
 
 
 
 
Tale ved overrækkelse af Niels Ebbesen medaljen til Lars Hedegaard 22.09.2012 
 
 
I 1332 døde kong Kristoffer II og efterlod sig et Danmark i kaos. Han havde gældsat landet 
til de holstenske grever Gerhard og Johan. Det var sådan, at kongen ved uansvarlig 
låntagning havde bragt sig i en situation så greverne havde taget den reelle magt. 
Greverne var de faktiske magthavere i Jylland, og der herskede helt lovløse tilstande. 
Ingen spurgte, hvad danskerne ville. I Skåne, Halland og Blekinge bad befolkningerne den 
svenske konge om at måtte stå under hans herredømme. Der var svig og forræderi mod 
folkets interesser. Riget var i opløsning. 
 
Jyderne gjorde modstand mod at lade sig undertrykke og mod at betale de urimelige 
skatter til de fremmede, og modstanden var så stærk, at de holstenske grever i 
begyndelsen af 1340 rykkede op i Jylland med 11.000 mand lejetropper for at underlægge 
sig landet, inddrive skatter og reelt for at fortyske det. 
 
Da stod en jysk adelsmand, Niels Ebbesen af Strangesønnernes æt, nevø til Niels Bygge 
på Hald, frem som leder af modstanden. Natten mellem den 1. og 2. april 1340 
gennemførte Niels Ebbesen noget, vi i dag ville kalde et commando raid. Grev Gerhard 
eller Gerd som han kaldtes, eller ”den kullede greve”, var med 4.000 mand rykket ind i 
Randers lige nord for Gudenåen. Med en lille styrke på et halvt hundrede mand trængte 
Niels Ebbesen i ly af mørket ind i den bygning, hvor greven boede og i grevens 
soveværelse stak de ham ihjel. 
 
Vi ved ikke i dag præcis, hvem Niels Ebbesens tropper var. Han havde næppe selv de ca. 
50 mand, som var hans kampenhed, men havde formentlig med sig nogle af Aarhus 
bispens mænd – dengang var der bisper til, nu har de kun Kjeld Holm – og ligeså mænd 
fra Østrup bispen og fra herremanden på Clausholm, Offa Nielsen Panter.  
 
Efter drabet lod Niels Ebbesen trommerne røre – det skulle ikke siges at være mord, det 
var krig. Tumulterne havde vækket de tyske tropper og Niels Ebbesen og hans mænd trak 
sig kæmpende ud af byen, kun med tabet af én mand. Ved Gudenåen, lige uden for 
byporten mod syd, havde Niels Ebbesens hjælpere forberedt flugtvejen, og da jyderne var 
kommet over broen, styrtede de broens planker i vandet. Tyskerne kunne ikke forfølge 
Niels Ebbesen og hans mænd. 
 
Som det nok er kendt, startede begivenheden et oprør, ledet af rigets bedste mænd, og 
med folkelig støtte overalt i Jylland, hvor de fremmede tropper lidt efter lidt blev drevet ud. 
Men i slaget ved Skanderborg 2. november 1340 blev Niels Ebbesen og to af hans brødre 
dræbt i kampen. Det lykkedes dog jyderne at befri landet: Kristoffer II’s søn, Valdemar blev 
konge og det blev atter dag i Danmark. Symbolikken i Niels Ebbesens historie er, at selv 



om man kun er et fåtal, kan man alligevel sætte store omvæltninger i gang, hvis man 
kæmper for en retfærdig sag. 
 
Efter Niels Ebbesens død samledes hans venner i et patriotisk forbund, som de kaldte 
Niels Ebbesens Venner. De kæmpede for at få riget på benene igen. I historien kan vi 
følge dette forbund en tid inden det forsvinder.  
 
Men i 1970’erne, under den kolde krig samledes en kreds af tidligere modstandsfolk i 
Århus, den egn hvor Niels Ebbesen virkede, for at markere idealerne fra 
modstandskampen. De var stærkt optaget af nutidens problemer, især de 
forsvarspolitiske. Danske regeringer førte en vaklende politik i forhold til Østblokken og 
adskillige politikere bar kappen på begge skuldre.  

Modstandsfolkene var aktive i hjemmeværn og forsvarsrelaterede foreninger, og ønskede 
at styrke viljen til forsvar overalt, hvor de kunne komme til det.  

Frem voksede ideen om at genskabe kredsen Niels Ebbesens Venner. I første omgang 
var det tanken at samle en snæver kreds af gamle modstandsfolk, folk fra Den Danske 
Brigade, soldater, hjemmeværnsfolk og aktive medlemmer af forsvarsforeninger.  

I 1977 dannedes først komiteen ”Niels Ebbesens Venner”, og derefter foreningen af 
samme navn. Det er en demokratisk opbygget forening, men ikke en forening, man kan 
søge om medlemskab af. Foreningen udgøres af de kvinder og mænd, som udgør vor tids 
frihedskæmpere, og som foreningen har besluttet at tildele Niels Ebbesens Mindemedalje. 

Der er stadig enkelte gamle frihedskæmpere fra 2. Verdenskrig, men mest officerer, 
menige soldater, hjemmeværnsfolk, politifolk, og åndens frihedskæmpere, som ønsker at 
forsvare et frit Danmark og den vestlige kultur, uden tryk af fremmed åg og uden 
begrænsninger af ytringsfriheden eller retten til national selvbestemmelse. 

Kære Lars Hedegaard, det er mig en glæde på vegne af Niels Ebbesens Venners at give 
dig Niels Ebbesens Mindemedalje. 

Indstillingen af Lars Hedegaard lyder: 
Lars Hedegaard fører en utrættelig og uselvisk kamp for ytringsfriheden i Danmark såvel 
som internationalt. Uden hensyn til egen sikkerhed kaster han sig ud i debatter, bøger og 
artikler, alene med det formål at sikre trykke- og talefriheden. 

 


