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Diaktisk forslag: Fortællingen kan læses op i takt med, at tingene tages op af kurven og kigges på.
Kurvens fortælling - Træsmedsfamilien
Året er 825 i byen Ribe.
Vær hilset. Jeg hedder Birk og er 12 vintre gammel. Jeg bor i Skomagergade i Ribe. Min nabo er træsmedsfamilien. Det er deres
ting, der er i kurven, som jeg jeg har lånt ud til jer.
Jeg har lånt træsmedens beskidte og slidte sko. Dem har han gået i meget længe, ja faktisk så længe, at man nu kan se hans
fodaftryk i bunden af skoen. Jeg har også lånt hans træarbejde. Han var netop i gang med at lave et låg til en aflang trækasse.
Han fortalte mig ikke, hvem han lavede trækassen til, eller hvad den skulle bruges til. Men prøv lige at kigge på det! Det har fine
udskæringer og mønstre. Det viser virkelig, at Ribes træsmed er en dygtig håndværker. Jeg fik også lov til at låne hans personlige drikkekop. Den har træsmedens kone købt af pottemageren på markedspladsen. Også hans fine drikkehorn, måtte jeg låne.
Det er dette drikkehorn, han tager med til byens tingmøder. Flere gange om året mødes alle byens indbyggere til tingmøder.
De snakker om om byens love og løser forskellige problemer. Til disse møder har alle et drikkehorn med, så man kan skåle med
høvdingen. Det er vigtigt, at alle skåler med høvdingen. På den måde viser man ham, at han er den rette høvding for byen.
I træsmedens hus - eller ‘snittehuset’, som vi kalder huset - bor også træsmedens søn. Af ham lånte jeg hans brikvævede bælte,
hvor han har sin lædertaske, træske og en lille Thors hammer figur hængende. I lædertasken har han sine tre uldbolde og sin
fiskekrog. Det er smart at have sin egen træske med sig. På den måde ved man, at skeen altid er ren og klar til brug. Hans Thors
hammer figur, Mjølner, er han rigtig glad for. Han synes nemlig bedst om den mægtige tordengud Thor. Han kan lide, at Thor
er den stærkeste blandt guderne, og at Thor altid kæmper for at jage jætterne væk. Jeg fik også lov til at låne hans hue, som vi
kalder en ‘strudhætte’.
I træsmedens familie er der også en datter. Af hende har jeg lånt tre glasperler, en fingerring, en jernkniv og en lædernøgle. Alle
rigtige husfruer har en nøgle hængende i deres bælte. Det er nemlig husfruen, der passer på kisten med familiens guld og
sølv. Lædernøglen har datteren fået af sin mor, altså træsmedens kone, så hun kan lege rigtig husfrue. Træsmedens kone har
selvfølgelig den rigtige jernnøgle til familiens kiste hængende i sit eget bælte.
Af træsmedens kone har jeg lånt en hønsefod. Den har hun altid hængende i døråbningen til snittehuset. Hun mener, den
skræmmer jætterne væk. Jeg har også lånt en mønt af hende. Det er den mønt, høvdingen tillader, at man handler med på
markedspladsen.
Træsmedsfamilien ejer en træl, også kaldet en slave. Familien købte trællen på markedspladsen for nogle år siden. Den skulle
lave alt det trælse arbejde i snittehuset. Trællen ejede kun to ting, nemlig en fløjte og et horn, og dem har jeg også fået lov til at
låne. Trællen kan lide at spille musik og spiller ofte om aftenen, hvor familien er samlet ved ildstedet i snittehuset.
I skal huske, at alle træsmedens ting skal afleveres tilbage. Så pas godt på dem.
Farvel fra Birk

Vær opmærksom på, at der er arkæologi i kurven
Der er to originale potteskår fra vikingetiden. De er fundet i Ribe. I kan se, at der er registreringsnumre på dem. Sådan gør museerne, når de skal registrere deres genstande. Disse potteskår er muligvis fra et forrådskar. I forrådskar opbevarede vikingerne
korn, frø, valle, tørrede urter, øl og meget andet.

