Det jævne folks fortælling

I landbobebyggelsen møder du middelalderens jævne folk. Her er smedjen, farverkonens hus, pottemageren, vandmøllen og gildehuset, hvor de samles og fester
eller deler viden.
I dette område lærer man om, hvordan og hvor tæt de fattige og almindelige folk levede - alt lige fra toiletbesøg til søvnvaner og frygten for ånder. man lærer
også om glemte håndværk såsom plantefarvning og våbensmedning - og selvfølgelig bøddelens opgaver.

Bygningerne og genstandene
Gildehuset: Et samlingssted, hvor man bl.a. kan se, hvordan man hver jul lavede en helårs-vejrudsigt og gravede hestekranier ned for at beskytte sig imod onde
ånder. man kan også lære teksterne til rigtige middelaldersange.
Smedjen: Se smedens værksted og hans værktøjer, der ikke kun blev brugt til smedning, men også "tandpleje".
Farverhuset: Se, hvordan et fattigt beboelseshus var indrettet, og hvad familiens roller var, hvordan de sov, og hvor de gik på "toilet". Udenfor huset er farverkonens gruekedel, som ofte er i brug, og man kan lære mere om, hvilke farver de rige og fattige klædte sig i.
Pottemageriet: Ved dette hus kan man lære om det vigtige arbejde med ler, hvordan en lerovn bruges, og se eksempler på pottemagerens produkter.
Plaskemøllen: Hvor vigtig en opfindelse var vandmøllen egentlig? Hvordan fungerer den? Og hvad er det helt særlige ved bornholmske vandmøller?
Gabestokken: Midt i byen, tæt på det beskyttende hjulkors, står gabestokken til offentligt skue. Ved siden af finder du en rigtig liste fra Hammershus over,
hvor meget bøddelen tjente på de forskellige "ydelser".

Det overdådige liv

Bag stormandsgårdens imponerende palisader finder man en lille by af huse og oplevelser, der fortæller elitens historie. Her er fornødenheder skiftet ud med
overflod, og man kan lære meget mere om, hvordan de fine og magtfulde levede livet i en borgerkrigshærget tid.
Til stormandsgården hører også en buebane, der er åben hver dag. Bag ved stormandsgården finder du en gøglerlejr, som bliver drevet i perioder af foreningen
Trup Ting Tang.

Bygningerne og genstandene
Stormandens sal: Dette er den store, overdådige festsal med imponerende kunst på væggene, smukke udsmykkede klinker, stor kamin og masser af historier. Et
sandt overflødighedshorn.
Stormandens gemakker: Et kombineret soveværelse, kontor, systue, badeværelse og spillerum.
Vagttårnet: I dette tårn er der udstillet våben og rustningerne, som stormandens mænd tog i brug under kamp. Du kan gå hele vejen op i tårnet og se ud over
det store middelaldercenter.
Stegers: Her kan læres mere om, hvordan et fint køkken blev brugt, og hvilke madvarer og krydderier stormandsfruen havde til rådighed. Det imponerende
køkken er bygget som en skorsten, der er så stor, at man kan gå ind i den.
Skriverstuen: Kun de fineste børn lærte at skrive - og det kan du også! Vikingetidens runeskrift fortsatte langt ind i middelalderen, og her kan du skrive runer
med fjerpen og blæk.
Kapellet: Et lille hus dedikeret til bøn. Her kan de se nogle af de katolske genstande, som bl.a. blev brugt i procession, og du kan stifte bekendtskab med en af
katolicismens helgener.
Palisaden: Gå en tur rundt på det store forsvarsværk, der beskytter stormanden mod oprørere og røvere.

Levende historie

I middelalderen var vi dybt afhængige af vores dyr, der både blev brugt til føde, arbejdskraft, tøj, magi og et utal af andre ting, som helt sikkert vil overraske
dig.

Middelaldercentrets dyr
Gæs: I gåsefolden kan man møde gæssene, der i middelalderen bl.a. blev brugt som "alarm", når nogen nærmede sig området. Gæssene er derfor det første, du
møder, når du går ind på centret.
Skuddefår: Den magre fårerace fra Østeuropa minder langt mere om middelalderens robuste får end dem, man normalt kender i dag. Får er selskabelige og
nysgerrige, og der kommer lam året rundt.
Uldsvin: De ungarske uldsvin er store, pelsede bæster, der minder om de vildsvin, bønderne fedede op i middelalderen. Når de ikke snorkbobler, bliver man aldrig træt af kigge på dem.
Geder: Geder passer som regel sig selv, men indimellem får de lov til at gå en tur på centret med dyrepasseren, hvor man kan møde dem personligt.
Kaniner: Klappekaniner kan mødes ved indgangen, hvor de små kan nusse dem, mens forældrene nyder en kop kaffe.
Fritgående høns: På hele centret kan man finde høns, haner og kyllinger, der går frit omkring. Hvis man er heldig - og det kan man ofte være - så har hønemor
små kyllinger.
Køer: Ved siden af stormandsgården kan man se, høre og lugte vores små køer, der er med til at give en autentisk stemning i miljøet.
De vilde dyr: Middelaldercentret ligger i et naturskønt område, hvor man sagtens kan få øje på både fasaner, vilde kaniner, harer, rådyr og rovfugle.

