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Kultur og natur, anno 1300-1450
En oplysende og underholdende guide
til middelalderen og til Bornholms Middelaldercenter

Forord
“Velkommen til middelalderen og til Bornholms Middelaldercenter” er en
oplysende og underholdende bog for alle, der interesserer sig for hverdagsliv og forunderligheder i middelalderen - uanset om I besøger Bornholms
Middelaldercenter eller ej.
Bogen tager udgangspunkt i Bornholms Middelaldercenter, men vi går bagom
dørene, ind under gulvbrædderne, rundt om hegnene og højt til vejrs. Her
kan I læse om, hvad man kan bruge en gås til; at det ikke er god bordskik at
dyppe fingrene i den varme sovs; at uvejr skyldes, at engle og dæmoner slås
oppe i luften, og at en rød dør beskytter mod hekse; om æselfester; om
"plaskemøller"; en befæstet stormandsgård og meget mere.
Til slut i bogen findes et afsnit for dem, der vil sætte sig ind i de helt
specielle særtræk ved netop den bornholmske middelalder.

Til vores besøgende på Bornholms
Middelaldercenter kan vi tilføje:
I har under jeres besøg i middelalderen mulighed for at hilse på
dyrene, mærke på tingene, prøve en
rustning, udfordre venner og familie i
en sværdkamp, lege middelalderlege
og andet godt.
Vi er ofte i gang med store og små
snedkerier, byggerier, reparationer
o. lign., så I må glæde jer over
fornyelser og forandringer, som
ikke er beskrevet i denne guide.
God fornøjelse
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I middelalderen hegnede man som regel ikke dyrene inde, men ude. Hegnene
satte man omkring kålgården og urtehaven, så man kunne have sine grøntsager i fred. På middelaldercentret har vi dog hegn omkring dyrene, da
bilister og naboer ikke er glade for alt for mange løsgående køer, heste og
får.

Gæs
Gåsen var et nyttigt husdyr i middelalderen. Den kunne blive til en rigtig god
gåsesteg, den kunne bruges i stedet for penge til at betale med, og selv
fedtet, "gåseklatten" og fjerene kunne bruges til mangt og meget.

Gæs

Historien om en flok gæs og den unge officer, Morten
Gæs har det med at skræppe op, når der kommer besøgende. De er gode
"vagthunde" eller "sladrehanke". Det fortælles, at en ung officer fra den
romerske hær engang for mange år siden i 300-tallet mødte en nøgen tigger
en kold vinterdag. Officeren fik ondt af den stakkels mand og delte derfor
sin kappe i to og gav den ene halvdel til den frysende mand. Om natten
drømte officeren, at det var Kristus, der nu bar den anden halvdel af hans
kappe.

Officeren, som hed Martin, eller på dansk Morten, blev efter drømmen
omvendt til kristendommen. En dag blev han opfordret til at lade sig vælge
som biskop. Morten syntes ikke om ideen, så han gemte sig i en gåsesti. Men
gæssene skræppede op og afslørede ham, og det endte med, at han alligevel
blev biskop.
Det er denne historie om Sankt Morten og gæssene, der er årsagen til, at vi i
dag spiser gåsesteg - eller nu om dage andebryst - Mortens aften den 10.
november.
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Penge, musik, fedt og en gåseklat
Gæssene blev slagtet sidst på efteråret, når bønderne skulle betale deres
afgifter og skatter til herremanden og kongen. Eller som på Bornholm til
ærkebispen, der var herre over øen i det meste af middelalderen. På den
måde var gåsen også en slags betalingsmiddel.
Gåsefedt kunne bruges i stedet for smør og til fremstilling af medicinske
salver. Blandet med hvidløg virkede salven mod øjensmerter, og blandet med
røgelse blev det smurt på brandsår. Gåsefedt skulle også være godt mod
uren hud!
Gåseurin, dvs. "det hvide i gåsens skarn", mentes at virke mod sårfeber, hvis
det blev blandet med eddike og fugleklatterne fra en tjur.
I det hele taget var man i gamle dage og i middelalderen gode til at udnytte
det meste af dyrene til mange forskellige formål. Nogle måske mere
virksomme end andre.
Musikanter brugte den stærke svingfjer som plekter til strengeinstrumenter, ligesom vi i dag bruger plektre af plastik til guitaren. Men gåsefjeren er
nok mest kendt som et gammeldags skriveredskab.
Med pen og blæk
For dem, der skrev bøger, dokumenter og regnskaber, var gåsefjeren et
uundværligt redskab. Dyppet i blæk fungerer den fortrinligt som "fyldepen"
(sådan da). Prøv selv. Ikke mindst munkene havde travlt med at nedskrive
fortællinger om hellige mænd og kvinder og med at afskrive filosofiske
bøger fra det antikke Grækenland.

Almindelige fattige mennesker, og dem var der flest af, havde ikke tid til at
lære at læse og skrive. De havde travlt med at overleve.
Mens drengene i de rige familier især blev oplært i at kæmpe og slås, lærte
pigerne at læse og skrive. De velstillede kvinder skrev måske selv digte, ja
ligefrem romaner, og de nedskrev hellige bønner i fine bønnebøger til eget
brug. Nogle førte også selv regnskaber over husholdningen.

6

Den hellige Birgitta
En rig svensk kvinde, Birgitta, oprettede i 1300-tallet en klosterorden i
Vadstena i Sverige. Efter sin død blev hun kanoniseret, dvs. at hun blev kåret
som helgeninde. Birgitta modtog mange religiøse åbenbaringer, som hun skrev
ned med gåsefjer og blæk. På et svensk kalkmaleri i Tensta kirke i Uppland
ser man, hvordan djævlen forsøger at friste Birgitta, mens hun skriver. Men
vi ser også, at hendes trofaste skytsengel straks griber en kølle og slår
djævelen midt for panden.

Den hellige Birgitta og hendes trofaste skytsengel, der slår
djævlen midt for panden. Kalkmaleri i Tensta kirke, Uppland, Sverige.

Høns
Hønsene alle vegne - bortset fra i
hønsehuset.
Bag farverens hus byggede vi et
rigtig fint hønsehus til hønsene.
Men hønsene foretrak at sove i
træerne om natten, trisse rundt i
bebyggelsen om dagen, og lægge
æg, hvor det passede dem.
Nu har ræven ædt dem.
Hønsene kunne i modsætning til
andre husdyr slagtes hele året
rundt og var derfor en kærkommen
afveksling til det ofte salte,
tørrede eller røgede kød man
ellers spiste.

Høns

Et hønsehus fra et italiensk manuskript,
1300-tallet

Heste
De rige red, og de fattige gik. De fleste mennesker var fattige, eller i hvert
fald ikke særlig rige. De gik på deres bare fødder eller i deres slidte sko, når
de skulle til marked i byen eller til en hellig kilde i håb om at blive helbredt.
Vores heste er af racen Gotlandsruss. Det er en robust race, som har levet
på Gotland siden jernalderen. Dengang levede de vildt. Dyrene blev indfanget
og tæmmet, efterhånden som man havde brug for dem. I middelalderen blev
hestene brugt som arbejdsdyr, trækdyr og ridedyr. Sådan foregår det stadig
rundt om i verden - ikke bare for sjov, men for alvor.
De rige foretrak at ride, når de skulle af sted. Hestevognene brugte de til
bagagen. Bagagen var ikke kufferter, men tunge rejsekister af træ. Det var
langt behageligere at ride end at køre i vogne uden affjedring på de bumlede
og hullede jordveje. Således rejste de rige stormænd og deres familier rundt
i landet til deres forskellige gårde, hvor de boede på skift. De boede ikke på
én stor hovedgård med al jorden omkring sig, sådan som vi kender
herregårdene i dag.
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Træsnit fra Chaucers “ Canterbury tales”, 1448

Køer
Køerne var ikke ret store i
middelalderen. Det siges, at de ikke var
større, end at bonden kunne bære dem
ud på marken, hvis vinteren havde været
streng, og køerne var udsultede.
Ligesom gæssene var køerne et
mangfoldigt og nyttigt dyr, der kunne
bidrage til meget andet end at blive
spist - nemlig til leg, musik og en god
tår øl.

Musik til hest
Her har vi en rytter der
spiller på énhåndsfløjte,
mens han stille og roligt
rider af sted.
Énhåndsfløjten har kun tre
huller og dog 10 toner. Den
anden hånd kunne bruges til
at spille på tromme med, hvis
man altså ikke lige skulle
styre hesten samtidigt.
Et sådant lille "enmandsorkester" kan stadig opleves
i Baskerlandet i Spanien, i
Sydfrankrig og til "Morris
dance" i England. I Danmark
kan I se "pibe-trommemusikanten" som kalkmaleri i
den gamle kirke i Skive.

Køer var bondens
mest værdifulde og
mest krævende dyr.
I modsætning til
får, geder og grise
behøvede de en stald
om vinteren for at
kunne holde varmen.
Lavbenede Dexter-køer, der ikke lider nød.

Almindelige gårde i 1200-1300-tallet havde typisk to-tre køer foruden
enkelte trækokser.
De små lavbenede Dexter-køer har nogenlunde samme højde som køerne i
middelalderen. Skeletfund viser, at størrelsen kunne variere, men ofte synes
de at have været i en elendig forfatning og ganske små. Skulderhøjden kunne
svinge fra 102 til 130 cm. En rød malkeko i dag måler ca. 130 cm.
Kød, mælk, smør, musik og spil
Køerne leverede både kød og mælk. Hornene kunne bruges til drikkehorn,
eventuelt tilsat en fin sølvkant. Man kunne også bore huller i hornene, og så
havde man et blæseinstrument. Selv knoglerne blev flittigt brugt til
"terning-spil".
Den nordlige del af Bornholm var på grund af sine bakker, skov, klipper og
sandede jordbund ikke videre velegnet til opdyrkning. Man holdt derfor får
og køer og producerede smør. Bornholm blev kaldt en "smør-egn". Afgifter og
skatter til ærkebispen blev blandt andet betalt med smør.
Julebrød til trækdyrene
Hvis det var en klog og forudseende familie, havde de ladet et brød ligge
fremme på bordet i alle tolv juledage fra første juledag til helligtrekongersaften den 6.januar. Brødet ville da suge julens hellige kraft til sig. Man
gemte derefter brødet omhyggeligt væk, og på den første arbejdsdag i
foråret blev det højtideligt fordelt til både trækdyr og arbejdsfolk, så de
alle kunne få fornyede kræfter til forårsarbejdet.

Får
Fåreuld kan give dejlige varme klæder. Men kan et får også lyse op?
Fårene var nok de mest almindelige husdyr i middelalderen. De passede i
store træk sig selv og kunne gå ude hele året. De gav både kød, mælk, uld,
skind og tælle til lys. Tælle kaldes også talg og er det faste fedt på dyret.
Tilsætter man en væge, kan talget bruges som "olielampe".
Det giver lys, men oser ganske forskrækkeligt.
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Vædder og hunfår af
racen “Skudde får”,
som kan føres tilbage
til 1200-tallet.
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Uld-og-hår-får
Ligesom både køer og grise var også middelalderens får væsentligt mindre,
end de er i dag. Vi har derfor anskaffet os den gamle race, "Skudde får", der
kendes fra Østpreussen og de baltiske lande i 1200-tallet. Det kaldes også
et korthalet, nordeuropæisk hedefår. De trives bedst på mager jord, og der
er da heller ikke meget kød på dem.
Men de smager efter sigende fortrinligt. Pelsen er en blanding af hår og uld.
I Tyskland er der fundet klæderester fra bronzealderen, som er vævet af
garn fra får med denne type uldhårspels.

Rok og ten
Ulden blev kartet, dvs. redt ud til fine
totter, og dernæst spundet på rok eller
håndten, hvorefter det blev farvet og
vævet til klæder. Nogle klæder blev også
"valkede" - dvs. at det blev godt og
grundigt æltet i gæret menneskeurin.
Når urin blandes med uldens naturlige
fedt - lanolin - dannes der sæbe.
Resultatet bliver et tæt og tykt stykke
klæde. Man kunne valke med fødderne, når
det var store stykker stof, og med
hænderne når det var mindre stykker.
På Hebriderne vest for Skotlands
nordkyst var valkning kvindearbejde.

Eva passer børn og spinder på
håndten. Kalkmaleri fra omkring
1325, Kirkerup kirke ved Roskilde.

Fra nyere tid ved vi, at de sang i timevis i rytme til det hårde arbejde.
Bagefter holdt de et stort gilde, som mændene blev inviteret med til, og så
blev der danset hele natten.

Grise
I middelalderen spiste man ikke flæskesteg juleaften. Tværtimod. Juleaften
var fastedag, og det betød, at man ikke måtte spise kød eller andet, der kom
fra firbenede dyr. Først på Jesus's fødselsdag den 25.december var der
fest.
Kirken havde bestemt, at man skulle faste aftenen før alle de store helligdage. Og der var rigtig mange helligdage i løbet af året dengang.
Også mandag, onsdag og lørdag var fastedage. Og 40 dage før påske,
undtagen søndagene. Fisk, grøntsager, brød og grød måtte man spise i fasten.
Fastedagene betød faktisk, at folk spiste rimelig varieret.
Grise var et højt skattet husdyr. De gik frit omkring på marker og i byerne,
hvor de snøflede rundt i møddinger og affaldsbunker, som der var rigeligt af
i gader, stræder og på gårdspladserne. Ja, så meget at der på nogle gårde
kun var en smal sti tilbage langs hus og stald, mens hele gårdspladsen var én
stor dynge affald. Fluer, mus og rotter har der været nok af.
Om efteråret blev svinene gennet ud i skoven, hvor de åd sig fede i bog og
agern, inden de skulle slagtes til jul.
På Bornholms Middelaldercenter
skal I ikke lede efter grisene, dem
har vi sikkert spist.
Her på billedet har vi en gris, der
spiller på sækkepibe. Billedet er fra
Vestervig kirke i Thy. Heraf kan vi
lære, at de middelalderlige billeder
vist ikke altid er helt naturtro.
Apropos dyr og musik, så besøg Povls
kirke på Bornholm og find en bjørn,
der spiller på sækkepibe.

I Vestervig kirke i Thy kan man se
en gris spille på sækkepibe.
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Geder
Geder er altædende, på godt og ondt. De giver mælk til en rigtig god ost. Og
skindet kunne man klæde sig ud i, så man i juledagene kunne rende rundt i
gaderne og skræmme folk.
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Vi har slagtet alle vores geder, for de var ustyrlige. Nøjagtig ligesom
middelalderens geder. De springer over hegnene og æder alt i urtehaven, og
hvad de ellers kommer i nærheden af. Ikke mindst småbevoksning og unge
træer er de glade for. Af samme grund blev både gedehold og skovhugst
forbudt på Bornholm og Fyn i slutningen af 1400-tallet. Både geder og
mennesker havde taget for grådigt for sig af retterne.
Julebukken
Ved juletid kunne man finde på at klæde sig ud i et gedebukkeskind og løbe
omkring i byerne og skræmme folk med rumlepotter og andet ståhej.
Traditionen har overlevet i Skåne op til vores tid. I dag har vi i Danmark blot
den fredelige julebuk af halm, der står på bordet og hygger og er af nyere
oprindelse.

Æslet
Der var engang en hellig kvinde fra Tyskland, som hed Hildegard af Bingen.
Hun skrev, at æselkød ikke kan spises, da det stinker af dumhed. Vi har et
æsel. Han er nu slet ikke så dum, kun stædig og fræk.
Det var meget, meget usædvanligt at møde et æsel i Norden i middelalderen.
De var derimod ganske almindelige i Syd- og Mellemeuropa. Her slæbte de
bl.a. korn- og melsække til møllen.
Æselfest
Æslet blev i det sydlige Europa trukket med ind i kirken, når der var "æselfester", også kaldet "narrefester".
Ved æselfesten vendte præsterne og menigheden op og ned på det, der var
mest helligt for dem, nemlig gudstjenesten og den kristne tro.

