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Indledning 
Dette forskningsarbejde danner fortsættelsen af og afslutningen på tre 

tidligere udgivne arbejder: Danske Kornmål i 1600-tallet, Mark Sølv og 
Mark Guld, for hvilke den grundlæggende idé har været at basere hoved
vægten af en samfundsvidenskabelig udforskning af Danmarks middelal
der på selve begrebet: Korn som værdifaktor, i en periode, hvor landbru
get praktisk talt var det eneste erhverv i Danmark. 

Dette forudsatte i første instans fastlæggelsen de normer for mål og 
vægt, der var gældende i Danmark før Ole Rømers reform af mål- og 
vægtsystemerne i 1683, hvilket skete i disputatsen : Danske Kornmål i 
1600-tallet (1986). 

På grundlag heraf var det derefter muligt at rekonstruere den udvikling, 
udmøntningen af sølv havde gennemløbet i perioden fra o. 1000 til 1340, 
således som jeg har redegjort her for i: Mark Sølv (1990). 

Endelig var det formålet med det tredie arbejde: Mark Guld (1991), at 
bestemme værdifastsættelsen for agerjord i Danmark i middelalderen som 
en art kapitalisering af jordens afkastningsevne med hensyn til korn. 

Da det i forbindelse hermed viste sig, at der var en ganske nøje forbin
delse mellem agerjordens vurdering i mark guld og den administrative 
opbygning af vikingetidens sømilitære ledingsorganisation, er det da for
målet med det her fremlagte forskningsarbejde, at søge at fastlægge denne 
organisations geografisk-administrative udformning i perioden fra o. 850 
til 1016, og de danske bispedømmers og det danske kongeriges udstræk
ning o. 1140. 

Der er i dette arbejde udelukkende blevet benyttet allerede foreliggen
de trykte kilder, hvor det dog om den efterfølgende må fremhæves, at uden 
denne havde det nu foreliggende forskningsarbejde ikke kunnet gennem
føres: 

Henrik Pedersen: De danske Landbrug, idet denne forsker, formentlig 
ud fra erkendelsen af det danske landbrugs betydning i ældre tid, så det som 
sit livs opgave at udarbejde et så omfattende og pålideligt statistisk
økonomisk tabelværk, som det var muligt, på grundlag af forarbejderne fra 
1682 til 1688 til Christian V's Matrikel 1688. 

I forbindelse med dette arbejde og dets udgivelse ønsker jeg at takke 
Carlsbergfondet for den støtte, der er blevet mig bevilget her til, ligesom 
jeg ønsker at takke afdelingsbibliotekar Ellen Ingemann Andersen, Oden
se Universitets Bibliotek, for bistand med hensyn til fremskaffelsen af den 
speciallitteratur, jeg har haft brug for. 
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De danske Bispedømmer og 
Det danske Kongerige o. 1140 

Det er overordentlig begrænset, hvad der findes bevaret af skriftlige 
oplysninger af administrativ og økonomisk karakter fra den tidlige 
middelalder om Danmark. De angelsaksiske annaler indeholder enkelte, 
men herudover er der kun dét, som har haft den katolske kirkes interesse, 
der kan være bevaret og overleveret, således som jeg tidligere har påvist 
med hensyn til afskrifterne fra det kongelige kancelli i Kong Valdemars 
Jordebog*. 

Dog er der, uden at man hidtil har næret større tillid her til, enkelte 
oplysninger om de danske bispedømmers udstrækning på et tidligt 
tidspunkt i middelalderen i en af sagaerne fra den tid: Knytlinga Saga, og 
de er her indirekte sammenknyttede med den sømilitære ledingsorga-
nisation inden for det danske kongerige, hvorved der således er åbnet en 
mulighed for at bestemme denne organisations omfang, hvilket i det 
følgende vil blive søgt gennemført ved en undersøgelse af indholdet af: 

Knytlinga Saga's Landskipenkapitel 

Den ældste, detaljerede topografiske beskrivelse, der foreligger om 
Danmark, findes i Knytlinga Saga, som antages at være nedskrevet o. 
1260, og det er mest sansynligt, at beskrivelsen, der udgør et særskilt 
kapitel i saga'en, det 32'te, og er uden tekstmæssig sammenhæng med 
det forudgående og det efterfølgende kapitel, er indføjet for topografisk 
at supplere saga'ens indhold, og at en af den katolske kirkes gamle 
jordebøger dengang var kilden til det, thi oplysningerne er ældre, idet de 
kan tidsfæstes til stamme fra midten af 1100-tallet. 

