttet igjen kong Erik som garantist da denne jan. I 1423 ble kampen om den tyske kong Sigismunds 

dom gjenoppstått, og senere på året fulgte han med kongens utenlandsreise og representerte 

dronning Philippa i 1425 på grunn av arven etter biskop Bo (Mogensen Lang). 1419 G. er nevnt som 

lensmann i Ørum, 1423 i Hillerslev, begge slott i Thy. Selv eide han varer i det nordligste Jylland, 

signerte seg i 1426 til hovedgården Restrup sør for Aalborg. Ved sin kones arv har han også skaffet 

seg Boller sør for Horsens, og han må tidlig ha vendt oppmerksomheten mot Mogens Monks gamle 

fylke i disse. 

 

I 1420-årene må G. ha støttet kong Eriks kamp mot fylkene og hansabyene. I 14. august var han blant 

hovedforhandlerne i Horsens-stilen, som imidlertid i G.s sted er forseglet med forseglingen til 

fetteren hans Niels Eriksen Gyldenstierne. Gjennom 1430-tallet blir G. stadig møtt av onkelen Erik 

Nielsen Gyldenstiernes; han følger ham i bruddet med kong Erik og stevningen av Christoffer 

okt.1438. Under denne systemendringen fikk G. blant annet et avansert sete i Christoffer råd. under 

de viktige forhandlingene om freden for Kbh. Juli - august.1441 med de nederlandske og hansabyene. 

I 1443 godtok han pantsettelsen til Horsens markedsby. Blant Christophers nyutnevnte rådgivere var 

Gs unge svigersønn Claus Rønnow. Da hans andre svigersønn Eske Brock falt i bondekampene i 1441, 

måtte G. ta seg av sin impotente datters store eiendommer rundt Essendrup (GI. Estrup). 

Arvehensynene rett etter Christoffers død er uklare (se Knud Henriksen Gyldenstierne); men G.-

familien har i det minste knapt støttet Christian I fra begynnelsen. Først etter kongens kroning okt. I 

1449 tok G. igjen sin plass i statsrådet. Svigersønnen Claus Rønnow ble en myrskalk, og 

krigspolitikken mot Sverige ble suspendert. Åtte Nielsen Rosenkrantz må trekke seg som ordfører, og 

på forbundsmøtet i Halmstad i mai 1450, G. i den danske delegasjonen og hans unge fetter Karl 

Knutssons svigersønn Erik Eriksen Gyldenstierne på svensk. Imidlertid brøt den fredelige 

sameksistensen mellom rikene som var resultatet av møtet, og sikkert politikken til familien 

Gyldenstierne, året etter på møtet i Avaskar. Ved denne anledningen mottok G. pantelett fra 

Christian I i fylket Bygholm, som i de følgende 100 år forble i familiens eie. 

familie 

Foreldre: Knud Nielsen G. (død før 1401) og Anne Christensdatter Vendelbo. Gift Anne Munk, ikke 

tidligere enn 1461, d. Av rådet til Mogens M. (død 1410) og Kirsten Pedersdatter Thott. - Far til Knud 

Henriksen G (død ca.1467). 