Præsterne klædte sig ud som biskopper, og en udklædt nar tog føringen
og kommanderede præster og biskopper til at udføre latterlige og
nedværdigende handlinger. Man sang bagvendt og skingrende falsk, og
man efterlignede æslets skryden.
Æslet selv stod ved alteret og bidrog med sit. I stedet for røgelse brændte
man gamle skosåler af som stank forfærdeligt. Man smed asken fra
røgelseskarret og alskens skarn i hovedet på hinanden, og tæt ved alteret
var der arrangeret et støjende pølsegilde. Beskrivelsen af dette forløb af en
narrefest er fra det sydlige Europa i 1100-tallet.
I 1440 kom der en forordning, som sagde, at man ikke måtte hælde mere end
tre spande vand over den, der var forsanger ved narremessen, og at offentlig
barbering af festens leder ikke længere var tilladt.
Folk og præster morede sig, men bisperne brød sig ikke om det og ville have
festlighederne afskaffet. Men traditionen var stærk, og teologerne i Paris
bakkede op. De mente, at al den venden op og ned på det allerhelligste var en
sund og nødvendig handling: "Også vinsækken ville briste, hvis vi ikke af og til
lod lidt luft sive ud. Vi er alle som fade med svage stave ... Visdommens vin
ville sprænge os, hvis vi til stadighed kun gærede i andagt og gudfrygtighed
... der må luft til, for at den ikke skal fordærves".
Vi ved ikke, om der har været holdt
narrefester i Norden. Det er ikke
sikkert, men vi ved dog, at den hellige
Birgitta, som vi hørte om i afsnittet
om gæssene, skrev en narremesse.

Middelaldercentret har et æsel,
som lever op til forventningerne
om at være stædig og fræk.
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LANDBOBEBYGGELSEN
Fra udskejelser og fest skal vi tilbage til hverdagen:
Bønderne på Bornholm boede ikke i landsbyer. De boede på rad og række.
Rø

Østerlars
Østermarie
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Her ses, hvorledes de bornholmske gårde lå på rad og række i middelalderen.
(Finn Ole Nielsen: “Middelalderens Bornholm”, s. 20).

Bønder på række
I det meste af Danmark, hvor jorden var god, boede bønderne i landsbyer.
Her var den gode jord inden for rækkevidde, og man lavede faste rammer
for, hvordan jorden skulle udnyttes og fordeles, hvordan græsning af køerne
skulle foregå, og hvor meget brænde, man måtte hente osv.
I områder hvor jorden ikke var så god at dyrke, boede bønderne for det
meste for sig selv på "enkeltgårde" langt fra hinanden og uden fællesregler
for opdyrkning af jorden, som f.eks. i Vestjylland ude på heden. På Bornholm
burde bønderne på Sydbornholm have organiseret sig i landsbyer, for her var
jorden frugtbar og solen skinnede endnu mere end på den nordbornholmske
klippegrund. Men det gjorde de ikke.
På hele øen boede bønderne på enkeltgårde - ikke så langt fra hinanden som i
Vestjylland, men i rækker helt tæt på hinanden eller i små gårdsamlinger.
Det gjorde man fordi sådan havde man altid gjort helt tilbage til oldtiden.
Selv om bebyggelserne på Bornholm ikke var landsbyer, kunne de godt have
et "bynavn", som Grødby eller Tjørneby.

By betyder bolig eller beboet området. Og de kunne også gennem deres
sognegilde organisere de fælles opgaver, der skulle løses, men det vender vi
tilbage til, når vi når til gildehuset.
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En bonde flækker brænde

Landbobebyggelsen på Bornholms Middelaldercenter
Landbobebyggelsen består af et gildehus, en smedje, et pottemagerhus og
farverens hus. Flere af dyrene holder også til her. Pottemagerhuset og
farverens hus er så små, at der ikke er tale om rigtige bøndergårde med
stald og lade, og hvad der ellers hører til.
Pottemagerfamilien og farverfamilien har sikkert været daglejere eller små
fæstebønder hos stormanden. Måske har de haft et lille stykke jord på
bakketoppen, som de har kunnet dyrke til eget brug. Og så var de så heldige,
at de havde et håndværk som betød, at de kunne tjene lidt ekstra.
I Landbobebyggelsen kan vi vise nogle af de forskellige hustyper, håndværk,
daglige arbejdsopgaver, dyr, lege m.m. der fandtes på landet.
Landbobebyggelsen repræsenterer tiden omkring 1350.

Gildehus
Et gilde eller et lav er en sammenslutning af et broderskab, der støtter
hinanden. De mødtes enten hos oldermanden (formanden), eller de byggede et
gildehus, hvor de kunne holde møder og holde fester.
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Dagligliv i landbobebyggelsen

Gildehuset på Bornholms Middelaldercenter er bygget som et bulhus, dvs. et
træhus med vandretliggende planker. Forbilledet er et gotlandsk gildehus
fra 1428 samt en rekonstruktionsskitse af en tidlig middelalderlig bulhusgård fra Borup på Sjælland.
Under gulvplankerne ligger et hestekranie. Det kigger hen mod ildstedet og
holder øje med, at ingen onde magter sætter ild til huset. Kristendom og
folketro gik hånd i hånd i middelalderen og har såmænd gjort det helt frem
til i hvert fald begyndelsen af 1900-tallet.
Og i det små måske helt
frem til i dag? Hvem
banker tre gange under
bordet og siger "7-9-13"?
Hvem krydser fingre for
at noget skal gå godt?
Hvem har en lykkemaskot?
Hvem tør sidde 13 til
bords?
Gildehuset på Bornholms Middelaldercenter er et “bulhus” med vandretliggende planker. Huset er bygget efter et gotlandsk gildehus fra 1428 samt en
rekonstruktionsskitse af en tidligere bulhusgård fra Borup på Midtsjælland.

Gilder og lav
I byerne organiserede købmænd og håndværkere sig i gilder eller lav.
Kvinder kunne undtagelsesvis være medlem af et gilde, f.eks. en enke, der
førte sin afdøde mands værksted videre. Man forventede dog, at hun senere
skulle gifte sig med en af gildets svende, som på den måde kunne få sit eget
værksted.
På landet samlede bønderne sig i sognegilder for at tage hånd om fælles
opgaver. Det kunne være opgaver som den årlige vedligeholdelse af hegn,
veje, bavner der med ild varslede fjender på øen, opretholdelse af det lokale
forsvar og udredning af sogneskatter og afgifter.
Et "papegøjegilde"
Gildebrødrene hjalp også hinanden ved sygdom, dødsfald og i andre svære
situationer. Man bad sammen, og man afholdt messer for afdøde "brødres"
sjæle. Og så var man gode til at feste sammen. Man holdt majfester,
indvielsesfester for nye medlemmer, papegøjeskydning og meget mere. Et
gilde i Ålborg blev ligefrem kaldt papegøjegildet, fordi det arrangerede den
årlige papegøjeskydning i byen. Udtrykket "at have skudt papegøjen" - at
være heldig - kommer fra middelalderens papegøjeskydning. Det var ikke en
rigtig papegøje, man skød efter, men en træfigur, der sad på en lang stang.
Fest i gildehuset
Inden man om aftenen samledes i gildehuset for at feste, havde man majet
salen ud med grønne grene.

Papegøjeskydning fra Olaus Magnus’ bog om det nordiske folks historie, 1555.
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Heraf udtrykket "at maje sig ud" - at klæde sig fint på.
Når salen var majet ud, gik man i kirke og bad for afdøde "brødres" sjæle.
Derefter samledes man i gildehuset, hvor man blev bænket efter alder og
rang. Oldermanden bød da velkommen og læste gildets "skrå" op. Skrå
betyder vedtægter.
F.eks. var det forbudt at falde i søvn under festen, spilde øl på gulvet, bryde
ind i kælderen efter mere øl, eller rive hinanden i håret. Hos smedene i
Roskilde forlød det bramfrit, at "den broder eller søster som bepisser sit
sæde skal give en tønde øl, og den der pisser på en anden skal bøde om han
gør det med vilje". Hos et andet gilde var der en regel om at: "den der
kvæder bænkeviser, han skal bøde en grot (en møntenhed)". Vi ved ikke hvad
bænkeviser er - måske frække sange, eller måske betyder det at man ikke
spontant måtte bryde ud i sang?
Der var også regler for skåldrikning. I Sankt Eriks gildet i Kalvehave på
Sjælland, 1266, skulle brødrene udbringe tre skåle - først for kongen,
dernæst for Vor Herre Frelseren og til sidst for jomfru Maria. I gilderne
kunne skålen drikkes af et fælles drikkehorn, der gik på omgang. På
Nationalmuseet findes et sådant stort, fælles drikkekar.
Et festmåltid
Festmåltidet hos et gilde kunne bestå af salte skinker, frisk oksekød,
fåresteg, smør, ost og bagerbrød samt fire tønder godt humleøl. Det vil sige
godt tysk øl, og ikke det tynde danske med den skarpe og bitre porsesmag.
Tyndt øl drak man masser af til daglig. Man havde af bitter erfaring fundet
ud af, at vandet ofte var forurenet - ikke af kemikalier som i dag, men af
affald og afføring fra både dyr og mennesker.
Sang, musik og dans
Sang, musik og dans var en selvfølgelighed ved fester i middelalderen.
Kædedansen snoede sig som slanger gennem husene, gennem gaderne og i
landskabet mellem gårdene. Hos skomagersvendene i Slagelse var det
strengt forbudt at slippe kæden i utide og løbe rundt på egen hånd. Og det
kostede en tønde øl, hvis man på opfordring ikke ville være fordanser.
Således sikrede gildet, at der også var øl til den næste fest. Gildebrødrenes
koner og tjenestefolk kunne også være med til festerne. Ved majfester og
papegøjeskydning deltog hele byen i festivitasen.

Her ser vi bønder danse til sækkepibemusik. Engelsk middelaldermanuskript.
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Og nu til vejrudsigten
Vejrudsigten for hele året kan man læse på bjælkerne i gildehuset - og i
øvrigt også i salen på stormandsgården. I 2006 så den således ud og kræver
nok en forklaring:

En middelalderlig vejrudsigt for hele året

Man noterede vejret hver formiddag og eftermiddag fra 25.december til
5.januar. Det vil sige hver af de tolv juledage. Derved kunne man forudsige
vejret for årets kommende tolv måneder. Vejret om formiddagen på første
juledag svarer til vejret i første halvdel af januar - eftermiddagsvejret til
anden halvdel af måneden osv.
Man starter med at tegne tolv lodrette streger, én for hver måned. Hvis det
bliver solskin gør man ikke noget. Vi ser på billedet oven for, at der var sol i
hele maj, oktober og december. Tegner man en halvcirkel, betyder det
overskyet vejr. Udfylder man halvcirklen, betyder det nedbør.

Smedje
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Almindeligvis holdt håndværkerne til i byerne. Men smeden
havde man brug for overalt.
Han fremstillede og reparerede
redskaber og værktøj, køkkenredskaber, tilbehør til seletøj og han trak tænder ud, når
tandpinen blev for slem.
"Smed" er i det gamle nordiske
sprog fællesbetegnelse for alle
håndværkere.

Smedens værksted og hans værktøj var
stort set uændret fra middelalderen og
frem til begyndelsen af 1900-tallet.

Smedjen
Der kendes kun lidt til den bornholmske byggeskik i middelalderen. Smedjen
her på Bornholms Middelaldercenter er derfor bygget op efter øens
traditionelle byggeskik, der kan føres tilbage til 1700-tallet. Karakteristisk
er bl.a. de svungne skråstivere ved bygningens hjørner og bjælker, der er
tappet gennem stolperne og stikker ud under tagskægget. Taget er ikke
tækket med strå som ved et almindeligt stråtag, men med langhalmen fra
rug.
Vægfelterne er lerklinede på et fletværk af tynde kæppe. Lerkliningen var i
middelalderen en blanding af ler og komøg. Komøget gjorde leret stærkere.
Lerklining er traditionelt et kvindejob. Når arbejdet var færdigt, holdt man
"klinegilde" for alle dem, der havde hjulpet til. Det var en selvfølge at
naboerne hjalp hinanden, når der skulle udføres et større stykke arbejde.
Almindelige mennesker havde ikke råd til at bestille håndværkere. Det blev
til en hel del gilder i løbet af året - spindegilde, ovngilde, huggegilde,
rejsegilde, sågilde, ærtegilde, havregilde og mange flere. Man holdt ikke bare
ét høstgilde som i nyere tid, men både så- og høstgilder for hver enkelt
afgrøde.

Smeden i sin smedje på Bornholms Middelaldercenter. Bemærk den store
blæsebælg, som smeden betjener med en lang vippestang i venstre hånd.
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Leg og spil
Livet i middelalderen var ikke en dans på roser. Men de var gode til at feste,
synge, spille musik, danse og til at lege og spille spil.
På Bornholms Middelaldercenter findes der flere muligheder for at udfordre
hinanden i små dyster og lege af forskellig slags. Nyd vejret og kast jer ud i
en munter dyst med venner og familie.

Balancedyst mellem skolebørn. Der findes et
udbud af middelalderlege i landbobebyggelsen.

Børnene havde nu også mange
andre “opgaver” end at lege.
De var med til at passe dyrene
og genne dem ud til græsning og
hjem igen; de hjalp til i smedjen
ved at trække blæsebælgen; de
hentede og bragte ting og sager
til og fra køkkenet; de gik til
hånde, når der skulle drejes
lerskåle, de hentede brænde
osv. osv. Fra morgen til aften.
Under arbejdet kunne man
heldigvis underholde sig selv og
hinanden med at synge eller
snitte sig en fløjte, når man som
hyrde passede dyrene.

Gårdskors
Korset holder dæmoner, djævle og onde
ånder væk. Man tegnede kors på
smørtønderne, så djævlene ikke skulle
fordærve det. Man hængte kors om halsen,
over døre og over nøglehuller for at holde
de onde kræfter væk.
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Gårdskorset står ved gildehuset og smedjen
og beskytter hele bebyggelsen. Korset har
form af et hjulkors - et kors med en cirkel
omkring. Hjulkorset er et gammelt
solsymbol og kendes helt tilbage til bronzealderens helleristninger. Hjulkorset blev,
som flere andre førkristne korssymboler og
skikke, indlemmet af kristendommen.
Det flotteste hjulkors fra bronzealderen
findes blandt helleristningerne på
Madsebakke ved Allinge på Bornholm.
Gårdskorset holder dæmoner
og andre onde væsener væk
fra landbobebyggelsen.

Urtehave og kålgård
I en engelsk lægebog fra 1381 står der at læse, at "maden er den bedste
medicin". Det er jo ikke helt forkert. Men bliv af den grund ikke fristet til at
stjæle naboens persille, for så ender du i gabestokken.
Urtehaver og kålgårde hørte til ethvert hus, både i by og på land. Her
hentede man urter til medicin og til madlavningen.
I kålgården dyrkede man bl.a. ærter, bønner, løg og hvidløg, rødbede, roer,
grønkål, hovedkål m.m. Kartofler og tomater kommer først til Danmark længe
efter middelalderen.
Stjal man grøntsager fra en anden families kålgård, blev det betragtet som
tyveri, og man risikerede at komme i gabestokken. I urtehaven havde man
persille, purløg, peberrod, kommen, sennep, dild, fennikel, havesyre og meget
mere. Også julesalat kendte man til.