Det oprindelige håndskrift til Knytlinga Saga er forlængst gået tabt, 
men på grundlag af en kritisk gennemgang af de foreliggende afskrifter, 
nåede C. Petersen og Emil Olson frem til at kunne fastslå, at disse 
afskrifter kunne deles i to grupper, inden for hvilke den Arnemagnæanske 
Samling's to håndskrifter: AM 180b. fol. og AM 20b.I.fol. måtte anses 
for at være de primære. 

I det følgende er disse to tekstversioner citeret efter de ovennævnte 
forskeres udgave af Knytlinga Saga!) således at afvigelser er anført ved 
dobbeltcitering med AM 180b. fol. øverst og AM 20b. I. fol. nederst: 

* MG. s. 9-10 
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Fra landsskipan i Danmprk 

Danmprk er mikit riki ok liggr mjpk sundrlaust. Enn 

mesti hlutr „ ,, . heitir Jotland; pat liggr et sydra 

med , K. . Par er enn synnzti biskupsstol i Danmprk i 

Heidabæ, ok er i peim biskupsdomi hålft fjorda hundrad 

, . , C ok XXX skipa . . . 
kirkna, en ^ ^ J £ konungi rf/ ^ ^ . Annarr 

biskupsstol er å Jotlandi, par heitir i Ripum; ipvi 

. . . . . . / / / / kirkjur ok XX ok CCC 
biskupsnki eruTTTT , . , . v v ^ HH kirkjur og XX ens 

f j i . J *„> en VTT °i . skipa konungi til utbods. fjorda hundrads XII tigir ^ " 

Pridi biskupsriki er å Jotlandi, er heitir i Arosi; ipvi 

biskupsriki eru CC kirkna ok X , . , . ,en konungi IX 

tigir skipa m ,tbods. 

Fjordi biskupsstoll . Jotlandi, . . . Vébjprgum; i 

, ,, . , ., . CC kirkna og L „ , . , 
pvi biskupsriki eru f , . , , cc en s'ilPa konungi 

+ •1 ^L *. Limafiprdr heitir å Jotlandi-, , er mikill til utbods JJV hann 
f A L j-utnordri ., * ^ fjpdr , ,. ,. : hann gengr al * . til sudrs. Or JJ Y ok najnjrægr * * J nordri 

nordanverdum Limafirdi er mjott eid vestr til hafs, er 

heitir Haraldseid; par lét Haraldr konungr Sigurdarson 

dpaga yfir skip sin, pa er hann komz undan 

Sveini konungi T'TIr . „ , , 
' / • • x - o • i Ultssonar, sem sagt er spgu Haralds 

ojridi Sveins konungs J a ro 
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konungs. Fy rir vestan Limafjprd er pat riki, er heitir 

Vendilskagi ok vikr til nordrættar; par er ennfimti 

biskupsstoll i Danmprk, ipeim stad, er heitir i j . ; 

, , - , . , ,, . C kirkna ok LX kirkna T i hvi biskupsriki er , ,,,. ^ , , , , . , , en L ^ ^ haljt annat hundrad kirkna' 

skipa konungi. Jotlandssida heitir alt vestan fra 

Vandilskaga ok sudr til Ripa. MUH letlands ok Fjons 

gengr Medalfararsund. A Fjoni er enn VI. biskupsstoll i 

Danmprk, , , . . >, , .^. , Odinsey; i hvi biskups-i peim stad, er heitir i J l r 

pyt 

riki eru CCC kirkna , X tigir skipa konungi. MUH 

Fjons ok Sjolands gengr Beltissund I Sjolandi er en VII 

biskupsstoll i Danmprk, i Roiskeldu; i Sjolands biskups-

dæmi eru CCCC ok XI kirkJur en c ok x x skiP 
XI kirkjur ensfimta hundrads, en XX skip ok C 

