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Td.rnbylandsbyi middelakleren
1999er dret, hvor man mangestederi Danmarks&tter focus pa
livet i middeladeren.
Det skermedudgivelseaf nye bogerog et
hav af foredragog arrangementer
medmiddelalderen
som tema.
pd Kastrup
Sondagden9. maj er dersAledes
et middelaldermarked
Fort.
Pd TrirnbyHovedbibliotek
har der i april manedveret en mindre
udstillingaf genstande
fundeti T6mbylandsbyved de arkeologiske udgravninger,
der blev foretagetaf KsbenhavnsAmtsmuseumsrid 1993/94,for anlegsarbejderne
af Oresundsforbindelsen
begyndte.Resultateme
blev ligeledesforelagtved et foredragaf
amtsarkeolog
Ditlev Mahler.Ud fra de arkeologiskeudgravningerkanmanja et spendendebilledeaf livet i landsbyen.
Middelalderbegreba
Begebetmiddelalderer d€nhistoriskeperiodeder liggermellem
oldtidenog nyeretid. Den europaiskeversionaf middelalderen
defineressom periodenfra det Vestromercke
rigesundergangi
476 og frem til ca. 1500.Den danskemiddelalderdefineresdog
blot somtidsrurnmet
ca. 1050- ca. 1540.
Tdrnbyunder kirke og krone
Stednavnet
Tamby optrederforstegangi de historiskekilder i
I135 hvor kong Erik Emunebl.a.gavet bol i "Thombye"til kirken i Lund i taknemmelighed
over,at han havdevundetet slag
gardemed
ved Fodevig. Et bol menesat v€re en af landsbyens
jord og andeli overdrevog eng.Tambylandsbyomfattilhorende
tedei fsleeen andenkilde fra 1370i alt 4 bol. Det eneaf disse
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Tdrnbykirkesommanmenerdensd udfra I 100til ca. 1500.
bol var biskoppensladegird, som bl€v styret af en foged. Ladeg6rdenhavdeyderliger€4 bol liggendeved gdrdenforudendet
enei TAmbylaadsby.
I l4t6 kom Tdmby atterind underkonen. Hvilkenforskeldette
ejerskiftehar betydetfor bsndemei Tdmbyvidesikke.
Kirkemehavdesammerettighedersom kongen,n6r de fik hojhedsretoverejendomme.
De havdef.eksdomsret,denblev udfsrt
pA Kobenhavns
af lensmanden
slot eller fogdenpri ladeg6rden.
Desudenhavde de strandret,der indebarretten til vraggodsog
rettentil gEsteri eller en afgift istedet.De fik ledingsafgiftog
landgildeog tiende.
var for helesen i 1370: 30 stk. kvrg og 80 far
Gesteriafgiften
eller lam og sd skullehver bondebetaleI gis og 4 h6ns!Det
skullesvaretil, at kongeeller bisp havdeet dognssornmerog et
dognsvinterophold!
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I landgildeskullebondemei Tarnbyi 1370tilsammenbetale 32
pundkom.
Udoverde officielleregnskaber
er de historiskekilder fia denne
periodef6. Derfor er det destomerespandende,at mannu har arkeologiskeudgravninger
gerdei Tirnby,
fra en af middelalderens
derkanfortElleos noeetom datidens
levevis.
Lsndsblen
TdmbylandsbylA i middelalderen
nordfor kirken,ladegarden
syd
for.