Urtehaven i fuldt flor
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Lægekunst og kogekunst
Man skelnede ikke så skarpt mellem lægekunst og kogekunst i middelalderen.
Adskillelsen kommer først i løbet af 1600-tallet. Ud over at persille smagte
godt, så mente man, at det gavnede de spedalske. Mynte uddrev mundens
stank og hjalp mod mavepine. Brændenælde og mælkebøtte hjalp mod gigt og
var blodrensende. Og sådan kunne vi blive ved.
Lægeskolen i Salerno i Italien var frem til 1300-tallet centrum for
europæisk lægekunst. Herfra forlyder det, at “øl fremmer legemets saft og
skaffer os levende kraft. Muskler og blodmasse øges - vær sikker - når du øl
drikker. At maven bliver opblæst mærke du kan og lader mere vand”.
Den første danske læge, vi kender, hed Henrik Harpestreng. Han døde i
1244. Han skrev gode råd om behandling af sygdomme, side om side med
madopskrifter. Det samme gjorde lægen Henrik Smith i perioden 1536-57.
Her finder vi også opskrifter på øl, mjød og en rigtig god "hybenkradser"
(krydret snaps).
Det var kun de rige, der havde råd til at konsultere en rigtig, uddannet læge.
I langt de fleste hjem fungerede kvinderne som husets læge. De vidste,
hvordan man lavede urtemedicin, og de kunne lave små operationsindgreb.
Hvis ikke deres behandling slog til, gik man til "den kloge kone" eller "den
kloge mand". I byerne var det typisk bademesteren og bartskæreren
(barberen), der kunne hjælpe med små operationer.

Den græske læge, Hippokrates, som er født ca. 460 år før vores tidsregning,
kaldes for lægekunstens far. Han troede på "naturens lægende kraft" og
mente, at ”dit lægemiddel skal være fødemiddel, og dit fødemiddel skal være
lægemiddel". Nyuddannede danske læger har siden 1815 aflagt et lægeløfte,
som bygger på Hippokrates lægeetik.

Gabestok
Det var ikke ret sjovt at sidde i gabestok. Heller ikke bagefter. For hvem
ville giftes med en der havde siddet der og været til grin for hele byen?
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Stjal man kun ganske lidt, kom man i gabestokken.
Stjal man mere, blev man hængt. Slog man ihjel fik man en bøde.
Det er mærkeligt for os i dag at man kunne straffe tyveri med hængning og
drab med en bøde. Det skyldes at man skelnede mellem den "retfærdige" og
den "uretfærdige" forbrydelse. Der var en vis forståelse for at man kunne
tage en anden mands liv hvis han havde krænket ens ære. At tilegne sig
andre menneskers ejendom var derimod uværdigt og skulle straffes hårdt.

I gabestokken skal man sidde til spot og spe for alle i byen.

Majfest og majstang
Den 1.maj fejrede man, at sommeren nu endelig havde vundet over vinteren.
Festen begyndte aftenen før og endte morgenen efter. Nogle steder opførte
man et dramatisk spil, hvor Sommer og Vinter sloges mod hinanden, og hvor
det lykkeligvis hvert år endte med, at Sommeren jog Vinteren på flugt.
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Sommer og Vinter udkæmper en drabelig dyst ved majfesten.
Fra Olaus Magnus’ bog om det nordiske folks historie, 1555.

Majfesten
Aftenen før 1.maj drog flokke af unge og gamle ud i skoven for at samle
nyudsprungne grene og kviste til at pynte hustage og gildehus med. De
flettede også store kranse, som blev hængt op i majstangen. Når majstangen
således var rejst og majet ud om natten eller tidligt om morgenen, gik alle til
messe.
Efter messen drog man i optog ud i skoven, hvor man udnævnte årets
majgreve. Majgreven blev pyntet og udstyret med grønne grene, så han
lignede en dejlig sommerdag. Han skulle nu slås mod Vinteren, der var klædt i
skind og med en ildrager som våben. Kampen kunne foregå til hest og blev
ledsaget af publikums høje tilråb og hujen. Efter en sindsoprivende duel løb
Sommeren af med sejren. Heldigvis, for nu kunne majgreven bære et lille
"majtræ" tilbage til landsbyen. Sommeren var sikret for i år, og festen
fortsatte resten af dagen og aftenen i gader, stræder og i gildehuset.

Det var gerne et af byens gilder,
eller et sognegilde, som arrangerede
festen. Og det var majgreven, som
gav øl om aftenen.
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Majstangen
Majstangen var en slags feststang.
Den kunne også pyntes op ved andre
lejligheder f.eks. til Sankt Hans,
og når der kom fine folk til byen.
Den var også et rigtig godt
samlingssted for børn og unge, der
legede og dansede omkring den.

Dans omkring majstangen

Pottemagerens hus
Pottemageren kunne tage sit hus under armen og rejse sin vej.
Pottemagerhuset er et lille bulhus med vandrette planker, som forholdsvis
nemt kan skilles ad og sættes sammen igen. En fæstebonde ejede gerne sit
eget hus, som han kunne tage med sig, hvis han og familien flyttede.
Her i det lille hus kunne der nemt bo en hel familie med børn. Familien var
måske daglejere eller fæstebønder hos stormanden, og de tjente lidt ekstra
ved at dreje potter og pander. Både hos naboer og i stormandskøkkenet røg
der nok en skål på gulvet i ny og næ.
I middelalderen var pottemageri ikke et selvstændigt håndværk.
Pottemageren var typisk en bonde eller bondekone, som havde lært
håndværket af sine forældre, som igen havde lært det af sine forældre.
Udenfor huset står en "lerryg". Det er pottemagerens ovn. Først stabler
pottemageren keramikken op fra bagenden af ovnen. Når alt er stablet op,
mures hullet til på nær et lille hul, der fungerer som skorsten.

Pottemagerens hus med lerovnen under halvtaget.
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Derefter fyres der op fra forenden af ovnen. Ovnen skal brænde i 20 timer
og bruger 3 kubikmeter brænde for at komme op på 900 grader. Så er den
også rødglødende og lyser godt op i natten. I middelalderen brugte man
blyglasur, og da skulle temperaturen endnu højere op, for at glasuren
smeltede.
De første 5 timer skal opvarmningen foregå langsomt med kun 100 grader i
timen. Selv om leret er knastørt, når det sættes ind i ovnen, er der kemisk
bundet vand der langsomt skal frigives, så keramikken ikke eksploderer.
Efter de fem timer handler det om at komme en masse små pinde og kvas på
for at få den op på den ønskede temperatur. Ovnen er en rekonstruktion af
en middelalderlig pottemagerovn fra Barmer ved Nibe i Himmerland.

Pottemageren i arbejde ved sin drejeskive.

Farverens hus
Lus kan andet end at klø. De kan give en meget smuk rød farve til ens klæder.
Vi kalder huset for "farverens hus", fordi en af vores middelalderfolk engang
byggede den fine gruekedel udenfor huset, hvor hun kunne stå og farve
garner med urter, mosser, valnødder og andet godt. Både rig og fattig
farvede deres klæder. De rige havde dog råd til at købe særlige farvestoffer, som den ægfyldte skjoldlus fra middelhavsområdet. Den gav en
særlig smuk og holdbar purpurfarve.
Ligesom i pottemagerhuset har her typisk boet en lille daglejerfamilie eller
fæstebondefamilie.
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Garn og gruekedel
ved farverens hus

Farverens hus

VAND OG ILD

Plaskemøllen med det lille vandretliggende møllehjul under
møllehuset. Denne mølletype var fortrinsvis til eget brug.

Vandmøllen
Hvor sidder møllehjulet på en vandmølle? Og hvad er en plaskemølle?
En plaskemølle
Kobbeåen løber igennem middelaldercentret. Ude i åen har vi bygget en lille
vandmølle og dæmmet op til en mølledam. Det kan umiddelbart være svært
at få øje på, at det er en vandmølle, for den har kun et ganske lille møllehjul,
der ligger inde under huset. En sådan mølle kaldes også for en skvatmølle.
Bornholmerne kalder den for en plaskamølla eller bare plaska. Måske fordi
vandet plasker så lifligt, når det lille hjul drejer rundt.
Der har i middelalderen ligget en vandmølle tæt ved vores. Om det netop var
en plaskemølle er dog ikke sikkert. Møllen omtales i skriftlige kilder fra
1400-tallet, som den mølle, der hørte til Rågelundsgård. Spor efter den
middelalderlige Rågelundsgård ligger sandsynligvis under den nutidige
Rågelundsgård, hvor middelaldercentret bl.a. har udstillings- og filmlokaler.
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Her er en større vandmølle med
lodret møllehjul, sådan som vi
bedst kender dem i dag.
Hertil kom bønderne og bondekonerne for at få malet deres
korn til mel.
Konen her virker med god grund
lidt bekymret for at skulle falde i
åen, inden hun når over til møllen.
Fransk manuskript fra 1400-tallet.
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Få meter fra plaskemøllen findes også rester af et møllefundament, som dog
ikke kan tidsfæstes.
Forbilledet for vores plaskemølle er Sillaröd Mølle, der ligger vest for
Brösap i Skåne.
Møllen fungerer upåklageligt - når ellers der er vand nok i åen, hvad der
uheldigvis ikke er om sommeren. Til tider så meget om vinteren, at den er
ved at skylle væk. Denne mølletype har fortrinsvis været til privat brug.
Plaskemøller på Bornholm
Tidligere mente man, at den simple skvatmølle kom til Danmark før den mere
komplicerede hjulmølle. Nyere mølleforskning viser imidlertid, at hjulmøllen
var kendt i Danmark allerede fra omkring år 1000, mens den lille skvatmølle
med sikkerhed kun kendes fra Bornholm og Skåne indenfor Danmarks
middelalderlige grænser. For Bornholms vedkommende kan det skyldes, at
der netop her på øen var langt flere selvejerbønder end fæstebønder.
Selvejerbønderne ejede jord og kunne derfor bygge deres egne små møller
til privat brug. Der kan i middelalderen meget vel have ligget mange små
plaskemøller op ad åerne på Bornholm. Det gjorde der i 1600-tallet, og der
var stadig et par stykker tilbage i 1800-tallet.

I det øvrige Danmark var der kun få selvejerbønder. Her var det kongen,
kirken og adelen, der ejede jorden og byggede de store hjulmøller, som de
tvang befolkningen til at bruge. Møllerne var derfor en god indtægtskilde for
mølleejerne, der afkrævede korn af kunderne som betaling. Nogle steder,
som i Vä i Skåne, udstedte mølleejerne ligefrem forbud mod, at folk brugte
deres egen håndkværn. De tvang dem også til at betale med korn for at
bruge møllerne.
En revolution
Vandmøllen var en stor revolution i hverdagen. Den gav overskud til andre
arbejdsopgaver. Hvor man kan sige, at én ud af 10 personer i samfundet
brugte tid på at kværne korn på håndkværne, så krævede vandmøllen kun én
person ud af 200.
Vindmøller
Mens vandmøllen er en romersk opfindelse, er vindmøllen nordvesteuropæisk.
De ældst kendte danske vindmøller er fra 1200-tallet. Vindmøllen var langt
mere kompliceret at bygge, og blev i middelalderen aldrig mere end et
supplement til vandmøllen, når vandkraften ikke slog til.

Hulvejen
De fleste veje i middelalderen var "hulveje", dvs. hjul- og gangspor, som med
tiden blev dybere og dybere. Når hulvejen blev for dyb, anlagde man blot en
ny hulvej ved siden af.
De vigtige veje forstærkede man med træplanker, sten eller risknipper.
Først i 1500-tallet, da det var blevet mere almindeligt at køre i vogne, blev
nogle af vejene på Bornholm brolagte.
Over for møllen går der en forhistorisk hulvej op gennem den lille
skovbevoksning. Den blev allerede trådt til længe før middelalderen.
I middelalderen førte den måske op til Østerlars rundkirke. Eller måske
førte den naboerne ned til Rågelunds Mølle?
Vi har ført hulvejen videre over bækken, så man kan komme tilbage til
landbobebyggelsen, eller gå ad "bagvejen" op på bakketoppen, hvor både
galgebakken, kanon og den befæstede stormandsgård toner frem.

31

Helligkilden
Følger man hulvejen og går videre over bækken, møder man en lille
"helligkilde" - den er ikke middelalderlig. Det er en, vi har opfundet for at
kunne fortælle om mirakler, kildemarkeder, kristen tro og folketro.
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Man troede, at kildevældet havde en helbredende kraft, og at det var syv
gange så virkningsfuldt sankthansaften. Man kunne vaske sig i kildens vand
eller drikke af det. Hvis man drak af vandet, skulle man straks efter knuse
drikkeskålen, ellers ville sygdommen gå videre til den næste, der drak af den.
De, der blev helbredt, hængte gerne deres forbindinger og klude op i træer
og buske omkring kilden.
Mange tog gerne lidt kildevand med sig hjem til videre behandling eller til en
syg slægtning. Vandet transporterede man hjem i en lille lerflaske, der hang i
en skrårem over brystet. Ifølge folketroen skulle flasken dog helst bæres
tre gange rundt om kilden, så virkede kildevandet bedst. Dernæst måtte det
hellige vand under ingen omstændigheder komme under tag på hjemrejsen,
for så ville det miste sin helbredende kraft.
På de store kildedage opstod der kildemarkeder, hvor der blev handlet
pilgrimsmærker, krus, madvarer og alt hvad hjertet kunne begære.
Helligkilder i hedensk og kristen tid
Kildedyrkelse går tilbage til hedensk tid og var en af de gamle traditioner,
som den kristne kirke vidste ville være svær at udrydde. Kirken besluttede
derfor at videreføre den i eget regi. Flere kirker er således bygget ved en
helligkilde. Ved Åkirke på Bornholm lå der ikke mindre end syv kilder, hvoraf
de to betegnes som hellige. Nogle af kirkerne opstillede en "pengeblok", så
de valfartende kunne betænke kirken med en offergave. Kilderne har
tydeligvis givet kirkerne en god indtjening.
Ligesom sjælen gennem dåben fik del i det evige liv, kunne legemet gennem
helligkildens vand få tilført helse og livskraft.
I 1800-tallet var der stadig præster der hentede dåbsvand ved den
nærliggende helligkilde.

Kanonen
Sortkrudtet blev formentlig opfundet i Indien omkring år 1000, måske
tidligere i Kina. Kineserne brugte krudt til raketter og fyrværkeri. Det var
til gengæld europæerne der i 1300-tallet fandt på at kombinere krudt og
kugler.
"Græsk ild"
Da europæerne drog på korstog mod øst i 1100-1200-årene, fik de sig en
slem forskrækkelse. Da de kom i kamp, blev der kastet en underlig klæbrig
masse mod dem. En klæbrige masse, der satte sig fast og satte ild i alting.
Det var krudt, og korsfarerne kaldte det "græsk ild".

Det ældste billede, der kendes
af en kanon. Den skyder ikke
med kugler, men med harpuner.
Kanonen antændes med en
glødende jernhage
(manuskript fra Oxford, 1326).

