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Td.rnby landsby i middelakleren

1999 er dret, hvor man mange steder i Danmark s&tter focus pa
livet i middeladeren. Det sker med udgivelse af nye boger og et
hav af foredrag og arrangementer med middelalderen som tema.
Sondag den 9. maj er der sAledes et middelaldermarked pd Kastrup
Fort.
Pd Trirnby Hovedbibliotek har der i april maned veret en mindre
udstilling af genstande fundet i T6mby landsby ved de arkeologi-
ske udgravninger, der blev foretaget af Ksbenhavns Amtsmuse-
umsrid 1993/94, for anlegsarbejderne af Oresundsforbindelsen
begyndte. Resultateme blev ligeledes forelagt ved et foredrag af
amtsarkeolog Ditlev Mahler. Ud fra de arkeologiske udgravnin-
ger kan man ja et spendende billede af livet i landsbyen.

Middelalderbegreba

Begebet middelalder er d€n historiske periode der ligger mellem
oldtiden og nyere tid. Den europaiske version af middelalderen
defineres som perioden fra det Vestromercke riges undergang i
476 og frem til ca. 1500. Den danske middelalder defineres dog
blot som tidsrurnmet ca. 1050 - ca. 1540.

Tdrnby under kirke og krone

Stednavnet Tamby optreder forste gang i de historiske kilder i
I135 hvor kong Erik Emune bl.a. gav et bol i "Thombye" til kir-
ken i Lund i taknemmelighed over, at han havde vundet et slag
ved Fodevig. Et bol menes at v€re en af landsbyens garde med
tilhorende jord og andel i overdrev og eng. Tamby landsby omfat-
tede i fslee en anden kilde fra 1370 i alt 4 bol. Det ene af disse
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Tdrnby kirke som man mener den sd udfra I 100 til ca. 1500.

bol var biskoppens ladegird, som bl€v styret af en foged. Lade-
g6rden havde yderliger€ 4 bol liggende ved gdrden foruden det
ene i TAmby laadsby.
I l4t6 kom Tdmby atter ind under konen. Hvilken forskel dette
ejerskifte har betydet for bsndeme i Tdmby vides ikke.
Kirkeme havde samme rettigheder som kongen, n6r de fik hoj-
hedsret over ejendomme. De havde f.eks domsret, den blev udfsrt
af lensmanden pA Kobenhavns slot eller fogden pri ladeg6rden.
Desuden havde de strandret, der indebar retten til vraggods og
retten til gEsteri eller en afgift istedet. De fik ledingsafgift og
landgilde og tiende.
Gesteriafgiften var for hele sen i 1370: 30 stk. kvrg og 80 far
eller lam - og sd skulle hver bonde betale I gis og 4 h6ns! Det
skulle svare til, at konge eller bisp havde et dogns sornmer og et
dogns vinterophold!
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I landgilde skulle bondeme i Tarnby i 1370 tilsammen betale 32
pund kom.
Udover de officielle regnskaber er de historiske kilder fia denne
periode f6. Derfor er det desto mere spandende, at man nu har ar-
keologiske udgravninger fra en af middelalderens gerde i Tirnby,
der kan fortElle os noeet om datidens levevis.

Lsndsblen

Tdmby landsby lA i middelalderen nord for kirken, ladegarden syd
for.

Plan over den konstruerede lortelandsby og den senere rek-
l<elandsby. Efter Karl-Erik Frandsen og Ditlev Mahler med en-
dringer (Skalk 1998, nr.2).