Plan over den konstrueredelortelandsby og den senere rekl<elandsby.
Efter Karl-Erik Frandsenog Ditlev Mahler med en(Skalk
dringer
1998,nr.2).
Hvis man beregner,at et bol svarertil et par garde,sa var der i
1370ca 8 garde,hvorafde2 tilhorteladcgarden.
Men detkanmaskeogsi vrcreudtryk for, at der kun har v@retfire g6rdsanleg.Det
svarertil den sa*aldtefortelardsby,antsaxkEolog
Ditlev Mahler
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har beregnetudfra det eldste matrikelkort. Her har han fundet
sporaf fire tofter. En toft er det stykkejord, som bondenselv d1rkede,og somikke var en del afbymarken.pe dissetofterla ogsa
gardbygningeme.De fire tofter 16omkring et felles areal kaldet
for forten. Den udgavedegard ligger precis p6 den nordligsteaf
disse tofter. G6rden ligger samtidig, som den forste gdrd i den
r@kkeafgarde,somsidendamedelandsbyen
langsEnglandsvej.
Denneudlegninger ikke nodvendigvis
ensbetydende
med at der
kun har Ievet4 familier.Der kanhavevaeretflerefamilieqder har
drevetgardensammen.
Kort for udgangen
afmiddelalderen
i 1518opgivesTimby landsby at udgore12gtude.
Landsbyen
la centraltpa sen.Der var kun 7 kilometertil Dragsr,
der var en del af skinemarkedet
fra 1300-talletos ca. 200 ar
frem.Her kunneTdmbybondeme
ragedel i den livlige intemationalehandelder udspandt
sig herhvet ar fra BartholomaiDagden
29.augustog til DionysiDagden9. oktober&*-'\,.r,'

#"""

Plan oter Dragor pd skinemarkedets tid - ( Chr. Nocolaisen,
Amagers histo e).

Der var hellerikke langt ind til Kobenhavnsom i lobet af 1400
tallet blev landetsmestbetydeligeksbstadmed ca. 10.000indbyggere.Her har bondemekunneafsette deresvarer pd Amagertory.Dettestednavnkendeshelt tilbagetil midtenaf 1400-talletdvs.for denhollandskeindvandring
til oen.
Boligen
Husenebley i den tidlige middelalderopfort med jordgravede
stolper.Men i lobet af middelalderen
blev bygningerne
forbedret
ved,at manbyggededemovenpeen syld af steneller he og hervedhevededem lidt op overjordoverfladen.
Hervedfik bygningemeen lengerelevetid.
Arkeologemegravedeca. 200 meternordfor T6mbykirke pa et
ca.7500kvadratuneter
stortomdde. Her fandtmandet,der sandsynligvisvar landsbyenssydligstegard.Desvelle fandt man ikke
resteraJ'moddingpi affald.Det regnermanmedmiddelalderens
bondehar ben).ttetsom godning p6 markeme.Men det betyder
bl.a.,at man ikke med sikkerhedhar kunnetfastsli, hvilke bygninger,derhar staettil sarrune
tid. Manfandtialt 18 bygningstomter lia middelalderen
lige fta smaladerog udhusetil helelenger.
Herafvar 2 afbygningememedjordgravede
stolperog de 16 med
syldkonstruLlioner.
Bygningervar opfort dels af tre og dels af lerklining,det sidste
kan i ovdgt kun spores hvis bygningeme engang har vaeret
brendt.
Restemcfta den aldste middelaldergard
stammerfra Iloo-tallet.
Dcn bestodaf 2 husemedjordgmvedestolperen brond og forgirdensdyr.
skelligeaflukkerfor sarrdsl.nligvis
girden
1200-tallet
af
I
bestod
2 lengcrhvorafden nordligstevar
til beboelse.
De 2 lengerblev ombyggetfleregangei lobetaf arMaj 1999