Med kugle og krudt
Araberne bragte krudtopfindelsen til Europa (Sydspanien) i midten af 1200tallet. I løbet af 1300-tallet fandt europæerne ud af at skyde harpuner og
kugler af sted i et kanonrør. De første kanoner menes at have været
skibskanoner.
I 1362 blev Danmark for første gang udsat for et kanonangreb, da de tyske
købmænd skød mod Helsingborg fra deres skibe. Købmændene var sure over,
at Valdemar Atterdag svækkede deres privilegier på det store skånske
sildemarked ved Skanør i Skåne. Det er dog først fra ca. 1500, at kanoner
fik en afgørende militær betydning.
Ildvåben på Bornholm
Første gang der berettes om brug af ildvåben på Bornholm er i 1510. Det var
lybækkerne og stralsunderne, der (som sædvanlig) var på færde.
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Uden for den befæstede
stormandsgård på
Bornholms Middelaldercenter
står en kopi af en skibskanon
fra omkring 1400 fundet ud
for Anholt.
Originalen findes på
Tøjhusmuseet i København.
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De kom sejlende i 30 skibe med 7000 landsoldater, som med ildvåben
nedkæmpede den bornholmske modstand. De afbrændte flere gårde i Nexø,
plyndrede store dele af øen, satte ild til Åkirkeby og brandskattede øen,
dvs. de indkrævede 8000 lod sølv for ikke at brænde resten af øen ned.
Åkirkeby var så hårdt ramt at ærkebispen eftergav byen dens årlige skat og
i det hele taget gav byen flere afgiftslettelser.
Sankt Barbara og kanonérerne
Det var godt at kende sine bønner til Sankt Barbara, hvis man var kanonér.
Sankt Barbara er skytshelgen for alle, der har med sprængstoffer at gøre,
såvel kanonérer som minearbejdere m.fl.
Legenden fortæller, at Barbaras far spærrede hende inde i et tårn, fordi
hun troede på Gud og ikke på de gamle guder. En skønne dag lykkedes det
Barbara at flygte skarpt forfulgt af sin fars mænd. Da hun nåede til
bjerget, åbnede det sig for hende, så hun kunne slippe væk. Hun blev dog
senere fanget og halshugget af sin egen far. Straks efter denne grumme
handling blev faren ramt af et lyn. Heraf kommer det, at Barbara er
skytshelgen for dem, der har med eksplosioner at gøre, og dem der arbejder
i bjergene. Barbara afbilledes gerne med et tårn, og I kan finde hende i
flere danske kirker på kalkmalerierne eller som en træfigur.
Selv om kanonen står lige uden for vores befæstede stormandsgård, har de
ikke noget med hinanden at gøre. Da brug af ildvåben i Danmark vinder
indpas, var en befæstning med træpalisader for længst forældet.

DEN BEFÆSTEDE
STORMANDSGÅRD ca. 1330

Vold med palisade omkring den befæstede stormandsgård på Bornholms
Middelaldercenter i en fredelig stund. Der ville typisk have været en voldgrav
rundt om gården, men da vi har bygget på klippegrund, har dette ikke været muligt.

Hvorfor har stormanden bygget et udkigstårn og en vold med palisade
omkring sin gård? Hvem er han bange for? Hvad sker der i Danmark?
Borgerkrig og lovløshed
Der er borgerkrig i Danmark. Det startede i 1241, da Valdemar Sejr døde.
Hans sønner begyndte at slås om magten. De plyndrede og brændte
hinandens byer og landsbyer ned - og det, der var værre. Deres slægtninge
fortsatte stridighederne. Også konger og ærkebisper kæmpede mod
hinanden og brændte hinandens borge ned. Der blev tilmed tid til at føre
krig mod andre lande. Men det var dyrt. Kongerne udskrev nye skatter til
bønderne. Bønderne gjorde oprør. Det var også dyrt at slå et bondeoprør
ned. Kongerne begyndte derfor at pantsætte Danmark i små og store bidder
til holstenske grever - grev Gert og grev Johan. Panthaverne udsugede
bønderne så godt de kunne. Lovløsheden fik efterhånden frit spil.
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Danmark var helt uden konge i otte år, indtil Valdemar Atterdag tog fat på at
samle landet i 1340. Hans datter Margrete 1. fuldendte planen og samlede
hele Norden i Kalmar Unionen. Men det er en anden historie.
Stormandsfamiliernes gårde lå ubeskyttede i landsbyerne ligesom de andre
bøndergårde. Måske blev de brændt ned under kongeslægtens stridigheder
og hærgen. Bønderne måtte blive, hvor de var, men stormandsfamilien havde
råd til at flytte ud i et svært fremkommeligt område og beskytte sig bag
vold og palisade. Det kunne typisk være ude i en mose. Vi har placeret gården
højt på en bakketop, da vi ingen mose har.
Ude i mosen var familien ikke bange for at blive angrebet af egentlige hære,
men for de krigskarle og omrejsende røverbander, der følger i kølvandet på
enhver krig. Eller måske for en anden stormand og hans svende, som familien
var blevet uvenner med. Med et udkigstårn, en vold med palisade og fire-fem
bevæbnede mænd ville de kunne holde stand i to-tre dage. Og det ville som
regel være nok, til at de ubudne gæster forduftede igen. Ildvåben var ikke i
anvendelse på dette tidspunkt. Familien har først og fremmest skulle
forsvare sig mod armbrøst, spyd og sværd. Og ild. Armbrøsten fortrængte i
disse år netop bue og pil som krigsvåben i Danmark.
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Der findes spor efter ca. tusind voldsteder i Danmark, dvs. borge eller
befæstede gårde. De fleste af dem menes at have været stormandsfamiliers
privat befæstede gårde fra de urolige år fra 1241 til 1340'erne. Nogle af
gårdene har tydeligvis været angrebet og brændt ned, mens andre er gået
fri.
Vi ved ikke med sikkerhed, om der har eksisteret privat befæstede gårde på
Bornholm, så indtil videre formidler vi et dansk borgerkrigsfænomen.
Valdemar Sejr og hans sønner
Valdemar Sejr havde ellers gjort hvad han kunne for at tilgodese alle sine
sønner, så de kunne leve i stor fordragelighed. Umiddelbart inden sin død i
1241 skrev han Jyske Lov som han indledte med ordene: "Med lov skal land
bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da
behøvede man ikke nogen lov". Kongesønnerne nøjedes ikke med hver sit. Lov
og ret blev i realiteten sat ud af spillet i hundrede år.

Stormandsfamilien

Bag palisaden ligger alle gårdens bygninger. Forrest to små stenhuse, der agerer
flæske- og smørkælder. I midten ligger stalden. Til venstre bag stalden ses gavlen
af stuehuset. Tårnet rager fint op bag stalden, og til højre for stalden ligger
køkkenhuset. Det lille andagtshus har gemt sig bag tårn og stuehus.

På gården bag palisaden boede stormandsfamilien med de nærmeste
tjenestefolk og fire-fem betroede mænd, der bar våben. Livet foregik
nogenlunde, som det plejede, bortset fra, at de nu boede lidt længere fra
alfarvej og var nødt til at holde bedre øje med ubudne gæster.
Alt i alt har de været omkring 20-25 børn og voksne på en gård af denne
størrelse - heriblandt et par bedsteforældre og et par af vennernes børn
eller unge. Man brugte gerne at sende sine børn til oplæring hos hinanden.
Stormanden og fruen havde måske otte-ti overlevende børn.
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Af de nærmeste tjenestefolk var der en kok, piger eller drenge i køkkenet,
et par karle, der sov i stalden, et par nært betroede tjenestefolk, der måske
sov i stuehuset, og så fire-fem bevæbnede mænd - det kunne være familiens
egne sønner, en af vennernes sønner eller et par af de nære tjenestefolk
eller karle.
Vores gård er ikke større, end at manden ind imellem har måtte med ud i
marken, og fruen røre i gryderne i køkkenet.
Til gården hørte typisk også jagthunde, heste, køer, får, høns, lus og lopper,
mus og rotter. Måske nogle tøjrede geder, der gav en god gedeost.
Oplæring af børnene
Moren lærte børnene at læse, skrive og regne - både drengene og pigerne.
Kunne moren latin, lærte hun dem også det. Senere kunne hun sende børnene
i kloster et års tid til videre skolegang, eller sende bud efter en præst, der
kunne undervise dem. Pigerne fra de rige familier fik generelt en bedre
boglig opdragelse end drengene.
Moren oplærte pigerne i alt hvad der havde med bagning, ølbrygning,
ostefremstilling, røgning og saltning af madvarer, fremstilling af lys, spinding
og vævning, tilskæring og syning, og hvad der ellers hørte til hjemmeproduktionen.
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Her er stormanden og frue på vej hjem i højt humør.
Måske har de været nede ved farveren og hente tøj til tjenestefolkene.
Forrest går en af gårdens mænd i pladerustning, bagest tjenestefolkene.

Hun blev udlært i at lede og fordele opgaverne på en stormandsgård og i at
kunne varetage nogle af mandens opgaver og ansvarsområder, når han var på
rejse eller i krig.
Faren lærte drengene at ride, jage med falk, fægte, spille skak, og hvordan
de skulle drive en gård.

Herremand, væbner og ridder
Stormanden har været rig nok til at kunne gå i tjeneste hos kongen som
ryttersoldat og dermed stå til rådighed, når landet blev angrebet, eller
kongen ville i krig. For denne tjeneste blev han skattefri. Stormanden var
dermed blevet herremand - en herres mand. Med et senere begreb kalder vi
også middelalderens herremænd for adelsmænd.
Der var meget stor forskel på hvor rig en herremand i middelalderen var.
Jord var rigdom, og måske ejede han slet ingen jord, men var søn af en rig
herremand, der kunne udruste ham. Nogle herremænd ejede måske bare én
stor gård i landsbyen, mens andre ejede flere hundrede bondegårde, der
kunne ligge spredt over et stort område. Familien boede ikke fast på én af
gårdene, men flyttede rundt fra gård til gård. Lige bortset fra i disse
ufredstider, hvor de havde slået sig nogenlunde fast ned på den gård med
voldgrav, vold og palisade og bevæbnede mænd. Det krævede dygtighed og
et stort mandskab at drive et landbrug, der bestod af flere enkeltstående
gårde - ikke mindst i disse ufredstider.
Væbner
I 1300-tallet var herremændene i Danmark begyndt
at kalde sig "mand af våben" - det vi i dag kalder
væbnere. Det var en skik, som var kommet til landet
sydfra i slutningen af 1200-tallet, og som allerede
var ved at gå af mode i Europa.
En væbner var en mand, der havde ret til at føre
våbenskjold, dvs. han havde sit eget særlige billede
eller tegn malet i en skjoldform.
For eksempel havde ærkebiskop Jacob Erlandsen
dette våbenmærke:

Ærkebiskop
Jacob Erlandsen
våbenskjold, 1254- 1264
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Man besluttede i det store og
hele selv, hvornår man ville føre
våbenskjold, og hvordan
våbenskjoldet skulle se ud.
En væbner var således ikke en lille
dreng eller unge mand, der tjente
en ridder, indtil han selv blev
værdig til at få ridderslaget,
sådan som vi læser om det i
ridderromanerne.
Riddervæsenet var opstået i
Frankrig i 1100-tallet som en
militærhjælp for fyrsterne.
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Her får ridderen sit sværd af kongen.
Manuskript fra slutningen af 1300-tallet.

Den kristne tro var stærkt forbundet til ridderidealet. Ridderen havde pligt
til at kæmpe for den kristne tro, beskytte enker, faderløse, fattige m.fl. Af
en ridder-ed fra 1441 fremgår det, at ridderen svor med hænderne oprakt
mod himlen, at han ville forsvare den hellige kristne tro og kirke, stande mod
uret, styrke fred og ret, beskærme forældreløse børn, jomfruer, enker og
arme folk, være tro mod sin konge og holde sit ridderskab. Eden blev
afsluttet med "så hjælpe mig Gud og alle hans helgen". Derefter knælede
han og modtog ridderslaget, fik spændt et gyldent bælte om livet og gyldne
sporer på støvlerne.
Det forventedes, at ridderen var velopdragen, gavmild og god i kristen
forstand. Det var dog så som så med ridderligheden, når der var krig eller
korstog. Her blev ingen skånet, hverken kvinder eller børn. Ridderligheden
trivedes bedst under turneringsspil og andre festligheder. Her kunne
ridderne optræde modigt og ydmygt.
Da riddervæsenet nåede til Danmark hen imod år 1300 var riddertitlen
blevet til en ærestitel uden egentlig praktisk betydning. Mange af landets
indflydelsesrige mænd blev aldrig slået til riddere.
Riddere og gejstlige personer blev tiltalt herr.

Stuehuset på stormandsgården

Stuehuset på stormandsgården
Heller ikke i middelalderen var det pænt at snakke med mad i munden eller
dyppe fingrene i den varme sovs.
Læs mere om stuehusets sal, hvor der blev holdt fester, om hvorfor det var
vigtigt, at døren var rød, og om den fine stue med himmelsengen.
Stuehuset er 19 m langt og bygget som bulhus forneden med vandrette
planker og med bindingsværk ovenover. Huset har blyindfattede vinduer af
glas. Det havde man i midten af 1300-tallet kun i kirker, stenhuse og på
visse stormandsgårde. Det voldte os mange spekulationer, om vinduerne
skulle være rundbuede, spidsbuede, rektangulære eller kvadratiske. Vi valgte
de kvadratiske. Ingen kender det rigtige svar.
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Salen i stuehuset
I salen blev der holdt fester. Her blev fine gæster inviteret ind, og måske
spiste familien også her til daglig.
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Selv hos de rige var bordene i 1300-tallet bare en plade lagt hen over et par bukke.
Man sad ikke på stole, men på faste bænke op ad væggen. Måske har man kun siddet
på den ene side af bordet og slet ikke haft løse bænke, som her på billedet.

Lysestager og gulvfliser
Lysestagerne på bordet har forbillede i "Gurrestagen", som er fundet på det
kongelige slot Gurre i Nordsjælland. Originalen findes på Nationalmuseet.
Gulvfliserne er kopier af fliser fra voldstedet, Smørholm, der ligger vest for
Ballerup på Sjælland. Arkæologernes bud på, hvordan denne privat befæstede
gård i 1300-tallet har set ud, ligger til grund for vores stormandsgård her på
Bornholms Middelaldercenter.
Inden man satte sig til bords hos stormandsfamilien vaskede man hænder eller "tog vand", som det hed. En af svendene kunne stå parat med et lavt fad
med vand og en anden svend med et håndklæde.
Hvad den almindelige befolkning gjorde, eller ikke gjorde, ved vi ikke.

Gulvet i salen på stormandsgården. Fliserne er fremstillet som kopier af fliser
fra Smørholm Voldsted ved Ballerup (originalen - en halv flise - er indkopieret).

Inden man begyndte at spise blev der læst en bordbøn, ligesom måltidet også
blev afsluttet med en takkebøn.
Også i middelalderen var der visse regler for god bordskik. Man måtte ikke
stoppe i sig med begge hænder og drikke eller tale med mad i munden. Det var
heller ikke høfligt at tage noget fra sin bordfælle, dyppe fingrene i den varme
sovs, eller snøfte, smaske og udstøde andre upassende lyde. Det var ikke
pænt at stikke en finger i halsen så skulle man hellere bruge en klædesnip!
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Et fint måltid. Bemærk at der kun er dækket op på den ene side af bordet, så
opvarterne kan komme til fra den anden side. Man ser også, at bordene kun er
en lang plade langt hen over to bukke. Engelsk manuskript fra o. 1325.