Hvis man beregner, at et bol svarer til et par garde, sa var der i
1370 ca 8 garde, hvorafde 2 tilhorte ladcgarden. Men det kan ma-
ske ogsi vrcre udtryk for, at der kun har v@ret fire g6rdsanleg. Det
svarer til den sa*aldte fortelardsby, antsaxkEolog Ditlev Mahler
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har beregnet udfra det eldste matrikelkort. Her har han fundet
spor af fire tofter. En toft er det stykke jord, som bonden selv d1r-
kede, og som ikke var en del afbymarken. pe disse tofter la ogsa
gardbygningeme. De fire tofter 16 omkring et felles areal kaldet
for forten. Den udgavede gard ligger precis p6 den nordligste af
disse tofter. G6rden ligger samtidig, som den forste gdrd i den
r@kke afgarde, som siden damede landsbyen langs Englandsvej.
Denne udlegning er ikke nodvendigvis ensbetydende med at der
kun har Ievet 4 familier. Der kan have vaeret flere familieq der har
drevet garden sammen.
Kort for udgangen afmiddelalderen i 1518 opgives Timby lands-
by at udgore 12 gtude.
Landsbyen la centralt pa sen. Der var kun 7 kilometer til Dragsr,
der var en del af skinemarkedet fra 1300-tallet os ca. 200 ar
frem. Her kunne Tdmbybondeme rage del i den livlige intematio-
nale handel der udspandt sig her hvet ar fra Bartholomai Dag den
29. august og til Dionysi Dag den 9. oktober-
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Plan oter Dragor pd skinemarkedets tid - ( Chr. Nocolaisen,
Amagers histo e).



Der var heller ikke langt ind til Kobenhavn som i lobet af 1400
tallet blev landets mest betydelige ksbstad med ca. 10.000 ind-
byggere. Her har bondeme kunne afsette deres varer pd Amager-
tory. Dette stednavn kendes helt tilbage til midten af 1400-tallet-
dvs. for den hollandske indvandring til oen.

Boligen

Husene bley i den tidlige middelalder opfort med jordgravede
stolper. Men i lobet af middelalderen blev bygningerne forbedret
ved, at man byggede dem ovenpe en syld af sten eller he og her-
ved hevede dem lidt op over jordoverfladen. Herved fik bygnin-
geme en lengere levetid.
Arkeologeme gravede ca. 200 meter nord for T6mby kirke pa et
ca. 7500 kvadratuneter stort omdde. Her fandt man det, der sand-
synligvis var landsbyens sydligste gard. Desvelle fandt man ikke
rester aJ'modding pi affald. Det regner man med middelalderens
bonde har ben).ttet som godning p6 markeme. Men det betyder
bl.a., at man ikke med sikkerhed har kunnet fastsli, hvilke byg-
ninger, der har staet til sarrune tid. Man fandt ialt 18 bygningstom-
ter lia middelalderen lige fta sma lader og udhuse til hele lenger.
Heraf var 2 afbygningeme medjordgravede stolper og de 16 med
syldkonstruLlioner.
Bygninger var opfort dels af tre og dels af lerklining, det sidste
kan i ovdgt kun spores hvis bygningeme engang har vaeret
brendt.
Restemc fta den aldste middelaldergard stammer fra Iloo-tallet.
Dcn bestod af 2 huse med jordgmvede stolper en brond og for-
skellige aflukker for sarrdsl.nligvis girdens dyr.
I 1200-tallet bestod girden af 2 lengcr hvoraf den nordligste var
til beboelse. De 2 lenger blev ombygget flere gange i lobet af ar-
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hundredet. I begrndelsen af 1300-tallet brcndt€ den sydlige tan-
ge. Her blev sd istedet opfort et nyt stuehus og mod nord et udhus.
Ca. 50 ar senere galede den rode hane igen. Der blev sa ist€det
opfort en 150 kvadratmeter stor vinkelbygning med stuehus stald
os lade.

Levevis

Landsbyen lA i et smorhul: markerne som 16 mod sst kunne T6m-
byeme dyrke fuldt ud (som alsadebrug), da krcatureme kunne
gresse pA engarealerne mod vest. De kunne yderligere supplere
husholdningen med fisk fra Kalvebodeme.
Markeme 16 pa en god moranejord. I folge de skiftlige kilder
blev der her dyrket byg og havre, mens jordproveme fra udgrav-
ningeme forteller om nogen byg og emmer ( en slags hvede),
saddodder( en horart) og hor. Resteme af hyld, hindber og jord-
b@r samt den eksotiske koriander stammer sikkert fra kalhaven
ved garden. Korianderen er miske et krydderi, man har fhet kend-
skab til pi sildemarkederne i Dragor?
Desuden har man resultater, der tyder pA" at man i stor stil har
brugt tang, som man jo har haft nem adgang til. Tangen har v@ret
brugt til gardenes tage og til at isolere mod. Man har desuden ud-
vundet sebe og det meget vigtige salt aftangen. Salt blev anvendt
til konserveringsmiddel bdde til fisk men ogsA til kod. Kodet
smagte sikkert ikke sErligt godt efter at have veret nedsaltet en
god rum tid. Derfor krydrede maa i middelalderen maden meget-
og her kommer korianderen miske ind. Tangen brugt€ man ogsa
langt op i vor tid: til godning pd markeme.