konungi. Fyrirnordan Sjoland er Ey rarsund, en fy rir 

nordan Eyrarsund liggr Skåni , Halland. Å Skani er 

i •!• i +'u ' T j ' ' hinn VIII. biskupsstoll erkibiskupsstolliLundi, saer,., .,„ K^. r •' biskupsstoll enn atti 
' r% _ i ' L ' biskupsdæmi , ..,. *. , , , » i Danmprk; ipvi , . , ^ ,,. er halft fjorda hundrad 

kirkna ok III kirkjur, en hålft annat hundrad skipa ko-

t_. i .,.. ,i . .Danmprk nungi; saer biskupsstoll rikastri „ n , ,,.. * ' * pllu Danakonungs riki 

MUH hessa landa, f , ., Jotlands og Skåni 
^ 'emu er fra sagt' * 

liggja mprg stor eylpnd, pau er Å . . nefnd. Såmsey 
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er undir Åross biskup; Hlésey undir Vébjarga biskup; 

pær liggja vestrfrå Fjoni. Alsey er undir Heidabæ; 

laaland, erri, pjorslunndr, alsey, kongaland . v , 
Låland, Erri ok Porslundr ok Langaland ^ 

i Hlésey 

vVendilskag 
»Jprung 

O 
Borgundarholmr 

Mgn 

Ards 

»Rdiskeldé* 

^VSjolandj, 

4^2 ^Ok. Odinse V porslundr 

.* A Alsey 

Falstr 

f \ "of" 

raldseid^J 

$£~ Vébjprg 

< £ A* O / " 

x s , i i Heidabæ Jotland S 
Ri'pe S?& 

Jotlandssida 

Landskipenkapitlet' s Danmark 
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eyrar eru undir (biskup) å Fjoni. Mpn ok Falstr eru undir 

biskup å Sjolandi. Borgundarholmr liggr austr i hafitfrå 

Skåni; pat er mikit riki ok liggr undir erkibiskupsstolinn 

i Lundi. Par eru XII, . , og XIIII kirkiur. 

konungbu ° J 

Pessi Ipnd oil, er nu nefnd, liggja undir 

Danakonung . , , ». ,x , ,. , 
Danakonungs riki ok eruPau bædl Vld °kfj<>1™™-
Vdru bessi Ipnd , , , . . . 
P K'I d atjornu margra konunga riki. 

Således, som det fremgår af det på grundlag af Landskipenkapitlet's 
oplysninger udarbejdede kort, er det mest bemærkelsesværdige, at vi
kingernes nordretning var orienteret imod dét sted i horisonten, hvor 
solen stod op, altså vort øst, og at deres øvrige orientering, som følge 
heraf, var drejet 90° i urets retning, hvorved for eksempel Læsø kom til 
at ligge "vest" for Fyn. 

Dette har, som jeg skal påvise senere, givet anledning til i hvert fald 
éen fundamental misforståelse for så vidt angår kong Gorm den gamles 
udgangsposition for erobringen af kongemagten i Danmark. 

Tidsfastsættelsen beror på, at imellem 1134 og 1139 blev det nordlig
ste bispesæde i Vestervig i Thy flyttet til Hjørring i Vensyssel, og i 1149 
fik ærkebispen i Lund, som gave af kong Svend Grathe, indtægterne af 
3 herreder på Bornholm, hvilket man måtte forvente var blevet noteret, 
hvis kildematerialet til Landskipenkapitlet havde været senere end 1149, 
derfor må oplysningerne med sikkerhed kunne anses for at have været 
gældende o. 1140. 

Forsåvidt de anførte antal kirker for hvert enkelt bispedømme er det 
desværre ikke statistisk/geografisk muligt at anvende dem i nærværende 
sammenhæng, idet en undersøgelse har vist, at deres antal inden for de 
enkelte bispedømmer afviger meget uensartet i forhold til de senere 
kendte sognes antal. 

Det skyldes næppe i større grad den nedlæggelse af kirker, der fandt 
sted efter reformationen, men når man tager tidspunktet, o. 1140, i be
tragtning, nærmere, at der endnu dengang fandtes mange af de op
rindelige trækirker, og at opførelsen af de kampestenskirker, som senere 
afløste dem, har været en så bekostelig affære, at flere mindre kirke-
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