Ej heller skulle man pudse næse, gnide sig i øjnene, eller grave sig i ørerne
under måltidet.
Et ordsprog fra middelalderen siger "tåbelig mands kniv er først i smørret" med andre ord, en vis tilbageholdenhed var også dengang en dyd.
At reglerne fandtes betyder ikke, at de nødvendigvis blev efterlevet.
Bordopdækning
På middelalderlige billeder af bordopdækninger ser vi knive og skeer på
bordet - ingen gafler. Kniv og ske havde man gerne selv med, når man skulle i
byen og spise - og måske også sit eget krus. Gaflen dukker så småt op som
spiseredskab efter 1400-tallet hos overklassen i det sydlige Europa. Den
bliver et permanent spiseredskab for samme overklasse i 1600-tallet og
vinder først almindelig indpas i Danmark i 1800-tallet. Indtil da gjorde
fingrene det ud for gaflen, godt hjulpet af en spids kniv.
Man brugte keramikskåle eller træbrætter som tallerkener, eller et stykke
rundt, fladt brød, der til sidst var rigtig godt gennemvædet af sovs, kødsaft,
fisk og andet godt. Vi ved, at de i Frankrig lod det gennemvædede brød gå ud
til de fattige. Det var ikke usædvanligt, at man ikke havde rigtige tallerkener
nok til et gæstebud. Der er beretninger om, at selv kongen måtte ud at låne
tallerkener hos byens borgere, når han skulle have dækket op til et stort
gilde.
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Serveringer
Almindeligvis blev der hos stormandsfamilierne serveret seks-otte retter.
Ved de rigtig store gilder kunne der blive serveret op til 24 retter.
Fra Linköping bispegård er der bevaret oplysninger om serveringer både for
bispen selv og for de mænd, som klosteret havde på kost. En af serveringerne for ti mænd, som klosteret havde på kost, bestod af ti brød og lige så
mange portioner smør, femten skinker og otte tunger, otte medisterpølser
og fire yvere, ligeledes femten bringestykker med gammelt kød, nyrøget
kokød og fårekød, grønsaltet og fersk kokød, en gammel høne kogt med
grovmaden (kogt oksekød), en fjerding af en gås samt sennep i skåle på hvert
fad.
Velbekomme!

En skueret til pynt - eller til afskrækkelse?

Skueretter
Hen imod slutningen af middelalderen ved vi, at der blev båret skueretter ind
mellem serveringerne. De var, som navnet antyder, kun til pynt. Det kunne
være en påfugl med udslagen hale. Eller det kunne være borge, træer og dyr
lavet af bagværk eller bygget op af voks på et træskelet og derefter
bemalet og forgyldt. Fra Italien går der beretninger om postejer, hvorfra
der fløj en flok småfugle ud, når de blev skåret for.

Den røde dør
Den røde, jernbeslåede dør fører ind til salen. Døren er en kopi af en skånsk
kirkedør fra Torrlösa, blot i mindre udgave. Originaldøren findes på Nordiska
Museet i Lund. Man ved meget lidt om, hvordan vinduer og døre så ud i
almindelige huse i middelalderen.
Vi har derfor brugt en middelalderlig kirkedør som forbillede. At originaldøren er fra Skåne, passer godt med Bornholms tætte forbindelser til denne
landsdel.
Kigger man nærmere på døren, kan det se ud til at middelaldersmeden har
genbrugt jernbeslagene fra en anden dør. De vandrette beslag er f.eks. ført
helt ud til venstre, men ikke til højre.
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Det passer meget godt til vores
stormand, som ikke har været af de
rigeste og derfor kunne være nødt til
at gå ind for genbrug.
Jernbeslagene forstærker døren, men
er her først og fremmest til pynt.
Denne dør er mere et statussymbol end
en sikkerhedsforanstaltning. Beslagene
blev dyppet i en blanding af linolie og
tjære, som blev brændt på ved høj
temperatur. Den røde farve på dørene
var en blanding af linolie og cinnoberrød
eller blyoxid.
Man yndede at male døre, mure, vægge,
lofter og møbler i stærke farver. Først
og fremmest skyndte stormanden sig at
få malet døren rød.

Den røde, jernbeslåede dør ind til
salen i stuehuset. Den røde farve
hjalp med til at holde hekse og
dæmoner væk.

For enhver ved, at den røde farve virker
afskrækkende på hekse og dæmoner.
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Denne forestilling kan måske føres tilbage til det gamle testamente om Moses,
der tegnede kors på dørstolperne med
lammeblod for at beskytte sig mod satan.
I kristendommens første århundreder
gjorde romerne det samme. Senere
bandt man røde bånd sammen i magiske
knuder om vinduer og døre.
En heks på vej til Bloksbjerg.
Det var først efter middelalderen,
at vi i Danmark brændte hekse.
Fransk manuskript, 1451.

I stort set alle religioner refererer rød
til forskellige former for blodritualer, og
amuletter er ofte lavet af rødt materiale
eller pålagt en rød farve.
.

Den lille fine altmuligt-stue

For enden af stuehuset ligger familiens lille fine stue. Her ses hjørnet med pottekakkelovnen og et lille bord, hvor stormanden og fruen ordnede regnskaber.
Ved det lille bord ordnede manden og fruen regnskaber. Fruen stod for alt, hvad
der havde med husholdningen at gøre.
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I stuehuset levede familien tæt sammen i et par rum, og alle sov i et af dem
om natten. Det var kun munke og nonner, der havde deres eget værelse. Den
lille stue var både stue, “kontor”, soveværelse og samlingssted for kvinderne,
når de broderede.
Pottekakkelovnen
Pottekakkelovnen er muret op med "pottekakler", der minder om aflange
vaser. Det giver ovnen en stor overflade og dermed masser af varme til
rummet. Ovnen er en bilæggerovn, dvs. at dens åbning findes i det
tilstødende rum, i dette tilfælde fyres der op i pottekakkelovnen fra
kaminen i salen ved at skubbe gløder ind i ovnen. På den måde slipper man
for røg og aske og hele besværet med optænding i den fine lille stue.

Til gengæld bliver luften hurtigt lidt
lummer, så det ville have været godt at
kunne åbne et vindue, men det har man
ikke opfundet endnu, når det drejer sig
om blyindfattede vinduesruder.
Himmelseng og soveværelse
Midt i rummet står himmelsengen. Den
var et statussymbol, der var værd at
vise frem for gæsterne, og den var
praktisk. Himlen dækkede for skidt og
møg, der dryssede ned fra loftet. I
sengen kunne der både ligge børn og
voksne.
En dag vil både vægge og møbler i hele
stuehuset være malet og udsmykket i
stærke farver, som man gjorde det i
middelalderen.

Pottekakkelovnen er lavet efter
dette morsomme billede, hvor
ridderens våbenmærke er en
pottekakkelovn. Gengivelse af
billede fra Zürich fra 1300-tallet.
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Himmelsengen i den lille, fine stue

Køkkenet på stormandsgården
På Bornholm og i den østlige del af Danmark stod man inde i skorstenen og
lavede mad. Hos dem, der havde råd, blev der lavet mange gode retter med
alskens krydderier fra de fjerne lande.
I middelalderen og i gamle dage kaldte man køkkenet for et stegers. På de
store gårde lå stegerset i et hus for sig selv.
I den ene ende af vores køkkenhus ligger stegerset og bageovnen. Bageovnen
rager et godt stykke ind i folkestuen, der ligger i midten af huset. I den
anden ende af huset kan der ske lidt af hvert. Til tider holder den
tilrejsende alkymist til her.

Et kig ind i skorstenen,
dvs. i stegerset.
Man kogte og brasede
mere i gryder end på pander.
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Lidt om skorstene
Det var ikke enhver beskåret i 1300-tallet at have en rigtig skorsten med
skorstenspibe. Skorstenspiben er den del, som stikker op over taget. Det
hørte kun til på de store stenborge og klostre og tilmed lidt senere i
middelalderen end begyndelsen af 1300-tallet. Almindeligvis blev røgen ledt
ud af et hul i taget eller op på loftet. Af hensyn til brandsikkerheden har vi
bygget en skorstenspibe. Sådanne "rigtige" skorstene blev først almindelige
på landet i løbet af 1700-tallet. Men ikke mere almindelige, end at der stadig
var skorstensløse huse i Nordjylland frem til begyndelsen af 1900-tallet.
Vil man se sporene fra det ældste danske køkken, skal man besøge
borgtårnet Kärnan i Helsingborg, opført 1317-18.

På et billede fra Nürnberg 1475 ser vi
kokken arbejde ved sin ildbænk. Her er
ikke antydning af en skorsten, men en
eller anden form for aftræk har der
selvfølgelig været.
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Maden
Bondemad
Bondens daglige mad var rugbrød, byggrød, grønt fra kålhaven, fisk flere
gange om ugen samt tørret, røget eller især saltet kød. Saltning var den
mest udbredte konserveringsmetode.
Fisk og faste
Fisk blev der spist meget af på grund af de mange fastedage. Kirken havde
bestemt, at mandag, onsdag, lørdag samt dagene op til de store helligdage
var fastedage, i alt 180 af årets dage. Der var forskellige grader af faste,
men generelt betød faste, at man ikke måtte spise kød eller andet, der kom
fra firbenede dyr. Fastedagene bidrog på sin vis til en varieret kost.
Arkæologiske studier viser, at den almindelige sundhedstilstand ikke var så
ringe endda i middelalderen. Den var eksempelvis dårligere i 1800-tallet.

Stormandsretter
For dem,der havde råd, var maden varieret og velkrydret. Stormandsfamilien
kunne supplere sin menu ved at gå på jagt. Og på markederne kunne de købe
spændende krydderier, som muskat, safran, kanel og spidskommen, som blev
hentet hjem fra Mellemøsten og de arabiske lande. De tilberedte udsøgte
retter som pølser uden skind med safran og ingefær, postejer af kylling, og
kalv med spidskommen eller figner. Til dessert kunne de få indbagte pærer
med pebernødder indkogt i hvidvin, eller små lækre marcipankager vendt i
rosenvand. Til gengæld var der hverken kaffe, te eller cognac efter maden.
I kan f. eks. finde opskrifter og læse mere om middelalderens mad i Bi
Skårup's Middelaldermad, og i Bente Leed’s Danskernes mad i middelalderen
- begge fra 1999.
Den middelalderlige kogekunst med masser af krydderier holdt sig helt op til
1700-tallet, hvorefter det franske køkken vandt indpas. Brune kager og
pebernødder er levn fra middelalderens "kagebord".
Det er en skrøne, at man forsøgte at dække halvfordærvede madvarer med
et hav af krydderier. Alt tyder på, at man var meget påpasselig med
madkvaliteten. Af bitter erfaring.
Lærdom fra de arabiske lande
Som et sidespring skal nævnes, at kontakten til de arabiske lande ikke kun
var krydret med kogekunst. Eller begrænset til korstoge mod muslimer.
Araberne førte viden til Europa, bl.a. om de gamle græske filosoffer og om
videnskaber som alkymi, astronomi og matematik. De tal, vi bruger i dag, er
arabertal: 1,2,3, i modsætning til romertallene: I,II,III.

En stald, to små stenhuse og en hemmelighed
Vores stald og de to små stenhuse dækker over hemmelige opgaver. Den ene
mere hemmelig end den anden.
Stalden
Får og heste kunne gå ude hele året, mens køerne behøvede en stald om
vinteren. Måske har stormanden også haft sine rideheste i stald, så også de
var i sikkerhed inden for palisaden.
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Almindelige gårde i 1200-1300-tallet havde typisk to-tre køer foruden
enkelte trækokser. På store gårde kunne kvægholdet være op til 30 stykker,
dog ofte færre.
Vi må gå til bekendelse og afsløre, at stalden på Bornholms Middelaldercenter ofte fungerer som praktisk oplagringsplads og derfor er låst af.
Stenhusene og en hemmelighed
De to små stenhuse agerer smørkælder og flæskekælder. Indvendigt er det
ene imidlertid indrettet som moderne anretterkøkken til brug ved vores
specialarrangementer. Det andet er indrettet med moderne toiletter.
I middelalderen brugte man at sætte sig ud ved møddingen eller på marken,
hvor man havde lagt et langt bræt ud med flere "toilethuller" i. Så kunne man
sidde på rad og række og snakke lidt sammen og synge en sang, imens man
forrettede sit ærinde. Et bræt med flere toilethuller brugte man stadig for
bare hundrede år siden - dog indendørs, f.eks. i et lille skur, der blev kaldt et
"das".
På stormandsgårde, i byhuse, på stenborgene og i klostrene byggede man
"hemmeligheder".
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En hemmelighed var en lille
udbygning i muren, gerne i
festsalen, hvor man kunne
forrette sin nødtørft. Ofte
placeret så resultaterne
plumpede direkte ned i
voldgraven.
Vores stormand har vist
ikke nået at få bygget sin
fine "hemmelighed" endnu,
så gæsterne må ud på
marken eller på møddingen.

Om natten kunne man benytte sig af pottestolen,
som stod inde ved sengen.
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Tårnet på stormandsgården

Tårn og våben
Fra tårnet kunne stormandens mænd holde øje med ubudne gæster.
Tårnet
På de befæstede gårde i middelalderen har tårnet typisk stået på en lille
banke med sin egen voldgrav omkring. Det fungerede som familiens sidste
tilflugtssted, hvis det kneb med at holde røverbander og andet skidtfolk
uden for palisaden. Vi har ikke kunne grave voldgrave, da vores gård er
bygget på klippegrund.

Vores tårn er 10,5 meter højt, bygget af egetræ og med træspån som
tagbeklædning. Konstruktionen er en kopi af et middelalderligt klokkehus i
Birket på Lolland. Den ekstremt kraftige midterstolpe, kaldet "kongen",
tyder på, at tårnet oprindeligt har været brugt som vagt- eller forsvarstårn.
"Kongen" har nemlig ingen som helst funktion i forhold til tårnets stabilitet
og har derfor heller ingen betydning for et eventuelt klokkeophæng. Stolpen
støtter udelukkende gulvet, og tænker man sig gulvet stærkt belastet af
bevæbnede mænd og tunge våben, giver det mening.
Arkæologiske udgravninger viser at sådanne tårne på de befæstede
stormandsgårde både har været bygget i sten og af træ.
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Mænd og våben
Fra tårnet kunne familiens fire-fem
bevæbnede mænd holde øje med ubudne
gæster. De bevæbnede mænd var ikke
soldater, men familiens sønner, et par af
de betroede, unge karle, og måske en
svend, som var i tjeneste hos familien.
De våben, som stormanden og hans mænd i
1200-1300-årene brugte til at forsvare sig
med, var først og fremmest spyd, sværd
og armbrøst, og hvad man kunne finde af
ubehageligheder at hælde i hovedet på de
ubudne gæster. Som beskyttelse bar
mændene hjelm, ringbrynje og skjold.
Efterhånden som armbrøsten blev mere
almindelig, udviklede man en pladerustning,
der kunne modstå armbrøstens kraftige
pile.
Til sammenligning var bøndernes
forsvarsvåben det, som de havde ved
hånden: økser, forke, køller, dolke og
måske et spyd.
Man kan se, at det kræver
kræfter at spænde en armbrøst.
Engelsk manuskript fra o. 1325.

Armbrøsten var et voldsomt våben. Paven bandlyste det af samme grund i
1139 - dog ikke når den skulle bruges i korstog mod muslimer og vantro!
Pavens armé havde selv armbrøst med, når den drog på korstog.
Bandlysningen fik i øvrigt ingen betydning.

Andagtshuset
Det er sandsynligt, at familien har haft et hjørne i stuehuset, hvor de kunne
trække sig tilbage og bede bønner. Vi har indrettet et lille hus som familiens
"andagtshjørne".
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Andagtshuset på stormandsgården

I andagtshuset findes processionsfaner, processionsstager og et
processionskors, der alt sammen hører hjemme i et rigtigt indviet kapel. Vi
tænker os, at stormanden og fruen har planer om engang at bygge et
stenkapel ved en af deres gårde og allerede nu samler ting og sager sammen.
I andagtshuset er der også en madonnafigur, som egentlig skal stå i et skab,
hvor dørene kun åbnes på særlige helligdage.
Helgener
I middelalderen bad man ikke direkte til Vor Herre.