hundredet.I begrndelsen
af 1300-tallet
brcndt€den sydligetange.Her blev sdistedetopfortet nyt stuehus
og modnordet udhus.
Ca. 50 ar seneregalededen rodehaneigen. Der blev sa ist€det
opforten 150kvadratmeter
storvinkelbygning
medstuehusstald
os lade.
Levevis
LandsbyenlA i et smorhul:markernesom16modsst kunneT6mbyeme dyrke fuldt ud (som alsadebrug),da krcaturemekunne
gressepA engarealerne
mod vest.De kunneyderligeresupplere
husholdningen
medfisk fraKalvebodeme.
Markeme16pa en god moranejord.I folge de skiftlige kilder
blev der her dyrketbyg og havre,mensjordprovemefra udgravningemeforteller om nogenbyg og emmer( en slagshvede),
saddodder(en horart)og hor. Restemeaf hyld, hindberog jordb@rsamtden eksotiskekorianderstammersikkertfra kalhaven
ved garden.Korianderener miske et krydderi,man har fhet kendskabtil pi sildemarkederne
i Dragor?
Desudenhar man resultater,
der tyder pA"at man i stor stil har
brugttang,sommanjo harhaftnemadgangtil. Tangenhar v@ret
brugttil gardenes
tageog til at isoleremod.Manhar desudenudvundetsebeog det megetvigtigesaltaftangen.Saltblev anvendt
til konserveringsmiddel
bddetil fisk men ogsAtil kod. Kodet
smagtesikkertikke sErligtgodt efterat haveveret nedsalteten
god rum tid. Derforkrydredemaa i middelalderen
madenmegetog her kommerkorianderen
miske ind. Tangenbrugt€man ogsa
langtop i vor tid: til godningpd markeme.
I en al udgravningemesbrsnde gjorde arkeologeme et meget
spendende
fund.Man fandtherfor forstegangen afmiddelalderMaj 1999

bondensredskaber:lobet til er ard, en saLkaldt
sjellandskkog,
somer et plojeredskab.
Det kendtemanhidtil kun til fra et kalkmaleriefra H,iswedakirke i Sk6ne.

Kalkmalerietfra H(utvedakirke i Skine.
ManfandtogsAen hdnddrejekvem
til malingaf kom. Den var af
granatglimmerskifer
og stammerfra Norge.Kvindernehar ogsd
bagtbrodpa pladerafstenfra Norge.
Tdmbybondernes
kvinderhar varet flittigetil at fremstilleklader
af fexenes
uld og det dlrkede hor. Der blev fundettinvcgte til
spindingog vEvev&gtefra en opretstaende
vev. Klzederne
er si
senercsyetsammenmedbl.a.en syndlaf bronze.Kleder har man
mfukeogsekobt pe markedeti Dragor,der er nemligogsafundet
blyplumberfraen klrdesrulle.
I husholdningen
har maa i hoj gradben),tt€tsig af keramik.Der
blev fundet25 kg kokkentajbddedekorerede
kanderog krus og
meregroft fremstillet.Der var desudenstentojskander
og krusfta
Nederlandeneog Tyskland mAskeksbt pA markedeti Dragor?
Manharendvidere
ben),ttetbronzegryder.
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Legetojtil bomenetenkte man ogsApa i middelalderen,
der er
fundetlegetojaf gennemborede
knoglestykker,
hvor igennemder
sikkerthargeeten snor.
Fiskeri
Somn@vntkunnebundernei Tarnbyfa egnefangedefisk pd middagsbordet.
De har sandsynligvis
ikke kunnefangefisk til videresalg,da denneret tilhortekongen.
Der er fundeten stor mEngdefiskeknoglerfra fo$t og fremmest
sild,menogsd61,fladfish smatoGkog makel. Fiskerieter forcgaetmedfiskefelderellernet.Netteneer blevetbedetmeden boden6l,magentil dem,fiskemehar brugt i nyeretid. Al har man
stargetmed€n lystertand,
en stangafjem medmodhager.
Man er
maskekommetud pa isenom vintetenmedde sksjter, der ogs6er
blevetfundet.De er lavet af knogler,og med dempi har man stagetsig ud pa isenhjulp€tfrem afen trestavmedjempig.Det kaldesogsafor en islegge.
Bsndernei middelalderens
Tambyharsiledeshaft godemuligheder for at leve en hverdagudende stsrreproblem€rmed at skaffe
madpa bordet.De gik dogenproblematisk
tid i modei slutningen
af perioden.Det var da de hollandskeindvandrere
kom til oen
omkdng1521.Men deter en helaandenhistorie...
Las mereom udgravningeme
i Skalknr. 2 1998og Joumalof
DanishArchaeologlvol. l2 1994-95pp 171-195.Derer yderligere blevetbevilgetekonomiskstottetil udgiyelsenaf en bog om
Den skal skrivesaf arkeolog Mctte
udgravningens
resulatater.
SvartKristiansen,
sommangesikkerthuskerfra hendesspendenpi udgravningsomredet.
deomvisninger
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