I en al udgravningemes brsnde gjorde arkeologeme et meget
spendende fund. Man fandt her for forste gang en afmiddelalder-
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bondens redskaber: lobet til er ard, en
som er et plojeredskab. Det kendte man
malerie fra H,isweda kirke i Sk6ne.

saLkaldt sjellandsk kog,
hidtil kun til fra et kalk-

Kalkmaleriet fra H(utveda kirke i Skine.

Man fandt ogsA en hdnddrejekvem til maling af kom. Den var af
granatglimmerskifer og stammer fra Norge. Kvinderne har ogsd
bagt brod pa plader afsten fra Norge.
Tdmbybondernes kvinder har varet flittige til at fremstille klader
af fexenes uld og det dlrkede hor. Der blev fundet tinvcgte til
spinding og vEvev&gte fra en opretstaende vev. Klzederne er si
senerc syet sammen med bl.a. en syndl af bronze. Kleder har man
mfuke ogse kobt pe markedet i Dragor, der er nemlig ogsa fundet
blyplumber fra en klrdesrulle.
I husholdningen har maa i hoj grad ben),tt€t sig af keramik. Der
blev fundet 25 kg kokkentaj bdde dekorerede kander og krus og
mere groft fremstillet. Der var desuden stentojskander og krus fta
Nederlandene og Tyskland - mAske ksbt pA markedet i Dragor?
Man har endvidere ben),ttet bronzegryder.
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Legetoj til bomene tenkte man ogsA pa i middelalderen, der er
fundet legetoj af gennemborede knoglestykker, hvor igennem der
sikkert har geet en snor.

Fiskeri

Som n@vnt kunne bunderne i Tarnby fa egne fangede fisk pd mid-
dagsbordet. De har sandsynligvis ikke kunne fange fisk til videre-
salg, da denne ret tilhorte kongen.
Der er fundet en stor mEngde fiskeknogler fra fo$t og fremmest
sild, men ogsd 61, fladfish smatoGk og makel. Fiskeriet er forc-
gaet med fiskefelder eller net. Nettene er blevet bedet med en bo-
den6l, magen til dem, fiskeme har brugt i nyere tid. Al har man
starget med €n lystertand, en stang afjem med modhager. Man er
maske kommet ud pa isen om vinteten med de sksjter, der ogs6 er
blevet fundet. De er lavet af knogler, og med dem pi har man sta-
get sig ud pa isen hjulp€t frem afen trestav med jempig. Det kal-
des ogsa for en islegge.

Bsnderne i middelalderens Tamby har siledes haft gode mulighe-
der for at leve en hverdag uden de stsrre problem€r med at skaffe
mad pa bordet. De gik dog en problematisk tid i mode i slutningen
af perioden. Det var da de hollandske indvandrere kom til oen
omkdng 1521. Men det er en hela anden historie...

Las mere om udgravningeme i Skalk nr. 2 1998 og Joumal of
Danish Archaeologl vol. l2 1994-95 pp 171-195. Der er yderlige-
re blevet bevilget ekonomisk stotte til udgiyelsen af en bog om
udgravningens resulatater. Den skal skrives af arkeolog Mctte
Svart Kristiansen, som mange sikkert husker fra hendes spenden-
de omvisninger pi udgravningsomredet.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMTLLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 4605 45

AsNnlcsttp:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pA Kastrupgardsam I i ngen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pA Plydsen, Amager Strandvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Brobisser
Abent: Lordag og sondag 13-16