Man påkaldte i stedet en eller flere helgener, og bad dem om at gå i forbøn
for sig. Havde man f.eks. alvorlige problemer med hovedpine, kunne man
påkalde Johannes Døberen. Johannes var blevet halshugget og havde
erfaring med hovedsmerter. Smedene havde Sankt Eligius som deres
skytshelgen. Legenden fortæller, at Eligius slet og ret tog benet af hestene,
når han skulle sætte nye sko på - det gjorde arbejdet nemmere, og han
risikerede ikke at blive sparket.
Man havde sin egen personlige skytshelgen, som man måske delte navn med.
Også lande og landområder havde deres skytshelgen. Skåne og Bornholm har
Sankt Laurentius, ligesom også Østerlars rundkirke er viet til Laurentius.
I andagtshuset er der to processionsfaner med billeder af Sankt Laurentius
med sin rist og Sankt Barbara med sit tårn. Barbara har vi fortalt om i
forbindelse med kanonen. Laurentius blev ristet over gløder, fordi han
troede på gud, og fordi han i stedet for at give kejseren kisten med guld og
sølv sagde til ham, at "de fattige er din rigdom". Legenden fortæller, at
Laurentius var så stærk i troen, at han i en munter tone sagde til bødlen:
"Vend mig om, stegen har nok på denne side".
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Bedende fra et tysk vægtæppe, 1300-tallet

En vejrprocession
Processioner var der mange af i middelalderen, f.eks. når vejret ikke artede
sig, som det burde. Det fortælles, at man i 1240 afholdt en regnprocession i
Liege i Belgien. Den blev gentaget tre gange, men lige meget hjalp det. Langt
om længe gik det op for dem, at de havde glemt at anråbe jomfru Maria. Ved
fjerde forsøg, og med anråbelse af Maria, væltede regnen ned i så stride
strømme, at processionen blev opløst og alle og enhver måtte søge i tørvejr.
Apropos vejr og vind, så mente man i middelalderen, at ustadigt vejr som
tordenvejr og stormvejr opstod, når englene og dæmonerne sloges oppe i
luften.
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SÆRTRÆK VED DEN BORNHOLMSKE MIDDELALDER

Bornholm, et centralt knudepunkt?
I middelalderen var Bornholm et vigtigt knudepunkt i forhold til handelsvejene i
hele Østersøregionen. Her lagde skibene til, når de var på vej til eller fra andre
handelspladser. Bornholm kunne tilbyde sild, smør og andre landbrugsvarer. De
tilrejsende købmænd solgte salt, øl, vin, klæde og metalvarer til øboerne.
Men øen var også støttepunkt for andre rejsende. Korstogsfarerne, som drog til de
baltiske områder, kan meget vel have gjort ophold på Bornholm. Det samme gjorde
uheldigvis også mindre velkomne gæster såsom sørøvere og pirater.

En anderledes ø
Bornholm fulgte i store træk udviklingen i det øvrige Danmark og Norden, men gik
til tider også sine egne veje. Øen havde sin egen gravskik i den tidlige middelalder;
runestenene blev først rejst i kristen tid og ikke i vikingetiden som i det øvrige
Danmark; de runde kirker var bygget til at varetage flere funktioner end de rent
kirkelige; bønderne boede på række og ikke i landsbyer; der var ingen herregårde
og adelsmænd, men til gengæld "frimænd", der tjente ærkebispen; der var overtal
af selvejerbønder; og bønderne havde deres helt egne arveregler. Dertil kom, at det
meste af Bornholm i størstedelen af middelalderen hørte under ærkebispen i Lund,
der forstod at udnytte sin ret til at opkræve skatter og afgifter af bønderne.
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De følgende sider handler om alle disse særtræk og mere til.
Først lidt om navnet Bornholm.

Navn og befolkningstal
Bornholm omtales første gang omkring år 890 af en rejsende købmand, som kaldte
øen for Burgenda land. Senere i middelalderen optræder navne som Holme,
Burgandelholm samt på latin Hulmo insula (Holme ø) og Burgundumline.
Borringholm blev tidligt det almindelige danske navn, og i 1367 dukker Bornholm
op i et gavebrev til Lund domkirke.
Ingen kan med sikkerhed sige, hvor mange mennesker, der levede på Bornholm eller
i Danmark i middelalderen. Det er et skøn, når man anslår, at der på Bornholm
omkring år 1000 kan have boet 10.000 mennesker. I 1300-tallets første halvdel
skønner man, at der boede omkring 12-13.000 mennesker på øen. Efter pesten i
1349-50 regner man med, at befolkningstallet i Europa faldt til en tredjedel eller til
halvdelen.

Bornholm bliver kristnet
Købmanden, der kaldte Bornholm for Burgenda land, skrev også, at "øen har sin
egen konge". Denne bornholmske konge kan meget vel have været en af de sidste
småkonger, der regerede i de områder, som Harald Blåtand samlede til det danske
rige i 900-tallet. Harald Blåtand ristede som bekendt runer på Jellingestenen i 965 og
proklamerede, at nu var danerne kristne. Fund af mønter i tidligkristne grave har
fastslået kristningen af Bornholm til omkring år 1000. Kristne menigheder kan dog
have eksisteret på øen allerede fra midten af 800-tallet.
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En udbredt opfattelse har tidligere været, at Bornholm først blev kristnet hundrede
år senere end det øvrige Danmark. Antagelsen byggede på en god, men ikke
sandfærdig beretning:
Den fromme biskop Egino fra Dalby i Skåne drog til Bornholm for at omvende de
hedenske øboere. Bornholmerne skulle "ved hans prædiken været blevet rørt til
tårer og i den grad have vist anger over deres vildfarelse, at de straks sønderbrød
deres afgudsbilleder og af egen drift kappedes om at blive døbt. Derefter kastede
de også deres skatte og alt, hvad de ejede, for bispens fødder og bønfaldt ham om,
at han vilde værdiges at modtage det. Bispen afslog det og formanede dem til for
pengene at bygge kirker, understøtte de trængende og løskøbe fangerne, som der
er mange af i de egne."
Beretningen er forfattet af Adam af Bremen og indgår i hans bog fra 1070 om "De
hamburgske ærkebispers historie og Nordens beskrivelse" (Norden hørte dengang
under ærkesædet i Hamburg og fik først sit eget ærkesæde i Lund i 1103). Adam
kom til Bremen, netop som ærkesædet i Hamburg var ved at miste magt og
indflydelse til den engelske kirke. Adam var stærkt historisk interesseret og ønskede
at give, som han selv siger, en håndsrækning til ærkesædets genrejsning.

Nærliggende for ham var at skrive en bog om ærkesædets storslåede bedrifter,
herunder den store bedrift at omvende hedninge. I bogen beretter han også
om den engelske kirkes yderst uheldige udsending til Orkney øerne.
Denne udsending lod hedenskab være hedenskab og åd og drak så meget, at han til
sidst blev kvalt, og hans mave sprak - hvis vi skal tro Adam af Bremen.
En anden god historie om overgangsperioden fra hedensk tid til kristendom handler
om Blod Ejgil og den gamle skik at drikke af sine slagne fjenders blod. Blod Ejgil var
Knud den Helliges foged på Bornholm (Knud den Hellige var konge fra 1080-1086).
Blod Ejgil havde en lille bibeskæftigelse som sørøver og drog ifølge den islandske
Knytlingesaga hver sommer af sted på togt. Det siges, at han efter et togt mod
venderne drak af skibets bundvand, der godt og grundigt var blandet op med hans
fjenders blod. Kongen krævede, at Ejgil skulle skrifte denne ukristelige gerning. Men
Ejgil trak sagen i langdrag, og til sidst anklagede kongen ham for sørøveri og lod
ham hænge i det højeste træ på øen.
To mere fredelige billeder på overgangen til kristendommen på Bornholm er den
tidligkristne gravskik og runestenene.

Gravgaver
Gravskikken på Bornholm i 1000-årene havde sin helt egen karakter. Bornholmerne
fortsatte med at lægge gaver i graven til de døde, sådan som det havde været skik i
hedensk tid. Dog ikke ved at klæde kvinderne ud i deres stiveste puds og med
prægtige smykkeopsætninger, eller ved at klæde mændene fuldt udrustede på.
Gaverne havde med kristendommens indførelse fået en mere amulet- og
symbolagtig karakter. Hyppige gravgaver var knive, som er fundet i halvdelen af
både mands- og kvindegravene; bronzespænder og slaviske sølvperler i kvindegrave;
hvæssesten hos mændene; også sølvmønter og såvel hele kar som skår af slavisk
keramik blev fundet i gravene.
Den bornholmske gravskik synes at være en egen udgave af begravelsestraditioner,
som også kendes i Forpommern og det baltiske område fra samme periode. At
lægge gaver til de døde i kristen tid er også påvist i Skåne, Dalarna og på Gotland.
I de baltiske lande kendes gravgaver helt frem til 1700-tallet.

Runesten
Runestenene i Danmark blev for de flestes vedkommende rejst i vikingetiden. På
Bornholm blev de fleste imidlertid først rejst i kristen tid i anden halvdel af 1000tallet. De er samtidige med runesten i Mellemsverige og har også lighedspunkter
hermed i inskriptioner og ornamentik. Runestenene på Bornholm har muligvis
oprindeligt stået på de tidligkristne kirkegårde. I dag er de fleste placeret i eller ved
kirkerne.
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Gengivelse af runestenen
ved Østerlars rundkirke.
Teksten indledes med “Thykil
(eller Thorkil) rejste sten...”
Stenen er forsynet med et
processionskors.

Almindeligvis er runesten rejst af mænd
og til minde om mænd. Men der er
undtagelser som i Bodilsker, hvor "Esbern
lod stenen rejse efter sin kone Botirda.
Gud lette ånden evindelig", og på
Lundhøjstenen ved Klemens kirke, hvor
"Gunild lod denne sten rejse efter
Ødbjørn, hendes ægtefælle. Krist hjælpe
Ødbjørns sjæl i lys og paradis".
Bornholms Museum har en lille folder
over 39 bornholmske runesten og
-indskrifter.

Hvad hed man i middelalderen?
Runestenene fører os et kort øjeblik ind på et lille sidespor, nemlig navne. På
stenene ser vi, at de gamle nordiske navne stadig er i brug i tidlig kristen tid, og det
er de tilsyneladende hele middelalderen ud omend i aftagende grad. På stenene
finder vi navne som Thorfast, Thorsten og Thorlak. Vi ved, at 14 ud af 70 bønder på
Møn bar nordiske navne omkring 1370. Og i Esrum klosters jordebog (en form for
ejendomsfortegnelse) fra 1497 optræder 17 nordiske navne, 11 tyske og 134 kristne
navne.
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Af Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder fremgår det, at tre af de ældste
og meste udbredte helgennavne var Johannes, Peter og Niels. Johannes efter
Johannes Døberen, som vi kender fra sankthansaften. Johannes's fødselsdag falder
sammen med midsommerdag den 24. juni, og efter gammel middelalderlig skik
tænder vi stadig bål aftenen før.
Peter, efter apostlen Peter, blev også et meget almindeligt navn, ligesom Niels efter
Sankt Nikolaus - senere julemanden. I Tyskland blev Nikolaus til Klaus og Johannes til
Hans. Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder medtager ikke eksempler på
kvindelige personnavne.
Vi bevæger os nu fra gamle skikke til politiske begivenheder, som fik afgørende
betydning for øen i Østersøen.

Bornholm som kastebold mellem konge og ærkebisp
Bornholm overdrages til ærkesædet i Lund
I 1149 skete der noget helt afgørende for Bornholm. Den danske konge Svend
Grathe forærede trefjerdedel af Bornholm til ærkebispen Eskil i Lund med ret til at
opkræve skatter og afgifter af øens bønder. Den sidste fjerdedel, Vestre (Rønne)
herred, beholdt kongen selv.
Den gavmilde foræring skyldtes, at kongen ville give Eskil en undskyldning, fordi
han kort forinden var blevet fængslet for mistanke om forræderi. Hændelsen
udspandt sig i den periode, hvor Svend, Knud og Valdemar kæmpede om tronen i
Danmark (1146-1157). Svend var på dette tidspunkt konge over Sjælland og Skåne
og dermed også over Bornholm, mens Knud var konge over Jylland. Ærkebiskop
Eskil holdt med Svend, men blev overtalt til at forråde ham og kunne alligevel ikke
helt bestemme sig. Svend fik mistanke om forræderiet, fik fat i Eskil og holdt ham
som fange i domkirken i Lund. Eskil blev dog hurtigt løsladt, og Svend forærede
ham tilmed det meste af Bornholm for at gøre det godt igen. Kirken var en stærk
magtfaktor, og det betalte sig at være på god fod med den.
Kampen om tronen endte som bekendt med, at Valdemar den Store blev konge
over hele Danmark fra 1157-1182, men det er en anden historie.
I Vestre herred, som Svend Grathe havde beholdt til sig selv, lå den gamle
hovedfæstning Gamleborg. Men Gamleborg var ved at være forældet som
forsvarsværk, og kongen lod derfor opføre en ny kongeborg, Lilleborg.
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Kongens borg, Lilleborg, der blev brændt ned i 1259 og aldrig bygget op igen.

Lilleborg havde formodentligt til formål at forsvare kongens indskrænkede magt på
øen og samtidigt fungere som forsvar mod venderne, der frem til sidste halvdel af
1100-tallet stadig var en trussel mod de danske kystområder.
Delingen af Bornholm mellem konge og ærkesæde forløb rimelig fredeligt i
hundrede år frem til midten af 1200-tallet.

Strid mellem konge og kirke
I midten af 1200-tallet opstod der alvorlige magtkampe mellem konge og kirke i
Danmark og Europa. I Danmark blev Jakob Erlandsen valgt som ærkebiskop i Lund i
1252. Erlandsen var af en stridbar natur og siges at have kæmpet ligeså meget for sin
egen magt som for kirkens. Han indledte en principiel kamp for kirkens uafhængighed, udvidelse af dens privilegier og retten til også at råde i verdslige sager. Striden
kaldes for ærkebispestriden, og den varede til langt ind i 1300-tallet. Striden
medførte fængslinger, bandlysninger, fratagelse af ærkesædets privilegier, regulære
slag, angreb og nedbrænding af kongeborge i København og på Bornholm m.m.
I denne strid blev Jakob Erlandsen fængslet i 1259 med beskyldninger om at have
støttet kongens fjender. Som hævn for fængslingen organiserede Jakob Erlandsen, at
hans bror Anders sammen med fyrst Jaromar fra Rügen skulle indtage Lilleborg.
Planen lykkedes til fulde. Ifølge et brev fra paven nedbrændte de borgen, myrdede
200 af kongens mænd og beskattede de overlevende. Lilleborg blev aldrig bygget op
igen, og ærkebiskoppen havde nu reelt magten over hele Bornholm. Kongen klagede
til paven over angrebet, og paven sendte et rasende brev tilbage til Jakob Erlandsen:
"Det er kommet os for øre ved at rygtet råber det ud, og råbet udbreder dit vanry at
kirken i Lund, som tidligere plejede at blomstre ved voksende åndelige goder og rigt
timeligt gods, nu i din tid som følge af din ondskab og dit overmod er kommet i en
så ynkelig forfatning...". Om angrebet på Lilleborg fortsætter paven: "… der skal du
på grusom måde have ladet omtrent 200 af kongens mænd dræbe, beskattet de
overlevende af kongens mænd, ødelagt hans borg i bund og grund og med vold og
magt sat dig i besiddelse af øen, som de endnu holder besat til forargelse for mange
og til skade og tynge for kongens værdighed...".
Det lykkedes flere gange kongemagten at erobre Hammershus, men hver gang blev
borgen givet tilbage til ærkesædet.
Den, som sad på Hammershus, havde reelt magten over øen og dermed retten til at
indkassere skatter og afgifter.
I 1327 kom resten af Bornholm officielt ind under ærkesædet, og kampen om
Hammershus, dvs. om Bornholm, ophørte.
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Kort opsummering:
◆ 1149:
◆ 1259:

◆ 1327:
◆ 1522:
◆ 1525:
◆ 1576:

Ærkesædet i Lund fik foræret tre ud af fire herreder på Bornholm.
Kongen beholdt det fjerde herred.
Ærkebispen (Jakob Erlandsen) lod kongens borg, Lilleborg, nedbrænde
og fik derefter reelt magten over hele øen. Stridighederne mellem
konge og kirke på Bornholm varede fra 1252-1327. Striden mellem
konge og kirke, som stod på i hele landet, kaldes også
"ærkebispestriden".
Hele Bornholm tilfalder officielt ærkesædet i Lund.
Kongen forlangte Bornholm tilbage, hvilket han efter en aftale med
ærkesædet fra 1361 havde ret til.
Den nye konge, Frederik 1., pantsatte Bornholm til lybækkerne for 50
år.
Bornholm kom igen tilbage til den danske konge.

