Niels Ebbesen

Hold da op …

Det er måske ikke hver dag Randers får besøg fra Nordjylland og det er naturligvis prisværdigt, at et sådan besøg værdsættes. Men lige frem at line Randers Pigegarde op, synes vi nu ikke, de havde behøvet.

Niels Ebbesen’s Spisehus

Niels Ebbesen

Brunch buﬀet
Hønsesalat
m/ ananas og bacon

Tunsalat
m/ pynt og krydderurter

Hjemmerøget laks
m/ salat, mangochutney og egen rogn

2 slags pålæg
Røræg og sprød bacon
Brunchpølser
Lun leverpostej
m/ svampe og bacon

Lune frikadeller
Kartoﬀelsalat
m/ tomater og purløg

Stor salatbar
m/ 34 forskellige slags fyld og dressinger

Udvalg af husets 3 oste
m/ vindruer og knas

Pandekager
m/ sukker, syltetøj og sirup

Honning og nutella
Hvedeﬂutes - valnøddebrød - bondebrød - mini croissanter - rugbrød - smør
Års)dens frug*ad
Dagens kage
Stor ta`selv isbar med forskellige slags is og sorbet samt )lbehør

Niels Ebbesens Gaard

Husets historiske atmosfære har sine rødder langt tilbage i Danmarkshistorien. Myterne siger, at Niels
Ebbesens Gaard, som huset hedder, ligger på det sted, hvor Niels Ebbesen i år 1340 halshuggede Den Kullede Greve, Grev Gert. Lugen i det øverste stokværk skal altid stå åben, da Grev Gerts hvileløse sjæl ikke kan
falde til ro. Sker det alligevel, at lugen lukkes, vil huset brænde ned til grunden.

Sagaen
Fortællingen om Niels Ebbesens heltemodige bedrift blev først beskrevet i den samtidige Jyske Krønike
fra omkring 1342 og blev hurtigt til en yndet historie. Omkring 1580 blev fortællingen til en folkevise, der
dog først blev nedskrevet i midten af det 18. århundrede.

Niels Ebbesen

Niels Ebbesen
Niels Ebbesen var en jysk væbner, der dræbte Grev Gerhard den 3. af Holsten i Randers den 1. april
1340. I folkevisen blev Grev Gerhard til det mere mundrette Grev Gert. Danmark var på dette tidspunkt
uden konge, pantsat til tyske grever. Jylland havde Grev Gert fået, og han benyttede det til at
kræve ublu skatter af jyderne. Dette førte til, at der ulmede en oprørstrang, som Grev Gert besluttede sig
for at slå ned, hvorfor han hvervede en hær på 11.000 mand og drog til Jylland.
Grev Gert nåede til Randers, hvor han stævnede Niels Ebbesen og forlangte, at denne gik i hans
tjeneste. Niels nægtede, blev dømt fredløs og beordret at forlade landet inden en uge. I modsat
fald, ville han blive hængt. Niels opfattede greven som fjende af fædrelandet og svor at vende tilbage og
dræbe ham.

Den 1. april 1340 befandt Grev Gert sig i Randers sammen med en lejehær på 4.000 mænd. Med sine 47
mænd, trængte Niels Ebbesen ind i grevens sovekammer og slog ham ihjel ved at hugge hans hoved af over
sengehesten. Niels og hans mænd slap væk over Randers Bro med Svend Trøsts hjælp. Efter at de var redet over broen, kastede Svend de løsnede planker i vandet, hvilket umuliggjorde forfølgelsen. Da Grev Gert
var slået ihjel, vendte hans hær hærgende hjem og efterlod mange af de skatter, som de ellers havde opkrævet. En del af den tyske lejehær blev dog dræbt af jyderne, som efter Niels Ebbesens dristige vovestykke, atter fattede mod.
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Niels Ebbesens eftermæle
Niels Ebbesen døde sammen med 2.000 andre i slaget ved Nonnebjerget ved Skanderborg Slot den 2. november 1340. Sammen med en bonde- og rytterhær, belejrede han slottet, og forsøgte at jage de holstenske besættere ud. Han kæmpede hårdt, men forgæves. Efter at Niels Ebbesen havde myrdet Grev Gert,
blev der, den 22. april 1340, indgået et forlig i Spandau ved Berlin. Her besluttedes det, at Valdemar skulle
være konge. Han fik landet nord for Limfjorden; resten af Nørrejylland kostede ham 35.000 mark sølv.
Valdemar Atterdag solgte endvidere Estland for 10.000 mark sølv i 1346. Disse handler medførte, at størstedelen af riget vest for Øresund var i den danske konges besiddelse omkring 1350. Hvad der startede
som et blodbad i et sovekammer i 1340, medførte, at det danske rige igen blev samlet under en dansk konge.

