Pastor O.A. Secher, som var præst i Søften

Kort

Niels Ebbesens eg

fra 1798-1820 skriver bl.a. om stedet:
”Et Bekjendt sted i Riis Bye.
Sydvest for Zeuthen ligger Riis By, som hører til
Foldby sogn, og er ej alene derved mærkværdig, at
denne bys 6 gårdmænd er og har altid været meget sædelige og skikkelige mænd. Jeg tror, det
kommer især deraf, dels at de har ej mer, end de
netop behøver, dels og deraf, at disse 6 mænd bor
afdelte i 3 gårde. I hver gård bor 2 mænd, og derved undgår de alt for sjælefortærende sladder og
lediggang. Disse 3 gårde ligger endnu 4 a 6 bøsseskud fra hinanden og i én linie, nær ved den store
Riis Skov. De 2 gårde hedder Østerriis, de 2 mellemste Mellerriis og de 2 søndre gårde Hougaarden. Denne sidste er i historien mærkværdig, og
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dens navn er formentlig blevet tildelt fra dens ud-
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i denne eg det eneste troværdige minde af Niels
Ebbesen. ”
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Da kæmpen faldt

Nørreriis Voldsted

Dansen ved egen 1. pinsedags aften

Et af Hinnerups ældste mindesmærker – Niels Eb-

Inden for volden har man fundet fundamentet til et

Det er en gammel skik, der kan berettes mange ge-

besens eg, væltede i en storm i 1992. Efter 6 uger

tårn, måske med sidefløje. På marken uden for vol-

nerationer tilbage, at egnens unge samles på borg-

med tørke, der blev århundredets værste, brækkede

den lå Riis Hovgård, som efter en brand blev flyttet

voldene og danser på pladsen 1. pinsedagsaften.

egen over ved roden og styrtede til jorden.

til sin nuværende placering 600 meter mod nord,
og fik navnet Nørreriis. De to andre gårde, der op-

Sagnet fortæller, at Niels Ebbesen bandt sin hest til

rindeligt hørte til Riis Hovgård, hedder Østerriis og

egen, som har fået navn efter helten, før han red til

Mellemriis.

Randers for at fælde den kullede greve i 1340, men
det er nok ikke rigtigt, da træet næppe er så gam-

På jordvolden ved egen står en cementsten, sat af
Nationalmuseet, med de 2 store bogstaver FM
(Fredet Minde). Ved træets fod ligger en mindre
granitsten med inskription. Den er lagt for 200 år
Blot et par uger før pinsedag, hvor flere hundrede

siden af elever fra Århus Katedralskole, der tog

mennesker kom forbi, stod Niels Ebbesens eg, som

hertil hvert år af historisk interesse.

menes at være 500-600 år gammel, med sit ny udsprungne løv så flot som nogensinde. Egen så sund

Den store sten midt på pladsen er sat i 1945 og be-

ud, men ved roden viste det sig, at stammen var

kostet af skoleelever

gennemtrængt af svamp.

fra skolerne i Søften
og Korsholm, hvor
børnene gav 25 øre
hver.
Indskriften på stenen er til minde om to
gange befrielse fra
tysk

besættelse

Danmark
Udført af stenhugger Hans Hansen i Tingvad.

af

melt.