Hvad stridighederne betød for den enkelte borger og bonde på øen er vanskeligt at
sige. En ting er dog sikkert, nemlig at de bornholmske bønder blev pålagt ekstra
arbejdsydelser, når Hammershus skulle genopbygges og repareres.

Hammershus, ærkebispens borg
Den almindelige antagelse har hidtil været, at det var ærkebispen i Lund, der
byggede Hammershus til sig selv i midten af 1200-tallet. Antagelsen bygger på en
brevveksling, hvor kongen, Erik Klipping, beskylder ærkebispen, Jacob Erlandsen, for
at have bygget tre borge, bl.a. en på Bornholm.
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Hammershus, som i det meste af middelalderen hørte under ærkebispen i Lund.

Erlandsen nægtede pure og skrev tilbage, at han blot havde vedligeholdt og
forbedret den eksisterende borg. Historikerne har således af forskellige grunde
taget kongens ord for gode vare.
En restaurering af Hammershus i 2007 bekræfter imidlertid en anden teori fremført
af Rikke Agnete Olsen og Kai Hørby i 1992. Restaureringen i 2007 førte nemlig til
fund af teglsten i Manteltårnet, hvilket tyder på, at borgen fra starten var tænkt
som en stor og stærk borg. Det er derfor sandsynligt, at borgen er bygget tidligt i
1200-tallet i overensstemmelse mellem ærkebispen, Anders Sunesen, og kongen,
Valdemar Sejr, som afsæt for de danske korstoge. Antagelsen falder pænt i hak
med, at Anders Sunesen er kendt som den store korsfarerbisp, der tog med på
korstog til Estland i 1219, og at Valdemar Sejr havde fået pavens ord på, at han ville
blive konge i alle de lande, han kunne kristne.
Nogle af ærkebisperne boede fast på Hammershus, andre forblev i Lund. Borgen lå
lige så godt for forsvar som for angreb, og tilmed praktisk ud til vandet. For ærkebispen var Hammershus en god og stærk borg. For bornholmerne var den mest af
alt forbundet med hårdt arbejde, afgifter og skatter, rettergang ved birketinget,
fængsel og skrækken for de to galger, der stod uden for borgen.
Hammershus har en lang og spændende historie, som man bl.a. kan læse om i Skovog Naturstyrelsens "Hammershus - en guide". Guiden kan hentes på www.sns.dk .
Eller i "Hammershus", udgivet af Bornholms Historiske Samfund 1997. Eller bedst af
alt: besøg Hammershus.

Kirker bygget til flere formål
De første kirker i Danmark blev bygget i træ og er for længst gået til i vores fugtige
klima.
I 1135 indførte kirken en kirkeskat, kaldet tiende. Navnet kommer af, at bønderne
skulle aflevere 1/10 af deres afgrøde til kirken. Korntiende var den vigtigste ydelse,
men også kvægavl, biavl og sildefangst var omfattet af ordningen. For disse
indtægter satte kirken blandt andet et stort byggeri af stenkirker i gang. En tredjedel af tiendet gik til kirkebygningerne, en tredjedel til præsten og en tredjedel til
bispen. I andre lande var kirkeskatten delt i fire, hvor en fjerdedel gik til de fattige.
Den ordning havde vi ikke i Danmark.
På Bornholm byggede man femten stenkirker, hvoraf tolv er bevarede, Øster Marie
kirke dog kun som ruin. Fire af kirkerne er rundkirker. Klostre har der ikke været på
Bornholm i middelalderen. Der har dog ligget en Sankt Jørgensgård på øen - et
spedalskhedshospital måske drevet af munke fra Skåne.
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I Norden kendes 30 (måske 31) rundkirker og rundkapeller, hvoraf de fire
bornholmske hører til de bedst bevarede: Østerlars, Nyker, Olsker og Nylars.
Østerlars kirke er den største af de fire rundkirker og er ligesom Skåne stift og
Bornholm viet til Sankt Laurentius.

Østerlars rundkirke set fra Bornholms Middelaldercenter.

Alle de bornholmske kirker har tilsyneladende haft bomhuller ved dørene, så man
med kraftige planker kunne spærre indgangen.
Både langkirkernes vesttårne og rundkirkerne har haft magasinrum, og der er flere
eksempler på reelle eller symbolske forsvarsanordninger i øverste stokværk i
tårnene og i rundkirkerne, som f.eks. skyttegang med krenelering. Alt sammen træk
der adskiller de bornholmske kirker fra den typiske landsbykirke i Danmark.
Ikke mindst rundkirkerne har givet anledning til mange spekulationer og teorier
gennem de seneste 350 år. Hvem lod kirkerne opføre? Hvorfor blev de befæstede?
Hvem eller hvad skulle de forsvare? Kan kirkerne knyttes til korsriddere? Er de
bygget som forsvarskirker, magasinkirker, eller har forsvarsværket mest været af
symbolsk karakter m.m.
Kirker er generelt set blevet brugt til flere formål. De har fungeret som sømærke,
som skole, gildestue, arkiv, kornmagasin og øldepot. Men kirkerne på Bornholm er
direkte bygget til at varetage flere funktioner, der tilsyneladende ikke udelukkende
var kirkelige. Ad sejlruten op langs Sveriges østkyst findes tilsvarende kirker, der
ligeledes synes at være bygget til flere formål.
Disse "anderledes" kirker har et kirkerum i nederste stokværk, magasin i næste, og
øverst en skyttegang af forsvarsmæssig og/eller symbolsk betydning. Nylars
rundkirke kan eksempelvis have fået kreneleret skyttegang (en takket murkam),
fordi kirken var truet, eller kreneleringen kan have været tænkt som et symbol på
muren omkring Det himmelske Jerusalem.
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Almindeligvis dateres de bornholmske rundkirker til omkring 1150 og tolkes som
forsvarsværk for folk og handelsvarer mod vendernes gentagne angreb på øen angreb som forstummede med den danske erobring af Rügen i 1169. Et andet
synspunkt er, at kirkerne blev bygget i perioden 1170-1240, hvor de i så fald
fungerede som "magasinkirker" i forbindelse med korstogene i Østersøen.
Ligesom i andre områder er kirkebyggeriet på Bornholm foregået over flere perioder.
Eksempelvis er hvælvet over det mellemste stokværk i Østerlars kirke samt hele det
øverste stokværk med skyttegang en senere tilføjelse. Hvornår det er tilføjet, vides
ikke. En mulighed er, at de blev bygget til i borgerkrigsperioden fra 1241-1340.

Landeværn og andre forsvarsordninger
Det var kongens ansvar at beskytte landets indbyggere. Det var ikke mindst derfor,
man betalte skat. Men der har også været brug for lokale forsvarsanordninger, som
hurtigt kunne rykke ud - ikke mindst på Bornholm, som lå langt fra kongens
ledingshær og tæt på de forbipasserende sørøvere, der i perioder jævnligt angreb,
plyndrede, brandskattede og nedbrændte gårde. Tyske sørøvere - ikke mindst
lybækkerne - var på færde flere år i træk: 1391, 1392, 1393, 1427, 1428, 1509, 1510,
1511, 1522 og 1523.
Øboerne kunne ikke forvente beskyttelse af eller hos ærkebispen på Hammershus.
De måtte selv organisere sig, og da var kirkerne et godt samlingssted og
opbevaringssted for våben. En skriftlig kilde fra 1553 fortæller, at sognets skyts
siden arilds tid havde været opbevaret i kirkerne. Vi må antage at "sognets skyts"
refererer til specielle våben som f.eks. armbrøst.
Når landeværnet skulle samles, mødte man sognevis op ved kirkerne. Derfra gik man
videre til øvelses- eller mønstringspladsen, som kunne ligge et stykke derfra. Alle
voksne mænd var forpligtet til at deltage i landeværnet. Stillede man ikke op, blev
man hængt ved egen bjælke: "… det var gammel sædvane og ret, at når fjenden
kommer for landet, og bavnen brænder, og vidiebrand ginger, skal den der bliver
hjemme hænges ved sin egen bjælke". Således skrev Erik af Pommern i 1428 i et
opråb, der opfordrede befolkningen til at holde strandvagt og anlægge kystværn.
Som følge heraf blev der i 1400-1500-årene anlagt skærmdiger langs strandene i
Danmark for at forhindre landgang og plyndring. De ældste diger på Bornholm var
lave jordvolde placeret så tæt ved strandkanten som muligt. De er anlagt ved bækog å-udløb, hvor mindre både kunne lægge til, og ved flade strande, hvor der er
dybt helt ind under land. Kun få steder i Danmark er der blevet opført så mange
skanser som langs Bornholms kyst.
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Rundt om på øen stod bavne, som blev tændt, når en fjende nærmede sig landet.
Samtidigt blev der ringet med kirkeklokkerne, og der blev sendt bud rundt med
vidjebrand. Vidjebrand er det gamle danske ord for budstikke. Vidjebranden bestod
af en stok med indbrændt mærke, som hang i en vidje (en tynd afskåren pilegren)
om budbringerens hals.

Hos Saxo beskrives vidjebranden i kong Frodes love som en træpil af udseende som
en jernpil.
På trods af et organiseret forsvar blev øen angrebet, plyndret og brandskattet
adskillige gange i 1300-, 1400- og 1500-årene.

Bønder
Omkring 80% af bønderne på Bornholm menes at have været selvejere, mens kun
20% var fæstebønder. Nøjagtig det omvendte forhold gjorde sig gældende, når vi
ser på Danmark som helhed (Skåne undtaget).
Omregnet i tal var der fra slutningen af 1400-tallet knap 900 gårde på Bornholm,
hvoraf omkring 680 var selvejergårde og 120 fæstegårde.
Selvejerne på Bornholm betalte skat til ærkebispen. Skatteopkrævningen foregik
sognevis, således at sognet indbyrdes fordelte og regulerede skatten.
I en særlov for Bornholm fra 1490 kan man se, hvad skatterne blev betalt med og
hvornår. Også dengang blev der opkrævet en afgift, hvis ikke man betalte til tiden:
◆ Smørskatten skal være afleveret inden Sankt Laurentiusdag, den 10. august.
◆ Penge skal være afleveret inden Mariæ Fødselsmesse, den 2. september.
◆ Fedekvæg, øxen (okser), køer, får, lam, gæs og høns skal være afleveret inden
Helligmesse, den 1. november.
◆ Korn skal være afleveret inden Sankt Anders' dag, den 30. november.
◆ Fedesvin eller flæsk skal være afleveret inden Jul.
“Hvo dette undlader skal bøde tre mark til høvidsmanden [fogeden] og denne have
magt til at lægge sine folk på gæsteri hos ham så længe gæstgiveriydelsen dækker
skattesummen".
Ud over at betale skat måtte selvejerbønderne også yde arbejde til bispen som for
eksempel at pløje og høste hans marker, transportere brænde, levere et eller to læs
hø, køre vand og møg, køre limsten til kalkbrænding og bidrage til vedligehold og
forbedring af Hammershus - ikke til selve byggeriet, men formodentlig ved at
transportere byggematerialer. På mange måder var de bornholmske selvejerbønder
lige så dårligt stillede som de sjællandske fæstebønder.
Fæstebønderne betalte en lille afgift til ærkebispen, men først og fremmest til den,
der ejede den jord, de havde fæstet. For eksempel betalte fæstebønderne i Poulsker
sogn i slutningen af 1500-tallet hver 2 læs ved og 5 album (en møntenhed). Det vil
sige, at hver bonde skulle køre to læs brænde op til Hammershus.
Man kan endnu i skoven syd for Hammershus se de mange hulveje, der mødes fra
nær og fjern, og som bønderne sled sig op ad, hver gang de skulle betale skat eller
afgift til Hammershus.
Mon ikke bønderne i ny og næ har ønsket sig skatteopkræveren - Hammershus'
foged - hen, hvor peberet gror?
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De har måske sunget balladen om bønderne, der tager sagen i egen hånd. Balladen
blev udgivet første gang i 1591 af præsten og historikeren Anders Sørensen Vedel.
Balladen er muligvis optegnet på Djursland i Østjylland. Ligesom mange andre
danske ballader kan den meget vel være væsentligt ældre end optegnelsestidspunktet.
Balladen om Hr. Tidmand
Der er ikke optegnet en melodi til balladen. Nedenstående melodi er derfor lånt fra
en anden ballade. Teksten findes i Danmarks gamle Folkeviser, bind VI side 9, og den
lånte melodi i bind XI side 85.

HR. TIDMAND

1. Årle om morgenen det var dag
in trim trimmelim
Hr. Tidmand klæder sig for sin seng
sku lu
og han drog i sin skjorte skøn
sku lu leja
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2. Han drog i sin skjorte skøn
in trim trimmelim
og silketrøje var herlig grøn
sku lu
og bukkeskindsstøvler han snørred' om ben
sku lu leja

3.

Bukkeskindsstøvler han snørred' om ben
in trim trimmelim
forgyldne spore spændte han omkring
sku lu
så drog han til Sønder herreds ting
sku lu leja

4.

Så drog han til Sønder herreds ting
in trim trimmelim
han kræver skat af ædeling
sku lu
syv skæpper rug af hver mands plov
sku lu leja

5.

Syv skæpper rug af hver mands plov
in trim trimmelim
hver fjerde svin af olden skov
sku lu
op da stod den gamle mand
sku lu leja

6.

Op da stod den gamle mand
in trim trimmelim
den skat vi aldrig give kan
sku lu
og førend vi skulle den skat udgive
sku lu leja

7.

Ja, førend vi skulle den skat udgive
in trim trimmelim
før skulle hver mand på tinge blive
sku lu
I Sønder herreds bønder stå sammen i ring
sku lu leja

8.

I Sønder herreds bønder stå sammen i ring
in trim trimmelim
lad ej hr. Tidmand komme levende af ting
sku lu
det første slag den gamle mand slog
sku lu leja

9.

Det første slag den gamle mand slog
in trim trimmelim
han slog hr. Tidmand ned til jord
sku lu
nu ligger hr. Tidmand hannem rinder blod
sku lu leja

10.

