
Slaget på 
St. Jørgensbjerg 1441. 

Af J. C. Winther. 

 
 

Efter H. Svannings Beretning er Horops Made, 
der er beliggende ikke langt fra Aggersund og i 
Hanherred, det Sted, hvor den kongelige Hær under 
Bondeoprøret 1441 havde taget Opstilling mod 
Bønderne, da den afgørende Kamp skulde finde 
Sted. 

Da man ikke ved noget nærmere om dette Steds 
Beliggenhed, og dette kunde dog have en vis 
Betydning, tillader jeg mig at fremsætte følgende 
desangående. 

Da andre Kilder om Bondeoprøret 1441 melder, 
at Slaget stod ved Sct. Jørgensbjerg i Hanherred, 
må man, da man vel ikke tør anse nogen af 
Kilderne for helt upålidelige, antage, at de to Steder 
er beliggende nær ved hinanden, så at man altså må 
søge Horops Made i Nærheden af Sct. 
Jørgensbjerg, et langstrakt Bakkedrag, der strækker 
sig fra Nord til Syd, og som ved en Sænkning ved 
Landsbyen Husby deles i 2 Dele, der hver især er 
ret høje. Efter Ordet Mades Betydning må Horops 
Made være et Engdrag eller lavere Stykke fladt 
Jord. 

Det var da muligt, at man ved at undersøge de i 
Nærheden af Sct. Jørgensbjerg beliggende Engdrag 
og lavere Jorder kunde finde det omtalte Horops 
Made. 

De største af disse Engdrag ligger vest for eller 
omkring Herregården Ågård; men da de er 
udtørrede for næppe en Menneskealder siden, synes 
disse umuligt at kunne være identiske med Horops 
Made. 

Vender man derimod Blikket mod de neden for den 
nordøstlige Del af Sct. Jørgensbjerg beliggende 
Enge og lavere Strækninger, synes intet sådant at 
umuliggøre deres Identitet med Horops Made. 

Dette Engdrag tilhørte tidligere Årupgård, som 
endnu ejer en Del af det, og kaldes derfor ofte 
Årups Enge. 

Da Årup på den der på Egnen talte jyske 
Dialekt udtales som Ôrup eller Ôrop, fremsætter 
jeg da den Hypotese, at Ôrop er det samme som 
Horop, og at Årups Enge altså er det samme som 
Horops Made. 

Hvad der yderligere synes at bekræfte den 
Formodning, er det Navn, som den nordligste Del 
af Sct. Jørgensbjerg ofte bliver benævnt ved af de 
ældre Folk i Kettrup Sogn: Lejrhøjene. 

Jeg drager af dette Navn og Udtalelser af 
Egnens Beboere [som: Ja, hvorfor det hedder 
Lejrhøjene, er ikke godt at sige, men de gamle 
siger, at Bønderne der engang belejrede Ågård] den 
Slutning, at Bondehærens Vognborg har været 
beliggende her på Lejrhøjene, medens Kongens 
Hær har haft Opstilling lige neden for Højene, der 
er Bakker af ret betydelig Højde, på Årups (Ôrups) 
Enge, som jeg da mener er det samme som Horops 
Made. 

Såfremt denne Formodning kan antages for 
rigtig, opnås da også Overensstemmelse mellem de 
forskellige kilder angående Kamppladsens 
Beliggenhed. 

 