Nu ligger hr. Tidmand hannem rinder blod
in trim trimmelim
og end går plov i sorten jord
sku lu
og end går svin på olden skov
sku lu leja
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Fiskebønder
Fiskeriet har gennem hele middelalderen spillet en stor rolle, men særligt i 12-1300årene fik sildefiskeriet et opsving. Mængden af sild i Østersøen var enorm og
efterspørgslen til årets mange fastedage stor. Kirken havde fastsat flere fastedage
om ugen, hvor man ikke måtte spise kød fra pattedyr, men gerne fisk og grøntsager.
Frisk, saltet og røget fisk var derfor en efterspurgt spise. Udvindingen af salt fra
Lüneburger Heide i 1200-tallet gjorde eksporten af sild til hele Europa mulig.
Bønder og borgere fra Jylland og øerne drog hvert år til sildemarkedet på Skanør i
Skåne for at fiske, rense og salte sild. På Bornholm slog øens bønder sig ned ved
deres egne kyster for at fange sild. Ved Bornholm er der påvist fangst af sild, torsk,
marsvin, gråsæl og grønlandssæl samt havfugle som havmåge, svartbag, havlit og
skarv.
Arkæologiske fund viser, at der har boet mange mennesker ved de bornholmske
fiskelejer fra omkring år 1000 til ind i 1500-tallet. Storhedstiden synes at have været i
1300-tallet. Ved et af de største fangststeder menes at have ligget omkring 50
fiskeboder. I nogle boder er der fundet spor af ovne og ildsteder. Herfra fiskede
bønderne fra Bartolomæus dag til Dionysiosdag dvs. fra den 24. august til den 9.
oktober. Formodentlig på grund af den korte fangstperiode fandtes fiskeri ikke som
et selvstændigt erhverv i middelalderen.
I 1379 berettes det, at ærkebispens foged havde ladet bygge seks boder i fiskerlejet
Listed, som han lejede ud for seks mark sølv pr. år. Boderne var sikkert møntet på de
tyske købmænd, som slog sig ned ved fiskelejerne i fangstperioden for at handle.
Handelen på Bornholm blev især varetaget af de tyske købmænd fra
Hansestæderne, som ankom til øen om foråret med salt, øl, vin, klæde og
metalvarer. Og som forlod øen om efteråret med saltede sild, smør og andre
landbrugsvarer. For hvert gæstende skib, der lagde til øen, indkasserede ærkebispen
80 styks sild samt en tønde øl, som hans foged fik.
En del af de tyske købmænd slog sig efterhånden fast ned på øen. Greifswalderne
havde så store interesser på øen, at de oprettede et jomfru Maria kapel i Rønne.
Kapellet omtales første gang i 1434.
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Arveregler
Bornholmerne havde deres helt egne arveregler. I Europa arvede den ældste søn alt,
hvilket betød at enorme godser blev givet uændret videre fra generation til
generation. I Danmark derimod arvede alle børnene - dog arvede sønnerne fuld part
og døtrene halv part. Der findes dispensationer fra 1300-årene, som viser, at døtre
kunne arve lige med deres brødre.
På Bornholm gik gårdene imidlertid i arv til yngste søn eller ældste datter. Denne
regel kendes fra en skriftlig kilde fra 1542. Reglen fungerede til langt op i 1800-tallet
og menes at gå tilbage til middelalderen.

Enkeltgårde og gårdrækker
Bornholm havde i middelalderen ikke landsbyer med dyrkningsfællesskab, men
enkeltgårde, hvor hver bonde, fæstebonde eller selvejerbonde havde sin egen
indgrøftede gård at tage vare på. Gårdene lå (og ligger stadig) ofte på række, i
nogle tilfælde også i dobbeltrække eller samlet i små bygder med bybetegnelser.
By betyder bolig eller beboet område.
Enkeltgårdsbebyggelse kendes også fra andre områder i Danmark, hvor de ofte
kaldes enestegårde. Enestegårde er defineret ved en afstand på min. 200 meter til
nærmeste nabo, hvilket ikke er tilfældet for gårdrækkerne på Bornholm.
Her kan enkeltgårdene ligge med få meters mellemrum uden dermed at udgøre en
landsby med dyrkningsfællesskab.
Gårde uden dyrkningsfællesskab finder man typisk, hvor jorden er mager eller
terrænet uregelmæssigt, småkuperet, skovrigt og/eller med store overdrev som i
Vestjylland og på Nordbornholm. Ressourcerne på disse egne var typisk opdelt i små
lommer, hvilket betød store arbejdsafstande. Til gengæld gav det mulighed for et
stort husdyrhold. Opdræt af kvæg samt produktion af smør og ost blev vigtige
indtægtskilder i disse egne. Skovbygden var en "smøregn". Bornholm, og især
Nordbornholm, var en sådan "smøregn". Skoven gav også mulighed for binæringer,
f.eks. trækulsbrænding og redskabstilvirkning. Hede-egnene gav god mulighed for
fårehold.
Det er umiddelbart indlysende, at der ligger enkeltgårde på Nordbornholm, som er
et skovrigt kuperet terræn med mange græsningsmuligheder. Terrænet på
Sydbornholm er derimod fladt og har god agerjord, som da også blev opdyrket. Selv
klimaet er bedre på den sydlige del af øen med flere solskinstimer end på nordsiden.
Her burde bønderne i princippet have organiseret sig i landsbyer, ligesom det skete
på de fede agerjorde andre steder i Danmark, men det gjorde de ikke. De fastholdt
en gammel tradition med at indrette sig med enkeltgårde på rad og række eller i
små samlinger.

Herremænd og frimænd
Der har aldrig været herregårde på Bornholm. Til gengæld var mange af bønderne i
realiteten små herremænd, idet de kunne eje op til flere gårde rundt om på øen.
En herremand i middelalderen var en mand, der havde aflagt troskabsed over for
kongen og derved opnået skattefrihed. Han forpligtede sig til at møde op til hest i
fuld udrustning, når landet skulle forsvares, eller når kongen ville på krigstogt. At
blive herremand gik ikke i arv, men var et personligt anliggende. Sønner af
stormændene kunne blive herremænd, men det kunne en selvejerbonde også. Der
var derfor stor forskel på, hvor rig en herremand var.
Måske ejede han en eller to gårde, måske 100, måske slet ingen, hvis han var en
jordløs herremandssøn. Til daglig var herremanden ikke soldat, da passede han sin
gård eller gårde.
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I Danmark var det kun kongen, der kunne gøre en mand skattefri. Derved havde
kongen rådighed over alle rigets våbenføre mænd. I andre europæiske lande kunne
grever og hertuger også tage mænd i deres tjeneste og gøre dem skattefri. Denne
ordning svækkede kongens magt alvorligt, hvis der opstod interne
uoverensstemmelser.
De herremænd, som ejede gårde på Bornholm, var ud af skånske slægter. Til
gengæld finder vi i skriftlige kilder fra 1400-1500-tallet "frimænd" på Bornholm og i
Sønderjylland. En frimand på Bornholm betegner en mand, der er gået i
ærkebispens tjeneste, og som ærkebispen har fritaget for skat. Frimændene var en
særlig bornholmsk væbnerstand, hvor skattefriheden fulgte godset og ikke
personen. At give skattefrihed var ellers kongens privilegium. Kongen anerkendte
da heller ikke ærkebispens frimænd. Kongerne forsøgte flere gange at få afklaret,
hvad disse frimænds rettigheder bestod i, og af hvilke grunde de havde fået dem.
Frimændene kunne tilsyneladende aldrig fremlægge et brev, der beviste deres
rettigheder. De henviste altid til, at deres friheder og rettigheder var gået i arv efter
deres forfædre, og at de stod til rådighed i kongens hær, når Bornholm var i fare.
Der var omkring 15-20 frimænd på Bornholm, som forsvandt igen i løbet af 1600årene.
Vandmøller
I Danmark var der fri møllenæring i middelalderen. Den fri møllenæring havde
selvsagt kun betydning for dem, som ejede jord ned til en å. Og det gjorde først og
fremmest kongen, kirken og adelen. De byggede derfor møller og indførte
møllepligt eller mølletvang, så bønder og borgere blev tvunget til at benytte deres
møller og betale for at få malet korn. I Vä i Skåne blev det endda borgerne forbudt
at bruge deres egne håndkværn, da det ville forstyrre mølleejernes indtægter.
På Bornholm forholdt det sig - som så ofte - lidt anderledes. Her var der mange
selvejerbønder. De kunne derfor bygge sig deres egen private mølle, så længe den
ikke forårsagede oversvømmelse på naboernes marker og enge. Vi ved, at bønderne
i 1600-1800-tallet blandt andet byggede de forholdsvis simple og små vandmøller,
der i Danmark også kaldes for skvatmøller og på Bornholm for "plaskamølla" eller
blot "plaska". Bornholm er det eneste område i det nuværende Danmark, hvor vi
med sikkerhed kender til denne særlige type vandmølle med et lille vandret
møllehjul, der ligger inde under møllehuset. Om de også fandtes på øen i
middelalderen, har vi imidlertid ikke konkrete efterretninger om, men det må anses
for sandsynligt.
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I 1335 donerede høvedsmand Johannes Eriksen elleve bornholmske gårde med
tilhørende møller til Domkirken i Lund, mod at Domkirken hvert år ville afholde
sjælemesse på hans, hans hustrus og hans slægtninges dødsdag. Møllerne nævnes
ikke i den detaljerede godsoptegnelse, så vi ved hverken af hvilken type, de var, eller
hvor de lå. Når møller i kildematerialet ikke nævnes ved navn eller beliggenhed, er
det højst sandsynligt, fordi der er tale om mindre og ikke så betydningsfulde møller det vil sige små private møller, som i mange tilfælde var horisontale vandmøller,
plaskemøller. Når møllerne derimod nævnes ved navn, er der sandsynligvis tale om
større kundemøller med lodrette møllehjul.

En middelaldermølle ved Rågelundsgård skal her nævnes særskilt, fordi den
nuværende Rågelundsgård ejes af Bornholms Middelaldercenter, og fordi åen, hvor
møllen har ligget, løber gennem centrets område.
Seks af de mange bornholmske vandmølleanlæg nævnes ved navn i middelalderlige
kilder. En af møllerne har tilhørt Rågelundsgård i Østerlars. Møllen nævnes første
gang på korsmessedag (den 3.maj) i 1457. Denne dag bytter væbner og lensherre
Åge Nielsen gård med en skånsk adelskvinde. Han får en gård ved Landskrona og
hun får Rågelundsgård, dog undtaget møllen, som han selv beholder. Hvilken type
mølle, der var tale om, ved vi ikke. Møllen nævnes siden flere gange i de skriftlige
kilder helt frem til 1744 og er måske derfor netop en større hjulmølle frem for en
lille mere ubetydelig plaskemølle.
Ved en pantsættelse af Rågelundsgård i 1533 får vi at vide, at Mickil Ødbørssen bor i
møllen ved Rågelundsgård: "... en mølle, som kaldes Rågelunds mølle, som Mickil
Ødbørssen nu iboer og giver årlig landgilde en halv tønde smør". Helt så lille som
plaskemøllen på Bornholms Middelaldercenter kan møllen da næppe have været.
I 1999 påviste Nationalmuseet samt Skov- og Naturstyrelsen resterne af to
mølledæmninger, som har hørt til Rågelunds mølle. Mølledæmningerne er dog ikke
tidsfæstede.
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Der er på Bornholm bevaret tre vandmøller, tre stubmøller (vindmøller) og tretten
hollandske vindmøller. Og dertil kommer Bornholms Middelaldercenters
rekonstrution af den lille "plaskamølla". Der findes et lille hæfte om de bevarede
møller på Bornholm, Niels Holger Larsen Møllerne på Bornholm, udgivet af
Carrefour og Bornholms Amt 1998.
Sørøvere og andet skidtfolk
På grund af sin gode beliggenhed i Østersøen blev Bornholm gentagne gange
plyndret af sørøvere, fribyttere, kapere og fetaljebrødre. De plyndrede ikke kun
skibe, men gik også i land og provianterede, nedbrændte gårde og huse og
brandskattede øens beboere. En brandskat var en afgift, man betalte for at undgå
at få sit hus brændt ned.
Angreb fra vendiske sørøvere foregik konstant mod de danske kyster i 1100-tallet.
Senere tog andre sørøvere over og fortsatte hele middelalderen igennem.
Sørøvere og fribyttere handlede på egen hånd. De var frygtede for deres grusomme
adfærd, og straffen for sørøveri var da også nådesløs. De blev puttet i en spiretønde,
ført til tinge og dernæst henrettet. En spiretønde er en sildetønde med lange spidse
søm i.
Kaperne havde en lidt anden status. En kaper var en sørøver, der havde fået skriftlig
tilladelse af en krigsførende regering til at føre sørøveri. Jo flere, der kunne genere
fjenden, jo bedre.
En sådan autoriseret sørøver havde med sit "kaperbrev" i hånden ret til at plyndre,
og hvad dermed følger. I princippet kunne kaperne ved tilfangetagelse forvente at
blive behandlet på linje med andre krigsfanger og dermed bedre end almindelige
sørøvere.
Kaperne blev hurtigt en lang større trussel mod handel og søtrafik end det "private
sørøveri". Mod slutningen af 1300-tallet tog alle krigsførende parter kapere i deres
tjeneste. Landene omkring Nordsøen og Østersøen vrimler med beretninger om
kaperi, klager, rapporter, kaperbreve m.m.

76

Fetaljebrødrene var kapere og fribyttere, der udelukkende hører til tiden omkring år
1400, da dronning Margrete 1. havde belejret Stockholm. Wismar og Rostock havde
netop åbnet deres havne for kapere og fribyttere, som ønskede at kæmpe mod de
nordiske lande. Fetaljebrødrenes opgave var således at sejle varer fra Wismar og
Rostock op til Stockholms forsvarere. Brødrene så ofte stort på, hvem der var ven og
fjende. Hvis der var en god last i sigte, slog de til. Deres motto var "Guds venner,
hele verdens fjender". De blev selv sagt en trussel mod den almindelige søfart.
Fetaljebrødrene kan man bl.a. læse om i Olaf Olsens Ufredens hav - en 600 år
gammel sørøverhistorie fra Østersøen, 2002.
Pirater med klap for øjet og træben hører mest af alt Vestindien til i 1600-1700tallet, og især i sørøverromanerne.
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Som supplement til middelalderbebyggelserne har Bornholms Middelaldercenteret
et udstillingslokale og et filmlokale.
I udstillingslokalet findes denne frise, malet af Martin Stoltze. Frisen er en gengivelse af
en 1200-tals rytterfrise fra Ål kirke i Oksbøl. Maleren har ladet figurerne fremstå med
samme farvestyrke, som kalkmalerierne menes at have haft.
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Velkommen til middelalderen
- og til Bornholms Middelaldercenter
En oplysende og underholdende bog for enhver, der interesserer sig
for hverdagsliv og forunderligheder i middelalderen - uanset om du
besøger Bornholms Middelaldercenter eller ej.

Middelalderen er ikke en stillestående periode, men en periode, der
rummer store forandringer og fornyelser på mange niveauer.
På Bornholms Middelaldercenter koncentrerer vi os om tiden fra
1300-1450 med temaet "Kultur og Natur", som vi formidler via
landbobebyggelsen, vandmøllen, den befæstet stormandsgård og en
smuk og varieret natur.
Vi er ofte i gang med store og små snedkerier, byggerier, reparationer
o. lign., så under et besøg på Bornholms Middelaldercenter vil du
næsten altid få chancen for at møde fornyelser og forandringer, som
endnu ikke er med i denne guide.

